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Hrănim cu ea
nu ştim ce firavă stea.

ANI, PRIBEGIE ŞI SOMN

Anii se vor lungi
încet, încet, cu tot mai mari paşi
de la oraş la oraş.
Mă opresc cu ochii în huma săracă,
mi se pare că anii aceştia
de osteniri fără zare,
de rătăciri şi aureole amare,
vor ţine până la urmă,
ca un vânt ce mă-mbracă
şi-mi zvântă fiinţa.

LA CURŢILE DORULUI

Prin vegherile noastre – site de in –
vremea se cerne, şi-o pulbere albă
pe tâmple s-aşează. Aurorele încă
se mai aprind, şi-aşteptăm. Aşteptăm
o singură oră să ne-mpărtăşim
din verde imperiu, din raiul sorin.
Cu linguri de lemn zăbovim lângă blide
lungi zile pierduţi şi străini.
Oaspeţi suntem în tinda noii lumini
la curţile dorului. Cu cercul vecini.
Aşteptăm să vedem prin columne de aur
Evul de foc cu steaguri păşind,
şi fiicele noastre ieşind
să pună pe frunţile porţilor laur.

Acestui cutreier nu-i chip să-i dărui
temeiul promis
şi mersul de-un mal să-l anin,
subt călcâie
nu se iveşte ţărâna şi piatra
ce mi se cuvin.
Cum steaua nu are deasupra mea
nici un nume,
n-o pot ruga
nici să se stingă, nici să rămâie.
Pân’ la cercul de miazănoapte,
unde auzi scârţâind în viforniţă
osia bolţii, umblat-am prin feluri de locuri.
Subt semn capricornic
răzbii printre pinii cu umbra zgârcită.
Seminţii, pretutindenea altele,
aprind alte focuri,
şi soarele-mpinge alt ornic.
Fâlfâind ca din steaguri
cu zariştea-ntreagă,
soarta îşi face cu mine jocul potrivnic.
Un negru noroc prin văzduhuri străine
îmi ţine de strajă,
nu mă dezleagă.

Văd anii crescând şi paşii lungind
peste toate văile, muchile, iernile, verile,
peste toate clopotele şi toate tăcerile.
Podişul m-alungă, şesul mă cere, tot altul.
*) Florilegiu liric în selecţia doamnei Dorli Blaga, fiica
Singură vatra nu mi-e-ngăduită,
marelui poet şi filosof, realizat din tomul Lucian Blaga – şi cum aş slăvi scânteia-mpământenită,
Din când ân când câte-o lacrim’ apare
şi fără durere se-ngroaşă pe geană.

Opera poetică, Editura Humanitas, Bucureşti 1995.
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cenuşa şi pravila, fumul – înaltul!
Stau acu iarăşi cu faţa spre ţară.
Întoarcerea va să rămână un vis,
să nu calc o nespusă poruncă
sau poate fiindcă făpturii aşa-i este scris.
Numai noaptea, în fiece noapte,
somnul mai vine,
sosindu-mi din depărtatele plaiuri
mi-aduce un pic de-ntuneric,
ca un pumn de ţărână din patria mumelor,
din cimitire de raiuri.

ÎN PREAJMA STRĂMOŞILOR

Pe lespezi dacă te-apleci
auzi scarabei sărutând părinteştile luturi,
crengile noastre căzute-n adânc, în ţinuturi
amare şi reci.
Pe lespezi urechea de-o pui, audu-se viermi
cu freamăt porniţi pe căile vremii
cu carnea noastră să se cuminece
pe rând în nouă duminece.

LÂNGĂ CETATE
DORUL-DOR

Nebunul cetăţii spre turn
priveşte, călcând pe coturn.
Ce spornic e timpul, ce lin
prin noi strecuratul venin!
Bang-bang! Cât de bine ar fi
cetatea să uite o zi
că ceasul îi este stăpân!
Dar ornicul bate bătrân.
Izbânzile cui n-au căzut?
Şi inima cui n-a tăcut?
Ah, luntrele toate spre-apus
un val aherontic le-a dus!

SATUL MINUNILOR

Ajuns-am prin pulberi şi mirişti
unde răzbat fără sfat numai unii.
Drumeaguri ades ocolit-am prin linişti
după mersul albastru al lunii.
Lângă fântânile darului harului
pâlpâie boalele, ţipă lăstunii.
Plin este satul de-aromele zeului
ca un cuib de mirosul sălbăticiunii.
Legi răsturnând şi vădite tipare
minunea ţâşneşte ca macu-n secară.
Cocoşi dunăreni îşi vestesc de pe garduri
dumineca lungă şi fără de seară.

Cel mai adânc din doruri
e dorul-dor.
Acela care n-are amintire
şi nici speranţă, dorul-dor.
Pe-un drum ne duce dorul-dor,
pe-un drum
ce dincolo de orice călător
mai are-o prelungire.
Nesfârşit e dorul-dor.
Bate-n valea tuturor.

EPITAF

Calea aici ce greu se găseşte.
Nu-i nimenea să te îndrepte.
Numai târziu, numai o clipă,
uitată pe urmă şi ea,
îţi dezvăluie
nebănuitele trepte.
Apoi ca frunza cobori. Şi ţărna
ţi-o tragi peste ochi
ca o gravă pleoapă.
Mumele sfintele –
luminile mii,
mume sub glii
îţi iau în primire cuvintele.
Încă o dată te-adapă.

-------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
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EXEGEZA BLAGA
Acad. Alexandru SURDU *

ONDULAŢIUNEA UNIVERSALĂ
ŞI SUFLETUL ROMÂNESC
În urma participării noastre la simpozioanele „Lucian Blaga” şi a discuţiilor frecvente
despre „spaţiul ondulatoriu”, prin care, spenglerian vorbind, s-ar putea caracteriza sau nu, din
perspectivă geomorfologică, locul de origine al
sufletului românesc, am fost adesea întrebat
dacă nu cumva ar fi vreo legătură, respectiv
vreo filiaţie de idei, între teoria lui Vasile Conta
despre ondulaţiunea universală şi Spaţiul mioritic. Răspunsul meu a fost întotdeauna negativ.
Am făcut-o însă pornind de la Conta către Blaga, adică de la ideile primului către ideile celui
de al doilea, respectiv cronologic (Conta a murit
în 1882, iar Blaga s-a născut în 1895). Având
însă în vedere că timpul nu înseamnă nimic faţă
de Eternitatea despre care vorbeau bărbaţii aceştia, s-ar putea porni şi invers, de la Blaga către
Conta. De la gândul ajuns la desăvârşire către
originile sale ideatice din mintea altui român, în
aparenţă de altă factură, dar care a vibrat la aceleaşi chemări ale „sentimentului românesc al
fiinţei”, cum îi zicea Constantin Noica. Dar
* Academia Română, preşedintele Secţiei de filosofie,
psihologie, teologie şi pedagogie, director al Institutului
de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”
al Academiei Române, prof. univ. dr. la Universitatea
„Titu Maiorescu”, Bucureşti.
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atunci n-ar fi oare firesc să ne referim şi la Noica însuşi, despre el ştiindu-se că a publicat câteva lucrări în care este vorba despre „undă” ca
fiind „realitatea originară”? Şi, respectiv, la alţi
gânditori români cu idei asemă-nătoare?
„Când mă apucă aleanul, scria Vasile
Conta, fluer doina ciobănească din satul meu”.
Cine l-a citit pe Blaga nu se miră prea mult
auzind o astfel de mărturisire de la un român
care a umblat mult prin străinătăţi, căci românul
adevărat, oriunde ar fi, trăieşte cu nostalgia plaiurilor natale, chiar dacă n-a citit Spaţiul mioritic. Iar când are ocazia sau crede că i-a „sosit
vremea” se şi retrage acolo, ca Noica, pentru
totdeauna.
Dar Vasile Conta, născut într-un sat românesc pe care îl tot evocă, după ce se întoarce
din străinătate devine membru al societăţii literare „Junimea” din Iaşi, care îi publică o poezie
în „Convorbiri literare”. Octav Minar a găsit şi
alte poezii din tinereţe ale lui Conta, aflând şi
amănunte despre anii petrecuţi de acesta, ca şi
Eminescu, ca sufleur la un teatru ambulant, pentru care a scris şi o piesă care s-ar fi jucat la Botoşani. Dar Conta a şi ajuns chiar actor înainte
de a părăsi teatrul pentru continuarea studiilor.
Poate că Blaga şi Conta aveau ceva mai mult în
comun, fiind, desigur, în măsuri diferite, şi poeţi, şi dramaturgi, şi filosofi, spre deosebire de
Noica, despre care se ştie că a mai fost şi poet.
Conta era mai arătos, ştia să recite bine şi să ţină
discursuri, Blaga, în schimb, s-a exersat şi ca
romancier, în timp ce Conta s-a rezumat la aforisme, iar Noica la „jurnale de idei”. Însă toţi
trei ştiau să scrie frumos.
Blaga a fost însă primul care a scris despre sufletul românesc pornind de la unele consideraţiuni ale lui Spengler şi Frobenius despre influenţa spaţiului, respectiv a mediului geografic
în genere, asupra diferitelor tipuri de culturi.
Cele mai simple exemple ilustrative, pe care le
foloseşte şi Lucian Blaga, se referă la cântecele
populare: baladele molcome ale ruşilor care trăiesc în stepe şi iotlerele săltăreţe ale tirolezilor
care trăiesc în zone alpine. Faţă de acestea, doinele populare româneşti ar corespunde plaiurilor
carpatine, unui spaţiu ondulator (deal-vale), fără
urcuşuri şi coborâşuri abrupte.
Influenţa nu ar fi însă directă, nici în muzică şi nici în celelalte arte (pictură, arhitectură,
sculptură), chiar dacă ar exista un fel de „suflet
al locului” sau spirit (spiritus loci) care să influenţeze şi sufletele umane, căci acestea, trăind la
distanţe mari de locurile respective au totuşi
aceleaşi simţăminte. Influenţa mediului, consideră Blaga, se face asupra „inconştientului” individual, dar şi colectiv. Spaţiul înconjurător de-
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termină cu timpul „orizontul spaţial al inconştientului”, care, odată constituit, ca un fel de
„spaţiu matrice”, nu se mai şterge din memoria
colectivă a unei populaţii, indiferent de locurile
în care s-ar găsi ulterior. Românii, de exemplu,
care trăiesc şi pe bărăgane, şi prin zone lacustre
ale Dunării, dar şi prin străinătăţi, oriunde ar fi,
dacă sunt români autentici, au „nostalgia plaiului”, înscrisă undeva în codul lor genetic, s-ar
putea spune, adică le plac anumite cântece, anumite versuri, chiar şi anumite culori, fără să mai
amintim de limba în care sunt scrise şi de intonaţiile acesteia, pe care nu le pot imita străinii.
Pentru populaţiile migratoare sau emigrante, spaţiul nou, pe care l-au cucerit sau în
care au fost primite, nu le afectează cu nimic
„spaţiul matrice”, adică orizontul spaţial al inconştientului, cu nostalgia căruia trăiesc în continuare. Noul teritoriu poate să devină o nouă
patrie, o nouă ţară, un nou stat, o nouă regiune
sau oricum i s-ar spune, dar nu va deveni niciodată un nou spaţiu matrice pentru nou-veniţi.
„Cazacii, oriunde se duc, joacă tot cazaciocul”.
Se poate ca pe un anumit spaţiu (teritoriu) locuit
de mai multe populaţii niciuna să nu-l aibă ca
„spaţiu matrice”, tot aşa cum un copil, adoptat
de mai multe femei, n-o are pe niciuna ca mamă.
În aceasta constă originalitatea concepţiei lui Blaga faţă de cea spengleriană. Spaţiul ca
atare, o anumită formă de relief, chiar dacă ar
exista un suflet sau spirit al locului, care să ne
inspire, să-l descriem, să-l pictăm, cum se şi
face adesea, nu devine „matricial” pentru noi,
nici dacă ne mutăm (migrăm sau emigrăm) acolo pentru totdeauna. Cum au făcut-o europenii
prin exterminarea populaţiilor din teritoriile cucerite. Motivaţia ar fi că, oricum, populaţiile
băştinaşe erau înapoiate. Doar atâta că, ulterior,
au început să se extermine şi cuceritorii unii pe
alţii, pentru aceleaşi teritorii. „Spaţiul vital” nu
înseamnă „spaţiu matrice”.
Spaţiul acesta ar putea fi numit şi „maternal” sau „născător”. Dacă oamenii au fost
plămădiţi din pământ, din terra, şi sunt fii ai
pământului, cum se şi numesc la noi, terrani,
adică „ţărani”, „botezaţi cu pământ”, cum le zicea Blaga, atunci pământul este „muma” lor.
Dar şi locul de naştere şi leagănul lor, în care au
fost crescuţi. Însă nu fiecare în parte şi nu
oricând, ci la „obârşie”, cum zicea tot Blaga.
„Întru obârşie”, cum sună şi mai frumos, ca în
Evanghelia după Ioan (gr. en arche), căci
„obârşie” înseamnă şi început, şi sfârşit, adică
„pe de-a pururea”, cum au fost plămădite toate
neamurile pământului, fiecare cu „matricea” lui,
cu spaţiul său originar.
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Mai este însă şi condiţia „înscrierii” spaţiului matrice în „orizontul spaţial al inconştientului” colectiv al unei populaţii. Blaga nu intră în amănunte, dar fiecare populaţie s-a format
undeva, într-un anume timp, în care şi-a dobândit particularităţile prin care se deosebeşte de
celelalte. „Inconştientul, zice Blaga, nu trădează”, el rămâne acolo ascuns, neştiut, dar se manifestă în permanenţă prin conştiinţa fiecărui
individ. „Se face vădit”, cum zicea Noica, mai
ales în sentimentele sale şi mai ales în cele referitoare la mediul său maternal, la propria sa
existenţă, cum îi zicea Mircea Vulcănescu, sau
la fiinţa lui, din care a provenit şi sintagma
aceea memorabilă: „Sentimentul românesc al
fiinţei”. Dar fireşte că au fost şi mai sunt şi alte
sentimente, ale altor neamuri şi ale altor „fiinţe”, adică ale altor orizonturi spaţiale ale inconştientului, clădite, desigur, cu aceeaşi migală în
petrecerea timpului.
Ceea ce ne spune însă Blaga despre „trecerile” de la „spaţiul ondulatoriu” la sentimentul
românesc al acestuia, pe care îl numeşte „spaţiu
mioritic”, în orizontul spaţial al inconştientului,
şi apoi despre „acţiunea” acestuia în planul conştiinţei şi „vădirea” lui în operele de artă este
demn de reţinut. Chiar dacă „spaţiul ondulatoriu” nu poate fi considerat ca o materializare a
undei, ci doar ca imaginea aproximativă a acesteia, el devine ondoliform prin „prelucrarea” lui
sentimentală, îşi „pierde” asperităţile şi se prelungeşte, unduindu-se, devenind „orizont indefinit ondulat” al inconştientului, cu toate că el, ca
atare, rămâne acelaşi spaţiu (relief). Dar şi orizontul inconştientului spaţial, rămânând şi el
acelaşi, „răzbate, zice Blaga, cu undele sale, până sub bolţile conştiinţei”. Această „răzbatere”
se numeşte la Blaga „personanţă”, adică ceva
care se face prin sonorizare şi determină „vibraţiile conştiinţei”. Între toate acestea se poate să
apară „acorduri” sau „dezacorduri”.
Acesta este şi momentul în care, cel puţin terminologic, se poate face legătura cu teoria
ondulaţiunii a lui Vasile Conta, dar şi cu unele
consideraţii despre undă ale lui Constantin Noica şi chiar cu logica rezonanţei a lui Ştefan Odobleja.
Vasile Conta era materialist şi adept al
teoriei evoluţioniste, dar considera, pe baza
„legii ondulaţiunii universale”, că cele mai mici
particule se comportă ondulatoriu, ca nişte „semicercuri”, pe care le numeşte chiar „unde”.
Fiecare undă este compusă din alte unde, conţine „unde secundare”, suitoare şi coborâtoare,
dar face parte, la rândul ei, dintr-o undă mai mare, încadrată şi aceasta într-o alta ş.a.m.d. „Materia, zice Conta, cu valorile sale ondoliforme,
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se aruncă în toate direcţiile, crescând şi scăzând
în întindere până la nesfârşit”.
Evoluţia se realizează prin combinaţiile
undelor, datorită acţiunii lor, ca forţe, unele asupra celorlalte, prin creşterea şi descreşterea lor,
prin întărirea şi slăbirea acţiunilor reciproce,
prin complicarea lor şi tendinţa permanentă de
echilibru, pe care „nu-l poate ajunge însă niciodată”. Formele evolutive ale „metamorfozei universale”, pe care le observăm noi, nu sunt decât
momente de echilibru relativ al forţelor, care, tot
ondulatoriu, vor creşte şi vor descreşte, cu predominarea uneia sau celeilalte forţe, adică ondulatoriu.
Trecerea de la materia anorganică la cea
organică şi apoi la viaţă sunt faze ale unui tip de
metamorfoză care ne este cunoscut nouă, deoarece facem parte din el şi ne găsim pe o anumită
treaptă evolutivă, la un anumit echilibru între
acţiunea forţelor din mediul exterior asupra organismului şi reacţia acestuia de adaptare sau
nu, de realizare a unui echilibru, cu creşterea şi
descreşterea lui, ondoliformă, de la naştere până
la moarte.
Dintre factorii care influenţează evoluţia,
cel mai important este mediul exterior, care, în
funcţie de formele de agregare ale materiei: solidă, lichidă şi gazoasă, determină şi diversitatea
vieţuitoarelor. Schimbările radicale ale mediului
pot conduce la pieirea vieţuitoarelor, cele moderate la transformarea acestora, în măsura în care
se pot adapta la noile condiţii. Vieţuitoarele care
nu se pot adapta dispar, ele se pot salva însă prin
„emigrare” în alte medii care le sunt prielnice.
Vieţuitoarele, fiind un fel de unde, au
propriile lor vibraţii, cu anumite amplitudini,
care sunt determinate de vibraţiile unui mediu,
alcătuit şi el din unde. Vasile Conta consideră
că, şi în cazul oamenilor, varietatea raselor şi a
neamurilor se datorează condiţiilor în care au
trăit. El nu face însă exemplificări, dar, vorbind
despre „încrucişări”, constată că există ceva persistent care se transmite de la strămoşi la urmaşi, ceva, zice el, „conştient sau neconştient,
care se află săpat în creierii din trupul respectiv”.
Suntem departe de „spaţiul matrice” al
filosofului Blaga, dar mediul ondulatoriu al lui
Conta se dovedeşte „matricial” pentru omenire
în genere şi pentru vibraţiile pe care le determină la nivelul conştient sau inconştient al activităţii cerebrale. După Conta, este evident că nu
există niciun suflet al locului de origine al unei
populaţii, iar sufletul individual nu este altceva
decât o „proprietate a creierilor”. Dar mediul în
care trăiesc naţiunile, respectiv „natura, configuraţiunea solului, aspectul naturii, climatul, felul

5
nutrimentului etc.”, despre care vorbeşte Conta,
seamănă destul de mult cu spaţiul spenglerienilor, care, ondulatoriu fiind, determină vibraţiile, „zguduiturile nervoase” ale undelor cerebrale.
Constantin Noica, la sfârşitul unei lucrări
(Douăzeci şi şapte de trepte ale realului, Edit.
Ştiinţifică, Bucureşti, 1969), consideră, ca şi
Conta, că lucrurile nu sunt altceva decât unde,
ca şi corpurile vieţuitoarelor, iar simţurile nu fac
decât să înregistreze vibraţii. Din această perspectivă, în mod firesc, nici nu înregistrăm altceva decât vibraţiile din mediul înconjurător, pe
care, sub formă de imagini, le şi reţinem, în mod
conştient sau inconştient. Se creează astfel un
fel de echilibru între spaţiul înconjurător şi sensibilitatea noastră. În Pagini despre sufletul românesc (1944) Noica vorbeşte despre „sensibilitatea românească”, aceasta fiind o parte din
„sufletul românesc”. Şi ne închipuim, zice el, „o
dulce continuitate între natura românească şi
sufletul românesc”. Existră, fireşte, şi alte tipuri
de sensibilităţi, ale unor populaţii care au trăit în
locuri diferite. Termenul de „aclimatizare” înseamnă obişnuire cu medii diferite de cel originar. Aclimatizarea ţine de adaptare şi conduce,
dacă nu la evoluţie, cum credea Conta, la unele
transformări care se văd cu ochiul liber la toate
vieţuitoarele. Cu sensibilitatea românească te
poţi adapta şi la viaţa în pustie, cum au făcut-o
unii sihaştri, sau la cea polară, cum au făcut-o
exploratorii, dar nicăieri nu te simţi ca acasă.
Noica merge însă mai departe şi, tot pe
linie ondulatorie, consideră că şi ideile, a căror
totalitate constituie a doua componentă a sufletului, cea noetică, sunt, la rândul lor, tot unde. Şi
face consideraţiuni etimologice despre idee, legată de vedere şi de lumină, care a fost şi primul
act al creaţiei divine. Ideea ca logos, din Evanghelia după Ioan, este pusă chiar la Început (en
arche en ho logos) şi identificată cu Divinitatea
(kai theos en ho logos). Ceea ce înseamnă că noi
recepţionăm cu întregul suflet realul înconjurător şi, întrucât ideile se redau prin cuvinte, îl şi
exprimăm, tot pe cale ondoliformă, prin vibraţii
sonore.
Noica zice că marile noastre personalităţi
culturale au fost şi ele conştiente de această
„dulce continuitate dintre natura românească
[spaţiul românesc] şi sufletul românesc” şi chiar
au exprimat-o în diferite moduri. Ovid Densuşianu şi Noica însuşi se referă pe larg la cultura
populară românească, legată nemijlocit de mediul înconjurător. Dar, zice Noica, „Întreaga
noastră filosofie cultă este în consonanţă cu ţărănescul, face corp comun cu aşa-zisa filosofie
populară”. Şi se referă la Conta, la materialis-
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mul acestuia care „într-un fel sau altul postulează prelungirea naturii în spirit” tocmai prin
„evoluţiunea ondoliformă a materiei”. Şi aici,
Noica face trimiterea firească la Blaga: „ondulaţiunea lui Conta e semnificativă în lumina mioriticului lui Blaga”, fără să brodeze însă pe
această temă. Noica se referă la Xenopol, la
„istorismul cosmic” al acestuia; la Pârvan, care
vorbea despre „vibraţiile spiritului”, determinate
de aceleaşi forţe ca şi lumina, sunetul şi electricitatea, de care diferă numai ca „iuţeală, intensitate şi ondulaţiune”; la C. Rădulescu-Motru,
pentru care personalismul este energetic. Pe baza acestora Noica îi dă dreptate lui Vasile Băncilă şi explică, pe linia ondulaţiunii, sintagma
din titlul lucrării: Lucian Blaga, energie românească, ca o continuare firească a culturii populare româneşti, a Învăţăturilor lui Neagoe Basarab, a lui Conta, Xenopol, Pârvan şi RădulescuMotru până la „triumful românescului în filosofie”, un fel de „vibraţie supremă” a sufletului
sau a „duhului românesc”, în terminologia lui
Noica.
Fiind vorba despre „vibraţii” şi despre
„consonanţe”, mai ales între medii diferite: natural, senzorial, noetic, cultural (căci nu este
vorba numai de filosofie, ci şi despre arte), ne
duce gândul către un alt savant român, căruia
tocmai Noica îi face o prefaţă (la Introducere în
logica rezonanţei), ce-i drept după câteva decenii (în 1984), care a lămurit misterul acestor
legături chiar fără un apel direct la teoria ondulaţiunii universale, dar tot în manieră ondulaţionară, la medicul Ştefan Odobleja.
Odobleja foloseşte termenul de „rezonanţă” între domenii diferite: naturale, materiale, spirituale, în special fizice şi psihice, senzoriale şi raţionale. Aşa se explică posibilitatea de
a reda vocea umană şi muzica prin scrijelarea
unor roci, de a reda prin muzică anumite sentimente sau prin raporturi numerice – anumite
situaţii, prin hieroglife – sunetele etc. Pentru
apariţia rezonanţei trebuie să existe ceva comun,
asemănător între două domenii: fenomene, evenimente. De aceea considerau şi anticii că nu
este posibilă cunoaşterea decât prin asemănare.
Asemănătorul se cunoaşte prin asemănător
(simile simili): urechea emite sunete prin atingere şi ochiul, lumină. Dar ochiul este altceva
decât lumina şi cuvântul este altceva decât ideea
pe care o exprimă. Şi chiar dacă toate ar fi unde,
rezonanţa nu apare oriunde şi oricum, nici măcar între domenii ondoliforme evidente, între
undele telurice şi cele radio, de exemplu, dar
apare între cele seismice şi valurile oceanice pe
care le şi provoacă. Odobleja enumeră o seamă
de legi care permit acţiunile rezonatorii chiar şi
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între diferitele domenii ştiinţifice şi cele naturale, pe baza cărora s-ar putea automatiza gândirea şi, rezonatoriu, s-ar putea realiza „gândirea
artificială”.
Între un anumit mediu geografic şi sensibilitatea unei persoane poate să rezoneze ceva
sau să nu rezoneze. El se poate „simţi ca acasă”
sau nu, poate să-i „vibreze” vreo „coardă senzorială” sau poate să nu-i vibreze nimic. Dar şi
rezonanţa este de două feluri: consonantă sau
disonantă. Adică, pe plan sentimental, poate să
producă plăcere sau neplăcere, iar pe plan noetic, acord sau dezacord.
Principial vorbind, populaţiile care au
trăit mult timp într-un anumit mediu, ca şi animalele şi plantele, s-au adaptat la acesta, având
ceva în comun, şi se simt bine, vibrează pozitiv,
rezonanţa fiind consonantă pe plan sentimental,
conştient sau inconştient, dar poate să producă şi
amintiri ale unor creaţii artistice referitoare la
unele particularităţi ale mediului sau ale unor
concepţii despre acestea.
Sunt însă persoane care de regulă au trăit
în cu totul alte condiţii, care n-au nicio rezonanţă cu un anumit mediu, rămân indiferente şi
la vederea lui, şi la descrierea lui, şi la concepţiile despre el. Lipsa de rezonanţă se manifestă de regulă printr-un dezinteres total, asemănător cu stările abulice ale persoanelor handicapate. Nu te poţi supăra pe cineva care nu te bagă
în seamă, care nu are nimic în comun cu tine.
Dacă doreşti însă, din anumite motive, să-i atragi atenţia, să-l faci interesat de o anumită zonă,
de anumite produse artistice sau de anumite
concepţii, trebuie să cauţi zonele de rezonanţă,
ceea ce ar putea să aibă el în comun cu ceea ce
eventual vrei tu să-i oferi.
Există numeroase cazuri, din trecut, ca şi
de astăzi, de persoane care, fără să aibă în aparenţă nimic în comun cu anumite zone, le-au
plăcut atât de mult încât nu le-au mai părăsit.
Altele au fost atrase de obiceiurile locuitorilor
sau de concepţiile acestora. Conştient sau inconştient, au acţionat aici factorii de „rezonanţă
consonantistă”, cum le-ar fi zis Odobleja.
Dar, tot rezonatoriu, fie în contact direct
cu mediul, fie numai în prezenţa unor reprezentări artistice ale acestuia sau la auzul concepţiilor despre acestea, anumite persoane au reacţii
disonante, le creează stări sentimentale dezagreabile, adversităţi, greu de explicat altfel decât
printr-o rezonanţă sentimentală, noetică, socială
adversă. În mod normal, persoanele sau populaţiile care au astfel de rezonanţe negative, determinate uneori şi de întâmplări istorice neplăcute, se manifestă, dacă nu cooperant, consonantist, cel puţin rezonabil cu celelalte populaţii
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autohtone. În condiţii speciale însă, se comportă
deplorabil pe toate planurile: ajung până la
distrugerea aproape totală a mediului geografic,
la interzicerea oricăror manifestări populare,
tradiţionale, la distrugerea monumentelor, a
operelor de artă, la arderea cărţilor şi chiar la
exterminări în masă ale băştinaşilor.
Acestea ar fi, în linii mari, la filosofii
români din perspectiva „ondulaţiunii universale”, energetiste, ondoliforme sau nu, concepţia
despre sufletul popoarelor, în genere, şi despre
sufletul românesc, în special, despre modalităţile lui de manifestare, despre şansele şi despre
primejdiile care îl pasc.
Oricum le-am zice însă, „vibraţiile”
acestea, Blaga le spune, pe linie acustică, şi
„ecouri”, au rezonanţe de la mediul spaţial la
orizontul inconştientului şi de la acesta la conştiinţă, dar se petrec şi între spaţiul înconjurător
şi persoanele determinate, „înscrise”, ca să zicem aşa, într-un anumit orizont spaţial, „mioritic”, de exemplu, ca şi între persoanele acestui
orizont.
În Scrisoarea a III-a, Eminescu surprinde rezonanţa sonoră a codrului, care este în
consonanţă cu apărătorii ţării: „Numa-n zarea
depărtată sună codrul de stejari”. Ceea ce l-a
îndreptăţit pe Domnitorul român să îi spună
Sultanului: „Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta,
râul, ramul, / Mi-e prieten numai mie, iară ţie
duşman este”. Sunt cunoscute, de altfel, numeroase situaţii în care cotropitorii, la noi şi în alte
părţi, mult mai puternici, au fost învinşi de pământenii cunoscători ai locurilor, care au luptat
şi au biruit favorizaţi de mediul geografic sau de
climă.
Octav Minar dă un exemplu de consonanţă, de potrivire între preferinţele poetice ale
lui Vasile Conta şi ale lui Mihai Eminescu.
Conta îi scrie unui cunoscut: „Vă rog să fiţi aşa
de bun de a trimite d-lui Eminescu caetul ce
cuprinde culegerile mele de poezii populare,
căci am aflat că are mare dragoste pentru acest
gen de poezie ... Pentru singurătatea mea, departe de căminul şi de ţara pe care o doresc, aceste
versuri par o muzică divină, un balsam alinător
de suflete înstrăinate. Cred că-i va face mare
plăcere”. (Scrie V. Conta din Anvers). „Am primit azi o scrisoare, îi relatează V. Conta aceleiaşi persoane, foarte măgulitoate de la d-l Eminescu din Viena, în care îmi scrie că poeziile
trimise i-au procurat o mare plăcere, după cum
prevăzusem. Le-a cetit pe nerăsuflate, căci era şi
dânsul însetat de graiul dulce, nespus de dulce al
ţării sale”. Acesta este un exemplu de rezonanţă
între două suflete care vibrau în consonanţă cu
acelaşi orizont al inconştientului, al cărui ecou
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se făcea vădit în poeziile populare româneşti, ca
nostalgii ale plaiurilor carpatine, pe care le
purtau cu sine prin străinătăţuri cei doi amici
care se cunoscuseră la şedinţele „Junimii” din
Iaşi, unde se delectaseră cu citirea poeziilor populare româneşti.
Cum este şi firesc, dotarea cu sentimentul românesc al fiinţei, cu dragostea pentru spaţiul carpatin, ca şi cu încărcătura de simţăminte
din orizontul inconştientului, diferă de la român
la român, iar la nivelul creaţiei artistice sunt
puţini aceia care au reuşit să le facă vădite.
Aceasta însă nu-i împiedică pe cei mai mulţi să
se bucure, cum o făceau Conta şi Eminescu, să
vibreze în consonanţă unii cu alţii, atât la sunetul „codrilor de aramă” sau la „glăsuirea pădurii de argint”, cât şi la toate operele de artă în
care acestea ajung să fie oglindite.
Ce-i drept, tot Vasile Conta o zicea: „Ca
să iubeşti natura, trebuie să fii iubitul ei”, să-i fii
„prieten”, cum zicea Eminescu, să ai rezonanţa
sentimentală în consonanţă cu aceasta şi posibilitatea „presonanţei” sale la nivelul conştiinţei.
Dar cum se pot obţine toate acestea? Există şcoli
de învăţat limba română, se va spune, ca orice
altă limbă, dar sentimentele nu se învaţă la şcoală. Ele se dobândesc în consonanţă cu întregul
bagaj al inconştientului colectiv, se moştenesc
prin naştere şi prin „botezul cu pământ”.
Ne întristează faptul că astăzi, în condiţiile grele în care s-a ajuns, adesea datorită unei
libertăţi depline, dar necontrolate, la distrugerea
mediului înconjurător, a suportului material al
spaţiului nostru matrice, ceea ce este resimţit ca
o lezare a sufletului românesc, pe de-o parte,
dar, pe de alta, şi mai întristător este faptul că
ies la iveală, uneori chiar dintre „români”, duşmani neaşteptaţi ai mediului nostru, ai pământului şi ai bogăţiilor sale, ai codrilor şi ai câmpiilor, ca şi ai graniţelor sale, la care se tot adaugă cei care nu se mai pot abţine în a-şi manifesta
dispreţul pentru cultura românească, chiar ura
pentru tot ce este românesc, pentru întreaga
istorie a românilor. Ştim care sunt explicaţiile
acestei situaţii, care ţin în ultimă instanţă de
teoria ondulaţiunii universale, şi le-au trăit cu
mult înainte atâtea alte popoare ale lumii, unele
chiar mai vestite decât al nostru, dar nu ne
mulţumeşte cu nimic această înţelegere. Şi, dacă
ne pregătim cum se cuvine pentru orice eventualitate, nu trebuie să uităm totuşi că, fără a se
manifesta cu entuziasmul de altă dată, sentimentul românesc al fiinţei are încă rezonanţe destul
de puternice într-o bună parte a populaţiei care
mai trăieşte pe aceste meleaguri. Şi se observă,
de asemenea, consonanţe personale şi colective
care şi determină, cel puţin anual, simpozioane
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şi conferinţe, festivaluri ale spiritualităţii româneşti, dintre care unele sunt dedicate şi personalităţilor dotate cu „energie românească”: Blaga,
Noica şi Odobleja, ale căror simţăminte şi gânduri trezesc încă la viaţă prin scrierile lor rezonanţele consonantiste ale Sufletului Românesc.
Ocazional, li se aduce cinstirea cuvenită
şi celorlalte personalităţi, amintite şi de Noica în
Pagini despre Sufletul românesc, lui Conta, Xenopol, Pârvan, Rădulescu-Motru, şi mereu lui
Eminescu, fără ca aceştia să fi avut vreo legătură unii cu alţii, ca Blaga şi Conta. Ceea ce i-a
legat întreolaltă şi i-a determinat să gândească în
mod asemănător a fost rezonanţa vibraţiilor
sentimentale şi ideale din sufletul fiecăruia în
consonanţă cu matricea ondulatorie a plaiurilor
carpatine.
Nu trebuie să uităm însă nici „dimensiunea cosmică” a sufletului românesc, la care se
referă Constantin Noica. Ea justifică, începând
cu Vasile Conta, universalismul ondulaţiunii,
care aminteşte şi de vibraţiile cosmice, de „muzica astrelor” la pitagoreici, de „consonantismul
universal” la Odobleja, de „energia cosmică” la
Rădulescu-Motru; sau, cum îi spune Vasile Băncilă, de „sentimentul participării la Cosmos”, care, la Blaga, a luat forma „Trilogiei cosmologice”.
Dar concepţia românească despre cosmos este cea creştină. „Românii, zice Noica, au
fost, într-un fel, totdeauna creştini, creştinismul
venind peste ei ca o împlinire”. Şi, nu întâmplător, Noica spune adesea în loc de „sufletul
românesc”, „duhul românesc”, căci este vorba şi
aici de o rezonanţă consonantistă între sufletul
românesc şi Duhul Sfânt.
Noica insistă asupra Învăţăturilor lui
Neagoe Basarab, unde găseşte referinţe la ceea
ce noi am numit „isihasmul laic”, adică la încercarea specific românească de a intra în rezonanţă cu Lumea Cerească: „precum în Cer, aşa
şi pre Pământ” (sicut in caelo, et in terra). Şi,
zice Noica, aceasta „e o tehnică de viaţă în
duh”. Ea porneşte de la frica de Dumnezeu, care
este şi începutul înţelepciunii (arche sophias
phobos theou). Este vibraţia proprie „omului cu
frica de Dumnezeu”, căci „frica face smerenia”,
iar aceasta „face socoteală” (ratio, logos), este
temeiul „celor ce vor să fie”, temeiul dreptei
credinţe prin care se ajunge la „Dragostea care
face sufletele să vorbească cu Îngerii”. Şi, zice
Domnitorul: „Atuncea va pricepe omul că nu
este departe de Dumnezeu”, că este în consonanţă cu Acesta prin mijlocirea Duhului Sfânt.
Se mai poate vorbi însă şi despre o
„consonanţă colectivă” a mai multor suflete care
vibrează înfrăţite în Cetatea lui Dumnezeu (Ci-
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vitas Dei), a cărei imagine rezonatorie, pământeană, o constituie viaţa monahală, de mănăstire.
Mănăstirea este construită la români, ca şi la
ceilalţi creştini, ca o fortăreaţă, ferită de toate
răutăţile lumii, în care domneşte frica de Dumnezeu, curăţenia sufletească şi trupească, şi Dragostea cea adevărată faţă de Fiul lui Dumnezeu
şi faţă de Sfânta Fecioară, sub oblăduirea
Duhului Sfânt. „Lucrarea” Duhului Sfânt se face
vădită la marile sărbători creştine, când în curtea
mănăstirilor se adună mulţimea credincioşilor şi
sufletul fiecăruia vibrează la cuvintele Scripturii
rostite de Sfinţii Părinţi, la fel ca „Duhul Sărbătorii”, despre care vorbea Vasile Băncilă.
„Duhul” acesta vibrează în consonanţă divină cu
Duhul Sfânt. Se petrece atunci ceva inexplicabil,
miile de credincioşi sunt cuprinse „de acel farmec sfânt”; îl simte fiecare în felul său, până şi
copilaşii, de regulă neastâmpăraţi, parcă ascultă
ceva (vox ab iis), îşi îndreaptă fără voie privirile
către Cerul din care răzbate cântecul de hieruvimi şi, vorba Domnitorului, „pricepe omul că
nu este departe de Dumnezeu”.
Interesant este faptul că, într-un fel sau
altul, credincioşii încearcă să ducă mai departe,
spre casele lor şi spre fiecare parte a satului,
cum se face în Maramureş, prin procesiunile
acelea de coconi (copii), fetiţe, fete şi feciori,
costumaţi în chip de îngeri, care poartă icoane şi
prapori, iar de Sfintele Paşti lumânări şi făclii
aprinse, fărâme de vibraţii din Duhul Sărbătorii
Creştineşti şi, din mireasma cădelniţelor purtate
de Cuvioşii Părinţi ai acelor meleaguri, picături
alese din parfumul florilor de Paradis.
----------------------------------------------------------

Secvenţe cu Lucian Blaga în diplomaţie.
În faţă (şezând): Nicolae Titulescu şi diplomatul
Caius Brediceanu (cumnatul filosofului).

----------------------------------------------------------
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LUCIAN BLAGA
ÎN „MAREA TRECERE”
ŞI SUB CERUL ÎNNEGURAT
AL „VÂRSTEI DE FIER”
Înţelegerea profundă a mediului social,
cu interrelaţionările acestuia atât de complexe
şi, mai ales, cu consecinţele lor, adesea, atât de
nefaste, prin manifestările ofensive ale politicului în viaţa comunităţilor umane, sunt vizibile
cel mai bine, aşa cum am arătat cu alt prilej, în
cartea sa de confesiuni autobiografice, Hronicul
şi cântecul vârstelor, într-o vreme considerată
de filosof nu doar ca o cumpănă a vieţii sale ci
şi ca o răscruce a istoriei noastre.
Dacă în prima lui scriere memorialistică
se referea la orizontul temporal al începuturilor,
respectiv copilăria şi adolescenţa, culminând cu
evenimentul istoric al înfăptuirii Marii Uniri,
nouă ne-au rămas de identificat acele momente
delicate din intervalul interbelic şi din vremea
războiului, când scriitorul-filosof a simţit din
plin indiferenţa şi răceala mediului social-politic
autohton, care i-au marcat atât existenţa fizică
cât şi opera: „Îngenunchez în vânt. Mâne oasele
/ au să-mi cadă de pe cruce./ Înapoi nici un
drum nu mai duce./ Îngenunchez în vânt: / lângă
steaua cea tristă.”1
Se ştie că, pentru orice ins uman, apăsarea
călcâiului dur al politicului nu poate fi decât
agasant şi împovărător. Poate de aici rezultă
*

Scriitor, membru al USR, cercetător ştiinţific gr. I la
Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Bucureşti, cadru didactic titular la Universitatea de Medicină, Farmacie,
Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş.

aversiunea filosofului pentru orice implicare în
viaţa politică deşi, trebuie să recunoaştem, uneori împrejurările vieţii l-au apropiat, vrândnevrând de sfera puterii (şi, poate, l-au avantajat
sau... dimpotrivă).
În anul 1921 lui Lucian Blaga i s-a decernat premiul „Adamachi” al Academiei Române,
pentru cele două cărţi apărute, şi, tot atunci, debutează ca dramaturg, cu piesa Zamolxe, mister
păgân, apoi este ales membru al Societăţii Scriitorilor Români iar în Zburătorul literar, din 22
octombrie (1921), criticul Eugen Lovinescu a
scris primul articol despre poezia sa. În acelaşi
an apare la Cluj revista Gândirea, întemeiată de
un grup de tineri scriitori, cărora li s-a alăturat şi
el, în paginile căreia îşi va publica (până prin
anii 1938-1939), o bună parte din scrierile literare şi filosofice. Succesele sale în plan cultural
se ţin în lanţ: în 1922 i se conferă premiul Universităţii din Cluj pentru piesa Zamolxe, iar din
aprilie, acelaşi an, este redactor la ziarul clujean
Patria.
Cert este că vreo doi-trei ani (1924-1926)
Lucian Blaga se mută la Lugoj, împreună cu tânăra sa soţie, locuind în casa părintească a Corneliei, care îşi deschide aici un cabinet de stomatologie. El, asumându-şi nobila profesie de
scriitor şi publicist, are condiţii optime de lucru
în casa de „la vie”, fără a avea însă şi un venit
sigur, trăind doar din colaborările la diverse reviste.
Interesant este că după o licenţă şi un doctorat în filosofie, obţinute la Universitatea din
Viena, câţiva ani Lucian Blaga va desfăşura
activităţi publicistice pasagere, prost remunerate
sau deloc, în redacţiile unor publicaţii provinciale, precum: Patria, Voinţa, Gândirea (prima
serie), Cultura (aceasta a apărut la Cluj, în doar
patru numere, în ianuarie-iulie 1924, fiind editată în patru limbi: română, germană, franceză şi
maghiară), Banatul (din Timişoara) etc., unde
aborda teme culturale sau de atitudine culturală
şi, adesea, pe un ton polemic la adresa potentaţilor vremii. Toate acestea se desfăşoară în intervalul 1920-1926, când tânărul literat şi filosof
debutează editorial, în triplă ipostază, ca poet şi
filosof (cu Poemele luminii şi cu Pietre pentru
templul meu), şi ca dramaturg (cu piesa de teatru
Zamolxe), publicând apoi sau încheind de scris
volumele: Paşii Profetului, În marea trecere
(poezie), Tulburarea apelor, Daria, Fapta, Înviere, Meşterul Manole (piese de teatru), Filozofia stilului, Fenomenul originar, Feţele unui
veac, Ferestre colorate (eseuri filosofice). Deşi
primise premiul „Adamachi” al Academiei Române, pentru cărţile de debut (în 1921), şi premiul Universităţii din Cluj, pentru piesa de

10
teatru Zamolxe (în 1922), poziţia lui socială nu
era deloc de invidiat; aceeaşi universitate care la premiat, l-a respins, doi ani mai târziu, la examenul de docenţă pentru postul de lector suplinitor la catedra de estetică, deşi tânărul Blaga
elaborase şi publicase o lucrare excepţională în
domeniu: Filozofia stilului,2 în care analizează
şi explică fenomenul estetic, spre a ajunge apoi
la problema stilurilor succesive şi a modalităţilor de exprimare în artă – gestul comisiei de
docenţă fiind considerat astăzi ca un episod trist
şi ruşinos pentru cultura şi învăţământul românesc!
În aceste împrejurări, iniţiativa de a se
orienta către o carieră diplomatică s-a dovedit a
fi salvatoare: la 15 noiembrie 1926, prin decizia
ministerială nr. 59330, Lucian Blaga a fost confirmat pe postul de ataşat de presă al Legaţiei
României din Varşovia. Ca să curmăm toate
speculaţiile ivite pe această temă, vom recurge
la memoriul său de activitate (din 1958), unde
filosoful explică limpede şi împrejurările în care
a optat pentru o carieră în diplomaţie: „Din 1924
până în 1926 am locuit la Lugoj, ca publicist,
închinându-mă cu precădere scrierilor poetice,
teatrale şi filosofice şi publicând o serie de volume. Am colaborat în acel timp la marele ziar
ceh Prager Presse, cu articole în limba germană
despre viaţa culturală şi artistică din România.
Această colaborare la un mare ziar străin a fost
unul din motivele pentru care am fost numit în
1926 ataşat, funcţionar al Ministerului de Externe şi trimis în străinătate.”3
Până în decembrie 1937 el va îndeplini
funcţia de ataşat de presă sau cea de secretar de
presă (ulterior de consilier de presă) în patru legaţii româneşti europene: la Varşovia (Polonia,
între 1 noiembrie 1926 – 29 octombrie 1927), la
Praga (Cehoslovacia, între 1 noiembrie 1927 – 1
aprilie 1928), la Berna (Elveţia, între 1 aprilie
1928 – 1 noiembrie 1932) şi la Viena (Austria,
între 1 noiembrie 1932 – 4 noiembrie 1937), cu
o revenire, în final, la Berna (între 1 februarie
1937 – 8 ianuarie 1938). Apoi, la 8 ianuarie
1938 este numit subsecretar de stat la Ministerul
de Externe, fiind încredinţat cu rezolvarea corespondenţei departamentului, funcţie pe care o
va îndeplini până la 11 martie acelaşi an. Toate
erau funcţii strict tehnice, care nu îl implica deloc în sfera politicului, aceasta rezultând şi din
scrisoarea sa de răspuns către Valeriu Bologa, la
invitaţia acestuia de a colabora la noul ziar clujean Drum nou, apărut sub conducerea lui Sextil
Puşcariu, datând din 11 mai 1931, din care spicuim: „În politică nu m-am legat încă de nimenea şi nici n-aş vrea să mă leg, cel puţin deocamdată. Fiind însă vorba de un ziar condus de
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Sextil Puşcariu – mă oblig să colaborez cu articole iscălite şi neiscălite de natură culturală,
eventual politică internaţională (subl. exped.)”4
Dar, în ciuda tuturor şicanelor şi încercărilor (din păcate, unele reuşite) de marginalizare,
a reacţii-lor duşmănoase de tot felul, stârnite de
invidia unor contemporani, Lucian Blaga nu-şi
abandonează proiectele culturale şi de viaţă: în
anul 1930, pentru volumul de versuri Lauda
somnului, apărut în 1929, în care se regăsesc,
înmlădiate poetic, o bună parte din ceea ce filosoful numeşte „complexul categoriilor abisale”,
i se conferă premiul „Socec” al Societăţii Scriitorilor Români; tot în acelaşi an, pe 2 mai, se
naşte Ana Dorica, cunoscută în viaţa publică
românească mai mult după pseudonimul literar
Dorli Blaga5 – fiica lui Lucian Blaga, care va
deveni, mai târziu, legatara operei sale; iar în
1931 publică Eonul dogmatic, isprăvit cu un an
înainte, despre care, mai târziu, mărturiseşte:
„Era volumul cu care puneam temeiul trilogiilor
filosofice, a căror multiplicare atunci nici n-o
bănuiam,”6 acesta fiind urmat de Cunoaşterea
luciferică (1933) şi Censura transcendentă
(1934), cu care socotea încheiat Trilogia cunoaşterii. Publică volumul de versuri La cumpăna apelor (1933).
Scriitorul-filosof nu era deloc dornic de
mărire: în 1930 refuzase postul de director al
Teatrului Naţional din Bucureşti, oferit de Preşidenţia Consiliului Teatrelor, preferând, în locul unei vieţi publice zbuciumate, supuse schimbărilor capricioase ale politicului, liniştea necesară creaţiei şi posibilitatea configurării, astfel, a
unei opere de anvergură. În acest sens scrie şi
publică o serie de cărţi, precum: Cruciada copiilor, Avram Iancu (piese de teatru), Daimonion
(eseu filosofic, publicat, într-o primă variantă, în
coloanele revistei Universul literar), La cumpăna apelor (poezii), dar mai ales editează cărţile
fundamentale ale primei sale trilogii filosofice,
Trilogia cunoaşterii, şi primele două cărţi din
Trilogia culturii: Orizont şi stil şi Spaţiul
mioritic – însă toate aceste realizări excepţionale
erau umbrite de o amărăciune constantă, mărturisită de Lucian Blaga în 1935, în cadrul unui
interviu: „Am până acum tipărite 23 de cărţi şi
nu mi-au adus, în afară de mulţumirea sufletească, nici o bogăţie materială. Tot ce public e
tipărit din bani economisiţi.”7
Dar la 19 aprilie 1933 se întâmplă încă o
pierdere dureroasă pentru Lucian Blaga şi familia sa: se stinge din viaţă, în casa fratelui său,
Lionel, mama lor, Ana Nina Blaga, în vârstă de
74 de ani, fiind înmormântată la Sibiu. Să ne
reamintim că, la un an după trecerea la cele veşnice a părintelui lor, Iosif Blaga, în 1909, mama
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lor a lichidat gospodăria din Lancrăm şi s-a mutat cu copiii mai mici la Sebeş, locuind în două
camere separate, puse la dispoziţie de fiica sa
mai mare, Letiţia, căsătorită cu învăţătorul-director Ioan Pavel. Dar după numirea învăţătorului I. Pavel în funcţia de revizor şcolar la Bistriţa şi inspector a şcolilor minoritare din Ardeal
(în 1919), familia acestuia se mută la Bistriţa,
iar Ana Nina se mută la Sibiu, în casa fiului său,
Lionel Blaga, notar public.
Apoi zările vieţii lui Lucian prind, treptat,
să se deschidă şi să se lumineze tot mai mult:
Academia Română îi decernează, în 1935, marele premiu „C. Hamangiu”, „pentru opera dramatică şi poetică din ultimii ani”, fiind ales
membru activ al Astrei, după un stagiu de membru corespondent început încă în 1925; publică
volumul Geneza metaforei şi sensul culturii
(1937) – prin care îi dă formă definitivă analizei
sale filosofice consacrată culturii, cele trei cărţi
alcătuind Trilogia culturii.
Urmează triumful: Lucian Blaga este ales
membru al Academiei Române (la doar 41 de
ani!), iar în ziua de 5 iunie 1937, în prezenţa
regelui Carol al II-lea, rosteşte celebrul său discurs de recepţie (cuvântarea de răspuns aparţinându-i filosofului Ion Petrovici), în care spune:
„...fac elogiul satului românesc, creatorul şi păstrătorul culturii populare, purtătorul matricei
noastre stilistice...”8 În vara aceluiaşi an este
vizitat la Berna de către Octavian Goga şi Mircea Eliade, acesta din urmă publicând apoi, în
revista Vremea, memorabilele „Convorbiri cu
Lucian Blaga”.
În şedinţa Consiliului de Miniştri din 27
ianuarie 1938, la propunerea lui Octavian Goga,
s-a supus aprobării modificarea legii învăţământului superior românesc, prin care academicienii
cu titlul de doctor sau lucrări din specialitatea
catedrei, puteau fi încadraţi în universităţi prin
„chemare”; tot atunci supunându-se spre aprobare hotărârea Consiliului Facultăţii de Filosofie
şi Litere a Universităţii „Regele Ferdinand” din
Cluj de a înfiinţa o catedră de „filosofia cultrii”. Şi numirea s-a făcut, într-adevăr, la 28 aprilie, filosoful fiind susţinut efectiv de profesorii
clujeni: Sextil Puşcariu, D. D. Roşca, Marin Ştefănescu şi (chiar şi de) Florian ŞtefănescuGoangă, astfel încât prin înalt decret regal Lucian Blaga este numit profesor titular la catedra
de filosofia culturii a universităţii clujene, începând cu data de 1 octombrie 1938.
Dar la 11 martie 1938 regele a semnat
Decretul nr. 1570, prin care „Dl. Lucian Blaga
este numit pe ziua de 1 aprilie 1938, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar în Portugalia,”9 unde rămâne până la 1 aprilie 1939. Ast-
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fel încât în anul universitar 1938-1939, după ce
îşi ţine lecţia de deschidere – „Despre plenitudinea istorică”, pe perioada „ministeriatului”
portughez, Lucian Blaga este suplinit la catedră
de profesorul D. D. Roşca, care a predat cursul
„Cultura folclorică şi cultura majoră.” Pe de altă
parte, noul ministru plenipotenţiar şi-a prezentat
scrisorile de acreditare la Lisabona, a participat
la toate ceremoniile oficiale şi a reprezentat guvernul român, conform uzanţelor, în relaţiile cu
statul portughez. Tot acum apare primul volum
de studii consacrat integral filosofului, cel al lui
Vasile Băncilă, sugestiv intitulat Lucian Blaga –
energie românească, în colecţia „Gând românesc” a revistei clujene cu acelaşi nume. Şi, cu
toate aceste noi şi împovărătoare obligaţii de
serviciu, el însă nu a ignorat scrisul literar şi cel
filosofic, finalizând conţinutul volumelor La
curţile dorului (poezii) şi Artă şi valoare, aceasta din urmă publicat în 1939, figurând ca şi cap
de serie în Trilogia valorilor.
Foarte puţini ştiu că Lucian Blaga a fost
senator în Parlamentul României, ca urmare a
aderării lui la Frontul Renaşterii Naţionale, fapt
întâmplat, pe la jumătatea lunii decembrie 1938,
la stăruinţele ministrului de interne de atunci,
Armand Călinescu. Deşi nu a candidat la alegerile din iunie 1939, el figurează pe lista nominală a senatorilor, publicată în „Monitorul oficial” din 13 iunie, acelaşi an, la categoria senatori numiţi de rege, alături de: George Enescu,
Mihail Sadoveanu, Emil Racoviţă, Iuliu Haţieganu ş.a., aceasta completându-se cu lista senatorilor de drept (Nicolae Iorga, A. C. Cuza, Ion
Pillat ş.a.) şi cu lista senatorilor aleşi, care au
candidat efectiv pe listele de alegeri (Caius Brediceanu, I. Petrovici, C. Rădulescu-Motru ş.a.).
Ca membru al Comisiei a 2-a, de „Afaceri străine”, senatorul Lucian Blaga va participa, până
la 20 aprilie 1940, la mai multe şedinţe parlamentare, în ciuda disconfortului şi oboselii pricinuite de naveta Cluj-Bucureşti.
Apoi, atunci când a sunat goarna războiului (la 1 septembrie 1939), lucrurile s-au complicat şi mai mult, dramele au afectat ţări şi
popoare nu doar de pe bătrânul continent, iar cerul lumii s-a înnegurat – toate acestea marcându-i lui Blaga profund existenţa şi mai ales
sensibilitatea poetică: „...Cuiburi mai multe-n /
creste se văd. / Semn că-n coroane / data prăpăd.
// Neagră făină / cade prin scoc / colo la moara /
lui Nenoroc. // Macină el doar – / gârbov, cărunt. / Curge urâtul / greu şi mărunt. // Lut fără
slavă, / umed, absurd. // Umblă-n nelume, /
drumul e surd. // Unde răzbate / silnicul pas, /
lung peste creştet / cântă un glas. // Cântă prin
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ceaţa / care căzu – / veşnic deasupră-mi /
pasărea U.”10
La 7 februarie 1940, Teatrul maghiar din
Cluj îi joacă lui Lucian Blaga, în premieră, piesa
de teatru Cruciada copiilor, tradusă de Laszlo
Makkai şi Jenö Kiss, în regia lui Emeric Kadar,
asistat de D. St. Petruţiu, decorurile de A. Demian şi muzica de Sabin Drăgoi. Reluându-şi
catedra de la universitatea din Cluj şi apoi, în
mersul tumultuos al evenimentelor care au dus
la refugiul Universităţii clujene la Sibiu, după
Dictatul de la Viena, Lucian Blaga publică, în
mai 1940, volumul Diferenţialele divine, din
noua Trilogie blagiană, numită „cosmologică”.
Tot atunci studenţii Facultăţii de Litere
şi Filosofie editează revista Curţile dorului, care
împrumută titlul cunoscutului volum de versuri
al poetului (apărut în 1938), organizând aici şi
un important cerc literar purtând numele de
„Octavian Goga”, la care participau, între alţii:
Radu Stanca, I. D. Sârbu, I. Oană, Romeo Dăscălescu, Ştefan Aug. Doinaş, Ion Negoiţescu,
Cornel Regman, Ioanichie Olteanu, Nicolae Balotă ş.a. – avându-l ca invitat pe profesorul Lucian Blaga. Pe 17 mai 1942, în şedinţa cercului
literar „Octavian Goga”, Petre Hossu prezintă
studiul „Teatrul lui Lucian Blaga” iar la 25
noiembrie (acelaşi an), trecându-se la alegerea
conducerii în noul an universitar, Lucian Blaga
este ales preşedinte. Ulterior, o facţiune desprinsă din cercul literar „Octavian Goga”, se
declară adeptă a direcţiei estetice promovate de
Eugen Lovinescu, publicând chiar un „Manifest”, în acest sens, în ziarul Viaţa, condus de
Liviu Rebreanu, gruparea constituind Cercul
literar de la Sibiu.
Filosoful se află într-o perioadă extrem
de efervescenţă a creaţiei: în 1940 publică volumul Diferenţialele divine, iar în anul următor
Despre gândirea magică, inclus apoi în Trilogia
valorilor. Cu volumele Religie şi spirit şi Ştiinţă
şi creaţie (ambele publicate în 1942, la Editura
„Dacia Traiană”, din Sibiu), îşi încheie Trilogia
valorilor. Tot acum apare masivul volum de Poezii, reprezentând o primă încercare de însumare
a creaţiei poetice „în formă definitivă”, dar şi
Opera dramatică, în două volume, comentate ca
eveniment de seamă în teatrul românesc.
Pe de altă parte, la Sibiu, Lucian Blaga
era unul din colaboratorii permanenţi ai revistei
Luceafărul, fiind în acelaşi timp şi directorul
revistei de filosofie Saeculum, care a apărut din
ianuarie 1943, până în februarie 1944, în total
opt numere, graţie subvenţionării ei de către inginerul Marin Ciortea şi de alţi prieteni, fiind
prima şi singura publicaţie filosofică românească din Ardeal, care şi-a făcut un program
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riguros şi şi-a asumat o misie culturală, pe care a
urmat-o apoi cu stăruinţă, câtă vreme a apărut,
pledând mereu în paginile ei pentru originalitate
şi profunzime ideatică. Rubricatura ei modernă,
studiile, eseurile, articolele, comentariile şi recenziile, rezumatele traduse în limbi de mare
circulaţie, ca şi polemicile de idei stârnite –
arată că revista era bine ancorată în realitatea
cultural-filosofică a epocii, că avea o pulsaţie
spirituală proprie care o singulariza în peisajul
nostru publicistic; adică, pe scurt, Saeculum era
o revistă de anvergură europeană! Deschiderea
revistei către intelectuali de toate orientările rezultă şi din scrisoarea profesorului universitar
Iorgu Iordan, un intelectual de stânga, care contribuise la înfiinţarea Comitetului Naţional Antifascist în anii 1932-1933, ce laudă atitudinea
directorului şi a unuia dintre colaboratorii revistei „faţă de anumite manifestări pe care atâta
lume le-a observat şi, în convorbiri particulare,
le-a condamnat după cum merită şi care, din nefericire, nu se mărginesc la domeniul filosofic...”11 Tot atunci îşi editează, într-un singur
volum, Trilogia cunoaşterii (1943) şi vede lumina tiparului volumul de poezii Nebănuitele trepte.
La revista „Saeculum”, cu Lucian Blaga,
ca director, şi cu asistentul său, Zevedei Barbu,
ca secretar de redacţie, s-a înregistrat o neplăcută şi dramatică coliziune cu puterea politică a
vremii: Zevedei Barbu, cunoscut ca simpatizant
al bolşevismului, a fost arestat şi acuzat de acţiuni subversive împotriva puterii de stat. Lucian
Blaga a depus însuşi mărturie în favoarea acuzatului şi a celorlalţi intelectuali implicaţi în proces: prof. Vlădescu Gh. Răcoasa şi prof. Petre
Drăghici, pledând în instanţă circa o oră, aşa
cum rezultă din depoziţia lui de martor: „Pe baza discuţiilor şi a lucrărilor sale, am ajuns la
concluzia că Zevedei Barbu reprezintă capul cel
mai strălucit din generaţia sa (...) A face metafizică nu înseamnă marxism. Metafizica este
împotriva marxismului”, explicând apoi că
exista o iniţiativă a revistei Saeculum de a invita
prestigioşi intelectuali din ţară în cadrul unor
conferinţe filosofice la Sibiu şi că el nu crede că
Zevedei a greşit luând „contact cu Vlădescu Răcoasa, pentru colaborarea strânsă la care tindem,
chiar dacă a făcut-o fără ştirea mea” Declaraţia
lui Blaga este, de asemenea, favorabilă şi celui
de-al treilea acuzat: prof. Petre Drăghici, despre
care spune că îl cunoaşte din liceu, că este un
iubitor de literatură, fiind interesat de poezia şi
de scrierile sale filosofice: „Îl cunosc mai mult
în critica literară. Mai ştiu că are sentimente
foarte bune româneşti şi nu-l cred capabil de
vreo acţiune subversivă...”12
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Sub spectrul tot mai ameninţător al unei
iminente invazii ruseşti, mai ales după contraofensiva Armatei Roşii pe frontul de est, în aprilie 1944, Lucian Blaga se refugiază, împreună
cu familia, în munţi, locuind la preotul Vasile
Dobre, fost coleg de studii la Institutul de Pedagogie şi Teologie, unde va lucra la aranjarea
studiilor şi eseurilor anterioare Trilogiilor, în
volumul Zări şi etape (apărut postum), dar, tot
atunci, inspirat de peisajul rural şi de oamenii
locului, scrie piesa de teatru Arca lui Noe, pe
care o va publica în acelaşi an. În 1945 îşi editează, la obscura editură bucureşteană „Publicom”, placheta de aforisme Discobolul.
Grija pentru structurarea şi întregirea sistemului filosofic, conflictul deschis cu profesorii
de filosofie „scientistă” de la Bucureşti şi polemicele cu aceştia în „Saeculum”, atacul concertat al gândiriştilor, la adresa sa şi a operei sale,
ofensiva tot mai deşănţată a denigratorilor de
duzină, a „scientiştilor” de la Bucureşti şi a teologilor ortodocşi, culminând cu cele două broşuri defăimătoare – Cazul Blaga (1941), de Dan
Botta, şi Poziţia D-lui Lucian Blaga faţă de
creştinism şi ortodoxie (1942), a părintelui Dumitru Stăniloae – toate acestea au umplut până
la saturaţie nişa temporală în care a trăit şi a
scris scriitorul şi filosoful până la sfârşitul războiului, când drama lui personală şi a ţării întregi s-a adâncit şi mai mult, datorită, în primul
rând, schimbărilor impuse în ţară de ocupaţia
sovietică.
NOTE ŞI BIBLIOGRAFIE:
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tetice afirmate în cultura română! Dar „poveţele” membrilor comisiei erau doar un pretext pentru amânarea examenului până la o dată incertă şi respingerea tezei lui
Blaga. Referatul elogios al profesorului Ioan Paul nu a
putut înfrânge şi anihila resentimentele şi reacţiile perfide
ale celorlalţi trei membri ai comisiei şi, în special, înverşunarea lui Florian Ştefănescu-Goangă, secondat cu sârg
de Gh. Bogdan-Duică şi Mihail Dragomirescu. Mai târziu, rememorând acest trist episod din cultura română,
profesorul Sextil Puşcariu caligrafia cu amărăciune în jurnalul său: „...astfel Universitatea noastră a păţit ruşinea de
a respinge pe singurul cap filosofic între tinerii noştri ardeleni, în loc să-l îmbrăţişeze cu dragoste şi să caute să-l
atragă.” Vezi Sextil Puşcariu – Memorii, ediţie de Magdalena Vulpe, prefaţă de Ion Bulei, Bucureşti, Editura Minerva, 1978, p. 742.
3. Mircea Popa – Lucian Blaga. Perspective transilvane,
Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018, p. 18
4. Ion Bălu – Viaţa lui Lucian Blaga, vol. I, Editura Libra, Bucureşti, 1995, p. 388.
5. Dorli Blaga este absolventă a Facultăţii de Fizică din
Bucureşti, căsătorită cu profesorul universitar Tudor Bugnariu, în anul 1957.
6. Lucian Blaga – Hronicul şi cântecul vârstelor, în Tabelul cronologic întocmit de George Gană, Editura Minerva, Bucureşti, 1995, p. XXIII.
7. Ion Bălu – Viaţa lui Lucian Blaga, vol. II, Editura
Libra, Bucureşti, 1996, p. 119.
8. Lucian Blaga – La obârşie, la izvor, antologie alcătuită
şi ediţie îngrijită de Dorli Blaga, Editura Ardealul, Târgu
Mureş, 2019, p. 16
9. Ion Bălu – Viaţa lui Lucian Blaga, vol. II, ed. cit., p.
190
10. Poezia „Pasărea U”, din ciclul „Vârsta de fier”,
cuprins în vol. Lucian Blaga – Poezii, ed. cit., pp. 168-169
11. Cornelia Blaga-Brediceanu – Jurnale, ediţia a doua,
îngrijită, revăzută şi comentată de Dorli Blaga, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2016, pp. 186-187
12. Ibidem, pp. 186-187.

1. Poezia „Epilog”, din ciclul „Marea trecere”, cuprinsă în
vol. Lucian Blaga – Poezii, ediţie îngrijită de Dorli Blaga, ---------------------------------------------------------------------repere istorico-literare alcătuite de Gabriela Ioan, Editura
Minerva, Bucureşti, 1981, p. 77
2. Volumul era elaborat într-o formă aproape definitivă în
1923, lucru care se poate documenta, întrucât la 20 decembrie Lucian Blaga îşi înregistrează, la Rectoratul Universităţii din Cluj, cererea de înscriere la examenul de
docenţă pentru catedra de estetică literară, coordonată de
prof. Ioan Paul, anexând acesteia: diploma de doctor în
filosofie al Universităţii din Viena, un curriculum vitae şi
un memoriu de lucrări publicate, cuprinzând volumele de
versuri Poemele luminii (1919), Paşii profetului (1921),
În marea trecere (aflat sub tipar), piesele de teatru Zamolxe (1921) şi Tulburarea apelor (1923), precum şi
cărţile de eseuri Pietre pentru templul meu (1919), Cultură şi cunoştinţă (1922) şi Filozofia stilului. Ulterior, din
ultima lucrare, candidatul i-a înmânat un exemplar dactilografiat profesorului Ioan Paul. După multe amânări şi
tergiversări, comisia de examen se întruneşte, în sfârşit, la
20 iunie 1924, discutând şi analizând în detaliu teza de
docenţă a lui Lucian Blaga, adică Filozofia stilului, remarcând originalitatea lucrării, care propunea o nouă teorie şi
Lucian Blaga la masa de lucru
o nouă compartimentare a stilurilor, dar, în acelaşi timp,
sfătuindu-l pe candidat (la modul cinic!) să-şi refacă --------------------------------------------------------lucrarea, completând-o şi cu referiri la unele orientări es-
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Mircea POPA *

CORIOLAN BREDICEANU
(1850-1908)
Cel care deschide seria acestei ilustre familii bănăţene este Coriolan Brediceanu (18501909). El se trage dintr-o puternică familie de
boiernaşi gorjeni, refugiaţi din pricina asupririlor turceşti în Banat, strămoşii lui primind
drept de şedere de la împărăteasa Maria Terezia.
Strămutarea a avut loc după anul 1640, când
Austria s-a văzut nevoită să părăsească Oltenia.
Pe timpul stăpânirii austriece un stră-strămoş al
familiei Brediceanu, un oarecare Gheorghe, obţinuse slujba de ,,căpitan de plăieşi şi scăunaşi”, cu rol de a păzi graniţele şi a asigura integritatea populaţiei. Odată cu plecarea militarilor
şi administraţiei austriece, el s-a văzut pe el şi
familia sa într-o permanentă ameninţare şi nesiguranţă, de aceea a hotărât, împreună cu un al
tovarăş aflat în situaţia sa, un oarecare Deicolus
Brăiloiu, să treacă munţii în Banat, întrucât autorităţile austriece erau în plin proces de colonizare a Banatului care, în urma deselor războaie
fusese mult depopulat. În 1749, cei doi au ajuns
cu familiile lor la Timişoara, dar acolo nu li s-au
dat slujbele promise, ci doar o sumă minimă de
12 florini pentru trai. Pentru rezolvarea situaţiei
lor, cei doi au plecat la Viena unde, în decembrie 1749, au înaintat o suplică împărătesei Maria Terezia, pe care le-a scris-o cineva de la
cancelarie în limba latină. Acolo au avut şansa
de a se întâlni şi cu guvernatorul Banatului, En* Critic şi istoric literar, publicist, cercetător ştiinţific gr.
I, la Institutul de lingvistică „Sextil Puşcariu” Cluj-Napoca al Academiei Române, profesor univ. dr. la Universitatea „1 Decembrie 1918”, din Alba Iulia.

gelshofen, care le-a susţinut cauza, astfel că li sa oferit slujba promisă şi bani de drum de
întoarcere, fiind plasaţi cu vechile îndatoriri pe
graniţa de sud a Banatului, Orşova-Panciova,
unde urmau să fie plătiţi cu 200 de florini. Probabil că profitând de ocazie, Gheorghe Brediceanu şi-a confecţionat şi o stemă sub forma
unui călăreţ oriental, aptă pentru a-i servi la
sigiliu. Din aceste pertractări s-au păstrat alte
trei acte în limba germană, unul semnat de gubernatorul Engelshofen din 1 decembrie 1749,
altul semnat de Kollowrat la 31 decembrie 1749
şi al treilea din 30 iunie 1752, în care li se întăresc atribuţiile. Desigur că într-un Banat foarte
pustiit şi aflat într-o continuă stare de conflict,
cei doi îşi vor muta familiile mai în nord, unde
existau aşezări compacte de români şi unde au
fost colonizaţi şi alţi refugiaţi din sudul Dunării,
în zona Caransebeş şi Lugoj. După datele
furnizate de unii istorici în perioada 1768-1771
au fost colonizate şi întemeiate în timp de zece
ani o sută de sate, cu aproape 50.000 de suflete,
noilor colonişti atribuindu-li-se suprafeţe generoase de pământ, până la 32 de jugăre. Aşa se
face că este semnalat, în comuna Boldur de lângă Lugoj, un Ioan Brediceanu, născut la 6 ianuarie 1764, care mai târziu se mută la Lugoj. Aici
este semnalat, la 1821, un Vasile Brediceanu supranumit Săpunarul, care nu este altul decât
tatăl lui Coriolan.
Acest Vasile Brediceanu, zis Săpunarul,
se pare că era un om instruit, deoarece de pe urma lui a rămas o bibliotecă de oarecare valoare,
iar faima sa de om de bine şi de sprijinitor al săracilor devenise cunoscută. Căsătorit cu Iuliana
Popovici, sora lui Aurel C. Popovici, căreia i se
dusese vestea de „Mamă a românilor”, familia
prinsese chiag şi ajunsese printre familiile fruntaşe din zonă, având acces chiar la unele studii.
În orice caz, catalogul bibliotecii lui Vasile Brediceanu, care a fost descoperit şi publicat mai
târziu de Gheorghe Bogdan-Duică în revista
„Banatul”, atestă prezenţa în biblioteca sa a numeroase calendare, almanahuri şi cărţi tipărite la
Sibiu şi în Ţara Românească, între care figurau
scriitori ca Iancu Văcărescu, Nicolae Bălcescu,
Gricore Alexandrescu, sau Ioan Barac şi Damaschin Bojinca etc. A nu se uita că el s-a numărat printre revoluţionarii lugojeni de la 1848,
care a cerut libertăţi pentru români, situându-se
de parte acţiunii antihabsburgice. În acest sens,
el a ţinut un avântat discurs pe Câmpia Libertăţii
din Lugoj, discurs ce a rămas în memoria celor
care l-au ascultat ca un dătător de direcţie pentru
românii bănăţeni, la fel ca şi acela al lui Eftimie
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Murgu. A fost, astfel, firesc ca în anii care au
urmat, Vasile Brediceanu să devină un sprijinitor zelos al limbii române, şi că, împreună cu
dascălul lugojan Vasile Nicolescu (la care va
învăţa micul Coriolan) şi cu un alt dascăl, Ştefan
Lipovan, au iniţiat o mică grupare de susţinere a
românilor în cadrul „caselor comitatense”. Ca
semn distinctiv, ei au hotărât să poarte la pălărie
o pană, pe care se afla scris „Limba”( de unde
denumirea lor de „librişti”), susţinând formarea
la Lugoj a unei clase de intelectuali devotaţi
neamului şi bisericii. Între ei, Vasile Săpunaru
reprezenta burghezia comercială, ridicată prin
muncă, numărul meseriaşilor şi negustorilor forma majoritatea populaţiei micului orăşel, care a
pus mare accent şi pe învăţătura de carte, sprijinindu-se între ei spre a avea acces la un trai
prosper. Tatăl lui Coriolan şi-a cumpărat case în
chiar centrul Lugojului, şi a ajuns, prin încrederea pe care ceilalţi cetăţeni au exprimat-o faţă de
el, unul dintre cei care s-au ocupat şi de treburile publice ale oraşului, ţinând casa deschisă şi
adunând într-o bibliotecă proprie destul de multe cărţi spre a le facilita accesul spre o lectură
benefică. În această casă s-a născut, la 5 ianuarie
1850, pruncul Coriolan, în care familia îşi pune
mari speranţe. După terminarea studiilor la şcolile locale, tânărul urmează liceul „Samuil Vulcan” din Beiuş, unde primeşte o bună educaţie
ştiinţifică şi patriotică, ceea ce-l determină ca,
după absolvire (promoţia 1867/1868) să urmeze
şi sub influenţa lui Emanoil Gojdu, cu care tatăl
său a conlucrat, studii de drept, la Budapesta şi
Pojon (Bratislava). Diploma de avocat a obţinuto la 3 ianuarie 1874, după un examen depus la
Universitatea din Budapesta. La puţin timp, el
îşi deschide în orăşelul natal propriul birou avocaţional, cunoscând de aproape legile prin care
populaţia română era discriminată şi marginalizată prin tot felul de măsuri administrative şi
politice. Pătruns de spiritul naţional al dragostei
pentru limbă şi neam, se coboară de timpuriu în
arena luptelor naţionale, care odată cu mişcarea
memorandistă, încep să capete o mai mare amploare, întrucât, la puţin timp s-a renunţat la
pasivism şi s-a trecut la activism. În acest fel,
luptele electorale devin un bun prilej de afirmare, prin cuvântări şi contacte directe cu populaţia
de la ţară, cu nevoile şi doleanţele ei. Avem, în
acest sens, mărturia lui Valeriu Branişte, care i-a
fost colaborator şi susţinător, fiind chemat de
lugojeni pentru a conduce aici ziarul „Drapelul”
şi care a fixat extrem de sugestiv climatul puternic naţional care domnea aici: „[...] cancelaria lui avocaţială a fost adevăratul birou al
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poporului. Toate afacerile noastre de natură publică, politică şi administrativă, ca şi bisericească şi şcolară au trecut prin această cancelarie. Ea s-a transformat încă de la început,
într-un adevărat loc de pelerinaj, unde, aproape
întreaga suflare românească din Banat, dornică
de libertate, primea, în cursul deceniilor de
grea cumpănă, pe lângă sfaturi avocaţiale şi
îndrumări stimulatoare de energii şi alinătoare
de dureri, atât de necesare în luptele crâncene
date, pe aceste meleaguri, pentru afirmarea
drepturilor şi apărarea intereselor vitale ale
neamului”.
Sprijinind candidaţii naţionali la alegeri,
apărând pe ţăranii români necăjiţi, susţinând pe
toate căile dezvoltarea unei vieţi naţionale în limitele unui activism moderat, Coriolan Brediceanu şi-a făcut un bun renume în calitate de
avocat, apoi de susţinător al cauzei naţionale. A
cunoscut personal pe fruntaşii politici ai Banatului şi ai presei budapestane şi vieneze, pe
Alexandru Roman, pe Sigismund Pop, pe Vincenţiu Babeş, pe Mocioneşti, pe Aurel C.
Popovici, Iosif Vulcan, Iulian Grozescu, Pavel
Rotariu participând la adunările cu caracter
politic, la întocmirea de petiţii şi memorii, iar
cuvântările sale pline de miez şi de bună factură
oratorică i-au adus un spor de faimă, fapt care la determinat să ia parte activă la procesul de
înaintare al naţiei. Conferinţa Naţională din
1881 de la Sibiu, care a hotărât înfiinţarea Partidului Naţional al Românilor din Transilvania, şi
adoptarea programului partidului redactat de
George Bariţiu a însemnat un moment important
din istoria luptelor noastre politice. A participat
atunci şi în anii următori la mai toate acţiunile
românilor bănăţeni, conduşi în acel moment de
Alexandru Mocioni şi Vincenţiu Babeş şi a luat
parte la campaniile elctorale care s-au desfăşurat
pentru alegerea reprezentanţilor noştri în Parlamentul de la Budapesta. În 1884, rugat de românii din Bocşa, a candidat şi el pentru un
scaun de deputat, dar a fost înfrânt prin corupţie
şi teroare guvernamentală de contracandidatul
său maghiar. O dată cu debutul presei politice
din zona Banatului, prin apariţia la 1880 a ziarului „Luminătorul”, scos de Pavel Rotariu la
Timişoara, îl vom găsi semnând în publicaţia
timişoreană mai multe articole, care dovedesc
intuiţie politică şi simţ acut al realităţii. Iată câteva din ele: Partidele dietale (număr 15/1880),
Maghiarii faţă de boemi (număr 26/1880), Tabajdy şi patriotismul (număr 61, 1880), Anchetă
administrativă (număr 72, 1880), Iarna din
acest timp (număr 3, 1881), Noi şi puternici (nu-
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măr 13, 1881) etc. În mai toate găsim stilul limpede şi exact al unei gândiri politice pătrunse de
spiritul veacului şi de năzuinţele popoarelor care
jinduiau la libertate. Deja, în primul articol
amintit aici, el spunea: „[...] Dacă ţara noastră
e poliglotă, dacă pe pământul ei conlocuiesc
mai multe naţionalităţi şi dacă ştiu deputaţii
dietali că aceste naţionalităţi reprezintă laolaltă
majoritatea populaţiunii din patrie, calea cea
mai justă, programa cea mai raţională, principiul mai sănătos şi productiv pentru salutea patriei ar fi: să compună o partidă „adevărat patriotică”, purcezând din faptul nediscutabil că
toţi existăm în această ţară. Toţi trebuie să
avem influenţă egală în dirijarea soartei comune; interesele fiecărei naţionalităţi trebuie cu
neparţialitate promovate, cultura naţională a
fiecărei naţionalităţi trebuie sprijinită pentru
eluptarea numelui de stat „de cultură”, căci
numai o atare partidă, bazată pe frăţietate, numai o astfel de partidă poate consolida toate naţionalităţile care compun temelia statului. Numai această partidă, întrunind toate puterile
productive, poate naşte o direcţiune nouă, eficace pentru patrie, atât înlăuntru, cât şi în afară”.
Următorul articol, Maghiarii faţă de boemi, ridică din nou problema respectului pentru
fiinţa naţională a partenerului de colaborare,
afirmând: „[...] Boemii, poate, nu vor ignora
dragostea manifestată prin foile maghiare, dar,
ca un popor cu şi cu conştiinţă, de bună seamă
numai aşa ar pune pond pe aceea, dacă, prin
îndestulirea naţionalităţilor din patrie, ar vedea
că libertatea şi egalitatea domneşte faţă de naţionalităţile din Ungaria şi atunci numai vor
crede boemii că dragostea lor buciumată e
sinceră iar nu ideală; numai aşa vor convinge
că expectorările lor de simpatie sunt izvorâte
din adevăratul devotament cătră libertate şi
egalitate, iară nu din interes politic”.
Prin astfel de puncte de vedere înaintate,
urmărind susţinerea cauzei tuturor popoarelor
asuprite din vechea monarhie habsburgică, el se
face auzit şi respectat, glasul său merge la inima
ascultătorilor, iar colegii de partid văd în el un
om cu judecată dreaptă şi atitudine netranzacţionistă. Într-una din intervenţii propune introducerea limbii române ca limbă de predare la Gimnaziul din Caransebeş, dar mai ales este extrem
de activ la adunările Congregaţiunii comitatului
Caraş-Severin, unde vocea sa acuzatoare se aude din ce în ce mai răspicat, criticând politica de
maghiarizare forţată şi măsurile restrictive cu
privire la şcoli, domeniu în care, politica ultra-
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conservatoare a lui Tabajdy Karoly, comite de
Lugoj, constând din introducerea limbii maghiare peste tot în administraţie, îi va servi de
ţintă directă.
În această perioadă succesul lui ca avocat
este mereu în creştere. În 1894 îl apără pe Vasile
Lucaciu în faţa tribunalului din Satu Mare în
care acesta este chemat să dea seama într-un
proces de presă. Refuzându-i-se inculpatului să
se apere în limba română, Coriolan Brediceanu
reuşeşte să demonstreze eroarea de procedură în
cazul clientului său, sugerând Curţii că se află în
faţa unor procese regizate, care urmăresc denigrarea şi scoaterea din viaţa publică a lui Vasile
Lucaciu. Vocea lui inconfundabilă poate fi
auzită şi la Cluj în primăvara anului 1894, când
s-a judecat procesul memorandiştilor, cauză în
care el l-a apărat pe Ioan Duma. El înfierează,
cu acel prilej, nefasta politică de maghiarizare şi
distrugere a naţiunilor conlocuitoare, ura şi lipsa
de respect faţă de fruntaşii politici ai unei naţiuni oprimate, care n-au făcut altceva decât să
arate lumii întregi nelegiuirile la care sunt supuşi. Punctul lui de vedere, caracterizat printr-o
logică strânsă, prin vigoarea şi sobrietatea expunerii a făcut o puternică impresie, dovedind încă
odată calea greşită pe care a apucat guvernul
budapestan. Cu toate pledoariile strălucite, la 25
mai 1894, cei 14 fruntaşi naţionali sunt condamnaţi la mulţi ani de temniţă. Tot cu această
ocazie, el a cerut interzicerea prezenţei jandarmilor în sala de judecată şi răspândirea în public
a unor tipărituri tendenţioase cu scopul de a influenţa pe cei din juriu, de a aţâţa publicul, mai
ales pe studenţi.
Pentru a dovedi public mersul proceselor
civile şi penale din statul dualist, el publică în
1896 textul pledoariei sale într-un proces de
crimă de la Mehadia, dovedind buna cunoaştere
a legilor şi mânuirea abilă a argumentaţiei legislative, ca mai apoi să se evidenţieze în calitate
de apărător într-un alt proces de presă, cel al lui
Teodor V. Păcăţean din 24 noiembrie 1902, acuzat în cauza Cărţii de aur că ar fi dorit ruperea
Ardealului şi anexarea lui la România. Or, Coriolan Brediceanu a demonstrat că niciunde nu
este vorba despre aşa ceva. Teodor V. Păcăţean
nu a făcut altceva decât să adune într-o carte
memorabilă protestele şi vorbirile în apărarea
propriei lor naţionalităţi a reprezentanţilor poporului român, traduşi de cele mai multe ori în faţa
tribunalelor, hărţuiţi, ameninţaţi, condamnaţi,
obligaţi să plătească amenzi disproporţionate, să
facă zile de închisoare doar pentru că au exprimat realitatea faptică de zi cu zi dintr-un stat
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poliţienesc. El n-a făcut altceva decât a cerut
garanţii pentru existenţa şi dezvoltarea liberă a
naţiunii sale, formulând delicte fără acoperire.
„[...] Aflu, deci, lucru foarte natural şi nicidecum tendenţios că în cartea care conţine date
despre luptele românilor să se cuprindă fapte şi
evenimente supărăcioase pentru vecinii lor şi de
aceea nu e nici o raţiune a ciopli, din această
împrejurare, motiv pentru susţinerea acuzei”.
Invocă cuvintele lui Kossuth către Cuza, principiul libertăţii popoarelor de la 1848, arătând că
„doar om e şi românul” şi are ,,drept şi el la
libertate”. Pe de altă parte „[...] Critica ce se
face faptelor şi evenimentelor istorice este, după
lege, admisă, iar reproducera cuvântărilor din
Parlament este liberă, şi că acuzatul ar fi fost
învinuit că ar comite aţâţare contra naţiunii maghiare, inegrind aceste figuri istorice ale ungurilor”. Concluzia intervenţiei sale este că „[...]
nu e posibil a rezolva chestiunea naţionalităţilor
cu întemniţări”, ci cu legi şi rezolvări politice şi
ale justiţiei.
Un alt caz memorabil în care Coriolan
Brediceanu şi-a spus cuvântul este cel al procesului de presă al lui Mihail Gaşpar. În cuvântarea sa în faţa juraţilor, el arată ce falsă e libertatea presei proclamată de guvern, când egalitatea de drept a tuturor cetăţenilor e încălcată, deoarece cum se atinge cineva de problema deplinei egalităţi, cum apar acuze de condamnare. De
unde cerinţa dreptăţii pe care o pune în faţa
juriului: „[...] Dlor juraţi! Cu despoierea de
drepturi şi de limbă nu se face înţelegere. Prin
maghiarizarea cu orice preţ nu vom consolida
ţara şi nu vom deveni uniţi în cuget şi simţire,
iar, lipsind această unitate, lipseşte tăria, cu
care s-ar putea purta lupta contra oricărei
puteri [...] A născoci neadevăruri, a întortochea
lucrurile, a degrada ceva, prin aserţiuni false,
aceasta ar putea forma conceptul agitaţiei, nu
însă a arăta cu degetul nedreptatea şi ilegalitatea”.
Puternice accente de patriotism sincer
(„[...] Patrioismul nostru curat şi adevărat ne
impune a arăta, La fiecare ocaziune, rana deschisă a suferinţelor noastre, ca stăpânitorii noştri să se oprească în calea dezastruoasă. Sfârşitul nu poate fi altul, decât căderea sistemului
nedrept şi violent şi învingerea dreptăţii şi egalităţii”) poate fi reperat şi în cuvântările sale
rostite la şedinţele Congregaţiunilor judeţului
Caraş-Severin, la care ia parte din 1901 înainte.
Aici nu poate să nu condamne fetişismul justiţiar, inegalitatea impusă peste tot, condamnând
mama care n-are grijă de toţi puii ei la fel. „[...]
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A slăbi pe unii dintre cetăţeni şi a întări pe
ceilalţi e o politică nedreaptă şi nu va produce
forţe uniforme şi valoroase pentru susţinerea şi
apărare ţării”. Şi mai departe „[...] Noi vom
folosi drepturile noastre cum aflăm mai eficace”. Alt discurs de importanţă naţională este cel
din 24 martie 1904, cel din 1/14 mai 1903, cel
din 11 mai 1904, sau din 8 iunie 1904 în care
spune: „[...] Eu şi tot românul nevândut, mai
presus de toate ţinem la romanitatea noastră şi
în inima mea românească e sădită fidelitatea
către patrie şi alipirea către Tron, dar cine
ucide în mine românismul să ştie că ucide toate
simţirile mele. Toţi românii cred şi simt ca mine,
iar cine profesează altceva, neadevăr greşeşte
sau e speculant”. La 8 iulie 1904, cu prilejul
alegerii sale ca preşedinte în Comunitatea de
Avere, condamnă pe cei care vor să lipsească
poporul de libera manifestare a voinţei sale.
Acelaşi lucru şi în februarie 1907, când propune
înfiinţarea Gimnaziului din Caransebeş cu limba
de predare română, avertizând pe guvernanţi că
„[...] E timpul să vă întoarceţi şi să ascultaţi
glasul nefalsificat al poporului şi al celor ce
apără drepturile lui. Acum ar fi prilejul să vă
întoarceţi la respectarea legii şi la împlinirea
dorinţei generale a poporului român, înfiinţând
gimnaziul din Caransebeş cu limba de propunere românească. Altcum şi acest gimnaziu va fi
pus în serviciul maghiarizării”.
Numărându-se în fruntea celor care au
apărat sincer şi consecvent cauza poporului român, el şi-a câştigat stima şi simpatia conaţionalilor săi prin intransigenţa şi logica argumentelor. A devenit un membru de frunte al Partidului Naţional Român şi a fost ales în Comitetul
Central al acestuia, îndeplinind o vreme şi funcţia de membru în consiliului judeţului Caraş-Severin, cunoscându-l de aproape pe Gojdu şi învăţând de la el cum trebuie procedat în chestiunile delicate şi de divergenţă cu guvernarea şovină a guvernelor budapestane. Preluând cu curaj şi combativitate politica celor care au redactat Memorandul, el s-a afirmat în anii următori
ca un susţinător fervent al cauzei naţionale, şi
alături de colegii din zona bănăţeană şi anume,
Valeriu Branişte, Gheorghe Dobrin, Ştefan Petrovici şi Ioan Roşu, a dus un permanent război
pentru o administraţie mai dreaptă a zonei, pentru legi care să-i ocrotească pe locuitori. Cu
acest prilej, a avut intervenţii demne de toată
lauda şi s-a făcut remarcat prin modul în care a
dat o ripostă fermă acuzaţilor nefondate, catalogate a fi lovit în ordinea de stat. A rămas
demn şi intransigent până la capăt, susţinând
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cauza naţională, care a devenit din acel moment
o cauză a Europei întregi.
La puţin timp a făcut parte din delegaţia
transilvănenilor care a fost invitată de regele Carol I la Sinaia, spre a face un schimb de păreri
cu privire la tactica comună adoptată în câmpul
luptei naţionale. Cu acest prilej este reperat de
fruntaşii „Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor”, şi invitat la colaborare, el numărându-se printre cei mai de seamă protestatari
împotriva campaniei guvernamentale ce urmărea atragerea de aderenţi în vederea sărbătorii
mileniului maghiar, prilej de a constata grandomania cuceritorilor. S-a numărat, apoi, printre
iniţiatorii declaraţiei de pasivitate din 7/20 septembrie 1901, semnată alături de Gheorghe Dobrin, George Popovici, Ştefan Petrovici şi alţii.
Spre a avea un sprijin în lupta lor politică, fruntaşii lugojeni hotărăsc scoaterea unui organ de
presă propriu, care a luat fiinţă la începutul anului 1901, cu titlul de „Drapelul”, avându-l drept
redactor pe Valeriu Branişte. De acum înainte,
numele său e nelipsit din coloanele acestei foi
de partid, articolele sale răscolind conştiinţele şi
creând un nou cadru luptelor pentru apărarea
drepturilor româneşti. Timp de două decenii,
între 1901 şi 1920, acesta a fost principalul centru de luptă al Banatului, pregătind populaţia
pentru trecerea la etapa realizării actului măreţ
de la 1 Decembrie 1918. În paginile lui s-a consumat cea mai importantă etapă de confruntare
politică, la care fruntaşul lugojan s-a numărat
printre cei mai buni observatori politici şi semnatari de articole tot mai incisive, atacând subiecte dintre cele mai diverse şi făcând legătura
cu celelalte centre ale luptei naţionale. Colaborarea şi-a început-o la 6/19 ianuarie 1901, când
a semnat articolul despre libertatea de opinie, în
care spunea: „[...] Libertatea şi opiniunea sunt
surori gemene, născute în ceas senin pentru luminarea şi întărirea omenirii. Libertatea dă
energie, opiniunea face voinţă şi ambele constituiesc vinele cardinale care alimentează puterea
de viaţă a popoarelor... Simţul de drept îl avem
pentru opiniunea noastră naţională, căci noi
numai aceea cerem ce avem drept a cere într-o
ţară constituţională. Cerem respectul limbii poporului, cerem influenţa în viaţa publică, fără
nici o deosebire pentru toţi fii ţării, după număr,
talent, ştiinţă şi hărnicie”.
Odată cu renunţarea la pasivitate, etapă
încheiată prin Conferinţa Naţională de la Sibiu
din 10 iunie 1905, când s-a hotărât ca fii naţiunii
să intre în Parlament pentru a fi de faţă la principalele legi care se propun, activitatea sa politi-
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că intră într-o nouă zodie de afirmare. Prilejul
este dat de alegerile parlamentare din 1906,
când Coriolan Brediceanu şi-a depus candidatura în circumscripţiile Bocşa şi Oraviţa. A câştigat cu o majoritate zdrobitoare de 932 de voturi, ceea ce a produs manifestaţii de amploare
din partea alegătorilor. Foiletoanele „Drapelului” din 2/13 şi 4/17 mai îi vor fi consacrate,
inserând ample relatări de la faţa locului, oferind
amănunte de cel mai mare interes şi relatând
despre entuziasmul şi bucuria mulţimii care a
transformat alegerea sa într-o adevărată sărbătoare a neamului, victoria sa fiind catalogată cu
aceste cuvine: „[...] Un moment mai înălţător
şi mai sublim decât acesta nu s-a mai pomenit
în acest colţ de ţară”.
Din acest moment, viaţa lui Coriolan Brediceanu a intrat într-o nouă zodie de luptă. Cei
12 deputaţi români vor întregi în chip substanţial lupta pentru cauza naţională, dusă în Parlament şi de reprezentanţii celorlalte popoare asuprite, împreună cu care opoziţia a totalizat un
număr de 23 de deputaţi. Contribuţia lor a fost
esenţială, mai ales în discuţiile la noile proiecte
de legi, la discursurile de orientare politică, la
iniţierea de noi măsuri în favoarea îmbunătăţirii
situaţiei economice şi a administraţiei din zonele
româneşti, la susţinerea şcolilor naţionale şi
întărirea rolului bisericii. Un prim pas s-a făcut
imediat după alegeri, prin intervenţiile la proiectul de răspuns al deputaţilor naţionalişti la mesajul de tron, în care s-au formulat o serie de cerinţe absolut necesare pentru un regim de viaţă
parlamentar corect. Coriolan Brediceanu s-a numărat printre cei care au reclamat reformularea
unor paragrafe, subliniind că acesta ar trebui să
conţină câteva linii directoare clare şi precise în
domeniul dreptului la limbă naţională: „[...] E
dreptul natural al tuturor popoarelor ca să-şi
poată folosi limba proprie şi să-şi poată conserva naţionalitatea. Acesta e un adevăr fundamental, care nu poate fi tras la îndoială. Pot
ilustra cu exemple că ţara, care a lucrat împotriva acestui adevăr, a păţit-o rău. Politica de
violenţă şi protestate şi dispoziţiile contra alipirii popoarelor la limba şi naţionalitatea lor
niciodată n-au avut niciun fel de rezultat”.
O dată cu activitatea sa parlamentară, începe epoca discursurilor sale, întotdeauna redactate cu multă grijă şi într-un stil în care înşiruirea argumentelor să fie făcută în aşa fel, încât să
excludă dreptul la replică. Pe lângă activitatea
parlamentară, munca lui a avut în vedere şi alte
sectoare ale vieţii publice. Aproape n-a existat
congres bisericesc, sinod eparhial, iniţiative ad-
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ministrative locale, la dezbaterea cărora să nu ia
parte. Cuvântările sale memorabile i-au adus
porecla de „tigru al Lugojului”.
Coriolan Brediceanu a fost totodată un
admirabil animator al manifestărilor culturale
bănăţene. A activat de la început în cadrul ASTREI şi al Societăţii pentru Fond de Teatru
Român, militând pentru intensificarea muncii de
culturalizare a satelor şi încadrarea ţărănimii în
asociaţii culturale, muzical-artistice, teatrale,
atragerea lor spre lectură prin înfiinţare de biblioteci. A organizat spectacole de teatru şi cu caracter muzical-artistic, a susţinut afirmarea ţărănimii prin asemenea reuniuni corale sau de
fanfare. Ştia să cânte la pian, la fluier, şi la alte
instrumente, iubea spectacolele de operă şi cele
etnografic-muzicale. Faima ospitalităţii lui a
ajuns aşa de departe, încât nu era om de cultură,
scriitor, gazetar, om politic, dirijor să nu dorească să treacă prin Lugoj, unde lumea românească
era atât de dornică de spectacole, şezători, întâlniri culturale, încât la hotelul „Concordia”, ridicat cu sprijinul lui Coriolan Brediceanu, care
avea rolul de Casină locală, s-a născut obiceiul
de a poposi la un pahar de vorbă sau vin bun la
aşa-zisa „masă a poganilor”, a cărei faimă cu
caracter colocvial a devenit proverbială. La masa respectivă se afla întotdeauna şi o cutie
pentru chetă în vederea sprijinirii copiilor săraci
şi un caiet pentru notarea de proverbe şi vorbe
de duh care, mai târziu a ajuns în posesia episcopului Miron Cristea de la Caransebeş, care a
folosit contribuţia sapienţială a pelerinilor de la
han pentru a alcătui o carte specială de proverbe, publicată sub auspiciile ASTREI. Într-o
amintire lăsată de Tiberiu Brediceanu, acesta
caracterizează în felul următor rolul de „poiană
a lui Iocan” a mesei poganilor: „[...] Masa poganilor, atât timp cât a existat, a împlinit desigur o frumoasă minune, grupând în jurul ei un
mănunchi de oameni bine intenţionaţi şi cu
calde inimi româneşti, totdeauna gata la orice
jertfe pentru interesele superioare ale neamului
nostru”. Altruismul şi generozitatea lui Coriolan
Brediceanu i-au determinat pe mulţi fruntaşi ai
vieţii naţionale să-i caute casa şi prietenia. Prin
Lugojul animat de flacăra lui patriotică au trecut
în turneu Gavril Muzicescu de la Iaşi, Ciprian
Porumbescu de la Braşov, Ştefan Paulian de la
Turnu Severin, Dumitru Kiriak de la Bucureşti
şi mulţi alţii, dornici să asculte celebrele melodii
cântate de taraful lui Nica sau ale corului de Ion
Vidu. Celebra „Lugojană” era aici un prilej de
afirmare a specificului local, iar Coriolan Brediceanu, în calitate de preşedinte al Reuniunii de
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Muzică din Lugoj, anima el însuşi de multe ori,
şezătorile şi petrecerile locale, vestita Rugă de
Sfânta Marie, la hramul bisericii, piesele de
teatru sau formaţiile corale, balurile tradiţionale
ale diferitelor bresle meşteşugăreşti, precum
cele ale cojocarilor, tăbăcarilor, opincarilor etc.,
care făceau faima oraşului şi o duceau mai departe. Pe lângă Casină sau Hotelul ,,Concordia”,
erau renumite şi petrecerile de la vie din casa
Bredicenilor, unde îşi dădeau întâlnire cântăreţi
şi lăutari renumiţi, aşa cum el însuşi a relatat în
broşura cu caracter de istoric al societăţii, pe
care a publicat-o sub titlul Date şi reminiscenţe
pentru Istoria Reuniunii de Cânturi din Lugoj
(1900). Pentru încurajarea teatrului de diletanţi a
scris mai multe piese de teatru, care s-au reprezentat cu diferite ocazii, între care s-au numărat
cele cu titlurile Lecuit, Niţă Pangen, Barbu Lăutaru, Bunii bătrâni. A dat publicităţii şi câteva
scrieri literare cu caracter naratic între care figurează nuvelele din popor Fira şi Piatra credinţei.
La moartea sa, petrecută la 7 februarie
1908, în timpul unei deplasări la Budapesta, Nicolae Iorga i-a închinat un frumos necrolog pe
care l-a inclus, mai târziu, în seria sa de evocări
Oameni care au fost. A întreţinut relaţii de prietenie cu mulţi oameni de cultură din Vechiul
Regat, a influenţat în bine viaţa semenilor săi
din Banat şi din ţinuturile înconjurătoare. Până
târziu în casa sa au putut fi văzute cărţi comandate şi cumpărate din mari centre europene, frumos legate, între care şi colecţii de literatură din
„Universal-bibliotek”, alături de o mobilă frumoasă, aleasă cu gust, plasată în „Salinul albastru” sau „Salonul roşu”, cele mai frumoase
exemplare Bidermeier ajungând, mai apoi, în
casa lui Dorli Blaga de la Bucureeşti. Prin
exemplul său personal, de activitate în folosul
obştii s-a şi născut expresia „Nu-i român ca
bănăţeanul, bănăţean ca lugojanul, lugojan ca
Brediceanu”. Pentru a-i cinsti memoria, fruntaşii locului i-au ridicat, în 1917, un monumente
impunător în oraşul pe care l-a făcut cunoscut pe
harta întregii ţări şi a Europei totodată.

۩
--------------------------------------------------------
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Gheorghe VINŢAN *

LUCIAN BLAGA
ŞI SATUL ROMÂNESC
„O, de am părăsi odată vegetarea spirituală,
în care ne trăim zilele!... Dacă cugetarea obicinuită nu e în stare să ne desvălească misterul
sfinxului, n´avem decât să privim nemărginirea
prin poarta inimii noastre şi o vedem curată,
minunată şi dreaptă...”, a spus Lucian Blaga, în
Pietre pentru templul meu, acum o sută de ani şi
cu zece ani după ce îşi făcuse debutul în 1910 cu
poeziile Pe ţărm şi Noaptea în revista Tribuna
din Arad, dar şi cu şase ani de la prima lui lucrare filozofică, Despre intuiţia în filozofia lui
Bergson, pe care o publică tot la Arad în ziarul
Românul din mai 1914.
Dacă spiritul critic românesc de la 1919,
când apar în volum Poemele luminii, şi-a dat cu
seama de existenţa unui câmp melancolic meditativ, care era aşezat pe un pilon etic de o
înfăţişare aparte, împreună cu, în cea mai mare
măsură, totalitatea ideilor ce se desprind din
aceste poeme blagiene, se vedea clar că nu
aveau prea multe afinităţi în epocă dar nici la
înaintaşii din breaslă.
Pentru a înţelege problema proprietăţii spirituale la Blaga, în primul rând trebuiesc avute
în vedere două, zic eu – dacă nu mai multe componente pe care nu îmi propun să le prezint
acum deoarece depăşesc cadrul referitor la satul
* Poet, publicist, traducător, editor, care locuieşte la
Madrid şi mediază cu succes între două culturi: cultura
românească şi cultura spaniolă. Este editorul publicaţiei
bilingve (româ-no-spaniolă) – Dacica Latinitas, cu
redacţia la Madrid.

românesc – una dintre aceste componente ar fi
cea aparţinătoare mediului de viaţă transilvănean, deci al culturii noastre naţionale, iar cealaltă componentă, de loc neglijabilă şi care, putem fi siguri îl ajută cu prisosinţă să-şi ridice la
valoarea universală creaţia sa, nu numai poetică,
filozofică, dramaturgică ci şi a celei diplomatice.
Mediul de viaţă transilvan, i-a deschis un
orizont pe care l-a înţeles printr-o singularitate
poetică, chiar dacă în critica literară s-au făcut şi
unele apropieri de componenta Coşbuc-Goga,
prin care versificarea metaforică din poezia, nu
pe de-a-ntregul publicată în timp, a fost cuprinsă
de un anumit conţinut transfigurator, mitic şi
fără să mai fie conceput până la el. Totuşi, în
clarificarea ideii de suport transilvan putem spune că mediul cultural-artistic specific din acest
areal, cu arta sculptorilor în lemn, a arhitecturii
populare, icoanele şi folclorul popular, au constituit dimensiunea unei baze formată de o puternică şi pătrunzătoare componentă arhaică.
Chiar şi miraculoasa formulă metaforică de viaţă: „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii / şi
nu ucid / cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc / în
calea mea / în flori, în ochi, pe buze ori morminte”, nu-i altceva decât un respect datorat eticii, frecventă şi consecventă, din comportamentul comunităţii săteşti a vremurilor tecute.
Dar, Lucian Blaga, pe lângă faptul că a
reuşit să împlinească în creaţia poetică un destin
imagistic pe care îl propulsează la o valoare
complexă dar şi pură, asemeni celui care în
1956 i-a fost unul dintre mulţii candidaţi la Premiul Nobel, spaniolul Juan Ramón Jiménez, care la fel cu Blaga, parese în acelaşi timp, au pus
sigiliul pe mediul satului, Moguer şi Lancrăm,
unde de bună seamă s-au născut şi cu care s-au
contopit toată viaţa. Satul blagian capătă în
poezie nebănuite fundamente lirice precum în
aceste versuri din, Satul miraculos, poem publicat în volumul La curţile dorului (1938):
Ajuns-am prin pulberi şi mirişti
unde răzbat fără sfat numai unii.
Drumeaguri ades ocolit-am prin linişti
după mersul albastru al lunii.
Lângă fântânile darului harului
pâlpâie boalele, ţipă lăstunii,
Plin este satul de-aromele zeului
ca un cuib de mirosul sălbăticiunii.
Legi răsturnând şi vădite tipare
minunea ţâşneşte ca macu-n secară.
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Cocoşi dunăreni îşi vestesc de pe garduri
duminica lungă şi fără de seară.
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Eu cred că veşnicia s-a născut la sat.
Aici orice gând e mai încet,
şi inima-ţi zvâcneşte mai rar,
ca şi cum nu ţi-ar bate în piept
ci adânc în pământ undeva.

Acelaşi sentiment de infinită existenţă rurală o întâlnim şi la Juan Ramón, exprimat în
contextul amintirii mamei, fratelui şi satului,
prin care vine să restituie la fel ca Blaga un treAici se vindecă setea de mântuire
cut, un cadru parcă pictural a celor înţelese de el
şi dacă ţi-ai sângerat picioarele
ca făcând parte dintr-o dimensiune imagistică
te aşezi pe un podmol de lut.
prin care amândoi au propulsat tema restabilindu-i de fapt sensibilitatea ei simbolică ce o
Uite, e seară.
compune. Am ales spre cunoaştere traducerea
Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi,
integrală a poeziei, Moguer, scrisă de poetul anca un miros sfios de iarbă tăiată,
daluz la 23 ianuarie 1916, când se îndrepta spre
ca o cădere de fum din streşini de paie,
America şi publicată în Diario de un poeta reca un joc de iezi pe morminte înalte.
cien casado-Jurnalul unui poet recent căsătorit,
(Ed. Ars Longa, Iaşi 1917, Colecţia Hispanica,
La fel de importantă este reîntoarcerea în
trad. de Gh. Vinţan)
sat, unde neschimbarea aspectului arhitectural, a
uliţelor şi al caselor care doar i se par mai mici,
MOGUER. Mamă şi fraţi.
exprimate în poemul Sat natal, din volumul La
Cuibul inocent şi cald ...
cumpăna apelor, publicat în 1933, pare să-i
Ce soare şi ce odihnă
indice drumeagul spre plenitudine, spre ceruri
de cimitir alburiu!
care încă nu s-au clădit, şi aşa să simtă poate din
plin imortalitatea, pe care orice geniu creator şiUn moment, iubirea se-ndepărtează.
o doreşte. Poemul Sat natal are şi o dedicaţie:
Nu mai există marea; câmpul,
Lui Ion Pilat, (1891-1945), dar redarea lui în
cu vii, roşu şi-ntins,
este lumea, ce numai marea o-mpodobeşte, întregime vine să întărească idea exprimată de
mine asupra, drumeagului spre plenitudine, pe
clar şi blând, cum o strălucire vană.
care poetul păşea pe atunci:
Aici sunt bine înfipt!
SAT NATAL
Aici să mori este sănătos!
Este sfârşitul dezanimat
lui Ion Pillat
ce fugea prin apusul de soare!
După douăzeci de ani trec iarăşi pe-aceleaşi uliţi
Moguer. Deşteaptă-te sfinte!
unde am fost prietenul mic al ţărânii din sat.
Moguer. Mamă şi fraţi.
Port acum în mine febra eternităţii,
Am făcut această uniune, care mi s-a părut negru prundiş, eres vinovat.
firească, atâta timp cât pe meleagurile Spaniei
iberice am căutat să readuc sau mai bine zis să Nimeni nu mă cunoaşte. Vântul, el singur, sau
plopul
reabilitez prin acţiunile mele de conjunctură culde
aur.
Plop
înălţat
de-un
fir
nevăzut
asemeni
turală nu numai creaţia poetică a acestor doi
fusului.
„granzi”, dar pe lângă multitudinea de scrieri
Nedumirit
turnul
se
va
uita
două
ore
în
urma
literare am reuşit să scot în evidenţă şi viaţa atât
mea
a unuia cât şi a celuilalt.
până
moi
pierde
din
nou
subt
dunga
apusului.
Componenta poetică – satul – în poezia
blagiană are în sine pecetea neuitării şi are un
suflet, este viu în esenţa lui de realitate. Însă, ce Totul cît de schimbat! Casele toate sunt mult
mai mici
face Blaga pentru a-i da consistenţă?, îi inundă
decât
le-a
crescut
amintirea.
spaţiul cu veşnicia pe care o transformă într-o
potenţă transcendentală. Iată cum multiplică în Lumina bate altfel în zid, apele altfel în ţărm.
Sufletul satului, din volumul În marea trecere Porţi se deschid să-şi arate uimirea.
Dar de ce m-am întors? Lamura duhului nu s-a
(1924), esenţa cuvântului:
ales,
SUFLETUL SATULUI
ceasul meu fericit, ceasul cel mai fericit
încă nu a bătut. Ceasul aşteaptă
Copilo, puneţi mâinile pe genunchii mei.
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subt ceruri cari încă nu s-au clădit.

*

Cristian STAMATOIU
Satul şi dorinţa voluntară sau chiar involuntară de a-l petrece prin lume, asemneni lui Juan
Ramón Jiménez, sunt parcă un binom perfect în
gândirea poetică a lui Lucian Blaga. Împreună
formează elementele complementare întru simţirea plăcerii eternului. În poemul, 9 mai 1895,
din volumul Nebănuitele trepte (1943), pe care
îl luăm ca exemplu, vedem cum fuziunea cu satul se produce din cealaltă fuziune a contrariilor,
combinaţia de trei cuvinte – Sat al meu – care
începe poemul este de fapt simbolul totalităţii.
Fireşte în cea de a doua parte a poemului vedem
cum natura satului îi permite să se afunde în
această totalitate a simţirii sale, unde ar putea
întâlni pacea, dar nici de cum leacul atâtor
lacrimi. În aceste versuri preţioase vedem cum
Blaga absoarbe în sine o uniune după mulţi ani ECHOS DU MYTHE ET DU DRAME
„MAÎTRE MANOLE” PAR LUCIAN
cu ziua lui de naştere:
9 MAI 1895

BLAGA DANS LA DRAMATURGIE
ROUMAINE CONTEMPORAINE

Sat al meu, ce porţi în nume
sunetele lacrimei,
la chemări adânci de mume
în ce noapte te-am ales
ca prag de lume
şi potecă patimei.

Introduction: 1
Compte tenu du rôle définitoire du mythe
du constructeur (Monastère d’Argeş/Le Maître
Manole) et celui de la transhumance (Mioritza)
dans le mental collectif roumain, il n’y a pas
étonnant que les échos de ces motifs folkloSpre tine cine m-a-ndrumat
riques soient souvent présents dans la littérature
din străfund de veac,
roumaine culte.
în tine cine m-a chemat
En ce qui concerne Le mythe du construcfie binecuvântat
teur, il a connu plusieurs valorisations dramatisat de lacrimi fără leac.
ques entre les deux guerres autour de son
---------------------------------------------------------- protagoniste – Le Maître Manole – à l’intérieur
de l’expressionisme et du symbolisme grâce à
une pléiade d’écrivains comme : Nicolae Iorga,
Victor Eftimiu, Adrian Maniu, Octavian Goga,
Ion Luca, N. Davidescu ou Victor Papilian. Bien
sûr, leur chef d’école a été la personnalité complexe de Lucian Blaga, éminent philosophe,
écrivain, essayiste, journaliste, diplomate…
Puis, au milieu du XXe siècle le mythe a été
réinterprété par Horia Lovinescu et Valeriu
Anania (Ciopraga: 1995, 7). Bien qu’ayant des
visions antagonistes, l’une laïque et l’autre métaphysique, les deux dramaturges restent convergents en ce qui concerne le développement
du même esprit humaniste au moment où on
observe le sort de l’artiste. Malheureusement,
quelques de leurs contemporaines ont cédé aux
Lucian Blaga a fost mereu profund ataşat de oamenii
pressions du «proletculte» stalinien (Darie Maşi de valorile tradiţionale ale satului românesc
----------------------------------------------------------

*

Prof. univ. dr. habilitas directeur-fondateur du Centre
des études et des créations dramaturgiques L’Université
des Arts de Târgu-Mures, Roumanie cstamatyşuat.ro
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gheru, Constantin Cuza), en essayant de réduire
le mythe à une glorification des capacités créatrices du peuple, vu comme artificiellement
opposé à son « ennemi de classe », la noblesse
nationale.
Cependant, quelle que soit l’orientation
esthétique / idéologique de l’approche de ce
mythe par la dramaturgie roumaine, on nous a
proposé chaque fois plus qu’une simple adaptation, car dans ce cas il s’agit de réaliser (mieux
ou pire) un court-circuit entre le genre épique
populaire versifié et le genre dramatique culte
en prose ou, rarement, en vers (comme dans le
cas de Valeriu Anania qui a écrit un «poème
dramatique»…versifié). De cette pléiade «d’ajustements» on va analyser seulement ceux qui
ont une pertinence esthétique dans une perspective littéraire. Il s’agit ici, en première instance, du «cas Blaga», qui sera mis en abîme
avec autres deux «cas» pertinentes de son postérité: Horia Lovinescu et Valeriu Anania.
Le «modèle» Blaga:
Parmi les premières approches dramatiques du «mythe du constructeur» se distingue
celle de Lucian Blaga (1895-1961), qui transforme un conflit existentiel dans un problème
philosophique, les autres dramaturges de sa génération proposant plutôt des simples adaptations d'une ballade folklorique.
Apparue en 1927, Meşterul Manole (Le
Maître Manole) marque l'aboutissement de la
dramaturgie blagienne, précédée par Zamolxe,
mystère païen (1921); Tulburarea apelor, drame
(1923); Daria, drame en quatre actes; Ivanca…
(1925) et suivi d'expérimentés moins cohérentes, comme : Cruciada copiilor (1930), Avram
Iancu, drame dans un prologue et trois phases
(1934), Arca lui Noe (1944) et Anton Pann,
drame dans un prologue et quatre phases (posthume, 1964). Ayant en vue le travail titanesque
du philosophe, poète et dramaturge Lucian Blaga, nous devons relier l'apparition de cette pièce
avec son œuvre lyrique, dans le sens que le drame représente une réaffirmation sur des coordonnées littéraires complètement différentes de
l'art poétique, présentes dans son premier volume de lyrique (Poemele luminii / «Les poèmes de la lumière», 1919); en même temps, à
l’intérieur de la pièce sont exploités sélectivement les quinze essais du cycle philosophique
Daimonion, publiées entre 23 mai et 12 décembre 1926 dans Universul literar (Ciopraga:
1995, 6), et n’oubliant pas le fait que Meşterul
Manole préfigure l'affirmation du philosophe
Lucian Blaga, par ses trois Trilogies, publiées
entre 1943 et 1946 (Trilogia Cunoaşterii, Cultu-
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rii, Valorilor), ainsi que par la quatrième inachevée (Trilogia Cosmogonică).
Le cas Lovinescu:
Horia Lovinescu (1917-1983), bien que
proche du critique impressionniste Eugen Lovinescu et de sa fille Monique Lovinesco, ait connu dans les années ’50 - ’60 une prodigieuse
carrière théâtrale voué formellement au «proletcultisme». Cette collaboration a été récompensée par sa nomination (pour toute sa vie) dans la
charge de Directeur du Théâtre « Nottara » de
Bucarest et par la complicité de la Censure qui a
lui a accepté plus facilement la mise en scène
des quelques textes soulevant des problèmes
idéologiques. L’un d'eux a été – à côté du drame
Jocul vieţii şi al morţi în deşertul de cenuşă
(1979) – Moartea unui artist (1968). Sous le
prétexte bien servi de la réévaluation du folklore, la pièce transmettait en fait le vrai message
d’un homme de culture qui demandait symboliquement le respect de la condition tragique et
métaphasique de l’artiste. Et, en fait, c’était
exactement le contraire des «directives du parti»
qui prêchait le pliage des artistes sur le vecteur
idéologique du « réalisme socialiste » !
Le personnage principal – Manole Crudu
– est évidemment un alter ego de l’auteur vers
lequel convergent des constellations dilemmatiques visant: la maturité créative menacée par la
vieillesse, le sens du succès dans l’art et le rapport avec le Pouvoir, la nécessité de passer le
«métier» vers la génération suivante, l’éros automnal et l’attraction pour muse adolescente, la
peur / l’attraction envers la mort, la lutte entre la
survie amorphe et la création, vue comme révolte et sacrifice de son ego… Déchiré entre
tous ces azimuts existentiels, l’artiste s’implique
avec tout son être dans la sculpture de son chef
d'œuvre ayant aussi un rôle testamentaire. Sa
vérité est si cruelle (la synonymie avec le nom
du personnage n’est pas accidentel), que l'artiste
n'est pas capable de la contempler et demande à
son fils Vlad2 de la détruire, mais celui-ci,
timoré par le génie du travail, refuse. Avec un
dernier effort, Manole Crudu le fait de son propre main, ce qui lui coût une dernière crise d’angine pectorale qui le libère à travers la mort de
son trouble existentiel. Après avoir matérialisé
la nature de la condition de l’artiste vu d’au-delà
de la mort, il emmène finalement ce mystère
avec lui dans les ténèbres, exactement dans l’esprit blagien qui avait comme axe gnoséologique
le postulat de son art poétique synthétisée dans
le poème qui ouvre Poemele luminii («Les poèmes de la lumière», 1919): Eu nu strivesc co-
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rola de minuni a lumii / « Je ne foule la corolle Safirin vs. Iovanca et la femme du boyard Pîrvu.
Le messager qui se souvient de au-delà du condes merveilles du monde ».
scient du rituel du sacrifice humain en bénéfice
d’une construction c’est La Femme Triste, mais
Le cas Anania:
L’autre dramaturge significatif qui s’est a la muse qui inspire les plans de construction est
approché le Mythe du constructeur a été un in- sa femme, Simina, qui finira par devenir sa protellectuel et un théologien, détenu politique dans pre victime au moment où elle sera intégrée
la période stalinienne, puis, une personnalité dans le mur de l’église (ici symbole de l’œuvre
controversée de l'orthodoxie de la diaspora rou- absolue qui demande à l’artiste de lui sacrifier le
maine. Après la chute du communisme en 1989, droit d’aimer et d’être quotidiennement heuil a été Archevêque, puis Métropolite au centre reux).
Continuant l’investigation de la tourmente
de la Transylvanie, étant même nominalisé sur
autodestructive
du créateur de génie, Valeriu
la liste courte pour la dignité du Patriarche.
Anania met en évidence une dimension «ascéAprès sa libération de la détention politi- tique» à laquelle tout «artisan» doit se soumettre
que (1965), une préoccupation importante pour sans aucun compromis, comme dans une «morlui est devenue la création dramatique visant tification» librement assumée.
spécialement la réévaluation des deux mythes
Apparemment ce motif mythologisant ne
constitutifs du folklore roumain, approche bi- pourra pas susciter l’intérêt du spectateur postnaire rare dans notre dramaturgie: Mioriţa et moderne… Mais il nous faut tenir compte que
Meşterul Manole. Les pièces ont des titres si- les révolutions technologiques et des mentalités
milaires avec les deux ballades populaires, mais sociales n’ont pas changé de rien la condition du
il s’agit en fait de deux adaptations sous la for- créateur de génie: métaphoriquement, il doit enme du «poème dramatique». Remarqué pour sa core sacrifier le volet civil de son existence pour
variante de «Meşterul Manole», Valeriu Anania accéder aux «méta-visions» intégrant en même
a reçu en 1982 le Prix de l'Union des Ecrivains temps le futur, comme le… passé.
Roumains pour la création dramatique.
La mise en page du texte a supposé pre- NOTE:
mièrement une transcription culte du vocabuCette « Introduction » reproduit le final de notre prélaire populaire associé avec la transformation 1.
cédent essai, paru aussi dans «Paşii profetului» (2018),
des vers populaires courtes (6-8 syllabes et pour assurer le raccord nécessaire avec les développeayant une rime jumelé et même des tendances ments critiques présents.
Celui qui devrait poursuivre la tradition artistique de la
vers la monorime), dans de répliques dramatu- 2.
famille (contrairement à son frère appelé pas par hasard
rgiques. La versification de substitution choisie Toma et qui, manque adhésion au langage de l'art, a choisi
a suivi le modèle cultivé par le poète Tudor Ar- la science pensant qu'il a choisi un chemin opposé).- n.n.
Comme licence poétique le pluriel du nom «peisaj»
ghezi dans son volume-chronique 1907 (Pei- 3.
(paysage) est écrit avec «z», c'est-à-dire «Peizaje» (Pay3
zaje ). Le fait est pleinement explicable, compte zages – sic !).
tenu de l'affinité entre les deux, Tudor Arghezi
éditant même un Avant-propos pour l'édition BIBLIOGRAPHIE
princeps de la pièce Mioriţa (Anania: 1982, 15- 1. Anania, Valeriu, Greul pământului (o pen-talogie a
18).
mitului românesc), Editura „Eminescu”, Bucureşti, 1982.
Berlogea, Ileana, Teatrul românesc în secolul XX,
Quant à la vision de Valeriu Anania 2.
Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2000.
(1921-2011), nous remarquons une approche 3. Blaga, Lucian, Meşterul Manole (dramă), Editura
philologique et humaniste vigoureuse qui ne „Ars Longa”, Iaşi, 1995.
cède pas à la tentation professionnelle du thé- 4. Ciopraga, Constantin „Meşterul Manole” – Lucian
în oglinzi paralele, Comentariu introductiv la :
ologien, l’auteur étant conscient qu’on ne peut Blaga
Lucian Blaga, Meşterul Manole (dramă), Editura „Ars
pas juger un mythe païen sur la grille des va- Longa”, Iaşi, 1995.
leurs chrétiennes. On accepte ainsi même des 5. Eliade, Mircea, Meşterul Manole. Studii de etnologie
mitologie (Antologie), Editura „Eikon”, Cluj-Napoca,
valences «dialectiques», mais plutôt par une şi
2008.
filière symbolique biblique. Les axes ontolo- 6. Lovinescu, Horia, Moartea unui artist, Colecţia
giques de son univers sont «les forces qui „Rampa”, Editura „Eminescu”, Bucureşti, 1975.
Mihăilescu, Dan C., Dramaturgia lui Lucian Blaga,
tiennent le haut et le profond» (Micu en Anania: 7.
Cluj, Editura „Dacia”, 1984.
1982, 229) répliquées dans des hypostases pro- 8. Stamatoiu, Cristian, Istoria antropologică a activării
blématiques binaires. Entre le Bien et le Mal reflexului teatral, „Eikon / Şcoala Ardeleană”, Bucureşti /
évoluent sur: l'axe politique – le voïévode Nea- Cluj-Napoca, 2016.
Stancu, Natalia, Horia Lovinescu. O dramaturgie a
goe vs. sa princesse, Militza; l'axe de la création 9.
lucidităţii, Editura „Dacia”, Cluj-Napoca, 1985.
spirituelle contre celle matérielle – Meşterul -------------------------------------------------------Manole opposé à sa femme, Simina; l'axe du
transcendent contre celle tellurique – le moine
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*

EUGENIU NISTOR:
VERSI SULLO SPIRITO BLAGIANO
Ci avviciniamo alla filosofia di Lucian
Blaga in una condizione misteriosa, oscura
come di fronte ad una nebbia abissale e nello
stesso tempo ci introduciamo anche alla sua
distinta dimensione di studi morali, con la sua
Poesia, Prosa, Teatro e Ricerche.
Filosofo e scrittore allo stesso tempo, dotato di talento geniale, egli ha lanciato nel mondo lampi di un coraggioso pensiero metafisico.
I tentativi dell'essere umano di rivelare i
mis-teri che lo circondano costituiscono la fonte
della sua creazione! Il metodo del paradosso
dogmatico secondo il quale il negativo è convertito in positivo, impone un nuovo tipo di conoscenza, completamente diverso dalla conoscenza abituale (paradisiaca); questa nuova conoscenza chiamata Luciferica o minusconoscenza, è derivata dall'intelletto in estasi, nella condizione in cui, sostiene il filosofo, cade la nostra
esistenza di fronte all'orizzonte dei misteri e gli
stessi si rivelano attraverso creazioni teoretiche.
Ma chi, e soprattutto perchè non permette
che la conoscenza sia raggiunta fino in fondo?
Si (ci) chiede Lucian Blaga. E sempre lui si (ci)
risponde: è il Grande Anonimo Creatore che
mette la diga tra l'uomo ed il mistero, una censura trascendente, per evitare il pericolo di
un'anarchia cosmica, stimolandolo altresì a rimanere creatore eterno, ma solo nei limiti
ammessi dalle differenze divine.
Le categorie della conoscenza istituite da
Immanuel Kant che si riferiscono pedissequa*

Publicist şi traducător italian care locuieşte la Milano;
recent a tradus, integral, în limba italiană volumul lui
Eugeniu Nistor – Lucian Blaga - filosof al culturii, din
care reproducem, în continuare, acest fragment.

mente alla struttura della coscienza, Lucian
Blaga le associa ad un tipo di categorie chiamate
abissali, che hanno il nido e la casa nell'inconscio umano (essendo questo dotato di un orizzonte spaziale e temporale, con accento sulla
dimensione morale e con una certa attitudine al
sentimento del destino con una forte aspirazione
formativa).
Il ruolo determinante di queste categorie è
l'attivazione di una matrice stilistica generatrice
di vettori culturali; sotto questa angolatura di
luce il filosofo romeno pone e sviluppa, infine,
il suo concetto di Spazio mioritico, trattandolo
in modo sistematico, per la prima volta nella
storia della cultura romena, da una prospettiva
metafisica; Egli, integrando questo concetto,
attraverso la sua ampia visione, nella famiglia
delle grandi culture del mondo, attribuendogli
un simbolo spaziale (prolungando la tabella
morfologica di Frobenius e Spengler) infinito
ondulato ed enunciando la sua tesi di un „apriori
romeno” attraverso il quale ci convince a decifrare nelle sfumature dell'anima del romeno, nelle seduzioni della sua natura, negli oscuri struggimenti della nostalgia di immensità, nell'inondazione metaforica dei suoi canti ancestrali e
delle sue ballate...
Non a caso la filosofia blagiana ha assorbito qualcosa delle miracolose bellezze del linguaggio arcaico romeno, che danno tanta fermezza ed espressività al pensiero! Così intorno
alla metà del XX secolo, la Scuola di Oxford e
l'orientamento di Ludwig Wittgenstein e dei
suoi discepoli, si sono indirizzati con ardore verso lo studio filosofico del linguaggio (comune,
tanto la poesia che la scienza, nel pensiero oxfordiano, con accenti posti sugli aspetti logicosimbolici, nella direzione wittgensteiniana) tendendo verso un analisi di approfondimento dello
stesso per attenuare e dissipare i dubbi e le confusioni innescate dai paradossi metafisici. Oltre
a ciò, Lucian Blaga approfondisce nel suo sistema filosofico il concetto di metafora, considerandola come atemporale, anteriore alla storia,
rappresentando anzi la differenza specifica tra la
natura umana e quella animale. Parafrasando la
celebre definizione di Aristotele (zoon politikon,
l'uomo è un animale politico) il filosofo di Lancram ne formula un'altra, inedita, sorpendente,
scioccante: l'uomo è un animale metaforizzante,
attraverso la quale attribuisce alla metafora non
tanto un ruolo decorativo (plasticizzante) nella
creazione, quanto uno cognitivo, rivelatore nel
rapporto con i misteri.
*
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Una cultura, anche nelle sue forme embrionali, quando decide di accedere ad un livello
maggiore, ha un bisogno impellente di un simbolo spirituale potente. Ma non di qualsivoglia
spirito, ma di uno che si adatti, che sia il più
possibile affine. Non è un caso che per noi,
romeni, questo „spirito raffinato” porta il nome
di Maiorescu, Eminescu, Sadoveanu, Brâncuşi,
Enescu, Ţuculescu, Blaga... E perchè questo?
Perchè da qualsiasi prospettiva vogliamo vedere
le cose, la cultura romena significa un compendio di elementi folcloristici con quelli di fattura
occidentale, in una sintesi che, ai nostri grandi
creatori, si è desiderato originale dalla nascita!
Lo specifico di questo „impasto” culturale
potrebbe essere argomentato in maniera sillogistica, tenendo obbligatoriamente conto di: 1. il
nostro sentimento di appartenenza all'autoctonismo 2: la penetrazione delle idee occidentali,
che fanno oscillare verso l'alto o verso il basso i
valori, in funzione del loro interesse temporale –
questo essendo, spesso, asservito alla piaggeria
e alla politica. 3. La conclusione di queste due
premesse dovrebbe essere, se ci rapportiamo
allo spirito blagiano, che non dobbiamo restare
impenetrabili alle idee culturali che provengono
dall'importazione, ma che non dobbiamo abbandonare ciò che rimane in maniera perpetua valido nella nostra cultura, a favore di una tentazione marcata di effimero. Blaga definisce questa
„tentazione”della nostra storia culturale (latina,
ungherese, polacca, tedesca, francese, russa, turca, ebrea etc), esattamente come farà un altro
teorico della cultura Mircea Vulcănescu – sottolineando, soprattutto, l'influenza modellante della cultura francese e quella catalittica della
cultura tedesca, che si è posta in profondità nel
tempo, come impronta sulla nostra spiritualità.
La tendenza di fondo di tutte queste aspirazioni,
anche se si configura in modo intuitivo, è stata il
compendio del nostro specifico nazionale con
quello universale!
Ritornando alla nostra prima proposizione
argomentativa, è necessario constatare che, nella
loro grande maggioranza, i creatori del luogo,
arrivano dai villaggi, come conseguenza all'esodo forzato, determinato dal passato regime politico; molti di loro portano ancora sulla fronte la
nostalgia senza pari del luogo natale – stato
dell'anima molto difficilmente definibile, del
quale si esprime in modo così plastico e sconvolgente Lucian Blaga nella sua poesia: „Al nido, alla sorgente/neanche una goccia ritorna / se
non sotto forma di nuvola./ al nido, alla sorgente
/ neanche una via ritorna / se non sotto forma di
nuvola/ Oh via e acqua nuvola e nostalgia / cosa
succederà quando tornerò! / Al nido e alla sor-
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gente / sarò nostalgia allora oppure nuvola?”
(„Canto del nido” dal ciclo Vascelli di cenere).1
Ognuno ritorna a casa con una cassa stracolma di canti e poesie, di giochi popolari e di
tradizioni, ed esplodiamo di gioia quando constatiamo che qualcuno apparso da li, dalla terra
dei nostri patriarchi, costituisce con questi elementi – che appartengono (dobbiamo riconoscerlo!) ad un universo relativamente stretto –
una grande Cultura!
Questo è lo stato naturale dove ci trascina
il pensatore di Lancram attraverso le sue Trilogie, con la lettura del suo discorso con il quale
fu accettato nell'Accademia Romena – Elogio
del villaggio romeno (1937), con i suoi libri di
poesie, con i suoi volumi di studi ed aforismi,
ma anche con l'apparizione editoriale postuma,
Antologia di poesia popolare (1966); in questa
come segue, soprattutto, siamo colpiti dalla bellezza e dalla profondità senza eguali in altre
letterature: „Nel giardino / tutti gli uccelli dormono / solo uno non ha sonno / tanto che diventa uomo”.2 Ma in questa raccolta, con questi
riflessi lirici con profumo antropologico, ci si
apre un tipo di metafisica popolare: „Signore,
Signore molto chiamo il Signore / Dio che sembra dormire / Con la testa appoggiata ad un
monastero / e di nessuno ha notizia”.3 Qui troviamo un'invocazione in vano, un tipo di pessimismo che ci porta, in qualche modo, a trovare
pace con il pastore di Mioriţa, che accetta il suo
destino così come è „scritto”, abbandonandosi
completamente a Dio, che rifiuta di affermare la
sua presenza e non risponde agli imperativi
degli uomini.
Più potente di ogni cosa nel nostro folclore, sembra dire Blaga è la metafisica della nostalgia (dor) – stilizzando e configurando aspirazioni e fusioni, frammentazioni e disperazioni,
stadi d'animo difficili da risolvere, ipostasi di
„disperazione” e di „mostruoso”: „Vai nostalgia
con il Mureş/ Non mi lacerare ancore il cuore/
Vai nostalgia con la Târnava / Non mi lacerare
ancora il cuore”.4 Oppure „Dove passeggia la
nostalgia / Non puoi arare con l'aratro / Che
l'aratro s'impiglia nella nostalgia / I Buoi tirano
fino a morire / Dove passeggia la tris-tezza /
Non puoi passare con il rastrello / che s'impiglia
il rastrello nella tristezza / Tirano disperate le
mie vacche”, oppure in un 'altra lirica: „Quanta
malattia c'e' sotto il sole / Non è come la nostalgia che arde / Che la nostalgia dove si pone /
rende l'anima di carbone / Quanta malattia è
sotto la luna / non è così pazza come la nostalgia
/ che è la nostalgia quando ci coglie / diventa la
dimora delle lacrime”. Tutte e due le poesie
sono tratte dalla raccolta di Horia Teculescu –
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Sul Mures e sulla Târnava, Edizioni „Miron
Neagu” di Sighişoara, 1929.5
Ecco perchè abbiamo Lucian Blaga nella
parte sinistra del nostro essere. Molto più profondo e moderno del fratello maggiore George
Coşbuc, ma anche del messianico poeta della
Transilvania, Octavian Goga, lui è l'iniziatore
dell'espressionismo romeno, e la grande letteratura europea si è arricchita moltissimo grazie
all'inventiva e al suo talento stilistico con nuove
metafore, che sorprendono nella loro superbia,
scritte sia „nel cortile della nostalgia” che „nel
bivio delle acque”, le cui risonanze rustiche
accendono in ogni lettore un sentimento naturale, di pace, di una strana armonia con il mondo e con le cose...
Non mettiamo, qui, in discussione l'altro
termine del sillogismo sviluppato all'inizio di
questo trattato: la nostra funzione intellettuale,
recettiva delle idee dell'Occidente, che necessiterebbe uno studio separato; ma nella relazione di avvicinamento, che stiamo cercando di
dimostrare, con l'opera e il destino di Lucian
Blaga, crediamo che sia suffici-ente ricordare
gli studi effettuati da Blaga all'Università di
Vienna, il dottorato in filosofia sempre a Vienna, e poi, le influenze esercitate dalla filosofia
greca (sempre occidentale) e tedesca, fino al
completamento del sistema, per non parlare
della poesia di Rilke e St. George – rappresentanti dell'espressionismo tedesco – del teatro
di Strindberg, tutto questo facendo prova di uno
spirito aperto verso la letteratura e la filosofia
del secolo.
Lo slancio gnoseologico, il desiderio incontrollato di conoscere per fuggire dalla paura,
dall'angoscia e dalla disperazione, dalla malattia
dalla morte – comune all'uomo di sempre e di
ogni luogo – non poteva non rivelarsi, in modo
distinto, nella creazione del pensatore di Lancrăm; per corroborare questa affermazione riprodurremo un frammento significativo di uno
scritto di aforismi di Lucian Blaga – intitolato
Genesis (pubblicato nella rivista Pensiero anno
I, nr. 17 / 1921) – di fatto – uno schizzo antropologico: „L'uomo era una bestia che si cibava
delle radici dolci del terreno; camminava a
quattro zampe attraverso le foreste che non
avevano per chi essere belle – L'uomo era una
bestia – non pensava, non desiderava – e per
quello che poteva sognare, non aveva sufficiente
anima. Come è diventato, nonostante tutto Uomo? (...) Muovendosi a tentoni per i boschi, la
bestia trovò, un giorno, il cranio di un suo
simile; si è meravigliato e l'ha stretto tra le dita.
Non lo vedi? Spalancando gli occhi si alzò PER
LA PRIMA VOLTA su due gambe. Ha un pre-
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sentimento di un nemico nascosto – nella terra e
dappertutto, stringe nella sua mano il teschio. un
brivido lo coglie talmente forte, che gli cambia
per sempre gli occhi, la mente, il corpo. L'Uomo
non l'ha creato né Dio, né la foresta, né la pianura, né il mare – ma il brivido della morte...”6
*
Perchè l'opera di Blaga è una luminosa
simbiosi tra quello che abbiamo dall'ancestrale,
dal culto ineffabile degli antenati, da una parte,
e la nostra aspirazione perpetua verso l'universalità, simile allo spirito offensivo dell'Occidente da un'altra parte – ci avviciniamo all'idea Blaga, con un sentimento di parentela dell'anima,
con un'affinità indiscutibile; e siamo completamente ripagati: riscopriamo nella lettura
dell'opera di Blaga una continua oscillazione tra
speranza e disperazione, tra naività e presentimento, tra timidezza e coraggio, tra fede ed eresia... eppure, leggendo Lucian Blaga, possimo
definire meglio noi stessi, e, forse, anche gli
altri; dopo che penentrando nei suoi pensieri più
elevati potremmo capirci meglio tra di Noi!
Se il fiorire di una cultura nazionale è, di
regola, incoronato da un'impressionante costruzione elevata su uno scheletro di idee filosofiche, allora, sicuramente l'edificio della cultura
romena ha delle fondamenta durevoli, perchè
buona parte di essa è posta su l'architettura
solida del sistema delle trilogie di Blaga, che
suscita continuamente l'ammirazione di chi la
conosce attraverso le quattro grandi colonne
elevate per il trionfo del pensiero umano: della
conoscenza, della cultura, della cosmologia e
dei valori!
NOTE
1 L.B. – Poesie, vol I, edizione seconda antologia, prefazione, tabella cronologica e bibliografia di George Gană,
Bucarest, Edizioni Albatros, 1980, p. 124
2 L.B. – Antologia di poesie popolari, edizione a cura di
George Ivaşcu, illustrata da Mihu Vulcănescu, Bucarest,
Edizione per la Letteratura, 1966, p. 8
3 Ibidem, p. 5
4 Ibidem, p. 251
5 L.B. – Spazio Mioritico, Bucarest, Edizione Libro Romeno, 1936, pp. 201-202.
6 L.B. – L'orologiaio di sabbia, edizione prefazione e
bibliografia a cura di Mircea Popa, Cluj, Collezione Restituzioni, Edizione Dacia, 1973, p. 287
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Amalia PAVELESCU *
EL, CREATORUL –
EA, INSPIRATOAREA.
DUALITATEA DE GEN
ÎN GENEZA ARTISTICĂ
Reflecţii asupra rolului femeii de stimul
creator există în orice domeniu artistic, preferăm
însă să alegem cadrul literaturii în eseul de faţă.1
Numeroase istorioare despre muze inspiratoare,
presărate cu picanterii, augmentate prin detalii
greu verificabile circulă şi fac deliciul conversaţiilor şi clevetirilor scriitoriceşti. Să amintim
doar câteva exemple: Dante, Petrarca, Ion Heliade Rădulescu, Mihai Eminescu, Cella Delavrancea, Ion Luca Caragiale, Lucian Blaga, Nichita
Stănescu, Ştefan O. Iosif, Mircea Eliade, Octavian Goga, George Călinescu, Emil Cioran. Goga a fost îndrăgostit de o cântăreaţă. În calitate
de ministru, l-a făcut episcop pe soţul iubitei,
înlesnind astfel posibilitatea divorţului acesteia
şi apoi căsătoria cu iubita inspiratoare. George
Călinescu era permanent atras de tinereţe. A
avut parte de o soţie înţelegătoare ce se ruga de
studente să fie mai drăguţe, mai atente cu profesorul, doar nu le costă nimic şi în schimb fac
atât de bine criticului, scriitorului. Alte neveste
au fost posedate de sentimente de gelozie. Soţia
lui Ion Heliade Rădulescu, de exemplu, i-a făcut
viaţa poetului un infern.
Biografii, criticii literari evidenţiază, în
general, cu discreţie, simpatie şi înţelegere germenele feminin inspirator, sau, uneori, rămân în
banalitatea interpretării textelor literare prin găsirea de asemănări / raporturi, detalii cu evenimente biografice-sentimentale. Alteori, creatorii
înşişi fac referire la muză, inspiratoarele fiind
mai mult sau mai puţin deschise spre mărturisiri.
De pildă, în cazul lui Lucian Blaga, există diverse mărturisiri scrise şi orale referitoare la inspiratoarele feminine. De altfel, poetul filozof considera ,,că femeile au rolul de a inspira sau naşte
creatori, poeţi”.2
Prima muză, Cornelia Brediceanu, ce îi va
deveni soţie, se întrupează pentru o perioadă, în
* Conf. univ. dr. la Universitatea „Lucian Blaga”, din
Sibiu

,,subiectul absolut, scânteia divină ce i-a străfulgerat sufletul” în exprimare blagiană. El, Creatorul, recunoaşte, conştientizează, se bucură de
un har primit printr-un dar uman femeiesc. Cum
va răsplăti acest dar? Prin creaţia izvorâtă şi prin
recunoaşterea „contribuţiei” izvorului inspirator
feminin. Fiecare poeziei e dedicată iubitei şi
apoi soţiei.
Ea, inspiratoarea, femeia Cornelia, ce face
pentru a păstra, întreţine o relaţie de care e mândră? Desigur, nu putem pătrunde în intimitatea
Corneliei, mai ales că a fost totdeauna laconică
în a-şi dezvălui sentimentele în jurnal. Dar ştim
din corespondenţă că îşi ajuta fără preget soţul
în munca de ataşat, secretar şi consilier de presă,
în diferite capitale europene (vreme de peste un
deceniu), redacta la maşina de scris lucrări filosofice şi poetice, traducea. Cornelia a fost cea
care a făcut demersuri pe lângă profesorul Sextil
Puşcariu, pentru o primă evaluare a poeziilor şi
şi-a dăruit întreaga energie pentru a-i asigura
soţului Creator, timpul necesar scrierii şi cugetării, fără grijile existenţei cotidiene.
Cu toate strădaniile Corneliei, în timp, au
apărut alte muze, soţia detaşându-se şi acceptând cu resemnare: ,,Era prea mare ca să fie
numai al meu. Muzele care l-au inspirat nu miau produs amărăciuni. Lucian avea nevoie de ele
pentru creaţia sa. O soţie a unui scriitor trebuie
să-l înţeleagă şi să-l ierte. Să nu pozeze în martiră”.3 Mărturisirea necesităţii iertării lasă deschisă imaginaţia asupra existenţei unei supărări,
posibile suferinţe înăbuşite şi e remarcabil că
într-o asemenea situaţie, Cornelia îşi impune
,,mai degrabă s-o ţină sub control decât s-o
transforme într-o criză majoră”.4 Compromisul
acceptării existenţei unei prezenţe feminine în
preajma creatorului îl vor fi făcut desigur multe
soţii căsătorite cu creatori de geniu. Pe lângă
imaginea femeii muze, există una la fel de vehiculată, aceea a femeii sacrificiu (legenda Meşterul Manole, în care Ana se sacrifică din iubire şi
încredere faţă de soţ).
Ce alte muze a mai avut Lucian Blaga ?
„Trifoiţele” de la Gura Râului (Livia Armeanu,
Viorica Manta, Elena Daniello), Bena Victoria,
Domniţa Gherghinescu Vania, Eugenia, Coca.
Elena Daniello este ,,muza în care Blaga a
investit nu numai maximă idealitate, dar şi cea
mai mare încredere, căci ei i-a lăsat numeroase
texte-autograf”.5 Iată ce îi scria poetul Elenei
Daniello: ,,O inteligenţă atât de vie, cum este a
ta, Tu ai ştiut s-o menţii în slujba celor o sută de
procente de feminitate ce le porţi în fiinţa ta.
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Aceasta era o condiţie să-ţi dezvolţi, fără a şti,
darul cel mai frumos ce-l poate avea o femeie pe
plan istoric. Darul de a stimula”.6 Cu convingere, Blaga îşi susţine ideea cu un alt crez,
comunicat aceleiaşi muze: ,,Orice dragoste care
duce la creaţie îşi dobândeşte legitimitatea”.7
Soţia se repliază la un asemenea argument şi îi
declară Elenei Daniello: ,,Cum să mă supăr?
Când a scris Lucian mai frumoase versuri de
dragoste” (ciclul Vară de noiembrie).8
Ce l-a atras pe poet la Elena Daniello?
Vocea de „greieruş”, calităţile culinare (bună
gospodină), precum şi sprijinul moral oferit.9
Fiica poetului justifică apropierea tatălui de
Elena Daniello prin calmul emoţional produs în
preajma acesteia: ,,El a preferat-o pe Elena Daniello, cu care s-a văzut constant până în 1961.
Cred că ea i-a oferit ce îi trebuia atunci: înţelegere, o atmosferă calmă, destinsă, un fel de oază
de linişte”. Relaţia cu Elena Daniello „s-a stricat” după ce a intervenit în viaţa poetului Domniţa Gherghinescu-Vania, din Braşov,10 căreia
poetul i-a dedicat ciclul Nebănuitele trepte.
Spre sfârşitul vieţii, muzele încep să dispară şi Lucian îi dedică soţiei frumoasa poezie
,,Ulise”. În romanul autobiografic Luntrea lui
Caron, Blaga analizează şi apreciază atitudinea
Corneliei (în roman, Dora), faţă de femeile ce-i
bucurau sufletul şi inspirau scrisul: ,,Dora trăia
pentru mine şi pentru ce îmi promova creaţia.
N-ar fi voit pentru nimic în lume să fie un
obstacol în calea acesteia. Aşa-şi simţea ea rostul ei. Modul cum se identifica în tăcere cu destinul meu şi cu opera lua uneori forme aproape
paradoxale. Nu o dată, de-a lungul celor douăzeci de ani de convieţuire, ea s-a lăsat încântată
de una sau de alta din cunoştinţele noastre feminine. Cu o restricţie însă. Tolera în jurul său femei. Ea le tolera numai pe acelea despre care
avea sentimentul că-mi stimulează creaţia. Le
tolera, nu fiindcă n-ar fi fost încercată de gelozie, ci dintr-o superioară atitudine, dintr-o raţiune ce şi-o impunea prin eforturi de voinţă. Chiar
şi atunci când se întâmpla să mai sar peste morala conjugală. Mă consola oarecum ea însăşi,
mângâindu-mi zâmbitoare părul ce mi se rărea:
«Creaţia precedă morala!»”.11
Cum a privit fiica poetului, existenţa muzelor în viaţa tatălui său? Cu aceeaşi atitudine de
înţelegere a creatorului: ,,Cred că totuşi, o perioadă de timp, tata a fost îndrăgostit de fiecare
dintre ele... De fiecare dată a existat un sentiment profund, care a dus la nişte creaţii literare
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foarte frumoase. Fără sentiment nu se poate izvodi nimic”.12
Între aforismele blagiene, desigur există şi
referiri la iubire şi creaţie. Ne tentează să redăm
cum înţelegea filozoful raportul dintre cele două
realităţi paralele: ,,Creaţia şi iubirea sunt pasiuni
cari se leagă şi se condiţionează reciproc, într-un
fel care nu este al altor pasiuni. Dar în acelaşi
timp pasiunea creaţiei şi aceea a iubirii îşi dispută cu hotărâre întâietatea, fiecare căutând să
atragă asupra sa accentul suprem întru alcătuirea
unui sens de viaţă. E un semn de feminitate să
pui acest accent suprem pe iubire, şi un semn de
bărbăţie să-l pui pe creaţie”.13
Pornind de la afirmaţia lui Blaga, masculinitate şi feminitate, gândul ne duce la o altă reflecţie. Creaţia şi iubirea se întrepătrund şi sprijină reciproc, sensibilitatea creatoare fiind stimulată de multiple sau puternice afecţiuni faţă
de sexul opus, indiferent de gen. Şi femeile pot
fi stimulate de germenele creaţiei întrupat printrun personaj masculin, în aceeaşi măsură ca şi
bărbaţii. Doar că numărul creatoarelor e mai mic
decât al bărbaţilor şi studiile de gen din acest
punct de vedere nu sunt încă în vogă.
NOTE ŞI BIBLIOGRAFIE:
1

Vezi articolul semnat de Marin Marian Bălaşa, despre
rolul pe care l-au avut femeile în viaţa muzicienilor. Eseul
va fi publicat în volumul Caietele ASER, 2018.
2
Dorli Blaga, Tatăl meu Lucian Blaga, Bucureşti, Editura
Humanitas, p. 75.
3
Bazil Gruia, Blaga inedit. Efigii documentare, volum II,
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1981, p. 34.
4
Zenovie Cârlugea, Lucian Blaga, Solstiţiul Sânzienelor,
Târgu-Jiu, Editura Măiastra, 2010, p. 8.
5
Idem, Lucian Blaga-dicţionar esenţial. Oameni din viaţa
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Ionel Oprişan, Lucian Blaga printre contemporani.
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Maria Daniela PĂNĂZAN*
ÎN MAREA TRECERE,
DOAR CÂNTECUL
ESTE CONTEMPORAN
CU DUMNEZEU
„Nicio suferinţă nu-i aşa de mare/
Să nu se preschimbe-n cântare...”
(Lucian Blaga)

Lucian Blaga este „primul mare poet român care reuşeşte să sincronizeze în mod definitiv
formele poetice româneşti cu cele europene”,1 puterea inovatoare a poeziei sale provenind din
asimilarea unor bogate teme, motive şi formule
estetice cultivate în epocă, în special expresioniste, dar şi din raportarea acestora la curentele
de acută sensibilitate europeană, la fluxul înnoitor al artei moderne. „În poezia lui Blaga, cântecul este pretutindeni, iar tăcerea nu-i ostilă.
Făcând tăcere în sine, fiinţa umană se deschide
de fapt cântecului universal, expresie de dincolo
de cuvinte, a deplinei armonii a Totului. Realitate transindividuală, cântecul e, ca şi tăcerea,
solidar cu începuturile tuturor lucrurilor şi aparţine intimei lor substanţe, constituind, am putea
spune, liantul care le face să comunice în sânul
aceleiaşi unităţi. El este un alt nume al poveştii
evocatoare de obârşii uitate - iar contextele în
care apare încă din primele volume sugerează
aproape întotdeauna, întoarcerea spre rădăcinile
fiinţei, către adâncul spre care purced toate ale
lumii, către un timp fără timp, frate cu eternitatea”.2 Iată o delicată temă a liricii blagiene,
Cântecul, aflată, fără dar şi poate în totală opoziţie cu Tăcerea (despre care lui Lucian Blaga îi
plăcea deseori să spună că: „La început a fost
Tăcerea”). Şi totuşi, aşa cum spune şi criticul
Ion Pop, autor al unei monografii exemplare
despre lirica lui Lucian Blaga, aceste teme nu se
află în opoziţie, cântecul fiinţei umane aparţinând ontologicului, „cântecului universal” al lumii interioare, al trăirilor lirice profund ancorate
în Marele Tot.
*

Prof. dr. Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu

M-am oprit cu emoţie şi cu (în)cântare,
transformate în mirare, asupra poemelor pe care
autorul „Marii Treceri” le intitulează „Cântec”.
Am descoperit, dincolo de Tăcere, sonoritatea
interioară a expresiei blagiene. De departe, cel
mai apropiat sufletului meu este „Cântec pentru
anul 2000”. Distihurile sunt mărturii ale trecerii
prin această lume, dar sunt şi revelaţii ale timpului neiertător, care sporeşte, cu „ceasul” fiecăruia dintre noi, marile mistere ale umanităţii,
este „o clipă de graţie” a poetului care „rememorează timpul ars în orizontul sibian şi, descifrându-şi rostul vieţii în lumina eternităţii, se percepe şi se proiectează la modul mitic, eliberat de
zgura circumstanţelor şi contopit cu elementele, ca
într-un miraculos basm al cărui melos va reverbera de-a pururi în memoria posterităţii”:3 „Vulturul
ce roteşte sus/va fi atunci de mult apus./Lângă
Sibiu, lângă Sibiu, prin lunci/numai stejarii vor
mai fi şi atunci./Mai aminti-mă-vă un trecător/
vreunui străin, sub ceasul lor?/Nu cred să mă
vestească cineva,/căci basmul ar începe-aşa:/Peaici umblă şi el şi se-ntorcea mereu,/ contimporan cu fluturii, cu Dumnezeu”.
„Cântecul” este expresia freneticei trăiri a
timpului regăsit şi pierdut, în care anamneza se
pliază pe firul gândului dominat de un spaţiu paradisiac. Ne gândim la spaţiul mioritic, la „veşnicia care s-a născut la sat”, acolo unde „se vindecă setea de mântuire”. Categoric, „despre sine
însuşi Blaga a afirmat în repetate rânduri că gândeşte mitic, că este un creator constant şi spontan
de „mituri”. A gândi mitic, înseamnă pentru Blaga
nu numai a organiza lumea după criteriile unei
„geografii mitologice”, ci şi a crea mituri, înţelegând prin mituri dezvoltarea narativă a unei metafore. În Geneza metaforei şi sensul culturii, mitul e înţeles ca o formă de creaţie culturală cu intenţie revelatorie: „Toate miturile vor să fie într-un
anume fel revelări ale misterului - ceea ce deosebeşte de vis (afirmă Blaga în polemica deschisă cu
interpretarea psihanalitică jungiană) şi le supune
presiunii structurante a unei matrici stilistice”.4 În
această matrice stilistică este cuprinsă imaginea
edenică a Sibiului, axis mundi blagian, reper geografic evident la nivelul operei. La Sibiu, poetul
„umblă şi el”. Etern, el se va reîntoarce mereu
„contimporan cu fluturii, cu Dumnezeu”. Să fie un
dor nesfârşit de divinitate? Să fie cântecul creatorului care transcende vremurile şi paşii prin
burg? Să fie „lângă Sibiu” spaţiul iubirilor şi al
împlinirilor? Să fie chiar, atât de aproape, satul
veşniciei, Lancrămul tainic, Sebeşul miracolului?
În orice caz, acest „Cântec pentru anul 2000” este
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o artă poetică definitorie, o re-creare a lumii, a
tainei universului, pe care el, Poetul, doar o
potenţează, sporindu-i şi mai mult misterele iar
limbajul metaforic are grijă să le „ferească” de
ochii neavizaţi. Fără doar şi poate, în cântecele
blagiene, funcţia plasticizantă este înlocuită cu
funcţia revelatoare a cuvântului care primeşte
„trup”/„sunet”, conformându-se viziunii poetice
de natură metafizică. Revelare a misterului, cântecul este „substanţa sonoră” a „tăcerii”, a acelei
tăceri ce înalţă fiinţa la dimensiuni spirituale.
În „Cântecul focului”, această dimensiune
sacră este completată cu una umană: „Cât e întinsul şi-naltul luminii,/Dumnezeu singur arde suav
câteodată prin tufe/fără de-a mistui. El cruţă şi
mângâie spinii./Altfel noi ardem, iubito. Altfel
ne este ardoarea./Cât e întinsul, cât e înaltul,/noi
ardem şi nu ne iertăm,/noi ardem, ah, cu cruzime-n văpăi/mistuindu-ne unul pe altul”.
Ne reîntâlnim cu „potrivirea” sublimă a
două teme universale: cântecul şi iubirea. Ardoarea şi trăirea până la extaz a lăuntricului, a
universalului care „arde” cu „văpăi” şi mistuie
fiinţa sunt la fel de profunde ca şi iubirea faţă de
divinitate. Cruţarea şi mângâierea divinităţii
compensează, ontologic vorbind, „arderea” iubirii, consumarea ei într-un veac în care „singurătatea ne omoară”, iar „Noi, cântăreţii leproşi”
devenim „mistuiţi de răni”, purtători de lumină,
teofori, îngeri la porţi zăvorâte, „Noi suntem
numai purtători de cântec/sub glia neagră a tăriilor,/ noi suntem numai purtători de cântec/ pe
la porţi închise,/dar fiicele noastre/vor naşte pe
Dumnezeu / aici unde astăzi singurătatea ne
omoară”. Tot liricii de dragoste îi aparţine „Cântec în doi”. Metaforă a singurătăţii asumate însă
într-o dimensiune materială, corporală. Dar şi
aceasta este plasată în sfera sacrului, fiindcă „Şi
vine toamna iar'/ca dup-un psalm aminul./Doi
suntem gata să gustăm/cu miere-amestecat veninul./ Doi suntem gata s-ajutăm/ brânduşile ardorii/ să înflorească iar' în noi/ şi-n toamnaaceasta de apoi”. Psalmul şi rugăciunea sunt
trimiteri religioase spre esenţa vieţuirii noastre,
întrebări şi răspunsuri ale relaţiei omului cu
Dumnezeu, reflecţii şi meditaţii asupra sensului
rostului şi rostuirii omului. Aceeaşi idee revine,
parcă obsedant, în „Cântăreţi bolnavi”. Definiţii
ale artistului, metafore ale fiinţei, cântăreţii sunt
semne ale Poeziei care eternizează materialul şi
spiritualul, care se „îmbolnăveşte” de dragoste
de Cuvânt, de veşnicie, de... cântec: „Purtăm fără lacrimi/o boală în strune/şi mergem de-a pururi/ spre soare-apune./[...] Purces-am în lume/
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pe punţi de baladă./Străbatem amurguri/cu crini
albi în gură./Închidem în noi un/sfârşit sub
armură./Purtăm fără lacrimi/o boală în strune/şi
mergem de-a pururi/spre soare-apune./Răni ducem-izvoare-/deschise subt haină./ Sporim nesfârşirea/ c-un cântec, c-o taină”. Semantismul
„bolii” este metamorfozat în „punţi de baladă”,
„treceri” aici şi dincolo, între „început” şi „sfârşit”, între Alpha şi Omega, între „lacrimile”
Evei şi „lumea ca albastră haină”. Suntem bolnavi de frumos, adevăraţi teofori. Purtăm Lumina, fiindcă rănile pe care le ducem sunt „izvoare”. Această metaforă revelatorie a izvorului,
care la Blaga se substituie Luminii, dar şi cunoaşterii, are o conotaţie oximoronică. Suntem
teofori, purtăm Lumina, „subt haină”, „albastră
haină”, dar timpul ne răneşte uimindu-ne şi
îmbogăţindu-ne cu taina cântecului, a bucuriei, a
vieţii, a iubirii de viaţă. „Crini albi” sunt gândurile şi cuvintele noastre aşternute pentru „nesfârşire”. Ne îndrăgostim definitiv de aceşti
„cântăreţi”, metafore ale Cuvântului, ale rostirii
poetice. Boala, rana devin, din acest punct de
vedere, izvoare ale cântecului blagian. Din ele
ţâşneşte „cuvântul viu”, semnul eternităţii.
Şi tot legat de eternitate este „Cântec sub
stele”. Dacă „lumea e albastra haină/în care ne
cuprindem strânşi în taină,/Ca vara sângelui să
nu se piardă,/Ca vraja basmului mereu să ardă”,
în acest poem tainic, „timpul curge prin albastru”, iar eul liric îşi lasă „tânguirea” să se exprime plenar. Condiţia poetului este de-a-şi răzbuna „albastru” în „clipa de eternitate”: „Jinduiesc la câte-un astru/Răsărit ca o ispită /
Peste-amurgul meu de-o clipă,/ Peste basmul în risipă./ Curge t impul prin înalturi/
Astru poartă lângă astru,/ Răzbunândumă-n albastru./ Visul, aur prins în palme/
Ca nisipurile-n ape,/ Ca nisipurile-n ape/
Trebuie să-l las să-mi scape”.
Foarte interesantă este mărturisirea lui
Blaga despre acest poem: „Va trebui să-mi
amintesc doar stihul ce a prins fiinţa aseară,
pentru ca poezia să se închege de la sine. Nu
trebuia decât să cobor găleata de aur până în
fundul fântânii, căci poezia se împlinise cumva
şi aştepta să fie ridicată. Cu oareşicare teamă de
a nu sfărâma o făptură atât de fragilă (poezia
este ea însăşi o făptură, un chip) încerc să-mi
amintesc versul incipient. Ajung, nu ştiu cum,
dintr-o dată pe linia lirică cea mai lăuntrică a
poeziei. Şi poezia creşte fără efort, rămânând
totuşi deschisă într-un fel. Şi iarăşi mă mir, căci
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mi-a căzut în palme ca un rod copt, când nici nu
mai speram asemenea cules”.5 Aşadar, ce poate
fi mai frumos decât să crezi că Poezia este o
făptură, un chip ceresc, un albastru etern, un
Cântec sub stele? Basmul, povestea fiinţei în
lume, visul, nisipurile-n ape, toate sunt metafore
ale cântării şi ale... încântării. Ne aflăm în faţa
unei geniale imagini ale divinităţii „căzute” în
inima atât de visătoare a omului, în melancolia
şi-n „junduirea” după timpul dat omului pe pământ: „Poetul se consideră „numai purtător de
cântec” de fapt, un „tălmăcitor” al unor stări
născute din contemplarea universului şi sondarea eului. Poezia, cu înlănţuirea ei fatală de cuvinte, este de fapt, o tălmăcire a unui mesaj ascuns în inconştient: „Chiar şi atunci când scriu
stihuri originale, nu fac decât să tălmăcesc”
(„Stihuitorul”). Cântecul tăcut se transformă în
imagine poetică supraindividuală, eului creator
revenindu-i rolul de martor mirat în mijlocul
lumii („în mijlocul ei mă suplinesc cu mirare”,
aşa mărturiseşte în „Biografie”).6
De influenţă folclorică, însă cu inflexiuni
filosofice adânci, sunt alte texte interesante,
plăsmuite sub formă de Cântec. Amintim, astfel:
„Cântecul obârşiei”, „Cântecul bradului” sau
„Cântecul vârstelor”. Toate acestea se regăsesc
„între refuzul de a înainta pe calea neantizării şi
neputinţa întoarcerii la stratul numelor, între
obârşiile ascunse şi drumul cunoaşterii căzut în
nefiinţă apare nebunia ieşirii din predestinare.
Nostalgia de a fi altceva prin depăşirea limitelor
impuse omenescului nu se sfârşeşte nici un moment. Gândul de a se întâlni cu veşnicia, nu imperios sub specie absolut, ci prin forme revelate,
rămâne viu şi fremător, tragic şi dens, figurând
calea prin care omeneşte se înfruntă soarta.
Fixat în timp, omul e supus trecerii, monotonelor tipare universale. Dorul de a încălca legitatea destinului şi de a face posibilă consumarea
nebuniei interioare se repercutează în alegerea
altui traseu de existenţă, liber de constrângerile
spaţio-temporale. Ideal e să fii pământ „şi totuşi
să luceşti ca stea”, dând curs neastâmpărului
existenţial. Drumurile pentru care optează poetul încearcă o mediere, estetic verosimilă, între
eu şi absolut. Ele exprimă aspiraţia de a evita
căderea dezvăluindu-şi cărări nu atât salvatoare
cât compensatorii. Se ajunge la ipostaze în care
fiinţa îndepărtează de la sine grija damnaţiei,
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împăcându-se cu totalitatea”:7 „La obârşie, la
izvor/nicio apă nu se-ntoarce,/decât sub chip de
nor./La obârşie, la izvor/niciun drum nu se întoarce/decât în chip de dor./O, drum şi ape, nor
şi dor,/ce voi fi când m-oi întoarce/la obârşie, la
izvor?/Fi-voi dor atuncea? Fi-voi nor?”.
„Obârşia” este acel loc sacru, axis mundi,
în care Poetul mai speră să se întâlnească, prin
Cântec, cu Elohim. Divinitatea este identificată
în Tăcere, iar în mod compensatoriu, în Cântecul blagian, care se pliază pe cutele straturilor
adânci ale fiinţei teofore, aparţinând acestui
„Orfeu modern”, cum a fost supranumit Lucian
Blaga, pentru Cântecele sale. Acelaşi critic fin şi
sensibil, regretatul Vasile Fanache, care mi-a
fost profesor la Literele clujene, concluziona în
cartea lui dedicată lui Blaga: „Drumul întoarcerii către Euridice, spre cântecul pur, este curată
fantasmă. Privirea i se îndreaptă exclusiv înainte, atrasă de contemplarea devenirii şi de luarea ei în posesie prin limitatul cântec. Poetul
cântă şi se cântă înţelegând condiţia tragică a
libertăţii sale de a fi, aceea de a se integra prin
creaţia sa în jocul cosmic. Cântăreţul nu are de
ales [...] O vocaţie a anonimizării cântecului
constatăm în atitudinea orfică blagiană („Locuiesc într-un cântec de pasăre”), dar ea nu se realizează decât într-un plan ideal, cuvântul punând
pe cântec amprenta unei istorii şi a unei biografii, amprenta trecerii. Prezenţa cuvântului este
simţită ca o boală care macină cântecul sau ca o
materie care-i diminuează expansiunea. Ironia
paradoxală este conţinută de însăşi fizionomia
discursului liric, constituit în viziunea lui Blaga,
din îmbinarea cuvântului cu cântecul, două realităţi pe cât de indisociabile pe atât de distincte.
Cuvântul-materie poartă în lume cântecul”.8
Concluzionăm şi noi că prin Cântec lirica
lui Lucian Blaga se îmbogăţeşte, aşa cum se
îmbogăţesc Cântăreţii în poemele sale. Locuirea
într-un cântec de pasăre este metafora prin care,
aşa cum spunea M. Blanchot în cartea sa Spaţiul
literar, „Orfeu nu este cel care a învins moartea,
ci acela care moare neîncetat”. Pentru marele
nostru poet, „dacă lumina ar cânta/vărsându-şi
puzderia,/noi am vedea cum cântecul/consumă
materia”. Astfel, „Suprema ardere” blagiană, din
care am preluat versurile finale, ne înveşniceşte
trăirea. „Sunetele lacrimei” din numele satului
veşniciei, Lancrăm, rămân semnele trecerii şi
ale Cântecului. Tăcerea este „umbra unui cuvânt” în percepţie blagiană şi de aceea osmoza
metaforică cuprinde esenţa gândirii lirice blagie-
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ne: lumina, zarea, norii, vederea, paradisul, albastrul, florile, cerul, mirarea, albastrul.
Toate se îmbracă în Cântec şi primesc conotaţii estetice subtile, marjând între concret şi
iluzoriu poetic. „Omul cel dintâi” nu e altul decât „pribeagul”, rătăcitorul paradisului, un căutător de sens şi obosit, prea obosit, de Lumina în
care nu mai poate vieţui lăuntric: „Basmul în
risipă al vieţii („Cântec sub stele”), generos în
ciuda cenzurii transcendente, se rosteşte aci-n
pământeana epocă, de neguri şi humă („Legenda
noastră”) [...] Cuvântul în rimă cu pământul se
transformă în cântec: mă trimit în chip de cântec
spre moarte” („Fiu al faptei nu sunt”)”.9
Departe de a epuiza sensurile în paginile
acestui eseu, consider că Lucian Blaga abordează în poemele amintite marile teme ale liricii
universale: cântecul se împleteşte în frumuseţea
clipelor de iubire, în tainele universului, în rugăciune, în relaţia omului cu Dumnezeu, în clipele
de meditaţie şi-n călătoria dintre viaţă spre
moarte, întru eternitate. Pe cărările acestor gânduri te întâlneşti mereu cu mirarea, cu împlinirea prin Cântec.
În Marea Trecere, dincolo de bariere, suntem contemporani cu Dumnezeu: „Unde şi când
m-am ivit în lumină nu ştiu,/din umbră mă ispitesc singur să cred/că lumea e o cântare./Străin
zâmbind, vrăjit suind,/în mijlocul ei mă-mplinesc cu mirare./Cu cuvinte stinse în gură/am
cântat şi mai cânt marea trecere,/somnul lumii,
îngerii de ceară./De pe-un umăr pe altul/tăcând
îmi trec steaua ca o povară”.
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CONTRIBUŢII PRIVIND
PARTICIPAREA FAMILIEI BLAGA
LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
ŞI IMPLICAREA ÎN REALIZAREA
MARII UNIRI
Localitatea Lancrăm, situată în inima
Transilvaniei, în apropierea oraşelor Alba-Iulia
şi Sebeş, este una dintre cele mai vechi şi
cunoscute aşezări româneşti, în cadrul căreia sau concentrat de-a lungul veacurilor veritabile
,,energii creatoare româneşti”.1 Sediu mitropolitan, prin stabilirea provizorie în localitate, în
intervalul 1562-1570, a mitropolitului Sava (care, cu sprijinul unor boieri refugiaţi din Ţara
Românească, a ridicat aici o mănăstire),2 centru
tipografic (mitropolitul Simion Ştefan a înfiinţat
aici o tipografie, de sub teascurile căreia, în anul
1683, a ieşit lucrarea lui Ioan Zoba, Sicriul de
aur. Carte de propovedanie la morţi),3 centru
artistic (prin vestitele familii de iconari Barbu şi
Costea),4 centru astrist (localitatea a fost înscrisă
ca membru pe viaţă al Asociaţiunii ASTRA),5
Lancrămul s-a impus pe harta culturală a ţării
prin pleiada de cărturari ridicaţi din familia
Blaga.
Cu adânci rădăcini în localitatea Lancrăm,
din 1824 familie preoţească,6 înrudită cu familia
celui dintâi episcop ortodox al românilor ortodocşi după încorporarea Transilvaniei în Imperiul Habsburgic, Vasile Moga (1774-1845),7 ,,dinastia” Blaga a jucat un rol important în mişcarea culturală şi naţională, îndeosebi în anii grei
ai Primului Război Mondial şi perioada premergătoare Marii Uniri. Bunăoară, Lionel şi Longin
Blaga au luptat sub steagurile împăratului de la
Viena, profesorul Iosif Blaga a făcut parte din
echipa de specialişti, condusă de Alexandru
Vaida-Voevod, care a participat la tratativele de
pace de la Paris, iar Lucian Blaga, cel mai cunoscut membru al familiei, a consemnat aceste
experienţe în volumul autobiografic Hronicul şi
cântecul vârstelor. Aflându-ne, încă, în siajul
manifestărilor dedicate celebrării centenarului
Marii Uniri, în continuarea unor cercetări deru*
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late în anii din urmă, demersul nostru şi-a propus o scurtă trecere în revistă a rolului jucat de
familia Blaga în ultima fază a mişcării naţionale
din Transilvania, încununată prin actul de la 1
Decembrie 1918.
Cel dintâi membru al familiei Blaga care a
răspuns chemării imperiale în vara anului 1914,
a fost avocatul Lionel Blaga (1885-1952), cel
care, patru ani mai târziu, a jucat rolul omului
potrivit la momentul potrivit pentru oraşul Sebeş. Născut în familia preotului Isidor Blaga,
absolvent al Gimnaziului Evanghelic din Sebeş,
al Liceului ,,Andrei Şaguna” din Braşov şi al
Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din
Budapesta, instituţie care i-a conferit şi titlul de
doctor în ştiinţe juridice, avocat în Sebeş, acesta
a fost adevăratul stâlp al familiei după moartea
prematură a părintelui său, îndeosebi pentru
mama şi mai tânărul său frate, Lucian.8
Sublocotenent în rezervă al armatei austro-ungare, Lionel Blaga a fost mobilizat şi trimis pe câmpul de luptă din Galiţia.9 Întors de pe
front, după ce fusese victima unei tentative de
otrăvire din partea unui ţăran rutean, acesta a
fost cel care şi-a sfătuit fratele, Lucian Blaga,
absolvent al Liceului ,,Andrei Şaguna” din Braşov, să-şi îndrepte paşii spre Seminarul Teologic-Pedagogic ,,Andreian” din Sibiu pentru a
evita o viitoare încorporare (studenţii teologi,
indiferent de confesiune, erau scutiţi de serviciul
militar activ),10 secvenţă surprinsă în volumul
memorialistic Hronicul şi cântecul vârstelor:
,,[...] Ce-o să te faci? Războiul va dura. Vei fi în
curând recrutat şi tu. Singura salvare ar fi să te
înscrii la teologie la Sibiu. Numai acolo mai
găseşti un scut! Povaţa mi se păru oportună, dar
şi uşuratică. Oportună, fiindcă mă îndruma pe-o
linie la care şi eu mă gândeam uneori ruşinat,
uşuratică fiindcă mă scotea din toate frumoasele
mele proiecte de studenţie. Vezi tu, zic, sfatul
tău vine dintr-un gând bun, fără îndoială. Îmi
porţi grija, cum mi-o port şi eu, că nu mai am
nopţi de odihnă. Numai cât totul ar putea să
devină şi o chestie de conştiinţă! Ştii prea bine
cât de profund îmi displace teologia! Dar nimenea nu te sileşte să te călugăreşti, nici să devii
preot, îmi răspunde Lionel, să scapi de meliţa
războiului, despre asta-i vorba! Sau ai făcut oase
ca să ţi le împrăştii pentru împăratu prin Galiţia”.11 Schimbul de replici ce poate fi regăsit în
cadrul dialogului purtat de cei doi fraţi, trădează
pe de-o parte, grija, firească de altfel, manifestată, de Lionel Blaga faţă de mezinul familiei,
dublată de un accentuat instinct de conservare,
iar pe de altă parte un început timid de diluare a
sentimentului loialităţii dinastice, manifestat de
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românii transilvăneni faţă de Casa de Habsburg
încă din secolul al XVIII-lea.12
În vara anului 1916, după o lungă perioadă de convalescenţă, sublocotenentul Lionel
Blaga a fost nevoit să se prezinte la Viena, în
faţa unei comisii medicale, care urma să-i evalueze condiţia fizică şi să decidă dacă acesta mai
era apt pentru serviciul militar activ. După patru
săptămâni de evaluări şi aşteptări, Lionel Blaga
a primit verdictul final, fiind lăsat la vatră, imediat luând drumul Sebeşului, unde şi-a reluat
activitatea de avocat.13
Pe fondul prăbuşirii monarhiei austroungare, după o încercare eşuată de creare a unui
sfat orăşenesc mixt, primarul Sebeşului, Georg
Acker, şi-a depus demisia şi a predat administrarea oraşului în mâinile avocatului Lionel Blaga. Alegerea acestuia nu a fost una întâmplătoare, Lionel Blaga fiind singurul care putea întruni
atât adeziunea comunităţii româneşti, cât şi a celei săseşti, fiind căsătorit cu Wilhelmine Dahinten.14 În paralel, acesta a deţinut şi poziţia de
membru al Consiliului Naţional Român din
Sebeş,15 din această calitate fiind propus şi ales
delegat al cercului electoral Sebeşul Săsesc pentru Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia,
ocazie cu care şi-a depus semnătura pe actul
unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu Regatul României.16
Imediat după realizarea Marii Uniri, la 10
ianuarie 1919, Lionel Blaga şi-a depus mandatul
de primar, demisie motivată prin faptul că acesta
s-a angajat să ocupe temporar această demnitate
publică, în faza de tranziţie de la administraţia
austro-ungară, la cea românească.17 Eliberat de
acest oficiu, Lionel Blaga a părăsit Sebeşul şi sa mutat la Sibiu, unde a activat ca avocat, mai
apoi ca notar public,18 şi unde s-a stins din viaţă,
la 20 noiembrie 1952.19
Deşi nu a participat efectiv la prima conflagraţie mondială, Iosif Blaga (1864-1937), verişorul preotului Isidor Blaga, profesor al Liceului ,,Andrei Şaguna” din Braşov, a fost cel care
a instruit o serie de personalităţi marcante ale
mişcării naţionale româneşti implicate activ în
realizarea Marii Uniri (Octavian Goga, Onisifor
Ghibu, Ioan Lupaş, Sebastian Stanca, Alexandru
Lapedatu etc.), printre acestea numărându-se şi
fraţii Lionel, Tit Liviu, Liciniu şi Lucian Blaga.
Absolvent al Gimnaziului Evanghelic din Sebeş,
al Seminarului Teologic-Pedagogic ,,Andreian”
din Sibiu şi al Facultăţii de Litere şi Filosofie
din cadrul Universităţii din Budapesta, Iosif
Blaga şi-a legat, indisolubil, numele de oraşul
Braşov, atât prin calitatea sa de profesor (pentru
disciplinele istorie, limba română, limba latină
şi filosofie) şi director al Liceului ,,Andrei Şa-
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guna”, cât şi prin demnitatea de protopop ortodox al oraşului.20
Doctor în filosofie (titlu conferit de Universitatea din Budapesta pentru o teză intitulată
Problema atenţiei din punct de vedere psihologic şi pedagogic), alături de Virgil Oniţiu, Andrei Bârseanu, Paul Budiu, Nicolae Sulică,
Gheorghe Dima, Ioan Bunea, Axente Banciu
etc., Iosif Blaga s-a regăsit implicat activ în mişcarea politică, dar mai ales culturală românească,21 fiind un membru marcant al Asociaţiunii
ASTRA (secţia literară)22 şi al Societăţii pentru
Crearea unui Fond de Teatru Român (al cărei
secretar a fost).23
După campania eşuată a armatei române
în Transilvania şi valul de măsuri restrictive lansat de autorităţile austro-ungare împotriva populaţiei româneşti, îndeosebi instituirea aşa-numitei ,,graniţe culturale” pe toată linia Munţilor
Carpaţi,24 profesorul Iosif Blaga a părăsit Transilvania, însă nu s-a refugiat, ca majoritatea
fruntaşilor politici, în Regatul României. Dimpotrivă, s-a îndreptat înspre nordul Europei, spre
Finlanda, mai apoi spre Suedia, unde a rezidat la
Oslo, Stockholm şi Uppsala. De ce tocmai în
aceste centre? Din motive cât se poate de
obiective şi de personale; fiica sa, Mărioara
Blaga (viitoarea soţie a profesorului Mihail Şerban),25 era studentă a Universităţii din Oslo.26
Spre sfârşitul Primului Război Mondial,
când deja se prefigura prăbuşirea monarhiei austro-ungare, Iosif Blaga a fost chemat la Paris
pentru a se alătura Consiliului Naţional Român
condus de Take Ionescu.27 Din această calitate,
prin acţiunile sale, prin articolele publicate şi
prin conferinţele susţinute, a militat constant
pentru susţinerea cauzei românilor din Transilvania.28
Graţie activităţii derulate de-a lungul carierei, la 1 decembrie 1918, în urma desfăşurării
Marii Adunări Naţionale la Alba-Iulia, Iosif
Blaga a fost cooptat în Marele Sfat Naţional Român, organism cu rol legislativ, din rândurile
căruia, la 2 decembrie, a fost desemnat Consiliul
Dirigent, guvernul provizoriu al Transilvaniei.29
Dintr-un tabel cu numele ,,oamenilor de încredere din Transilvania”, întocmit de colonelul
Grigore Popescu, şeful Serviciului Central al
Corpului Voluntarilor Români, aflăm că după
momentul 1 decembrie 1918, Iosif Blaga a revenit la Braşov, numele său figurând printre cei
care aveau posibilitatea întâmpinării şi susţinerii
trupelor române care urmau să pătrundă în
provincie.30
Alături de fiica sa, Iosif Blaga a făcut parte din delegaţia română care a participat la lucrările Conferinţei de Pace de la Paris. Cunos-
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cător al realităţilor etnice din Transilvania, Iosif
Blaga a fost delegat să elaboreze o hartă etnografică a provinciei, care urma să ilustreze prezenţele româneşti. Mai apoi, alături de Nicolae
Bogdan, acesta a fost însărcinat cu organizarea
unui recensământ al prizonierilor români, foşti
soldaţi şi ofiţeri ai armatei austro-ungare, prizonieri în Franţa, cu scopul organizării şi repatrierii acestora.31
Întors în Transilvania, Iosif Blaga şi-a depus candidatura pentru Camera Senatului, fiind
ales senator în primul Parlament al României
Mari, din partea cercului electoral Satulung,32
poziţie menţinută pe parcursul mai multor legislaturi, încununată în intervalul 1928-1931 cu
deţinerea poziţiei de vicepreşedinte al Senatului.33 În paralel, Iosif Blaga şi-a reluat activitatea profesorală şi clericală la Braşov, unde s-a şi
stins din viaţă la 2 iunie 1937.34
Mezinului familiei, Lucian Blaga (18951961), care deşi nu s-a regăsit implicat în prima
conflagraţie mondială şi deşi a participat la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia doar în
calitate de însoţitor al fratelui său, primarul Lionel Blaga, i-a revenit marele merit al consemnării evenimentelor consumate în intervalul
1914-1919 în paginile volumului autobiografic
Hronicul şi cântecul vârstelor.
Izbucnirea Primului Război Mondial, înrolarea fraţilor mai mari în armata austro-ungară,
avea să-i provoace lui Lucian Blaga prima mare
dezamăgire. Proaspăt absolvent al Liceului ,,Andrei Şaguna” din Braşov, acesta s-a confruntat
cu abandonarea planurilor de desăvârşire a studiilor în cadrul Universităţii din Jena şi înscrierea la Seminarul Teologic-Pedagogic ,,Andreian” din Sibiu pentru a evita o viitoare încorporare.35 Aceasta a fost perioada marilor vacanţe
petrecute la Sebeş, a apropierii de trupa de teatru condusă de actorul Nicolae Băilă (experienţă
de pe urma căreia se vor naşte viitoarele piese
de teatru)36 şi a apropierii de verişoara Veturia
Triteanu (viitoare Goga), cea care avea să-i medieze primele colaborări cu revista ,,Convorbiri
literare”.37
Perioada 1914-1916 a fost dedicată lecturii şi studiului, activitate dublată de micile servicii îndeplinite pe lângă avocatul Lionel Blaga.38 În vara anului 1916, după ce şi-a însoţit
fratele la Viena, Lucian Blaga a hotărât să se înscrie la cursurile prestigioasei universităţi din
capitala imperială, continuându-şi, în paralel, şi
studiile teologice (singura pavăză sigură împotriva înrolării).39 În capitala monarhiei va primi
tulburătoarele veşti legate de ofensiva armatei
române în Transilvania şi de înfrângerile suferite pe frontul dunărean, tristeţea şi deznădejdea

36
încercate fiind consemnate într-o notă gravă:
,,[...] Într-o zi apoi s-a anunţat că pătrunderea
românească în Transilvania s-a curmat. Presa
vieneză îşi exprimă speranţa că de-aci încolo nu
se va mai ceda nici un metru de pământ. Se pregătea ceva. O după-amiază întreagă am umblat
pe străzile Vienei aiurit şi răvăşit de ştirile ce
soseau. Încălzisem tot timpul, până la incandescenţă, gândul că intrarea României în război va
duce foarte repede la un deznodământ şi că era
cu neputinţă ca Puterile Centrale să mai reziste...
Şi acum gândul sfârâia sub o cascadă rece: în
Transilvania, românii nu mai înaintau, iar în sud
treburile mergeau anapoda”.40 Tot aici, a experimentat efectele distrugătoare ale războiului asupra populaţiei civile, supusă numeroaselor împrumuturi de război şi rechiziţii,41 precum şi
reactivarea sentimentelor nutrite faţă de mai vechea sa colegă, Cornelia Brediceanu, studentă a
Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii
din Viena.42
În toamna anului 1918, pe fondul prăbuşirii monarhiei austro-ungare, Lucian Blaga a
hotărât, împreună cu prietenul său D. D. Roşca,
să se întoarcă în Transilvania, în seara zilei de
30 octombrie cei doi pornind spre casă.43 Ajuns
la Sebeş, acesta a asistat la izbucnirea primelor
manifestări anarhice, la constituirea Consiliului
Naţional Român, precum şi la preluarea fotoliului de primar de către fratele său, Lionel.44 Alături de acesta, delegat oficial şi lider al delegaţiei sebeşenilor la Marea Adunare Naţională de
la Alba-Iulia, Lucian Blaga a participat la acest
măreţ eveniment căruia, alături de sentimentul
amar al imposibilităţii participării la şedinţa delegaţilor, i-a dedicat un fragment consistent:
,,[...] În dimineaţa zilei de 1 decembrie, ca la un
semnal, lumea românească a purces spre AlbaIulia [...] Era o dimineaţă rece de iarnă. Respiraţia se întrupa în invizibile cristale [...] La Alba-Iulia nu mi-am putut face loc în sala adunării. Lionel, care era în delegaţie a intrat. Am renunţat c-o strângere de inimă şi mă consolam cu
speranţa că voi afla de la fratele meu, cuvânt
despre toate. Aveam în schimb avantajul de a
putea colinda din loc în loc, toată ziua, pe câmpul unde se aduna poporul. Era o roire de necrezut [...] În ziua aceea am cunoscut ce înseamnă
entuziasmul naţional, sincer, spontan, irezistibil,
organic, masiv. Era ceva ce te făcea să uiţi totul,
chiar şi stângăcia şi totala lipsă de rutină a
oratorilor de la tribună”.45
După consumarea acestor momente, Lucian Blaga s-a întors la Viena, unde şi-a reluat
studiile de filosofie, în anul 1919 debutând cu
publicarea volumului de versuri Poemele luminii şi culegerii de aforisme şi însemnări Pietre
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pentru templul meu (graţie acestor volume fiind
considerat ,,darul cultural pe care Ardealul l-a
făcut ţării cu ocazia Marii Uniri”).46 Un an mai
târziu, în 1920, şi-a susţinut teza de doctorat,
după care, în acelaşi an, s-a căsătorit cu Cornelia
Brediceanu, alături de care s-a stabilit la Cluj.47
Intrată în familia Blaga, prin căsătoria cu
Lucian, Cornelia Brediceanu (1897-1983) a jucat un rol important în confirmarea internaţională a actului realizat la 1 decembrie 1918, făcând parte din delegaţia română la Conferinţa de
Pace de la Paris. Absolventă a Liceului ,,Andrei
Şaguna” din Braşov, studentă a Universităţii din
Viena, Cornelia Brediceanu, vorbitoare de limba
franceză, a îndeplinit poziţia de secretar al delegaţiei conduse de Alexandru Vaida-Voevod la
Paris (un rol în această numire jucându-l fratele
său, avocatul Caius Brediceanu).48
Din jurnalele editate în anii din urmă, reies sentimentele de satisfacţie încercate de Cornelia Brediceanu în momentul obţinerii primelor
succese (îndeosebi de pe urma unei excursii de
propagandă prin Italia):49 ,,[...] Importantă pentru mine a fost şi senzaţia primului discurs, puţin emoţionat, dar fără ca vocea să-mi tremure
sau să pierd firul-am mulţumit ofiţerilor pentru
buna primire şi conducere şi am încheiat zicând
că vom încerca să adăugăm încă ceva la gloria
lor în presa românească” (însemnare datată 4
mai 1919).50 Eliberată de această misiune, Cornelia Brediceanu şi-a reluat studiile, mai precis
ultimul an, la nou-înfiinţata Universitate ,,Regele Ferdinand I” din Cluj şi s-a căsătorit cu Lucian Blaga, căruia îi va fi alături până în momentul marii treceri şi dincolo de aceasta.
Căsătorit cu Letiţia, cel dintâi copil născut
în familia preotului Isidor Blaga, învăţătorul
Ioan Pavel (1875-1970), absolvent al Seminarului Teologic-Pedagogic ,,Andreian” din Sibiu,
dascăl în Lancrăm şi Sebeş,51 a făcut parte din
grupul care, în toamna anului 1918, a preluat administraţia oraşului. Alături de cumnatul său,
avocatul Lionel Blaga, şi de alţi fruntaşi locali, a
contribuit la înfiinţarea Consiliului Naţional Român din Sebeş, organism în care a fost cooptat.52
Dascăl de vocaţie, membru al comisiilor
de elaborare a planurilor de învăţământ pentru
şcolile confesionale româneşti din cadrul Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei, iniţiator al congreselor învăţătoreşti din anii 1906 şi 1919, autor de manuale şcolare (a publicat lucrarea Cum
trebuie predată în şcoală limba maghiară, ca să
satisfacă legea, fără să sufere şcoala românească?, premiată de Asociaţiunea ASTRA),53 dirijor al corurilor locale,54 apreciat ca atare de contemporani, învăţătorul Ioan Pavel a fost însărci-
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nat să reprezinte Reuniunea Învăţătorilor GrecoOrtodocşi Români din Sebeş, în calitate de delegat de drept, la Marea Adunare Naţională de la
Alba-Iulia.55 După acest moment, Ioan Pavel a
făcut parte din delegaţia care l-a întâmpinat pe
generalul francez Henri Mathias Berthelot, aflat
într-o călătorie prin Transilvania, în gara oraşului Sebeş,56 moment consemnat de fiul său,
inginerul Dorin Pavel: ,,[…] La puţin timp după
sărbătoarea Marii Uniri, a trecut spre vest delegaţia militară franceză, în frunte cu şeful ei, generalul Berthelot. Trenul a oprit câteva minute
în gara Sebeş. Fiindcă vizita se anunţase din
timp, în gară aşteptau toate oficialităţile importante ale oraşului. Erau de faţă unchii mei, era şi
tata, eram şi eu, încă în uniforma de şef militar
al gării. Generalul Berthelot a dat mâna şi cu
tata”.57
În perioada imediat următoare Marii
Uniri, învăţătorul Ioan Pavel a fost înaintat la
gradul de inspector şcolar şi a primit, din partea
Consiliului Dirigent, sarcina organizării învăţământului primar în comitatul Bistriţa-Năsăud.
De-a lungul unei cariere exemplare, a reuşit săşi îndeplinească misiunea (înfiinţând şi o şcoală
ţărănească de bărbaţi şi un curs seral pentru
meseriaşi şi comercianţi), contribuind, totodată,
şi la revitalizarea activităţii Despărţământului
ASTRA Năsăud, al cărui sediu a fost mutat, în
intervalul 1934-1940, la Bistriţa.58 Tot legată de
numele învăţătorului Ioan Pavel este şi şederea
lui Lucian Blaga la Bistriţa, care şi-a achiziţionat o locuinţă aici şi unde se pare că a elaborat
primul volum din Trilogia cosmologică.59
Deşi nu s-au remarcat ca nişte eroi pe
fronturile Primului Război Mondial şi nu s-au
numărat printre fruntaşii mişcării naţionale româneşti din toamna şi iarna anului 1918, membrii familiei Blaga au jucat un rol important pe
plan local (fie că vorbim de zona Sebeşului, în
cazul fraţilor Lionel şi Lucian Blaga, fie de cea
a Braşovului, în cazul profesorului Iosif Blaga),
contribuind la instituirea administraţiei româneşti. Din datele prezentate mai sus, putem concluziona că atât membrii familiei, cât şi rudele
prin alianţă (Cornelia Brediceanu, Ioan Pavel),
conştienţi de importanţa momentului, au răspuns
chemării vremii şi s-au implicat activ în demersurile care au culminat cu momentul unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului
cu Regatul României. Din cele prezentate, reiese
că implicarea acestora nu a încetat odată cu
momentul 1 decembrie 1918, ci a continuat şi în
perioada interbelică, în varii domenii de activitate (politică, administraţie, diplomaţie, educaţie, cultură), constituind un garant al desăvârşirii
unirii.
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Francisc-Mihai LÖRINCZI *
LA POARTA
NEBĂNUITELOR TĂCERI
Poet al luminii şi al tainei, al miticului: fără gândire mitică nu se naşte nicio poezie şi al
tragicului, al esenţelor şi al metaforei, născut
sub semnul unei fabuloase absenţe a cuvântului1
Lucian Blaga survolează un spaţiu vast care trece mult de porţile necuvântului: „primul poet
care descoperă la noi cuvântul „ne-cuvânt”, vocabula a cărei menire nu este comunicarea, ci
tocmai expresia imposibilităţii de a comunica,
pentru că ceea ce cuvântul aspiră să denumească
nu pare a avea început şi sfârşit, nu pare a fi
delimitabil prin semn”.2 Pe versanţii verticali ai
mitului marele creator aşează lebăda purificată
în fundamentul necuvântului, nimic mai enigmatic decât tăcerea: „existenţa în cuvânt, o realitate nouă, nebănuită. Care antrenează noi drame. S-ar putea spune că ipostaza liniştii (a tăcerii, a absenţei cuvântului) s-a transformat întro nebănuită dramă a cuvântului”:3 „Doamne,
îmi făgăduieşti / Că în tăcerea aceasta/Îmi vei
păstra nemoarte cuvintele?”,4 o ne-grăire transmundană, o stare revelată la limita de sus a sensibilului: „teatrul seamănă cel mai mult cu poezia. Frumuseţea vine din metaforă, din imaginea
închisă şi nu explicată. În general, în teatru, tendinţa este de a desface, de a lămuri totul. Tentaţia mea este să re-încifrez textul sub forma unei
posibile realităţi”,5 o idee care se împleteşte elegant cu cea blagiană a tainei, care aduce o nouă
lumină asupra lumii: „unde şi când m-am ivit în
lumină nu ştiu,/din umbră mă ispitesc singur să
cred / că lumea e o cântare”6 înmiresmându-i
misterul, nu dezvăluind, ci mărind a lumii taină,
aşezând miraculosul într-un spaţiu rural atemporal de mirifică intimitate: „Şi totuşi, în străvechea primăvară, / Mă pierd. Şi-s fericit. Un altul
sunt./ Ins de ţărână, sânge şi Cuvânt,/ Ce vede
pomi şi flori întâia oară”.7
Poetul cultivă un lirism transcendental, în
centrul acestui amfiteatru aflându-se taina, misterul, care nu numai că nu tinde spre dezvăluire,
ci, mai mult, este investit cu o putere şi mai mare de suire în nebănuit: „eu cu lumina mea sporesc a lumii taină/[…] şi tot ce-i ne-nţeles/se
schimbă-n ne-nţelesuri şi mai mari”,8 o poezie a
*
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rezonanţelor cosmice şi telurice, parfumate de
revelaţie: „creaţia culturală este o plăsmuire a
spiritului omenesc de natură metaforică, destinată să reveleze un mister prin mijloace metaforice”,9 o reologie poetică de un rafinament dobândit prin transfigurarea sentimentelor în cuvânt viu, într-un lirism de tandră abisalitate, de o
fineţe intelectuală şi de o expresivitate artistică
desăvârşite, plonjând în delte filosofice: „lumina
pe care o aduce cu sine e un mijloc de descoperire, de revelare şi de descifrare a acestui mister
împrejmuitor”.10 Misterul e în lumină, în înviere, nu în creştere: „creşterea e spectacol, înnoirea e ardere”.11 Miresmele devin mântuitoare,
teritoriu al nebănuitului, al tainei. „Învierea nu
te ia/decât în haine de nuntă”.12 Miraculosul se
petrece fiindcă „poetul, cum spune Heidegger, e
aruncat mereu în imediata apropiere a tuturor
lucrurilor”.13 Este o poezie a conştiinţei lirice
tulburate de estetica fiinţei: „moartea şi naşterea, dar şi iubirea, ca smintire a rânduielii interioare, sunt taine care se dezleagă mereu cu
rest”.14 Metaforele revelatorii umplu cu nebănuit
conştiinţa, devin speleoteme artistice şi surprind
împietrirea luminii revelatoare în cuvânt: din
poezia „Răsunet în noapte”: „iese liniştea din
munte unde locul i-a fost strâmt... e ceva nou, o
lume nouă, un cosmoid... Ăsta e secretul arteiîntr-o singură operă un nou cosmoid... Tot aşa în
poezia „Somn”- „îmi aduc aminte că ţi-am
spus-o întâia oară la Lugoj, mergând la vie: În
somn sângele meu ca un val se trage din mine
înapoi în părinţi”.15
Pătrundeam în misterele lumii într-o duminică cu cireşi înfloriţi în curtea Casei Memoriale „Lucian Blaga” de la Lancrăm a cărei
poartă, mi-amintesc, eram licean în clasa a XI-a,
ne-a deschis-o Doamna Ana Isidora (Ana Dorica Blaga-Bugnariu, fiica poetului Lucian Blaga). Împreună cu colegii mei am intrat cu sfială
în muzeu, cu respectul cu care intri în casa
dinainte de la ţară.
Substanţa poetică absolută este tăcerea, o
coborâre înspre profunzimile metafizice ale fiinţei, o căutare mută: „şi ca un ucigaş ce-astupă cu
năframa/o gură învinsă,/închid cu pumnul toate
izvoarele,/pentru totdeauna să tacă,/să tacă”.16
Această tăcere semnifică trecerea spre adâncimile filosofice: „şi amarul mi-l îngrop într-o
operă metafizică, să tacă acolo ca într-un mormânt”.17
Existăm în măsura în care ne amintim:
„Eşti iată, Aducere-Aminte, singurul triumf al
vieţii/asupra morţii şi ceţii”.18 Substanţialitatea
amintirii ne defineşte de-plinătatea fiinţei. Avem
memoria lucrurilor şi a stărilor. Brazdele memoriei natale care ne fac stăpânii autenticului din
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noi. Raiul interior. Aluatul convingerilor este
mai intens decât filoanele realităţii. Suntem influenţaţi şi amprentaţi de amintirile noastre ascunse, păstrate în sertarele abisale ale subconştientului, după cum scrie Lucian Blaga în
Aforisme, parafrazez: „prezentul tace sau vorbeşte, numai trecutul cântă. De aici farmecul
amintirii”. Suntem atâta cât ne putem aminti. Un
decupaj dintr-o lume retrăită prin re-memorare,
apusă fizic, dar intrată în povestea amintirii, în
paradisul picasso al imaginaţiei, amprentă a
spaţiului natal care îngereşte în noi cuptorul de
pâine caldă şi muşcate roşii cu o precizie de
oculist, şi tăind parcă cu diamantul fin poate
căuta inima de Acasă, inima din noi, din cei care
avem unde ne întoarce, avem ce ne aminti, avem
un cer, un început unde să plecăm. Şi deschizătura, ochiul magic, fuga în noi, calea de a ieşi
afară şi de a intra în neatinsele şi peste neîntinatele hotare, cum făcea C. S. Lewis prin dulapul cu blănuri, în lumea lui Aslan, pentru ieşirea
în poveste, Alice; Sparkenbrok prin cele trei
extazuri: iubirea, poezia şi moartea în opera lui
Charles Morgan; este un decupaj în inima din
scândura porţii. Şi îmi este atât de cunoscut
acest drum, acest decupaj, încât nu mai este un
puzzle pentru mine, ci doar acel declanşator firesc al rememorării: „Cineva a decupat o inimă/
în scândura porţii,/în bradul din scândura porţii,/
în chihlimbarul bradului din scândura porţii”.19
Un poem-emblemă. Aşa cum Blaga căuta inima
satului, acel spaţiu rural nu determinat geografic, ci un sat al lăuntricului, al marilor tăceri, al
nebănuitului. Loc patriarhal, cu muşcate roşii în
fereşti, ca la bunica mea, omul adevărat din
spatele porţii, din curtea de acasă, tihnă-dialog
sincer, curgere sufletească, timp al destăinuirii,
al trăirii alături de cei dragi. Timpul pe care nu
îl trăieşti alături de cei dragi nu există, scria
poetul Ovidiu Vasilescu. Curgere în celălalt suflet, ascultarea. O poezie cât un munte de Dragoste. Decupaj. Şi aproape intri ca să găseşti
Raiul. Dacă l-ai avut mai înainte. Or dacă ai fost
dinainte aflat. Ca să te poţi întoarce în Rai trebuie să fi fost deja acolo. Mai întâi ne-a invitat
El. Citeşti o singură poezie şi deguşti Raiul. E
transmutarea care se petrece prin forţa cu care a
fost ars cuvântul ca să devină bijuterie în celălalt, dantelă a tăcerii: „Chipul este imaginea tăcută, copleşitoare a existenţei, dar el nu se identifică, desigur, cu transcendenţa însăşi. Superior
cuvântului, chipul exprimă un mister revelat, dar
nu misterul însuşi, care rămâne atributul impenetrabil al lumii cereşti […] Chipurile tăcute ale
veşniciei sunt umbre ale luminii divine, indivizibile: Umbra lui Dumnezeu e mai vârtoasă în lumină, mai grea ca alte umbre. Umbra, spune
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Blaga într-un aforism, este o reverenţă pe care o
face lumina întunericului.20 Această idee-metaforă o regăsim şi în opera poetei Ana Blandiana,
foarte elegant tăinuită sub geana misterului, a
umbrei celei desăvârşite, edificatoare în poemul
Vânătoare: „N-am alergat niciodată după cuvinte,/ Tot ce-am căutat/Au fost umbrele lor/Lungi,
argintii,/Târâte de soare prin iarbă,/împinse de
lună pe mare;/Nu am vânat niciodată/ Decât umbrele vorbelor-/O foarte iscusită vânătoare/ învăţată de la bătrâni/Care ştiu/Că din cuvânt/
Nimic nu e mai de preţ/Decât umbra/şi nu mai
au umbră/ Cuvintele care şi-au vândut sufletul”.21 Trăirea întru mister şi revelare, cum scrie
Blaga, este profundă, transmundană, „potenţarea
afectului are ca scop lărgirea eului până la suprapunerea peste fiinţa universală”.22
Poezia este o experimentare a trăirii metafizice, a enigmaticei şi atât de nebănuitei tăceri,
incursiunea inorogului în fabulous, această
unealtă a miraculosului. Poezia blagiană este o
călătorie a spiritului înspre profunzimile umane,
având ca centru satul mitic, cu o semiologie profundă, care penetrează atât liricul, cât şi opera
dramatică ca un filon aurifer cu o arhitectură
autarhică, la nivel teoretic dominând satul-idee.
Blaga consideră că „geografia în care-şi
fixează săteanul locuinţa este o geografie mitologică.”.23 Autarhismul ruralului îi imprimă nuanţa autenticului: „ţăranul este un politehnician.
El singur e architect, plugar, cântăreţ, zidar.
Viaţa satului e totalitară şi cosmocentrică”.24
După ce de veacuri omul a sfinţit locul,
iată că a început dezrădăcinarea, destrămarea
timpurilor noi. Această legătură sfântă dintre om
şi loc era trainică şi vie, binecuvântată, întipărită
în fiinţă, în adâncimea tăcerii: „Tăcerea mi-este
duhul-/şi-ncremenit cum stau şi paşnic/ca un
ascet de piatră,/îmi pare/că sunt o stalactită întro grotă uriaşă,/în care cerul este bolta./Lin,/lin,/
lin - picuri de lumină/şi stropi de pace - cad necontenit/ din cer/şi împietresc-în mine”.25 Emigrantul a început să strice rânduiala, să zdrobească nucleul. A spart intimitatea tăcerii. La sat
nu mai locuiesc ţăranii care îşi iubesc pământul.
Azi se pleacă acolo unde oamenii o duc mai bine: „Credinţa sa că veşnicia s-a născut la sat, că
satul reprezintă tradiţia şi nobleţea unui popor, îi
va fi întărită şi de imaginea satului helvetic […]
Ţăranii aceştia elveţieni au uneori un trecut mai
cert ca multe familii aristocratice europene. Şi,
cu toate acestea, au rămas la ţară, opt veacuri în
acelaşi loc, şi feciorii au continuat munca
părinţilor, fără ispita evadării”.26 Ceea ce nu se
întâmplă în satul românesc al zilelor noastre.
Emigrarea în masă este o dramă naţională. Blaga s-a întors acasă. Şişkin,27 nu. Începe însin-
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gurarea, acea proorocire dostoievskiană: „Vremea însingurării? [...] Da, a însingurării, a celei
mai crâncene izolări de care lumea e stăpânită
mai cu seamă în veacul nostru. Şi vremea asta
nu s-a încheiat, vezi bine, nu i-a sosit încă sorocul. Astăzi, fiecare om tinde să se înstrăineze
cât mai mult de cei din preajmă, căutând în sine
tot ce-i poate da viaţă din plin, şi, cu toate
strădaniile lui [...] în loc să se cunoască pe sine
şi să desluşească rostul său pe lume, rămâne un
izolat. În veacul nostru societatea se fărâmiţează, fiecare om se retrage în sine ca într-o vizuină, se însingurează, se fereşte de ceilalţi şi-şi
ascunde avutul, ca până la urmă să se înstrăineze cu totul de ei şi să-i îndepărteze din preajma lui”.28
Opera blagiană este traversată de metafora
tăcerii, care este purtată în caleaşca de aur la
umbra majestuoasă a ne-cuvintelor: „sistemul de
metaforizare cultivat de Lucian Blaga nu poate
fi despărţit de relaţia dintre semn-cuvânt şi mister. Lumea capătă sens prin cuvântul scos de
autor dintr-un strat amorf al limbajului, fiind
astfel încărcat cu noi efecte şi potenţare artistică
[...] De aceea, tăcerea se presupune a fi o sferă
maximă de posibilităţi existente înainte de a fi
creaţie: Limba nu e vorba ce-o faci./Singura
limbă, limba ta deplină,/stăpână peste taine şi
lumină,/e aceea-n care ştii să taci („Catren”)”.29
Metaforele se deschid cupe îmbietoare de
crini şi se alungesc peste întreaga creaţie blagiană ca un curcubeu al lacrimilor, boltă misterioasă a tăcerii. Magicul salt al revelaţiei metaforice face să vibreze întreaga lume a sensibilului, să clocotească paradisuri în bucurie, marele mister al adâncurilor omeneşti: omul nu devine om decât încercând să-şi reveleze misterul.
În loja sinapselor nebănuitei tăceri se produc
modulaţii ale imaginarului, asocieri artistice
spectaculare, în starea fractală a unui alt anotimp sever al misterului şi al ne-cuvintelor, în
cetatea metaforică a lucidităţii.
Dacă geodele sunt spectaculare modelări
ale pământului, perlele sufletului sunt creaţii
născute de suflul interior, care vin din adâncuri
mari şi devin dar pentru aproapele însetat de
frumos. Harul artei naşte în om un fior nedesluşit şi îi dă emoţii pe care nu le poate stăpâni,
înălţându-l în labirintul misterului, o dimensiune
transmundană care este urzeala prin care se
toarce tainica tăcere: „filosoful a tratat misterul
ca şi concept fundamental al sistemului său, poezia transfigurează misterul ca taină a lucrurilor,
ca fluiditate imposibil de stăpânit într-o unică
formulă, tocmai datorită omniprezentei umbre,
de la naştere până la moarte şi dincolo de moar-
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te. Lumea dată spre contemplaţie nu-i mai puţin
misterioasă ca lumea eternităţii”.30

Puiu-Adrian CHIRU *
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LUCIAN BLAGA ÎN PERIOADA
COMUNISTĂ – CREZUL UMANIST
Interesant este că viaţa lui Blaga începe
cu o perioadă de tăcere, cei patru ani iniţiali, de
„fabuloasă absenţă a cuvântului”, născut „mut
ca o lebădă”, cum el însuşi s-a autocaracterizat
în cartea autobiografică Hronicul şi cântecul
vârstelor şi se termină cu o lungă perioadă de
„tăcere”, în plan filosofic, după excluderea sa
din mediul academic, impusă de conducerea
ostilă a ţării din acea perioadă, dar şi autoimpusă, pentru că au prevalat pentru autor, mai
mult decât dorinţa de a se manifesta în spaţiul
public, exigenţele respectării libertăţii de gândire şi creaţie şi a demnităţii umane, expresia
umanismului său profund. De aceea mi se pare
interesant în preambulul lucrării să prezint mai
detaliat această etapă din viaţa sa.
Ştim despre umanism că este o atitudine în
gândirea filosofică perenă care transcende momentele istorice, curentele şi doctrinele. Trăsătura primordială a umanismului este punerea
omului în centrul problematicii filosofice. Principiul său a fost formulat de filosoful grec Protagoras (secolul V î. Hr.): „Omul este măsura
tuturor lucrurilor”. Umanismul modern apare în
zorii Renaşterii, în Italia secolului al XIV-lea, ca
reacţie la îndelungata perioadă scolastică teocentristă. O idee caracteristică acestei perioade
este întoarcerea la Antichitate, la idealurile estetice şi morale ale acesteia. Accentul cade pe libertatea omului şi pe creativitate, făcând posibilă apariţia unor titani ai artei şi culturii, precum
Leonardo sau Michelangelo, care se manifestă
în domenii diferite ale artei şi ştiinţei (Leonardo) la un nivel aproape la fel de înalt. Unul dintre reprezentanţii umanismului în cultura română este Dimitrie Cantemir, cu care Blaga are
atâtea afinităţi. O altă trăsătură a umanismului,
în ideea dezvoltării libere a fiinţei umane este
enciclopedismul, ca expresie a neîngrădirii cunoaşterii, dar şi a posibilităţilor nelimitate de
investigare prin raţiunea umană, evidenţiat mai
ales în perioada iluministă, dar prezent şi la
*
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umaniştii propriu-zişi. Fiind o doctrină antropocentrică, accentul cade în umanism pe raţiunea
şi pe puterile omului. Gândirea critică asociată
cu gândirea teoretică (ştiinţifică), respingerea
adevărului revelat, ateismul sau agnosticismul
sunt alte trăsături asociate umanismului modern,
mai ales iluminist. Dar există mai multe tipuri
de umanism, inclusiv unul creştin, al cărui scop
este să dea soluţii problemelor legate de fiinţa
umană, fără să excludă adevărul revelat (J.
Maritain, E. Gilson). Sunt multe trăsături ale
filosofiei sale, care îl apropie pe Lucian Blaga
de umanism, una dintre ele fiind accentul pus pe
libertatea de gândire şi creaţie şi pe respectul
demnităţii fiinţei umane, pus în evidenţă, după
cum vom arăta, în această ultimă perioadă a
vieţii sale.
În perioada comunistă, deşi profesor de
filosofie la Cluj, din 1939, şi membru al Academiei Române, încă din 1936, Lucian Blaga este
scos din învăţământ şi din Academie, în 1948 şi
transferat în calitate de „profesor-cercetător” la
Institutul de Istorie şi Filosofie al Academiei
Române, Filiala Cluj. Aici se dedică studiilor de
istorie a filosofiei româneşti din Transilvania,
urmând să redacteze două capitole dintr-un manual viitor de istorie a filosofiei româneşti. Activitatea sa este cunoscută biografilor săi, precum
Eugen Cucerzan, Pompiliu Teodor sau Mircea
Popa, din rapoartele pe care trebuia să le trimită
la solicitarea lui Mihail Ralea, directorul forului
tutelar, Institutul din Bucureşti, între anii 1949
şi 1951.
Din acestea aflăm acribia cu care Blaga se
dedica studiului Şcolii Ardelene, cărţile şi manuscrisele studiate, bibliografia, fişele redactate,
precum şi efortul de a-şi însuşi noile cerinţe
metodologice şi ideologice. Astfel, el lua parte,
ca într-un adevărat proces de reeducare, la
conferinţele de marxism şi la lecţiile de limba
rusă. Pentru a se pune la punct cu cerinţele ideologice studiază Capitalul lui Marx, Războiul ţărănesc al lui Engels, dar şi „lucrările despre problema naţională ale lui I. V. Stalin” (citat dintrun raport) şi urmăreşte cuvântările şefilor proletcultişti, Roller şi Leonte Răutu, ambii alogeni
evrei.
Toate acestea nu le făcea din convingere,
ci din teama, spun biografii săi, de a nu fi arestat
şi a pieri în închisorile comuniste ca atâţia alţi
oameni ai elitelor din România precomunistă
sau „burghezo-moşierească”, în termenii acelei
epoci, de tristă amintire, dezavuată chiar de
comuniştii naţionalişti, care i-au înlăturat pe cei
alogeni, o dată cu preluarea puterii de către
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Ceauşescu, după moartea lui Dej, în 1965. După
Mircea Popa, Blaga „vrea să liniştească autorităţile […] folosind cu abilitate şi premeditare un
joc al aparenţelor, o tehnică a disimulării şi a
inducerii în eroare, pe care a folosit-o cu dibăcie
mai toată intelectualitatea noastră care a traversat epoca, aflată între acceptare şi excludere”.1
Indiferent de motivele şi strategia adoptată
pentru a supravieţui într-o perioadă nefastă a istoriei acestui popor, Blaga se achită cu conştiinciozitate de datorie şi trimite la Bucureşti fragmente din studiul său despre Şcoala Ardeleană,
care au fost minuţios citite şi adnotate de un
colectiv de filosofi proletcultişti, dintre care C.
I. Gulian întocmeşte şi/sau semnează un referat,
în care semnalează unele neajunsuri ale studiului, în cheia unei lecturi marxist-leniniste şi staliniste.
Conform tezei marxiste, potrivit căreia
economia determină cultura, i se reproşează lui
Blaga că nu a prezentat condiţiile istorice ale
apariţiei Şcolii Ardelene, în special evoluţia
economică „care a dus la lupta burgheziei româneşti din Ardeal pentru cucerirea drepturilor
politice”.2 La punctul următor i se re-proşează
„lipsa explicaţiei marxist-leniniste a fenomenelor ideologice”, exemplificându-se aceasta prin
folosirea unei explicaţii idealiste a caracterului
naţionalist al gândirii Şcolii Ardelene pe baza
„complexului psihologic” (termen folosit de
Blaga). În cele din urmă i se reproşează că studiului îi lipseşte „sistematizarea atât structurală,
cât şi formală”, pentru că toate elementele pozitive şi negative ale Şcolii Ardelene trebuie explicate prin „prisma unică a condiţiilor istorice a
poziţiei de clasă pe care a oglindit-o aceasta în
condiţiile luptei de clasă şi a luptei dintre materialism şi idealism”.3
Cam acestea sunt tribulaţiile cărora trebuie
să le facă faţă ca cercetător ştiinţific filosoful
Blaga, despre care aflăm din mărturiile studenţilor săi că o ducea foarte rău şi din punct de
vedere material, aceştia aducându-i mâncare de
la cantina studenţească pentru a supravieţui.
Cea mai grea perioadă prin care a trecut
elita intelectuală românească, formată şi consacrată în perioada anterioară instaurării dictaturii
proletariatului prin proclamarea Republicii Populare Române, la 31 decembrie 1947, a fost
proletcultismul, care a durat din 1948 până prin
anii 1964-1965. În 1964 se deschid toate porţile
puşcăriilor politice, iar un an mai târziu are loc
Conferinţa Scriitorilor, când Mihai Beniuc a fost
dat jos de la conducere pentru „cult al personalităţii şi abuzuri”. Proletcultismul s-ar putea
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descrie sumar ca o cultură a proletariatului şi se
manifestă sub două forme: pe de o parte indică
direcţiile de urmat în cultură (artă, filozofie,
educaţie), pe de altă parte condamnă, elimină,
ostracizează. Termenul a fost consacrat, ca denumire a perioadei respective, de prin anii 90 ai
secolului trecut, dar în primul deceniu al secolului curent au început să apară nuanţări. Astfel,
adevăratul proletcultism este un curent ideologic
apărut imediat după revoluţia bolşevică din
1917, prin anii 1918-1920, curent avangardist,
care avea pretenţia rupturii totale de orice tradiţie şi ignora orice disciplină şi ideologie de
partid, curent aspru criticat chiar de Lenin. Mai
potrivit ar fi termenul de realism socialist, termen consacrat în 1932, prin proclamarea lui ca
doctrină oficială de Comitetul Central al P. C.
U. S., privind stilul şi tematica obligatorie a creaţiilor artistice şi ale cărui trăsături sunt definite
de ideologul Andrei Jdanov, la Congresul Uniunii Scriitorilor din U. R. S. S., în 1934. Potrivit
directivelor acelui congres artistul/omul de cultură trebuie să realizeze o „reprezentare istorică
adevărată a realităţii concrete în dezvoltarea ei
revoluţionară...în conformitate cu sarcina transformărilor ideologice în mintea oamenilor şi
educării oamenilor muncii în spiritul socialismului”. Este celebră expresia prin care ideologul defineşte scriitorul/omul de cultură ca „inginer de suflete”.
Dacă realismul socialist se bazează pe
materialismul determinist, dialectic şi ştiinţific,
atunci idealismul, spiritualismul, metafizica sau
misticismul sunt condamnabile (Blaga). Dacă el
este expresia ideologică asumată ca aparţinând
unei clase sociale şi unui popor, atunci se opune
la tot ce este reprezentarea unei interiorităţi
izolate. El trebuie să răspundă unei comenzi sociale, nu precum cultura burgheză unei necesităţi interioare a creatorului. Este angajat politic,
fiind directivă de partid pentru realizarea unui
bine superior celui individual, care în burghezie
se vrea apolitic. Elogiază noul, viaţa, realizările
efortului colectiv, interzicând tradiţia, vechiul,
declinul, răul pe care le consideră tematic proprii decadentismului şi pesimismului (Bacovia),
de asemenea demonizate. Scopul artei trebuie să
fie educativ, deci accesibil, de aceea ermetismul, elitismul sunt dezavuate (Ion Barbu). Modernismul şi cosmopolitismul sunt aşijderea
păcate capitale în ochii corifeilor realismului socialist.
Potrivit criteriilor mai înainte expuse, filosofia lui Blaga se află la polul opus directivelor
realismului socialist, şi de aceea poetul-filosof
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este printre exemplele negative date de ideologii
proletcultişti în articolele lor.
În 1948 se tipăreşte un catalog de 522 de
pagini cu titluri de cărţi şi reviste ce trebuiau să
fie scoase din bibliotecile publice şi din manualele şcolare. Dintre filosofii străini sunt interzişi
Platon, Spinoza. Nietzsche sau Bergson. Artişti
de primă mărime, inclusiv Mihai Eminescu, şi
filosofi, precum Lucian Blaga, sunt puşi la index pentru vina de a nu fi intuit valoarea tezelor
marxiste. Numai că această punere la index putea avea drept urmare recluziunea penitenciară
sau chiar eliminarea fizică. E revelator cazul lui
Mircea Vulcănescu, mort în anul 1952, în temniţa de la Aiud. Lucian Blaga nu face excepţie.
Încă de la instalarea proletcultismului în cultura
română prin articolele lui Leonte Răutu, pe
numele său real Lev Nikolaevici Oigenstein,
mentorul acestei orientări, inspirat de ideologul
sovietic Jdanov, Blaga este vituperat pentru
„cosmopolitismul”, „pesimismul” şi „misticismul” viziunii sale filosofice. Astfel, teoriile filosofului „burghez” Lucian Blaga „ascund putregaiul cosmopolit în carapacea verbiajului despre
specificul naţional”. Acel specific „mioritic”
este tradus de Răutu ca fiind un „specific al resemnării în faţa duşmanului” (de clasă, probabil,
n. n.). Bineînţeles că această teorie a contribuit
şi ea la „pregătirea atmosferei politice şi morale
propice pentru înscăunarea dictaturii fasciste”,
la alianţa cu Germania şi „împingerea poporului
român în dezastruosul şi criminalul război antisovietic”.4 Nu mai era mult şi Blaga ar fi intrat
în rândul criminalilor de război, la un loc cu
Antonescu, ca ideolog al regimului acestuia.
Un alt proletcultist, N. Tertulian, într-un
articol publicat în 1963, vede sistemul filosofic
blagian ca pe „goală utopie spiritualistă”, „soluţia iluzorie, caducă şi violent mistificatoare a
saltului în mister, iraţional sau transcendent”,
născută „dintr-un imens gest de escamotare a
cauzelor reale ale contradicţiilor epocii şi dintrun imens gest de escamotare mistificatoare în
faţa realelor soluţii ale acestor contradicţii”.5
Dumitru Micu apreciază, în 1964, deşi la sfârşitul perioadei proletcultiste, că Blaga este „autorul unui sistem filosofic întemeiat pe o concepţie antiraţionalistă, iar poezia sa, fără să fie
un simplu reflex transfigurat al filosofiei, are cu
aceasta intime raporturi (sic!)”.6 La un moment
dat, prevalându-se de indicaţia lui Lenin de a
prelua numai ce este pozitiv în opera înaintaşilor, „elementele democratice şi socialiste”, în
opoziţie cu „cultura burgheză”, ideologii proletcultismului, printre care şi Alexandru Piru, vin
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cu ideea că nu trebuie să li se publice autorilor
operele complete. Este momentul antologiilor
sub titlul de „opere alese”. De aceea opera
filosofică a lui Blaga va fi reeditată foarte târziu,
la sfârşitul anilor 80 ai secolului trecut. Şi lista
ar putea continua… La un moment dat lui Blaga
i se aduce acuza că este un idealist, dar în acea
perioadă a fi „idealist” este tot ce poate fi mai
grav, practic echivalentul unei condamnări, pentru că idealismul sub toate formele lui istorice
era văzut, prin opoziţie cu materialismul, o expresie a ideologiei claselor dominante, şi te trecea automat în rândul duşmanilor de clasă, condamnarea cea mai uşoară, pentru cel vizat, fiind
reeducarea, iar cea mai severă, suprimarea, inclusiv fizică. Nu este deloc greu să ne imaginăm
suferinţele morale prin care trece poetul-filosof
nevoit să-şi abandoneze, în 1948, catedra la care
activa din 1939, la Universitatea din Cluj, precum şi activitatea de creaţie filosofică.
Este evidentă reaua intenţie a acestor gânditori proletcultişti, care forţează interpretarea
operei unui autor, supunând-o unei presiuni
ideologice desfiguratoare. Se mai supuneau ei
unei etici a demersului ştiinţific corect sau
obiectiv? Nicidecum. De altfel, ei recunosc că
se supun unei cu totul alte etici, nemaiîntâlnite
în istorie, aceea a proletariatului triumfător care,
ca şi nazismul, justifica crima ca pe un mijloc de
a impune binele superior, bine care nu ar aparţine persoanei hic et nunc, ci unor entităţi supraindividuale, precum poporul sau umanitatea, şi
nu în varianta lor actuală, ci într-una ipotetică şi,
în cele mai multe dintre cazuri, viitoare.
Toate acestea au fost posibile pentru că
nivelul persoanei a fost eludat. Autorii blamaţi
în perioada proletcultistă erau văzuţi ca subordonaţi unui spectru simbolic vag şi anonim,
precum „burghezo-moşierimea” sau „cosmopolitismul” şi ar fi trebuit să se subordoneze altui
spectru vag şi impersonal precum „proletariatul”, „partidul” sau „poporul”, de unde şi preferinţa pentru folosirea verbelor şi construcţiilor
impersonale în comunicatele, articolele şi referatele acelor vremuri. Astfel, persoane cu interese meschine sau rău-intenţionate, cu cele
mai subiective atitudini, precum invidia, ura,
dorinţa de a macula reputaţia altor persoane sau
pur şi simplu de a le deposeda de bunuri materiale, se ascund în spatele acestor entităţi simbolice şi, sub o pretinsă obiectivitate, confundată sau asimilată cu impersonalitatea, pronunţă
condamnări la moarte, la oprobiul public, la
autodafeuri ale operelor lor, la ostracizarea unor
mari personalităţi ale culturii române. Dacă mai

PAŞII PROFETULUI
târziu li se va imputa ceea ce au făcut, se vor
arăta miraţi ascunzându-se în spatele sistemului,
pentru că ei, nu-i aşa, „nu şi-au făcut decât
datoria”.
După denunţul făcut împotriva sa de Mihai Beniuc, în romanul Pe muchie de cuţit, Blaga se hotărăşte să colaboreze la revista ,,Contemporanul”. Iată cum îl portretizează Beniuc pe
Blaga în roman şi cum caracterizează caricatural
filosofia sa, într-un exemplu tipic de malentendu, de abuz de interpretare sau pur şi simplu
de răutate, generată de invidie şi de un complex
de inferioritate: „Mustea îl numea Marele Anonim, din cauza filosofiei sale căutătoare a unei
mari forţe cosmice, mistice şi unice, pe care o
definea mai mult verbal decât conceptual. Împământenise în rândurile unor tineri cu înclinaţii
huliganice misticismul său de mediocră provenienţă germană, identificându-l cu necunoscutul
spirit tracic, rezumat într-o atitudine antiistorică,
socotită, fără justificare, de Marele Anonim,
drept trăsătură caracteristică a poporului românesc. Sau, filosofia lui e considerată periculoasă
pentru că „prin stilul pompos, frazeologia scolastică, profunzimea simulată, care îi camuflau
găunoşenia, această pseudo-filosofie, putea exercita influenţe pernicioase asupra unor minţi
plăpânde şi înfierbântate”. Mai departe: „Toată
această vorbărie se sprijinea vizibil pe un pic de
Spengler şi de Nietzsche, pe un pic de Freud şi
de Jung, totul însuşit la a doua mână, mai mult
din cărţi de semi-popularizare ştiinţifică decât
din sursele originale, ele înşile (sic!) tulburi,
colcăind de confuzii şi de idei reacţionare”.7
Folosirea sintagmei „Marele Anonim” face trimitere directă la filosoful Lucian Blaga,
care menţionează în memoriul pe care îl trimite
Comitetului Central al P. M. R. (Secţia Cultură
şi Artă), ca reacţie indignată la apariţia fragmentului de roman în revista ,,Gazeta literară”,
că într-adevăr aşa îl porecleau prietenii şi studenţii săi. Necunoscând acest amănunt, ai avea
impresia că sintagma este folosită de Beniuc în
deriziunea marelui filosof, ca şi cum ai spune
„celebrul anonim”, intenţia ironică şi caricaturizantă a autorului fiind evidentă. Dar cea mai
gravă acuzaţie strecurată de Beniuc în romanul
mai sus menţionat este legionarismul, căruia
filosoful român i-ar fi fost mentor, acuzaţie pentru care ar fi putut fi trimis cu uşurinţă la închisoare: „Fiinţa tracă a poporului putea fi apărată
numai de Garda de Fier şi de mesianismul sângeros al lui Hitler, zicea poetul filozofând. Nu e
de mirare deci că Marele Anonim cu o astfel de
filozofie a ajuns gânditorul oficial al partidelor
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de dreapta din România şi un „geniu” proslăvit
de legionari-pe care nici el nu-i detesta, dimpotrivă”.8 Este, evident, un denunţ calomnios plin
de minciuni. Blaga n-a făcut niciodată apologia
lui Hitler sau a legionarismului.
Arestările şi condamnările fiind frecvente
în obsedantul deceniu (o altă expresie consacrată pentru perioada proletcultistă română, încă
dinainte de 1989), pentru a se proteja după denunţ, filosoful trimite un lung memoriu către C.
C. al P. M. R., ce va fi publicat postum în revista ,,Echinox”, numerele 6-7, din 1978. În memoriu el face o pledoarie pentru libertatea de gândire considerată o „condiţie în care vedem premisa oricărei culturi”.9
Aforismele scrise în această ultimă perioadă a vieţii, precum şi acest memoriu sau mărturiile celor care l-au cunoscut, pun în evidenţă
crezul umanist al filosofului-poet şi demnitatea
cu care şi-a trăit viaţa. Memoriul mai sus amintit
este reprodus integral în cartea lui Pavel Ţugui,
un demnitar comunist din domeniul culturii, al
sinistrei epoci proletcultiste, care a încercat să-l
readucă pe Blaga în circuitul cultural al epocii şi
care, evident, îl preţuia pe marele om de cultură.
Blaga îşi pune întreaga sa creaţie şi activitate
publică în slujba idealului libertăţii de creaţie şi
gândire. Este şi motivul pentru care, cu reticenţă, delicat, dar ferm respinge şi încercările repetate ale regimului de a-l recruta în corul encomiastic al intelectualilor convertiţi la noua ideologie. Ideea subordonării acestui crez este repetată în memoriu, aproape cu obstinaţie, fapt ce
arată că l-a călăuzit de-a lungul vieţii sale. Ceea
ce frapează la prima lectură a memoriului este
lipsa oricărei slugărnicii, atitudinea demnă a lui
Blaga, care îşi expune pe rând argumentele, fără
să insiste deşi ar fi putut, asupra faptelor care lar fi putut favoriza în faţa autorităţilor comuniste. El se adresează, în numele unei demnităţi
rănite de neadevărul şi lipsa de consideraţie a
celui care i-a fost cândva apropiat, unor instanţe
cărora le atribuie prezumţia de imparţialitate.
Referindu-se la episodul când era director
la revista de filosofie ,,Saeculum”, din Sibiu,
Blaga spune, aducând în favoarea sa argumentul
că nu i-a defavorizat pe oamenii de stânga,
dezavuaţi în acea perioadă, fiind vorba de anul
1943, în plină dictatura antonesciană, ba chiar îi
angaja sau îi publica: „Întâia condiţie ce o puneam pentru orice colaborare era: colaboratorul
trebuie să vină cu lucruri gândite liber, cu creierul său şi nu cu al altuia. Respectam în aşa
măsură libertatea de creaţie şi de gândire, încât
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am publicat în revistă şi articole ce combăteau
chiar idei de-ale mele (s. n.)”.10
Tot în acel an, pledează în apărarea unui
grup de comunişti din Sibiu într-un proces intentat acestora, nu pentru că ar fi fost „marxist”,
ci „pentru simplul motiv că nu înţelegeam ca
oamenii să sufere pentru ideile sau convingerile
lor”.11 Aşadar, o pledoarie pentru libertatea de
gândire şi creaţie a omului în general.
Respectarea conştiinţei celuilalt, a demnităţii şi libertăţii de opinie, îl determină pe Blaga
să expună la cursul de Filosofie a Istoriei ţinut la
Sibiu, în acelaşi an, şi marxism-leninismul, la
modul obiectiv „pentru ca studenţii să opteze
normal conform conştiinţei lor”.12
Pentru a se apăra de acuza de misticism,
Blaga se apără amintind de polemica cu teologii
ortodocşi declanşată de apariţia volumului Religie şi spirit, în 1942: „Era cartea unuia care gândea liber şi nu voia să se angajeze în nicio mişcare sau gândire instituţională, ce ar fi manifestat tendinţe de suprimare a libertăţii de gândire”.13
Ceea ce afirmă despre filosofia sa în acest
memoriu este o profesiune de credinţă, repetată
şi în cugetări: este o creaţie, care exprimă libertatea propriului său spirit, „rod al libertăţii mele
de gândire”,14 şi un simplu moment (s. n.) „un
moment într-un proces de înflorire, ce-o visam,
a filosofiei româneşti”.15
Nerespectarea libertăţii de gândire este şi
motivul pentru care poetul-filosof îşi dă demisia
din ASTRA, asociaţie cultural-literară a intelectualilor ardeleni.
În conferinţa ţinută în Bucureşti, la Ateneu, în 1942, Blaga lua „încă odată atitudine în
favoarea unei gândiri filosofice libere”.16 Ideea
că libertatea este văzută de poetul-filosof ca o
condiţie esenţială a creaţiei, este ilustrată şi de
acest aforism, din ultima sa perioadă: „Cât timp
nu suntem în posesia „Adevărului absolut”, toţi
indivizii au un drept la libertatea creatoare de a-l
căuta fiecare în felul său”.17
Toate aceste motive înşiruite de poet cu
scopul de a se dezincrimina de acuzaţiile lipsite
de acoperire şi vădit răutăcioase ale lui Mihai
Beniuc, dovedesc un profund ataşament faţă de
un ideal umanist, care transcende epocile şi regimurile politico-ideologice, aşa cum s-a format el
în zorii modernităţii, începând cu Renaşterea,
dar care îşi are originile în Antichitatea grecolatină şi în creştinism, la acesta din urmă mai
ales prin conceptul revoluţionar de persoană,
despre care vom mai aminti. Acest ideal are
prea puţin de-a face cu ideea de om nou propusă
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de ideologii comunişti, cu toate că şi ei se revendicau din umanismul modern, pentru că ceea
ce i se suprimă omului societăţii comuniste este
tocmai libertatea sa ca persoană, sub formele
libertăţii de mişcare, de gândire, de creaţie. Barierele ideologice, canonul dogmatic pentru toate formele de manifestare în cultură, mai ales în
filosofie, cenzura şi auto-cenzura sunt tot atâtea
forme de îngrădire a libertăţii omului. Era imposibil ca un gânditor de fineţea lui Blaga să nu
înţeleagă aceasta, de aici reticenţa colaborării
deschise cu regimul, în ciuda eforturilor unor
prieteni şi admiratori de a-l reintroduce în circuitul cultural al acelor vremi, eforturi prezentate
în cartea lui Pavel Ţugui.
La insistenţele acestora i-au apărut câteva
articole în revistele comuniste, articole conjuncturale, care reprezentau obolul necesar reintegrării poetului în viaţa culturală a epocii, cerut
de mai-marii regimului comunist; Pavel Ţugui îi
menţionează chiar pe Gheorghe Gheorghiu-Dej
şi Nicolae Ceauşescu dar, deşi are aprecieri pozitive privind realizările regimului comunist,
Blaga este departe de tonul encomiastic, prostituant, al articolelor, de pildă, scrise de Călinescu sau Arghezi, şi nu poate fi considerat un
colaborator al regimului, încheindu-şi viaţa în
modestie materială şi anonimat. Abia după
moartea sa, valoarea sa ca poet, apoi gânditor,
va fi recunoscută şi i se va retipări opera, sau i
se vor publica cărţi ţinute la sertar, după 1989,
precum romanul Luntrea lui Caron. Poeziile
scrise în timpul auto-recluziunii au fost publicate în 1962, iar Hronicul şi cântecul vârstelor,
în 1965, deşi era gata de tipar din 1946.
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Coculina ACĂR *
IPOSTAZELE LUMINII
BLAGIENE ÎN ORIZONTUL
ANALIZEI SEMIOTICE –
REPERE LITERAR-POETICE
Conştiinţă creatoare, însetată de absolut,
Lucian Blaga va căuta să depăşească limitele
impuse de statutul de fiinţă umană, ceea ce-l va
antrena în tendinţa de surprindere a esenţelor
universului şi de pătrundere în noi dimensiuni
ale spiritualităţii. Lumina, ca element cuprinzând în sfera lui de semnificaţii sugestia unei
forţe lăuntrice excepţionale, este simbolul ce a
dominat întregul traseu existenţial al artistului,
convertindu-l metaforic pe Blaga într-un adevărat Poet al luminii. Modernismul poetului nu e
reductibil la o trăsătură unică a ,,noului stil”1 european, în care el s-a format ca poet, ci are rădăcini mult mai adânci, în culturile străvechi cu
prelungiri istorice universale, creând astfel o
operă originală în cultura română. Simbolul luminii, ca emblemă absolută a unui univers ce se
refuză receptării directe, devine motiv emblematic pentru întreaga existenţă creatoare a artistului. Din arta şi gândirea orientală el preia aspiraţia nemijlocită spre absolut, transfigurând orizontul transcendent în expresia adâncirii în propriul infinit interior, spre spaţiul cosmic, al dizolvării în lumină.
Exegeza de faţă va utiliza cu precădere
acele accepţiuni ale conceptului de ,,lumină”
specifice discursului raţional, care îşi propune să
asume intenţiile creatoare în termenii analizei
discursive. Celelalte accepţiuni (conotativ-simbolice) vor fi doar amintite pentru sugerarea
unei construcţii filosofice cu privire la creaţia
lumii şi manifestările creatoare specifice fiinţei
umane. În această intelectuală construcţie, luminii (asumată în multiplele sale ipostaze) îi revine
un rol de referinţă. Cu alte cuvinte, optăm pentru o metodă filosofică, mai exact analiza semiotică în înţelegerea universului poetic al operei
lirice a lui Blaga, a cărei substanţă izvorăşte
dintr-o reală sensibilitate metafizică, căci ,,prin
însăşi intenţiile ei de totdeauna, filosofia înseamnă o autolămurire a conştiinţei şi a exis-
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tenţei umane ca atare”.2 Nu ezităm de a numi
semiotica o metodă filosofică care ,,denumeşte
un obiect de cunoaştere”3 pentru că întreaga teorie semiotică modernă se realizează în jurul termenului de ,,semnificaţie”, instaurând o relaţie
de presupoziţie sau de implicare reciprocă între
formă şi conţinut, între expresie şi idee, sau, cu
termenii lui Saussure, între semnificant şi semnificat.
Accepţiuni ale luminii
în creaţia lirică a lui Lucian Blaga
În poezie, Blaga apelează la o viziune metafizică pentru a sugera misterul generalizat şi
insurmontabil al existenţei, al devenirii, al solidarităţii cosmice şi al setei de dezmărginire. În
acest sens, ,,subiectul uman apare ca purtător de
lumină, îşi caută locul în spaţiul încă necunoscut, lumina pe care o aduce cu sine e un mijloc
de descoperire, de revelare şi descifrare a misterului lumii”.4 În creaţia literară blagiană există o
perspectivă multivalentă a luminii, conectată
simbolic la: semnificaţia ontologică (fizică) a
semnului luminos, asumată cosmologic; funcţia
gnoseologică cu referire la ,,minus” şi ,,plus cunoaştere” respectiv cunoaştere paradisiac-logică
şi luciferică-poetică şi semnificaţia (pr) axiologică asumată psiho-emoţional, unde ipostaza de
,,dragostea erotică” predomină prin simbolismul
empiric al arderii. Conectând toate aceste ipostaze simbolice, ,,Lumina complexă”5 trece printr-un circuit metamorfic dublu, şi anume: de la
Dumnezeu (Marele Anonim) la Lumina Sacră
cu sensul de cosmos până la lumină fizică în
planul uman cu sensul de biofizo-lumină. În
ceea ce priveşte Blaga, orizontul terestru nu mai
este limita în care încetează vizibilitatea fizică, ci întreaga complexitate în care se extinde
viziunea metafizică/spirituală, deoarece pentru
poetul filozof, lumea nu este doar o realitate
cognoscibilă în domeniul său imediat, ci şi o
lume a semnalelor, a simbolurilor care dezvăluie
chipurile originale ale universului.
Poemele luminii subliniază o percepţie
senzorială profundă. Lumina, identificată cu raţiunea, planează tragic asupra destinului omului,
care nu mai poate îndura chinul ancestral şi încearcă o evadare prin cunoaştere încercând să
descifreze tiparul mitic al unităţii cosmice sugerată prin dualitatea lumină solară/lumină selenară - o monadă ce comprimă o lume irepetabilă.
O a doua semnificaţie se deschide spre magia
luminii ca însemn al creatorului, conştiinţă a
puterii magice de a crea un univers alternativ celui pe care omul l-a pierdut la ieşirea din paradis. Pentru a justifica interesul pentru ,,ipostazele semantice ale conceptului de lumină” în
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opera lirică a lui Blaga, vom observa că ele se
regăsesc în principalele tipuri de discurs cognitiv istoric, şi anume: magic, mitic, religios, filosofic, ştiinţific, având o corespondenţă ontologică, gnoseologică sau axiologică etc. Analiza semiotică a acestor tipuri de discurs presupune o
abordare structuralistă, având în vedere: conţinutul conceptual-ideatic (semnificat) pe care
acest tip de discurs îl presupune; puterea de
expresie a semnelor iconice aferente (semnificant), pe care multiplele reprezentări (grafice,
sonore, dinamice etc.) le-a îngăduit în timp. În
acest sens, în cele ce urmează, vom formula câteva consideraţii semiotice (cu exemple adecvat
desprinse din opera lui Blaga) pe marginea fiecăruia dintre acestea.
Discursul magico-religios marchează comuniunea cosmică a omului cu ,,lumina sacră”.
Acest discurs dezvoltă sensuri primare ale relaţiei dintre om şi lumina cosmică, ipostaziate prin
practici adecvate ale cultului solar, lunar, astral.
Astfel:
- Lumina solară este nu numai sursă biologică vitală, ci şi sursă de fertilitate agricolă,
sau de arşiţă prelungită. Soarele-un element al
registrului diurn, devine un simbol oximoronic
exprimând transcendentul care coboară şi impregnează sacral spaţiul teluric astfel că natura
capătă conotaţii sacre. Lumina solară este doar o
urmă dureroasă a luminii de început, ca emanaţie a principiului cosmic absolut şi pe care
omul a cunoscut-o cândva, dar a pierdut-o prin
izgonirea din Rai, idee sugerată în poezia ,,Lacrimile”: ,,Când izgonit din cuibul veşniciei/
întâiul om/ trecea uimit şi-ngândurat prin codrii
ori prin câmpii/îl chinuiau mustrându-l/lumina,
zarea, norii”. În mitologiile arhaice, soarele era
,,ochiul lumii”, pentru că el vede tot, nimic nu-i
rămâne ascuns. Poetul Ovidiu îl numea ,,oculus
mundi”, iar pentru tragicii greci era ,,un răzbunător al morţii şi descoperitor al crimei”.6
Pentru Blaga, care are prea mult soare în suflet,
vederea ,,minunilor întunericului” este imposibilă, cunoaşterea în profunzime a lucrurilor devine o potenţare a misterului. De aceea, aşteptarea amurgului înlocuieşte lumina strălucitoare a
soarelui cu lumina misterioasă a lunii: ,,În bolta
înstelată-mi scald privirea–/şi ştiu că eu port/în
suflet stele multe, multe/şi căi lactee,/minunilentunericului,/Dar nu le văd,/am prea mult soaren mine/de aceea nu le văd (,,Mi-aştept amurgul”).
În ,,Cântecul spicelor”, introduce în contingenţa lucrurilor o relaţie cu totul ascunsă, intranzitivă cu străveche semnificaţie magică: ,,O
vorbă-şi trec spicele-fete-n văpaie:/secera lunii e
numai lumină-/cum ar putea să ne taie/pe la ge-
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nunchi, să ne calce pe spate, în arderea vântului?”. Pentru Blaga, secera nu este doar ,,fierul”
care taie spicele, deci o metonimie a instrumentului, ci o metaforă cu substrat mitic; ea este secera lunii care e numai ,,lumină” din focul cosmic care, face din ,,ardere”, ,,un principiu al unificării, al totalizării”.7 Focul este una din marile
imagini, într-o prefacere magică a lumii, în care
toate ,,ard”. ,,Iubirea, ca o forţă materială, elementară, ţâşneşte din ţărână, făcând pământul
aură, acoperind crugul, ca mers al întregului
văzduh. Imaginea principiului «ultim» sau «marea imagine» este astfel «focul» – sau «locul zeilor», cum îl numeau filosofii presocratici”:8
,,Cât e întinsul şi-naltul luminii,/Dumnezeu singur arde suav câteodată prin tufe/Fără de-a mistui. El cruţă şi mângâie spinii” (,,Cântecul focului”).
-Lumina lunară are o componentă magică,
derivată din calităţile sale speciale, empiric sesizate de omul arhaic pentru care aceasta reprezenta liantul dintre uman şi cosmic. Ca o anticipare a teoriei filosofice, lumina lunii este simbolul ,,cunoaşterii censurate” al cărui obiectiv
este misterul ce se revelează ,,ascunzându-se”,
transformând ne-nţelesul, ca şi razele lunii ce
măresc taina nopţii, în ne-nţelesuri şi mai mari
(,,Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”),
contribuind astfel la o permanentizare şi potenţare a misterului existenţei. În folclorul universal, mitologia lunară a fost mai veche decât cea
solară; în spectacolul explicării lumii, ,,luna era
asociată cu zeităţile pământului”, numită în miturile vegetale ,,Doamna ierburilor”, reprezentând principiul fertilităţii vegetale şi animale,
deci principiul vieţii. Prin periodicitatea ritmică
a apariţiilor şi dispariţiilor ei de o perfectă regularitate matematică, de care depind anume fenomene terestre, observate încă de omul primitiv, Luna ,,a fost divinizată în personificări feminine sau masculine, acumulând mituri variate”.9
-Lumina stelară subliniază un anume mod
de a înţelege raportul eu-univers. Orizontalul
sugerat de drumul stelelor construieşte imaginea
unui infinit care cheamă, prin însăşi ne-marginile sale, la a fi cucerit şi în acelaşi timp se refuză atingerii (cf. cenzurii transcendente) instituind o stare de tensiune specifică actului cunoaşterii şi relaţiei om-Univers în poezia lui Lucian
Blaga. În poezia sa, ,,steaua este mesager sau
parte a absolutului «diferenţială divină»; fiinţa
umană nu este capabilă să o cuprindă în esenţa
ei, ci doar s-o recepteze în aparenţa sa ca «lucire»”.10 Cunoaşterea umană este limitată şi se
rezumă la perceperea exteriorului, a aparenţei,
nu poate cuprinde esenţa.
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Curgerea stelelor înspre pământ îi creează
omului iluzia contopirii cu cosmicul: ,,Stele curgând ne/ spală ţărânile” (,,Noapte ecstatică”).
Lumina acestora ,,spiritualizează lumina din
om”11 printr-o mişcare permanentă descendentă
între cer şi pământ. Actul căderii are conotaţii
pozitive, sacre, amintind de ,,transcendentul care coboară” corespondent în spaţiul poetic: ,,Sofianicul este în excelenţă acest sentiment difuz,
dar fundamental al omului ortodox, că transcendentul coboară, revelându-se din proprie iniţiativă, şi că omul şi spaţiul acestei lumi vremelnice pot deveni vas al acestei transcendenţe”.12
În miturile arhaice, steaua poate desemna destinul, iar în relaţia anthropos-cosmos, înglobată în
logos, ea este o viziune a focului ce arde cu adevărat în practicile şi riturile jertfirii, ca în versurile: ,,C-o mare de îndemnuri şi oarbe năzuinţi/
în mine/mă-nchin luminii voastre stelelor/şi flăcări de-adorare/îmi ard în ochi, ca nişte candele
de jerfe./Pribeag cum sunt/Mă simt azi cel mai
singuratic suflet/şi străbătut de-avânt alerg, dar
nu ştiu-unde” (,,Stelelor”)
Discursul mitic asociază luminii câteva
conotaţii simbolice inedite derivate din opoziţia
(fizică sau/şi metafizică) dintre lumină şi întuneric, respectiv din rolul acestei opoziţii în cosmogeneză. Lumina, esenţă a universului, se înfrăţeşte cu întunericul, nu descifrează taina lucrurilor, ci le opacizează, le estompează înţelesurile, cufundându-le în mister. Absolutizată în
plan metafizic, unitatea celor două contrarii: lumină şi întuneric este transformată de Blaga
într-o legătură dialectică profundă. Multe mituri
cosmogonice pun la originea ivirii lumii principiul: Fiat lux!.13 Cu alte cuvinte, naşterea lumii este echivalentă cu o izbucnire a luminii din
întunericul simbolic al haosului (post tenebros
lux). Apelând la jocul imaginaţiei se sublimează
credinţa religioasă în imaginea poetică, în
spiritul creaţiei folclorice astfel că Lumina raiului se desface din flăcările iadului. Imaginea
„raiului răsturnat” inversează raportul dintre termenii temei sacrale privitoare la originea răului:
,,De unde-şi are raiul /lumina?-Ştiu: Îl luminează iadul/cu flăcările lui!” (,,Lumina raiului”).
Reluarea mitului facerii este o ritualică repetiţie, care prin legea similia similibus, redimensionează totul într-o altă geneză, determinată de puterea logosului poetic: ,,Nimicul zăcea-n agonie,/când singur plutea-n întuneric şi
dat-a / un semn Nepătrunsul: / Să fie lumină!”
(,,Lumina”). Identificarea lui Satan ca principiu
al răului, cu spiritul ,,creaţiei” este o caracteristică a tradiţiei folclorice româneşti în concordanţă cu tradiţia folclorică universală privitoare
la ,,desăvârşirea” creaţiei divine prin mijlocirea
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diavolului, simbol al ,,pământescului în om”.
Aceasta apare ca ,,temă sacrală” în poezia lui
Lucian Blaga prin întâlnirea lui Dumnezeu cu
diavolul în sufletul omului, întunericul nefiind
decât o necesară propedeutică a luminii, ca ,,dialectică a întoarcerii” sau a ,,reintegrării contrariilor” în lumea ca ,,tot”.14 Relaţia DumnezeuDiavol în planul arhetipal al structurii imaginarului are corespondent în relaţia umană: paradisiac-luciferic. ,,Lumina şi păcatul/îmbrăţişânduse s-au înfrăţit în mine-ntâia oară/de la-nceputul
lumii, de când îngerii/strivesc cu ură şarpele cu
solzi de ispită,/de când cu ochii de otravă
şarpele pândeşte/ călcâiul adevărului să-l muştenveninându-l” (,,Pax magna”).
O altă semnificaţie a transcendenţei mitului creaţiei ca manifestare a isotopiei cosmosanthropos, este atribuită înţelesului de geneză
prin imersiune, al unei întoarceri la imanenţă,
adică spre lume, prin imaginea câinelui din Pompei împietrit în lava vulcanului căzută din nor:
,,Văzui în Pompei acel câne roman…/Ieşise să
scape de norul din uşă,/în noaptea căzută din
munte cu foc./Dar cânele, scurt răsucindu-se-n
loc,/se stinse rânjind şi muşcând din cenuşă”
(,,Câinele din Pompei”).
Universul pe care-l creează Blaga trebuie
înţeles în sens mitic. Aşadar, ,,resimţirea lumii
ca «poveste» echivalează cu o regresiune în timpul începuturilor, de dinaintea desfacerii tărâmurilor, în «era prea fierbinte ce se sparse»,
când totul era numai lumină”.15 La Blaga, scufundarea în lumina originară are, ca şi la Eminescu, semnificaţia mai adâncă de ,,regresiune
în preistorie”16 sub semnul dacismului şi al mioritismului. În aspiraţia de redobândire a luminii
originare, eul poetic îşi construieşte o altă realitate, astfel încât trăirea în lumină devine condiţie ontologică: ,,Ne ducem prin tomnatice păduri/ tristeţea să ne-o ardem în lumină” (,,Poveste”). În locul divinităţii absente, eul liric se
substituie pe sine creator al unei alte monade
care este creaţia, opera însăşi şi încearcă să dobândească pe cale magică puterea de a exprima
şi revela în aceasta chiar transcendentul: ,,Eu cu
lumina mea sporesc a lumii taină”. Lumina se
încarcă de potenţe gnoseologice atunci când
sensul ei este de a îmbogăţi ,,întunecata zare cu
largi fiori de sfânt mister” (,,Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”) pentru că ,,actul de
cunoaştere trebuie să devină o funcţie a actului
de creaţie; în artist el recunoaşte pe marele creator”.17 Deci, ,,omul trebuie să fie creator, de
aceea să renunţe cu bucurie la cunoaşterea Absolutului”18 pentru că adevărata iluminare se
face prin mijlocirea iubirii care depăşeşte orice
intelect.
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Exemplificând momentul biblic al Genezei, observăm că: imaginea nesfârşirii acvatice
şi a Duhului divin sunt elemente mitice, dar
porunca iniţială: Să se facă lumină! şi puterea
cuvântului datorită căreia lumina s-a făcut sunt
elemente magice. Filosoful postulează aici magia cuvântului, forţa de incantaţie a acestuia,
legitimând astfel perspectiva valorificării prin
poezie a latenţelor magice ale limbajului. Poezia
dă măsura adevărată pentru sintagma logos poetic. Poetul este alchimist al verbului, dar şi
magul iniţiat al creaţiei.
Discursul ştiinţific are în centru funcţia
gnoseologică a luminii ce deschide ,,marele paradox existenţial”.19 Taina lumii circumscrisă pe
tensiunea misterului este creată prin paradoxul
luminii; acel ,,logos apophantikos” (care luminează) atribuit de Aristotel gândirii umane. La o
interpretare de suprafaţă putem observa că lumina şi misterul sunt termeni aflaţi într-o relaţie
de opoziţie, dar misterul poate fi o stare latentă a
luminii, încă nerevelată, stabilindu-se, în acest
sens, o relaţie de interdependenţă şi complementaritate cu lumina, formând astfel un sistem.
Această unitate a contrariilor poate fi explicată
ştiinţific dacă avem în vedere noţiunea de complementaritate introdusă de Niels Bohr ,,în procesul de elaborare a mecanicii cuantice, mai precis a mecanicii ondulatorii”,20 chestiuni legate
de caracterul dual, corpuscular şi ondulatoriu al
luminii-două realităţi profund contradictorii, temă ce l-a preocupat şi pe Blaga şi l-a determinat
să introducă în sistemul său filosofic metoda
antinomiei transfigurate. Această problematică
este abordată de Blaga în studiul său gnoseologic din 1933 intitulat ,,Cunoaşterea luciferică”.
Cunoaşterea porneşte de la treapta empiric-senzorială, căreia prin imaginaţie şi inteligenţă i se
deschide o perspectivă mai profundă, nooesică.
Aplicată teoriei cunoaşterii individuale, antinomia transfigurată s-a numit minus-cunoaştere,
prin care poetul devine astfel un Demiurg, un
creator al lumii prin amplificarea misterelor care
o alcătuiesc. Apropierea de misterele lumii cu
ajutorul luminii, contribuie la sporirea lor prin
eliberarea elanului creator primordial: ,,eu cu
lumina mea sporesc a lumii taină”.
Semnificaţia cosmogonică a luminii, o
,,semioză creatoare”
Făcând o incursiune în lirica lui Blaga, am
observat că lumina este percepută ca centru al
universului poetic, ceea ce-i dă coerenţă şi sens.
Pentru a concretiza demersul nostru, vom formula câteva consideraţii privind viziunea cosmogonică a poetului, în poemul ,,Lumina”, prin
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care naşterea lumii e sugerată prin forţa germinativă a energiei luminoase. Lumina primordială
creată în ziua dintâi constituie impulsul existenţei, reprezentând ,,aspiraţia spre absolut, este
început şi sfârşit de cosmogeneză şi coborâre în
neant”;21 lumea se naşte din lumină: ,,Nimicul
zăcea în agonie,/când singur plutea în întuneric
şi dat-a un semn Nepătrunsul: Să fie lumină!”.
După cum se poate observa, în imensitatea cosmogonică sesizată de Blaga, ,,energiile latente
nu sunt într-o simplă manifestare liniară: ele
tind spre lumină, dar vin din adâncimi, întrupând două năzuinţe contrastante care se combat
în principiu inerent vieţii înseşi. Lumina este
condiţionată de întuneric, binele e condiţionat
de rău, dar ele se îmbină şi se împacă pentru ca
factorul pozitiv al luminozităţii şi al lumii binelui să iasă victorioşi”.22
Un circuit magic uneşte elementele cosmosului, ale teluricului cu fiinţa umană. Blaga
stabileşte corelaţii inedite între lumina dragostei
şi lumina originară ce a stat la baza universului,
într-o cosmogonie poetică în care lumina a fecundat haosul şi Nepătrunsul. Lumina blagiană
,,nu doar scoate Fiinţa în deschis, ci este semnul
valorii supreme, al Purităţii absolute. Jocul arătării şi ascunderii fiinţiale traduce parcă principiul filosofic al plus cunoaşterii şi-cunoaşterii
care presupun efortul de reducere a misterului
cosmic la minimum şi fixarea lui în «maximul
său de adâncime şi de relief»”.23 Universul se
transfigurează, în imaginaţia poetului, în împletire de antinomii, în spaţiu al tensiunilor ontice
şi gnomice. Iubirea lui răsare din această frământare cosmică: ,,Lumina ce-o simt năvălindumi/în piept când te văd-minunato,/e poate că
ultimul strop/din lumina creată în ziua dintâi”.
Un eros cosmogonic caracterizează întreaga
operă a lui Lucian Blaga, aşa cum o caracterizează şi pe a lui Goethe, pe a lui Shelly, Eminescu. Lumina poate simboliza atât treapta superioară a cunoaşterii, cât şi aceea a trăirii întru
iubire.
Asociată unui scenariu românesc al creaţiei cosmice, elementele genezei ar putea fi
structurate în următorii parametri:
-creator unic, preexistent, respectiv cuplu
de creatori: ,,Nepătrunsul/lumina şi păcatul”;
-geneză prin emersiune şi prin imersiune:
,,Să fie lumină!”/,,cânele din Pompei”;
-creaţia arborelui cosmic şi modelarea Pământului: ,,O mare/şi-un vifor nebun de lumină/
făcutu-s-a-n clipă”;
-spaţiu şi timp nedesfăşurate: ,,Nimicul
zăcea-n agonie,/când singur plutea în întuneric”;
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-(auto)satisfacţia ca scop al creaţiei divine:
,,o sete era de păcate, de-aventuri, de doruri, de
patimi,/o sete de lume şi soare”;
-creatorul însuşi este beneficiarul operei,
care abia ulterior în mod deliberat devine cadrul
al existenţei umane... ,,Dar unde-a pierit orbitoarea/ lumină de-atunci-cine ştie?; eu cu lumina
mea sporesc a lumii taină”.
Combinarea elementelor genezei într-o
matrice generatoare, respectiv prin ceea ce Traian D. Stănciulescu a numit ,,drum critic” sau
,,semiogramă”,24 semiograma definitorie descrie
o ,,situaţie profundă” apropiată de cea a cosmogoniei (...)
Matricea fenomeno-logică a semiozei
cosmogonice:
semiograma scenariului mitic/legendar
În sinteză, s-ar putea spune că în universul
semantic definit de diferitele forme de manifestare ale lumii, lumina reprezintă o paradigmă
unificatoare. Din punct de vedere metodologic,
se poate constata că metamorfozele acestei paradigme descriu fidel trecerea de la cunoaşterea
intuitivă specifică discursului magico-religios la
cunoaşterea predominant holistică, proprie discursului mitic. Trăind într-o lume ordonată, în
care şi lucrurile create, şi mişcarea lor îndreaptă
căutările şi cugetările omului, acesta resimte nevoia de a rezona cu cosmosul, cu oamenii, astfel
încât germenii unei explicaţii discursive încep să
se manifeste prin transpunerea intuiţiilor în concepte (simboluri) ale unor cunoştinţe reprezentate intelectual. În contextul istoric al tuturor
acestor tipuri de cunoaştere, omul împlineşte
rostul lumii astfel că cele existente nu ar avea
sens fără ca cineva care sesizează orientarea
lumii, căutând şi găsindu-i înţelesurile prin care
se poate modela la nivelul semnificatului mintal
şi controla implicit la nivelul semnificantului
artefactual.
Concluzionând am putea spune că dacă
,,limbajul-obiect” al prezentei comunicări îl reprezintă ,,creaţia lumii” în virtutea unui principiu genitor - lumina cu multiplele sale conotaţii, în cazul de faţă -, ,,metalimbajul” ei este
ancorat în ,,lumea creaţiei”,25 respectiv în diferitele moduri (tipuri de discurs) prin care cunoaşterea umană şi-a asumat geneza lumii. Putem constata că lumina reprezintă un arhetip
pentru cunoaşterea cosmologică a tuturor timpurilor, întrucât: lumina este un principiu genitor pe care îl asumă explicit sau implicit orice
cosmogeneză pentru care naşterea lumii înseamnă apariţia luminii din întuneric şi în dubla sa
calitate de ,,informaţie” (semnificat-undă) şi de
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,,energie”(semnificant-corpuscul), lumina reprezintă un semn integrator, care defineşte cunoaşterea spirituală specifică omului.
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„Postblagian prin tematică”,1 viziunile sale se încadrează între coordonatele spiritualităţii
etnice în care spaţiul rural este proiectat în mitologie prin care „împrospătează
tradiţia, fără a-i
fi în chip servil tributară”;2 el rămâne prin esenţă un modernist, de factură expresionistă şi chiar
postmodernistă în unele creaţii, mai ales în creaţia epică, şi ne referim la romane. Cadrul natural
ce se configurează este de sorginte transilvană,
relevând un tip de relaţie osmotică a omului cu
locul natal pe care îl recunoaşte din freamătul
frunzelor, adierile vântului, zborul vulturului,
ropotul ploilor sau liniştea monumentală a munţilor împăduriţi.
În laboratorul creaţiei, opera lui Gheorghe
Pituţ adună două direcţii opuse, aşa cum se întâmplă cu toţi marii creatori: una de esenţă modernă, realizată în planul viziunilor, al concentrării ideilor şi al limbajului şi alta a orizontului
prim, a „sunetului originar” ce are rădăcini foarte adânci în lumea arhaică de la poalele munţilor Beiuşului, atât de frumos slăviţi odinioară
de „şpanul domnesc” Dimitrie Meciu.3 Imaginile poetice devin suave când aduc în faţa lectorului copilăria fascinată de natura protectoare,
cu păduri, izvoare, stele, dealuri, munţi şi păsări,
de valorile sacre ale vetrei părinteşti, cu care
poetul menţine o legătură permanentă, conturând o biografie spirituală frecventă în lirica ardelenilor Goga, Coşbuc ori Blaga: „Nu poţi trăi
când n-ai nimic,/Un lac sau munte bunăoară/Şiun drum către bătrâna moară/Să-ţi macini timpul
pic cu pic.//Fiind copil păream peltic/Dar tot
ştiam vorbi de-o ţară/Unde copiii n-au să moară/
Nicicum, nicicând, pentru nimic.//În noapte şi-n
grădina lui/Tioncul cânta seninului/Iar stelele
dormeau pe casă//Când crengi se îndoiau de
flori/ Grele4 ca marile comori/Ascunse în pădurea deasă”. Sau ca în sonetul ce aminteşte, şi nu
doar prin titlu, de lirica lui Goga: „La noi un om
e ca o casă,/pe deal o casă-i ca o ţară/şi ţara
seamănă c-o masă//a cerului înalt de vară/unde
Luceafărul
coboară/să-şi ia lucirea ne-nţeleasă”.5 Sunt evocaţi anii unui paradis pierdut în
atmosfera patriarhală dintr-un sat văzut ca spaţiu
uman mitizat pe care eul poetic îl poartă cu sine
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în lume ca pe un titlu de nobleţe: „Şi mai ajung
din când în când/să mă sui/la casa părinţilor mei
în păduri./Sfinţii au mucezit în icoane,/crucile
de ceară pe grinzi/curg de căldură-n mâncare,/
nucul e veşted,/ lumina se rostogoleşte/ ca un
stog de paie pe deal/iar noaptea,/când îi cuprinde nesomnul/ca o vântoasă de câlţi,/părinţilor
mei/li se pare/că un tâlhar scormoneşte/şi bate
asurzitor/în zidul casei./Poate
e numai gândul/că
vine o linişte mare”.6 Omul se integrează în
acest peisaj până la confundarea cu el: „Un om
neobişnuit de înalt/ cu ochii adânciţi,/ parcă ascunşi de lumină,/geometrică barbă/căruntă de
piatră;/ cu o jumătate a trupului vie/şi cu cealaltă
pe un trunchi/ bine cioplit dintr-un brad/ trăieşte
ca paznic al muntelui./Un mare sculptor/ ar trebui să-l vadă,/căci nu-i lipseşte/decât 7un picior/
sunător/şi-o să devină/brad în curând”.
Între poet şi lumea din care s-a ivit nu
există doar comunicare, ci comuniune şi continuitate; tainele naturii şi ale satului nu sunt doar
contemplate, ci asumate, eul liric participă la
desfăşurarea lor: „Trecea pe fruntea mea un car,/
În coarne-boii aveau pomene,/Din iad se auzeau
sirene/Şi-un câtec unanim amar [...] Dar n-am
văzut, o, nu văzui/printre străini să-i pot striga/
Pe tatăl meu
şi maica mea/Să strige şi ei pui,
pui, pui”.9 8 Viaţa este văzută ca un „impuls elementar”, o bucurie totală şi fundamentală aşa
ca la Blaga în Poemele luminii sau în Paşii profetului; trebuie să remarcăm la cei doi poeţi,
păstrând ierarhia valorilor, desigur, un mod
identic de a percepe comuniunea cu satul, cu
tradiţia, toposuri sacre marcate de semnele unei
extincţii universale, care nu vor ocoli nici creaţia lui Gheorghe Pituţ: „dar noaptea groaza
umflă/ pereţii până crapă o pâine înjunghiată,/
încet se face lemn,/un roi de greieri negri/ fac
poduri peste vetre,/şi îi aud cum10cheamă/o bufnitură surdă/să ne azvârle-n cer”.
Puternic influenţată de ideile blagiene,
aflată la confluenţa dintre expresionism şi postmodernism, poezia lui Gheorghe Pituţ are şi o
coordonată religioasă prea puţin remarcată de
critica literară. Această componentă a liricii sale
se construieşte în jurul unui freamăt interior
aflat într-o relaţie permanentă cu Dumnezeu. În
epoca trecută această relaţie a fost neglijată de
către critica literară, fiind considerată un simbol
precreştin, ori un artificiu poetic, în sensul apropierii de marea poezie interbelică a lui Arghezi,
Crainic, Voiculescu. Deşi nu întâlnim scene biblice tratate liric, în poezia lui Pituţ pot fi decelate anumite motive biblice din Vechiul Testament, mai precis din Cântarea Cântărilor, atunci
când poetul descrie frumuseţea femeilor autohtone care i-au cucerit pe cotropitori prin neasemuita lor frumuseţe, aşa cum se întâmplă în poemul amplu intitulat ,,Pământ”: „Sânii lor zburdară ca mieii pe amurg” este un vers ce seamănă
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uimitor cu: „Cei doi sâni ai tăi par doi11 pui de
căprioară, doi iezi ce pasc printre crini”.
Alt motiv liric se realizează prin analogia
dintre trupuri şi turnuri: trupurile înmiresmate
ale fecioarelor sunt turnuri călătoare. În Cântarea Cântărilor ideea apare astfel: „Gâtul tău e
turnul lui David” (Biblia, 4, 5). S-a afirmat că în
lirica lui Pituţ motivele religioase au o „existenţă pasageră, traducând mai degrabă o atitudine ontologică, blagiană” şi că sentimentul care
generează aceste poeme ar fi tristeţea apăsătoare
din amurgul vieţii, dar Pituţ, 12din păcate, nu a
ajuns la această etapă a vârstei.
Poetul bihorean Gheorghe Pituţ a fost considerat de critica literară un autor de influenţă
blagiană,
un postblagian în viziunea lui Marin
Mincu,13 aşa cum de altfel erau şi ceilalţi confraţi din generaţia sa influenţaţi de poeţii interbelici. Lirica sa evocă spaţiul silvestru securizant, străbătută de un sentiment profund al rădăcinilor sale rurale, situate
„la umbra mitică şi în
cotloanele arhaicităţii”.14 Ca şi în cazul lui
Blaga, rostirea poetică a lui Gheorghe Pituţ este
laudă şi invocaţie, un apel imperios la misterul
universal, încercând să recupereze din neantul
nopţii lumina primară a lumii, creând un univers
liric în care creaţia-laudă este singura ce poate
conferi un sens existenţei, care e capabilă a reconstrui simbolic unitatea cosmică primară, pentru că: „orice creaţie repetă actul cosmogonic
prin excelenţă: Creaţia lumii” (Mircea Eliade).
Paul Dugneanu apreciază astfel apropierile ideatice dintre Gheorghe Pituţ şi poetul-filosof din Lancrăm: „În acest punct nu s-ar spune
totuşi că insul coborât din pădurile nordice transilvane nu are câteva note comune cu Zarathusta
poetului filosof german, ca euforia vitalistă, voinţa schimbării şi hotărârea de a vorbi mulţimilor. Acestea sunt corelate cu un concept filosofic heideggerian despre venirea şi poziţia
omului în lume, ca fiinţă aruncată în viaţă, cu
riscul de a fi înglobată în existenţa banală, anonimă, inautentică a celorlalţi (Sein und ZeitFiinţă şi Timp). Pentru poet, însă, intrarea în lume într-o atmosferă de sfârşit de leat („unde vibra neantul” şi „stăpân era întunericul”), înconjurat parcă de o solitudine originară, determinată
iniţial, tocmai de dorinţa de a comunica şi a se
comunica, de a se apropia de semeni, păstrânduşi însă permanent-şi în acest punct se diferenţiază de existenţialismul tragic al lui Heideggerindividualitatea şi unicitatea ca fiinţă, date de
înscrierea într-un anumit câmp ontologic şi orizont stilistic formativ, în accepţie blagiană”. Poetul nostru, generos şi calm, într-o expresie poetică lapidară continuă lirismul blagian abstract,
conturat între graniţele unei spiritualităţi arhaice
şi etnice: „Fiindcă eu ard şi cânt/plăcerea şi
greutatea/de a trăi/cheme-se început/al neliniştii
mele o zi:/cea mai frumoasă/femeie din lume-şi
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un bărbat păduros/în clipe fierbinţi,/iubiţi în
tăcerea lunii/şi a pământului/au ajuns/pentru a
cincea oară părinţi” (,,Laudă”). Pe acest nivel de
semnificaţii noetic, şi nu este singurul, plasăm
conexiunea mai profundă a poeziei lui Pituţ-nu
enunţiativ sau constatativ, cum au procedat majoritatea comentatorilor, cu 15
sistemul textual (poetico-filosofic) al lui Blaga.
Ca şi la Blaga, opera lui Pituţ, în conţinutul ei ideatic, se caracterizează prin sacralizarea
firii, setea de ontic, existenţa în anistorie şi săvârşirea unor acţiuni într-un spaţiu mitic derulat
în forma unei geografii mitologice simbolice, de
sorginte rurală. În cazul poetului-filosof, universul fiinţează după aceeaşi paradigmă: „Recreând o imagine a satului mitic, Blaga îşi construieşte un Olimp al său, un spaţiu investit cu
atributele sacrului, în care
totul poartă runica
semnătură misterioasă”.16 Rătăcitor prin cetăţile
Europei, Gheorghe Pituţ, poartă în suflet nostalgia acestui spaţiu ancestral: „Oriunde-ai fi adus
te lasă/de-un sunet ancestral acasă,/de fier sunt
marile sisteme/când le-ai ştiut, adânc în vreme/
coboară-te lângă părinţi/la sfinţii limbii celor
sfinţi;/peste morminte curge timpul/ca frunzele
etern cu schimbul,/audă-mă aceste valuri/care
se-ntorc mereu la maluri/cu o durere fără nume/
precum a altei lumi în lume;/casele vechi, biserici scunde/cuvântul prim aici se-ascunde,/ făcliile emit paloarea/sub care-n zori bolnavă-i
marea/acestui timp, acestui veac;/voi fi bogat ca
un sărac/în
liniştire şi visare/la cuibul puilor de
sare”.17 Indiferent că se află la Tăşnad, la Cluj,
Bucureşti, Freiburg, Roma sau Paris, sentimentele transmise de poeziile sale se întorc mereu
spre casă (cetate sau codru), acolo unde, în străfunduri telurice se aude germinând „cuibul puilor de sare”, pe dealurile sărace din Săliştea de
Beiuş, satul originar al poetului, deoarece:
„Nostalgia orizontului prim, al primei respiraţii
şi a primului aer care i-a invadat fiinţa îl vor
face să privească mereu în urmă, pe ecranul tremurat al amintirii18apărându-i toate la fel de tinere şi nealterate”. Poezia devine, astfel, participantă la absolut prin felul în care numeşte fapte
şi gesturi esenţiale care se pot petrece doar în
sacralitatea satului arhaic şi dovedeşte nostalgia
reactualizării acestora prin actul tainic al creaţiei, ca sub puterea unui Demiurg ce foloseşte
cuvinte magice, ziditoare, reinventând universul
prin magia puterii nelimitate a Cuvântului, care
a fost dintru început. Poezia blagiană se vrea năzuinţă restructurantă în sensul de „re-structurare
a tiparelor uitate ce confereau cosmosului o
înaltă arhitectură” şi „va reprezenta această forţă
de încorporare
a permanenţelor”, acel „nisus
formativus”19 necesar refacerii simbolice a
structurilor iniţiale.
Determinările fiinţei, ca răspuns la întrebările fireşti ale eului liric, puse în sens hei-
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deggerian, sunt de natură să stabilească veşnica
întoarcere despre care vorbeam mai înainte:
„Simplu când vii între oameni/trebuie să le spui
cine eşti/şi de unde,/pentru că altfel/n-ai unde să
te-ntorci”. Dacă spaţiul este sacru, întemeierea
fiinţei nu rămâne doar ancorată într-o istorie mitică, în care strămoşii povestesc despre înaintaşii
care au fost împăraţi şi zeiţe, ci şi într-un
concret istoric imaginar, într-o memorie colectivă sau în subconştient, unde sunt depozitate
amintirile caselor mici din lemn, înfundate în
pământ, prin care vântul istoriei suflă ţiuind în
goana războaielor, singura mărturie fiind: „fumul acela a rămas arămiu/pe feţele mamelor”.
Fumul (titlu metaforic al unui volum publicat în
1971), ca unică mărturie a istoriei, datorită caracterului său evanescent, ne conduce, prin puterea sugestiei, la o panoramă a deşertăciunilor
din poemul eminescian „Memento mori”. Bătrânii şi satul sunt simboluri ale întemeierii ontice
şi ale cronotopului duratei, nu însă fără primejdiile inerente oricărui început. „Este interesant
că în imaginarul poetic al lui Pituţ, bătrânii nu
sugerează fragilitatea, efemerul, lucrarea destructivă a timpului; ei sunt repere, înţelepţi tăcuţi şi enigmatici, paznici ai unui loc consacrat,
sfincşi în sens mitic. Ca atare ei au şi atributul şi
prestigiul de părinţi, în ambele sensuri: genezic,
dar şi ultimi apărători şi sacerdoţi cu rol apotropaic, ai unei lumi vechi, arhetipale
ameninţată
de o iminentă, stranie agresiune”.20 Bătrânii sunt
identici stejarilor cu rădăcinile răsfirate în alt
mileniu, depozitarii memoriei colective, om şi
copac într-o osmotică relaţie, evocare făcută de
autor prin poeziile încărcate de atmosfera vetrei
părinteşti, a pădurii din împrejurimi, a fraţilor şi
surorilor, a bunicilor. Aceste elemente constitutive ale operei sale configurează coordonatele
unei biografii lirice spirituale, după cum se poate observa din versurile: „Fiind copil păream
peltic/ Dar tot ştiam vorbi de-o ţară/Unde copiii
n-au să moară/Nicicum, nicicând pentru nimic//
În noapte şi-n grădina lui/Tioncul cântă seninului/ Iar stelele dormeau pe casă//Când crengi se
îndoiau sub flori/Grele ca marile comori/ Ascunse în pădurea deasă. Un sentiment de primejdie şi o ameninţare surdă le resimte eul liric
circondând spaţiul său intim, căruia îi este ameninţată securitatea, fapt sugerat de cântecul tioncului, pe firul căruia i se „scurge sufletul”; ameninţare ivită probabil din întâmplările copilăriei
legate de moartea băieţilor mai mari ai familiei
Pituţ, care n-au depăşit vârsta de trei ani. Similar
este şi cazul lui Blaga cu sora sa care a decedat,
fapte de existenţă care nu trec fără să marcheze
fiinţele sensibile, aşa cum sunt cei doi poeţi despre care vorbim.
Ieşirea din sine şi dezmărginirea sunt
resimţite organic de către poetul Gheorghe Pituţ;
ele marchează expresionismul lirismului său în
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accente grave, care uneori dobândesc o nuanţă
dramatică: „Cred că e prietenul meu/cel mai
bun,/duşmanul copilului tău,/un om cu o voinţă
aproape surdă,/cu doruri lungi/ca vânturile ce ne
ard/de la stele,/bate, bate convingător,/bate la
temelia mea/şi vine cu tot ce-a adunat/de pe drumuri/să mă scoată din mine afară”. Lucian Raicu, a sesizat ambivalenţa atitudinii eului liric al
acestui poet, cele două direcţii contrare ce traversează imaginarul poetic al său: „Poezia lui
Gheorghe Pituţ emană dintr-o sursă dublă, un
spaţiu originar, un subconştient colectiv, generator de stabilitate şi încredere, asigurând forţa
elementară şi cadenţa solemnă şi, pe de altă
parte, o întocmire personală foarte complicată,
asediată de obsesii neliniştitoare, mereu în primejdia de a se desprinde de rădăcini, însingurându-se, ieşind de sub acţiunea gravitaţională,
şi totuşi râvnind cu toată puterea sufletului să
rămână
în circuitul sigur şi ocrotitor al acesteia”.21 Este o forţă centrifugă în care eul liric
poate fi proiectat afară de pe orbită, dezintegrându-se în nemărginirea universului, disipându-se
în acesta ca un atom în neant, cum reiese din
versurile: „Ştii, pământul nu-mi dă pace/Să mă
fluier către stele/M-aş desface de pe osii/Şi topit
să curg în ele.//Toţi ar vrea, la toţi li-i dor/De o
lungă luminare/Nu 22să moară, nici să mor/Ci sajungem nehotare”.
Un alt aspect al blagianismului la poetul
nostru îl constituie atitudinea de contemplare
participativă a tainelor universale, pe care, asemeni lui Blaga, nu le striveşte, ci le sporeşte cu
lumina iubirii sale de lume, de creaţie divină infinită, potenţând misterul şi realizând cunoaşterea de tip luciferic, relevată de autorul Paşilor
profetului care considera că „veşnicia s-a născut
la sat”. Sesizăm apoi la ambii poeţi identitatea
unui anumit mod (ardelenesc, în opinia unor
exegeţi) de a percepe misterioasa legătură a eului cu lumea rurală, tainica relaţie dintre om şi
loc, dintre fiinţă şi pădure, dintre mână şi lut,
dintre părinte şi fiu: „Când voi vorbiţi pe rând
de timpul silei,/ Deasupra lumii eu îmi pun părinţii,/Iubita, puii
albi şi sfinţii/Şi râd ca fericiţiin faptul zilei”.23 Şi Blaga era obsedat de cultul
strămoşilor, de reîntoarcerea 24la aceştia, în „sălbăticia paradisiacă şi liberă”, dar în cazul său
acest spaţiu este desacralizat şi marcat de semnele evidente ale extincţiei şi maculării, cum se
observă în volumul În Marea Trecere. Satul,
idee la care face referire Gheorghe Pituţ, nu este
nici el ocolit de această boală a maculării şi extincţiei: ,,... dar noaptea groaza umflă/pereţii până crapă o pâine înjunghiată, încet se face lemn,/
un roi de greieri negri/fac poduri peste vetre,/şi
îi aud cum cheamă/o bufnitură surdă/să ne azvârle-n cer”.
Concluzia pe care o considerăm valabilă
în cazul ambilor poeţi este exprimată pregnant

de către Ion Pop: „Opera, poezia în genere, ca
formă particulară a creaţiei, se defineşte deci ca
o construcţie armonioasă, ordonat arhitecturată,
cu o realitate proprie şi o finalitate doar paralelă
(fraternă) cu aceea a cunoaşterii conceptuale:
revelarea misterului. Această revelare nu este
însă altceva decât descoperirea înţelesurilor supreme ale vieţii, iar poezia ca formă specifică
a
acestui demers participă şi ea la real”.25 Poezia
lui Pituţ descinde din „literatura profunzimilor,
grefată
pe etosul naţional ca şi la Lucian Blaga”,26 afirma Romul Munteanu, accentuând propensiunea tot mai puternică şi continuitatea în
postumitate a liricii lui, ca o voce distinctă şi
personalizată din care distingem tonalităţi de
ritual, specifice marii Poezii.
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Mircea DRAGOTEANU *

CABANA DIN PĂLTINIŞ
A NOTARULUI LIONEL BLAGA
Cabanele Păltinişului îşi au fiecare povestea lor, brodată cu speranţe şi necazuri, cu visurile celor care le-au construit şi le-au iubit. Cele
mai multe case de vacanţă s-au construit în perioada interbelică după împroprietăririle începute
în 1934 cu loturi de teren foste ale comunei
Cristian, expropriate de stat în baza Legii de reformă agrară a Regelui Ferdinand I din 1921.
Un caz special în care s-au acceptat riscurile şi
marile inconveniente în timp ale regimului de
concesiune a terenului, din dorinţa de a se construi cât mai repede o casă de vacanţă în Păltiniş, a fost cel al cabanei lui Lionel Blaga (figura
1), fratele marelui poet şi filosof Lucian Blaga.
Lionel Blaga (1885-1952), absolvent al
Facultăţii de Drept din Budapesta, a fost un eminent jurist, doctor în drept, la începuturile carierei avocat, iar apoi notar public. La începutul lui
noiembrie 1918, la destrămarea monarhiei austro-ungare, a fost solicitat să exercite funcţia de
primar al Sebeşului. În această calitate s-a numărat la 1 Decembrie 1918 între delegaţii oraşului la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia. Cunoscut drept ,,un om onest, liniştit şi competent”,1 apropiat şi de comunitatea locală a saşilor prin căsătorie, el îşi asumase înaltele responsabilităţi publice până la aşezarea vremii,
dar nu mai mult, căci nu a aspirat niciodată la
asemenea slujbe”.2 Soţia sa, Wilhelmina, născută Dahinten, era o femeie deosebită, de o rară
frumuseţe, care îi acceptase cererea în căsătorie
considerându-l ,,un bărbat distins şi frumos... cu
o fire blândă, plină de bunătate şi de modestie”.3
Lionel Blaga a demisionat la 10 ianuarie
1919 din funcţia de primar în Sebeşul învecinat
*
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Lancrămului său natal, motivând că se însărcinase ca primar, ,,doar ca să supravegheze cetatea în faza de incertitudine”. Curând după
aceea, a optat pentru profesia de notar public în
Sibiu, având o contribuţie deosebită la introducerea notariatului în limba română în întreg
Ardealul.
Prin prisma statutului său, implicând vaste
ramificaţii sociale, el a putut lua contact cu numeroase probleme juridice, multe dintre ele funciare, ale satelor de sub munte, inclusiv în ceea
ce priveşte efectele Reformei agrare începută în
1921. Fraţii Lionel şi Lucian Blaga avuseseră,
de altfel, ocazia să cunoască îndeaproape lumea
montană cu ani în urmă, într-o vacanţă a copilăriei petrecută la Bistra, în munţii Sebeşului. În
amintirile sale de atunci, din vara lui 1903 (când
Lionel avea 18 ani), Lucian Blaga a imortalizat
Muntele, scris cu majusculă, în măreţia şi dragostea cu care îl vor preţui întreaga viaţă, atât el,
cât şi Lionel, fratele său mai mare şi prieten
apropiat întreaga viaţă: ,,Întrezăream, în stânga
şi-n dreapta, prin duiumul verdelui, pe sub brazi,
muşchiul moale ca un aşternut de perne, ferigile
cu miros adormitor, bureţii galbeni, ciupercile
roşii, mânătărcile cât pâinile. Sfărmam între
dinţi acele de brad, ca să le strâng aroma în cerul gurii. Toate împreună alcătuiau pentru mine
negândita, marea întâlnire cu Muntele. Acesta
era aşadar Muntele, despre care auzisem atâtea
şi al cărui zvon l-am acceptat ca o ţintă de dor,
chiar şi în visuri. Dincolo de ceea ce îmi arăta,
Muntele mai era fireşte şi altceva […] Purtat de
ochi şi de închipuire, mă pătrundeam, cu şi fără
fabulaţie, prin toţi porii, de vraja şi de primejdia
Muntelui. Muntele era pâlcul de fluturi multicolori, ce jucau în cercuri, îngânând un nevăzut
model planetar, după fiecare cotitură de stâncă a
drumului. Muntele era înaltul şi adâncul şi adaosul de oboseală proaspătă ce-o simţeam în sânge. Muntele era această privelişte în care intram,
tot mai adânc, şi care la rândul ei intra şi ea în
mine”.4
Construirea oarecum precipitată a cabanei
notarului Blaga la Păltiniş a fost determinată
însă şi de împrejurări familiale, nu numai de vechea sa dragoste pentru lumea munţilor. În primăvara lui 1927, Lionel Blaga rămăsese văduv,
cu trei copii mici (Livia, Lionel jr. şi Lucia), frumoasa lui soţie Wilhelmina (1901-1927), alin-
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tată Minchen, pierzându-şi viaţa la numai 26 de
ani, după complicaţii ulterioare naşterii Luciei.
Lionel Blaga s-a căsătorit în 1928 cu Carmen Dombora, fiica colonelului Iosif Dombora,
militar de carieră, fost comandant al şcolii militare austro-ungare de cadeţi din Sibiu5 şi totodată un vechi iubitor al Păltinişului. Semnăturile
familiei Dombora se regăsesc în mai multe rânduri în Cartea de oaspeţi a Casei de Cură Păltiniş din anii 1920-1921, dovadă a unor repetate
vacanţe petrecute în staţiune.6 Curând după încheierea căsătoriei cu Carmen Dombora, notarul
Lionel Blaga, care se bucura în epocă nu numai
de un deosebit prestigiu profesional şi social, ci
şi de un statut material foarte bun, a început demersurile pentru a-şi ridica o casă de vacanţă în
Păltiniş. Relaţiile sale apropiate, nu numai în
domeniul notarial, dar şi în plan personal, atât
cu Mitropolitul Nicolae Bălan, cât şi cu autorităţile din Poplaca, l-au făcut să accepte oferta
de a concesiona de la această comună un teren
învecinat Schitului pe latura acestuia dinspre Sibiu, situat chiar lângă drumul de acces în staţiune dinspre Răşinari.
Proiectul cabanei s-a finalizat la sfârşitul
lui 1931 (figura 2). Construcţia a fost încredinţată echipei lui Şerban Cruciat, cea care încheiase de curând lucrările la Schit (semnătura
acestuia şi a unuia dintre fii săi, Ion Cruciat, se
regăsesc pe proiectul din figura 4). A rezultat o
frumoasă cabană din lemn, al cărei aspect era
gândit în deplină consonanţă atât cu peisajul
montan, cât şi cu învecinatele clădiri ale Schitului (figura 3, figura 5). Construcţia cu un singur etaj, având aproximativ 100 mp la sol, cuprindea trei camere, o verandă închisă, bucătărie
şi baie. Pentru alimentarea cu apă, Mitropolitul
a aprobat cu bunăvoinţă branşarea la conducta
Sanatoriului, ceea ce refuzase cu îndârjire pentru vila avocatului Liviu Turcu, situată în zona
de pornire a drumului spre Şanta. Ridicată cu rapiditate de meşterii răşinăreni, cabana notarului
Lionel Blaga a fost vară de vară animată de vacanţele familiei şi ale prietenilor veniţi în vizită.
În primii ani, cabana a fost lăsată în grija soţilor
Johann şi Maria Renten, până când această familie de renumiţi cabanieri a preluat în administrare Casa Turiştilor din centrul staţiunii. Ulterior, în perioadele când nu era locuită, cu acceptul amiabil al Mitropolitului Nicolae Bălan, ca-
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bana a fost păzită şi îngrijită de personalul angajat al Schitului.
De construirea casei de vacanţă a lui Lionel Blaga a fost legată şi o întâmplare specială
pentru întregul Păltiniş. În perioada respectivă,
viperele care nu lipseau nici înainte în zonă,
cunoscuseră o înmulţire peste măsură. Preocupat
de ideea că îşi va trimite copiii la munte într-un
mediu cu astfel de pericole deloc de neglijat,
Lionel Blaga a procurat pe cheltuială proprie
mai mult de o sută de perechi de arici şi a dispus
să le fie dat drumul prin întreaga staţiune. Întâlnirea cu drăguţele animale a fost un deliciu în
plus pentru copiii aflaţi la Păltiniş, în timp ce
viperele au constituit un altfel de deliciu pentru
aceşti vajnici duşmani ai neamului şerpilor.
A doua soţie a lui Lionel Blaga, Carmen
(figura 6), şi-a imortalizat numele la Păltiniş nu
numai prin contribuţia sa la iniţiativa de a se
construi casa de vacanţă a familiei, dar şi printrun izvor situat în pădurea de peste drum, care şi
astăzi poartă numele de ,,Izvorul Carmen”.
Amenajat printr-o captare bine elaborată şi supervizată tehnic de proiectantul Carol Weiss în
1932 (figura 8), izvorul avea la suprafaţă o frumoasă prezentare arhitecturală (figura 7), fiind
finalizat în acelaşi an. Execuţia sa subterană
impecabilă face ca şi astăzi, după mai bine de 85
de ani, apa pe care o oferă trecătorilor să fie de o
calitate excepţională.
Carmen Blaga a înţeles să le dea celor trei
copii din prima căsătorie a soţului său o educaţie
bună, dar aproape spartană.7 Viaţa frumoasă din
vacanţele la Păltiniş era pentru Livia (n. 1920) şi
Lucia (n. 1927), dar mai ales pentru Lionel jr.
(alintat ,,Ţunţi”, n. 1924, d. 1986) un prilej de a
savura o libertate prin care lipsa căldurii şi a duioşiei unei adevărate mame îşi găsea o parţială
compensare.
Carmen Blaga, care nu a avut copii, avea
să rememoreze peste ani începutul căsniciei sale
cu Lionel, prietenia cu familia filosofului Lucian Blaga şi vacanţele petrecute la Păltiniş:
,,Nu pot uita niciodată seara minunată de 26
octombrie 1927, petrecută în Dumbrava Sibiului, împreună cu o mică societate prietenă familiei mele, când am cunoscut pe Lionel. Eram însoţită de tatăl meu, Iosif Dombora... Am acceptat să mă căsătoresc cu Lionel, deşi era văduv şi
avea trei copii mici, fiindcă era un om distins şi
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valoros. Mi-a oferit o viaţă frumoasă şi liniştită.
I-am îngrijit şi crescut copiii şi acesta a fost
scopul vieţii mele [...] Lucian Blaga trăgea de
obicei la noi când venea în ţară [...] A venit de
mai multe ori şi cu Dorli. O dată când dânsa
avea 4-5 ani, i-am găzduit la noi la Sibiu şi la
Păltiniş. Scopul era în primul rând ca Dorli să
înveţe limba română, aşa cum o spune şi Lucian
în unele din scrisori. De altfel şi lui îi plăcea
mult la Păltiniş, unde se plimba cu Lionel şi nu
rareori singur prin pădurea de brădet. După o
astfel de plimbare, întrebându-l dacă nu a obosit
de atâta umblet şi de atâtea retrageri în singurătate, Lucian mi-a răspuns: Aşa se fac poeziile”.8
Vacanţa la Păltiniş a micuţei Dorli, fiica
poetului şi filosofului Lucian Blaga (născută în
Elveţia, la Berna, la 2 mai 1930) a avut loc în
1934, fiind pregătită încă din primăvară. O scrisoare trimisă de Lucian Blaga fratelui său în luna mai de la Legaţiunea Regală a României din
Viena (unde poetul era consilier de presă) includea referinţe detaliate pentru acest demers: ,,Planuri de vacanţă nu avem precise... Aş vrea în
orice caz ca Dorli cu Fräulein să stea, dacă e
posibil, vreo 3 luni cu copiii tăi, fie la Sibiu, fie
la Păltiniş. E timpul ca Dorli să înveţe româneşte [...] În caz că puteţi aranja acest lucru cu
Dorli şi Fräulein, aş veni şi eu la vară, pe o săptămână-două, în iulie”.
Peste ani, Dorli Blaga şi-a amintit de
vacanţa din 1934, atunci când avea numai 4 ani:
,,În vara lui 1934 Tata m-a luat în ţară, am stat
la Sibiu, la Lionel, iar apoi la Păltiniş, în vila lui
Lionel. M-am acomodat bine cu copiii lui Lionel”.9 Scrisorile trimise de Lucian Blaga în timpul vacanţei din vara lui 1934 la Păltiniş aveau
ca singur regret timpul nu tocmai frumos. În 18
iulie poetul îi scria soţiei sale, Cornelia: ,,Am
coborât câteva ceasuri la Sibiu... La noi timpul e
încă instabil. Dorli e bine, îndrăgită de toţi... În
Munţii Apuseni nu mă mai duc, timpul fiind
foarte nepotrivit...”. La întoarcerea din vacanţă,
o scrisoare trimisă de poet în 8 august 1934
către Lionel şi Carmen includea mulţumiri pentru buna găzduire de care se bucurase împreună
cu Dorli în frumoasa cabană de la Păltiniş: ,,Înainte de toate, vă mulţumim cu toţii din toată inima pentru bunătatea dovedită faţă de mofturile
domnişoarei. De la Păltiniş m-am întors foarte

57
mulţumit, îndeosebi pentru limba românească a
lui Dorli, care acum paradează aici tot ce ştie”.10
Amintirile ilustrului poet şi filosof referitoare la Păltiniş aveau să capete ulterior şi nuanţe insolite. Într-o scrisoare către Dorli, el i-a
relatat micuţei sale fiice una dintre multele drame ale iernilor în munţi: ,,Puiuţul meu scump,
îţi mai aduci aminte de cânele cela mare alb de
la Păltiniş, pe care-l chema Frunză, şi de căţelul
negru al lui Frau Renten? - Unchiu Lionel îmi
povesteşte că astă iarnă, într-o noapte, când era
la Păltiniş, a auzit lătrătură lângă casă, şi hăuit
de lupi. Frunză şi căţelul negru s-au luat la luptă
cu o haită de lupi. Dimineaţă, când s-a sculat
unchiu Lionel, a ieşit să vadă ce a fost. Lângă
izvorul Carmen - s-a găsit numai un smoc de
păr alb şi unul de păr negru. Săracii”.11
De-a lungul anilor 1930, familia notarului
Lionel Blaga a petrecut multe săptămâni de vară, dar şi vacanţe hibernale în cabana de la Păltiniş. Când copiii au crescut, ieşirile lor la schi
împreună cu prietenii au devenit o atracţie a fiecărei ierni. Prietenia şi respectul reciproc dintre
notarul public Lionel Blaga şi Mitropolitul Nicolae Bălan au dăinuit peste ani, făcând din
,,Vila Blaga” o frumoasă extindere a universului
spiritual pe care îl crease Schitul. Copiii lui Lionel Blaga au petrecut la Păltiniş şi multe sfârşituri de săptămână, fiind o prezenţă obişnuită la
slujbele din micuţa biserică. Colegii şi prietenii
veniţi în vacanţă cu Ţunţi sau surorile sale luau
frecvent masa la Schit, unde arta culinară dovedită de ,,Liţa Veta”, renumita bucătăreasă
Elisabeta Colceriu, era mai mult decât apreciată
şi unde întotdeauna erau primiţi cu căldură şi
alese feluri de mâncare.12
Una dintre vacanţele în staţiune avea să
rămână în istoria familiei prin deosebita sa
urmare. În vara lui 1939, după ce promovase cu
succes examenul de bacalaureat, Lia şi-a petrecut vacanţa în cabana de la Păltiniş, unde l-a cunoscut pe conferenţiarul universitar de pedagogie Vasile Nicolau13 din Bucureşti. Dragostea
fulgerătoare născută în ambianţa fermecătoare a
Păltinişului a determinat-o pe fiica cea mare a
lui Lionel Blaga să accepte cererea în căsătorie
în toamna aceluiaşi an şi să se mute în Capitală.14
Lionel Blaga jr. a fost un student foarte
bun al Facultăţii de Drept din Cluj în timpul re-
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fugiului la Sibiu, lucrând apoi ca notar, asemenea tatălui său, dar neavând din păcate prea
mult noroc în viaţa familială.
Pe parcursul celui de-al Doilea Război
Mondial şi apoi până cu puţini ani înainte de
trecerea sa în cealaltă lume, Lucian Blaga a
urcat de multe ori la Păltiniş. Drumeţiile din
timpul verilor, cu plecare din casa familiei Manta de la Gura-Râului i-au fost unele dintre momentele mult aşteptate ale vacanţelor din anii
’50.
Lionel Blaga sr. a murit destul de tânăr, în
1952, după o suferinţă grea şi îndelungată. Cu
doi ani înainte, statul comunist îl deposedase de
cabana din Păltiniş, în baza decretului nr. 92/
1950 pentru naţionalizarea unor imobile. După
Revoluţie, urmaşii lui Lionel Blaga sr. au încercat să obţină în instanţă cabana plină de atâtea
amintiri. Faptul că eruditul notar concesionase
terenul de la comuna Poplaca şi nu fusese proprietar al acestuia a antrenat însă imposibilitatea
de a redobândi construcţia. Cabana arată astăzi
(figura 10) ca o modestă casă de oameni săraci
de la ţară, atât de departe de faima de odinioară
şi de strălucirea intelectuală a celor ce i-au
călcat pragul... Izvorul ,,Carmen” mai oferă minunata sa apă drumeţilor printr-o biată ţeavă ieşită din pământ (figura 11).
Înainte de a ne lua rămas bun de la frumoasa cabană a familiei Blaga, câteva cuvinte
despre Josef Leonbacher, semnatarul proiectelor
prezentate în figura 2 şi figura 4. Născut în Turnişor în 1896, ca fiu nelegitim al unei ţărănci
sărace, fără a avea fraţi, a urmat opt clase, iar
apoi a lucrat ca ucenic în construcţii la mai
mulţi specialişti recunoscuţi în epocă, între care
Fritz Buertmes, arhitectul care a proiectat apoi
clădirile Schitului de la Păltiniş. În 1922 a promovat examenul de maistru în construcţii din
lemn, lucrând până în 1930 pe cont propriu la
Sibiu şi în alte părţi. La 1 mai 1931 a intrat ca
angajat tehnic la Primăria din Sibiu, calitate în
care a supervizat până în 1945 construcţia mai
multor cabane din Păltiniş, inclusiv cea a notarului Lionel Blaga.
Era un pasionat al vânătorii, urcând de
multe ori în zona staţiunii nu numai pentru a-şi
face cu stricteţe şi profesionalism meseria de
constructor, ci şi pentru partide cinegetice, mai
ales la cocoş de munte şi mistreţ. Soarta nu a

fost blândă cu el. De-a lungul anilor şi-a ridicat,
acumulând destule datorii, o mică moară ţărănească, cu o singură piatră. Aceasta i-a fost însă
expropriată după al II-lea Război Mondial prin
legea de reformă agrară a lui Petru Groza, odată
cu casa sa cu două camere, în care locuia văduv,
cu cei patru copii ai săi.15
Va rămâne însă în istorie povestea
excelenţilor cunoscători ai meşteşugului, pe care
l-au transformat într-o artă, al utilizării lemnului
pentru construcţiile de munte. Fie ei români (ca
Şerban Cruciat, împreună cu fii săi Ion şi
Gheorghe), fie ei saşi (ca arhitectul Fritz Buertmes sau maistrul Josef Leonbacher), lor li s-a
datorat trăinicia cu care au fost proiectate şi durate cabanele şi vilele care au rezistat cu brio
timp de decenii în Păltiniş, în clima aspră a
muntelui lor iubit...
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folosinţă. Locotenent-colonelul Josef Dombora apare în
evidenţa celor cazaţi la Sanatoriul Militar în 1922, când a
rezervat două camere pentru familia sa.
7
Lelia Rugescu, Cu Lucian Blaga, pp. 157-158.
8
Bazil Gruia, Blaga inedit-efigii documentare, volum I,
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1981, pp. 131-132.
9
Dorli Blaga, Tatăl meu, Lucian Blaga, Bucureşti,
Editura Humanitas, 2012, p. 293.
10
Bazil Gruia, Blaga inedit-efigii documentare, pp. 122123.
11
Dorli Blaga, Tatăl meu, Lucian Blaga, p. 294.
12
Pierdută la naţionalizare, cabana lui Lionel Blaga a fost
mulţi ani sediul în staţiune al Direcţiei Apelor din Sibiu,
nefiind recuperată de familie nici după Revoluţia din
1989. Luarea în concesiune a terenului în 1931 a fost determinantă la revendicare, proprietatea terenului (aparţinând comunei Poplaca) atrăgând după ea şi proprietatea
asupra imobilului.
13
S-au exprimat opinii că relaţia de rudenie a lui Vasile
Nicolau cu Teohari Georgescu ar fi fost şansa care l-a
salvat pe Lucian Blaga de valul de arestări şi condamnări
ale intelectualilor din primii ani ai ,,dictaturii proletare”
(Teohari Georgescu - politician comunist instruit la Moscova, a fost ministru de interne al României între 6 martie
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1945 şi 28 mai 1952, ani de crunte represiuni împotriva
intelectualităţii şi a demnitarilor din perioada ,,burgheză”).
14
Dorli Blaga, Tatăl meu, Lucian Blaga, pp. 39-40.
15
Datele biografice şi fotografia lui Josef Leobacher au
fost obţinute prin deosebita amabilitate a doamnei magistrat Renate Bauinger, o eminentă cunoscătoare a istoriei
Turnişorului şi a genealogiei familiilor din zonă.
---------------------------------------------------------------------
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Figura 3: Casa de vacanţă Lionel Blaga între
zăpezile şi pădurea de altădată

Figura 4: Plan de construcţie al casei de vacanţă a
notarului Lionel Blaga semnat de meşterii răşinăreni
Şerban şi Ion Cruciat, cu iniţialele J. L. ale agentului
tehnic Josef Leonbacher (arhiva rămasă de la notarul
Lionel Blaga jr.)
Figura 1: Lionel Blaga (1885-1952)

Figura 2: Proiectul faţadei casei de vacanţă a
familiei lui Lionel Blaga (noiembrie 1931), semnat
de maistrul pentru construcţii în lemn al Primăriei
Sibiu-Josef (Iosif) Leonbacher din Turnişor (arhiva
familiei Cruciat, Răşinari)

Figura 5: Cabana Lionel Blaga în a doua parte
a anilor 1930
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Figura 6: Carmen Blaga (n. Dombora), Lionel jr.
(Ţunţi) şi Lucia, lângă cabana din Păltiniş

Figura 8: Proiectul de captare a izvorului ,,Carmen”
din Păltiniş, realizat de agentul tehnic Carol Weiss
pentru Lionel Blaga (arhiva rămasă de la notarul
Lionel Blaga jr.)

Figura 9: Carte bisericească primită în dar de Lionel
Blaga jr. (Ţunţi) în 1935,
de la ilustrul lor vecin din Schitul Păltiniş,
Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului
Figura 7: Ţunţi Blaga lângă izvorul Carmen
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RECENZIE
Mihai-Octavian GROZA *

Figura 10: Cabana Lionel Blaga în prezent

ALEXANDRU SURDU,
MONUMENTE PENTRU EROII
NEAMULUI

Figura 11: Izvorul ,,Carmen”, sau ceea ce a
mai rămas din el

(NOTE DE LECTURĂ)

Pentru o bună bucată de timp, anumite
voci au infirmat, chiar negat, capacitatea românilor de a crea cultură. În încercarea de a combate vocile care încă mai susţin această teorie, în
anul centenarului Marii Uniri, academicianul
Alexandru Surdu ne propune o colecţie de crochiuri evocatoare (discursuri, mici biografii şi
articole de popularizare, sau prezentări de carte),
demonstrând că, atât în trecut, cât şi în prezent,
prin personalităţile care s-au remarcat în diferite
domenii de activitate, românii au un extraordinar potenţial creator. Prin intermediul celor 16
crochiuri antologizate între coperţile volumului
avut în vedere, academicianul Alexandru Surdu
ne prezintă tot atâtea profiluri creatoare, personalităţi ale vieţii culturale, ştiinţifice, economice, dublate de evocarea celor mulţi, anonimi care, de-a lungul timpului au susţinut eforturile celor dintâi.
Figura 12: Josef Leonbacher, reputat maestru
în arta construcţiilor în lemn, mare iubitor al
Păltinişului şi pasionat vânător

*

Doctorand la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Centrul
Cultural „Lucian Blaga”, Sebeş
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Alexandru Surdu este un filosof român, membru
titular al Academiei Române, membru al Uniunii Scriitorilor din România, preşedinte al Despărţământului ASTRA Braşov, director al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin
Rădulescu-Motru” din Bucureşti. Dincolo de
aceste dregătorii, îndeplinite cu cinste, academicianul Alexandru Surdu este un eminent om de
ştiinţă, un filosof recunoscut nu doar pe plan naţional, ci şi internaţional, dovadă stând impresionanta şi valoroasa operă publicată. Creator de
şcoală şi instituţii româneşti, deschizător de
drumuri în cercetarea filosofică, academicianul
Alexandru Surdu este, fără îndoială, una dintre
personalităţile societăţii româneşti contemporane, ce merită aşezat în panteonul celor care au
creat şi crează cultură.
Cele 16 texte amintite scot în evidenţă
imensa resursă creatoare a poporului român,
evocând personalităţi din domeniul artei (Dorel
Vişan), filosofiei (Constantin Noica), lingvisticii
(Andrei Rezeanu), literaturii, istoriei şi criticii
literare (Titu Maiorescu), fizicii (Ionel-Valentin
Vlad), teologiei (Î. P. S. Laurenţiu Streza).
Apropiat al filosofului Constantin Noica,
alături de care a avut ocazia să studieze în sălile
de lectură ale Bibliotecii Academiei Române
(îndeosebi manuscrisele Mihai Eminescu), autorul ne propune şi o scurtă prezentare a tezaurului
(în mare parte necunoscut) înmagazinat, scoţând
în evidenţă rolul formator pe care această venerabilă instituţie îl poate juca în devenirea unui
tânăr căutător al pietrei filosofale.
Deloc lipsite de importanţă sunt legăturile dintre Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român-ASTRA şi Academia Română, activitatea celor două instituţii fiind îngemânată încă de la începuturi. De altfel, acest lucru reiese şi din faptul că
membrii marcanţi ai Asociaţiunii ASTRA au
ajuns să facă parte din Academia Română, iar
personalităţile de frunte ale Academiei Române
au ajuns să fie cooptaţi în structurile Asociaţiunii ASTRA ca membri de onoare, schimburile
dintre cele două instituţii fiind benefice pentru
toată suflarea românească.
Nu lipseşte nici evocarea aşa-numiţilor
„marmaţieni”, vrednicii locuitori ai judeţului
Maramureş (al cărui cetăţean de onoare este şi
academicianul Alexandru Surdu începând cu luna februarie a anului 2018), consideraţi a fi cei
mai autentici dintre români. Discursurile rostite
cu diferite ocazii despre acest colţ al ţării noastre, sunt dublate de prezentarea Enciclopediei
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familiilor nobiliare române din Maramureş, lucrare elaborată în anul 1959 de Alexandru Filipaşcu şi reeditată, în anul 2015, de Ion şi Livia
Piso, în cadrul programelor editoriale derulate
de Asociaţia „Bogdan Dragoş”.
Extrem de emoţionantă este evocarea regretatului academician Ionel-Valentin Vlad, preşedintele Academiei Române (2014-2017), definit ca un „patriot prin participare”, de care autorul acestui volum a legat o sinceră şi frumoasă
prietenie, ilustrată atât prin colaborarea pe tărâm
cultural, cât şi prin colaborarea în cadrul echipei
de conducere a celui mai înalt for cultural-ştiinţific din ţara noastră. Am ţinut să scoatem în
evidenţă şi să accentuăm mesajul acestei evocări, în condiţiile în care, spre ruşinea noastră,
plecarea dintre noi a academicianului Ionel-Valentin Vlad a fost, parcă, trecută cu vederea, ignorată chiar şi de presa naţională.
Concluzionând, putem afirma că, prin
crochiurile prezentate, autorul şi-a atins scopul,
ridicând, în sens metaforic, veritabile monumente (simbolice) întru cinstirea eroilor culturii române, personalităţi ale vieţii cultural-ştiinţifice,
care ard sau au ars până la capăt pentru atingerea nobilului ideal al cunoaşterii. Pe lângă
aceasta, mesajul volumului este unul cât se poate de simplu: din când în când, pentru liniştea
sufletească a fiecărui individ, este recomandat
să ne oprim din fuga nebunească după glorie şi
beneficii materiale şi să reflectăm asupra trecutului nostru, asupra „monumentelor” ridicate de
înaintaşii noştri, să conştientizăm şi să ne mândrim cu faptul că aparţinem unei naţiuni măreţe,
care a dat omenirii valori inestimabile.
--------------------------------------------------------

Lucian Blaga susţinându-şi discursul de recepţie la
Academia Română, „Elogiu satului românesc”
(5 iunie 1937)

----------------------------------------------------------
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STAREA PROzEI

Cornel NISTEA
PICTOR ŞI VOPSITOR
Puține supărări sunt mai mari ca atunci
când ți-ai cumpărat o mașină nouă, cu nu puțini
bani, și peste câteva zile o faci zob. Desigur,
vinovatul eram doar eu, pentru că nu redusesem
suficient viteza la intrarea în curba aceea strânsă,
iar când am frânat mașina a derapat și s-a izbit de
parapetul din dreapta. Disperat cum eram, l-am
sunat pe prietenul meu Romy să mă ajute. N-a
durat șapte-opt minute până ce prietenul meu s-a
înfățișat la locul cu pricina. Tot el a sunat la poliția
rutieră care urma să cerceteze cazul.
- Măi omule, să-ți pară bine că te-ai oprit în
parapet, ia privește cât de adâncă e prăpastia în
care puteai să ajungi… Lasă, cunosc eu pe cineva, un meseriaș clasa una, care îți va repara
mașina în câteva zile. Meseriașul acesta e un fel
de artist, tinichigiu și vopsitor…
Romy l-a sunat pe „artist”, care în nici o oră
ne lua cu platforma și ne găzduia în atelierul său.
- Dar vă cunosc de undeva, a început „artistul”. Nu cumva scrieți poezii?
- Nu, nu, fratele meu… Eu scriu proză…
- Dumneavoastră scrieți la ziar?, m-a întrebat meseriașul după ce mi-a luat actele mașinii.
- Scriu, sunt redactor. De unde ați dedus
asta?
- Păi nu vă citesc eu tableta ce-o publicați
în fiecare joi în ziarul local?
- Iată, așadar, ne cunoaștem…
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- Desigur, desigur, sunt onorat că ați ales
să vă reparați mașina în atelierul meu.
- Nu mai puțin, domnule Stemate. Încântat
să vă cunosc.
- Dacă tot e să ne cunoaștem, vă poftesc în
camera în care am expuse tablourile…
M–am gândit că profita de ocazie să mai
câștige un vizitator, dacă nu un client care să-i
cumpere vreun tablou, cum important era pentru
el eventual să scriu un articol despre descoperirea unui artist de talent vitregit de soartă. Da,
pentru că despre așa ceva aveam să aflu în vreme ce-i vizitam exponatele, cele 7-8 tablouri expuse în camera de zi.
- Domnule, privindu-vă tablourile, constat că
sunteți un artist în toată puterea cuvântului, cum
de ați ajuns vopsitor de mașini?
- E o poveste lungă, dacă nu chiar complicată. Mi-a plăcut să pictez din copilărie, doar că
datorită tatăl meu, care a fost deținut politic, n-am
putut urma decât o școală profesională și-am fost
nevoit, după absolvirea ei să mă angajez ca lăcătuș-mecanic la Întreprinderea Steaua Roșie.
Aici m-au depistat că scriu și desenez frumos și
m-au transferat la serviciul tehnic, unde principala
mea misiune era să scriu lozinci și să pictez chipul
dictatorului.
- Trebuie să fi fost teribil ca fiul unui om
care a intrat la pușcărie acuzat de atitudine ostilă
împotriva partidului să fie supus unei asemenea
cazne…
- Iată, v-ați dat seama de situația umilitoare
în care mă aflam. Mă consolam însă cu gândul că
în momentele libere mai pictam și altceva decât
îmi cereau ei. Pentru a nu intra în conflict cu conducerea, pictam, la vedere, imagini din natură sau
schițam portretul vreunui muncitor a cărui fizionomie îmi părea interesantă.
- Și mai donați câte un tablou ștabilor dumneavoastră.
- Chiar așa se întâmpla, iar ei îmi treceau cu
vederea că în timpul serviciului mai fac și altceva
decât îmi cereau ei, lozinci de felul: Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie sub conducerea
gloriosului nostru partid! Prin muncă pentru fericirea întregului nostru popor! Recunoștință eternă
genialului nostru conducător!... Cam așa sunau lozincile ce le scriam pe pancarte uriașe.
- Și tatăl dumitale era de acord să faceți
munca asta?
- Ei, cum să-i fi spus cu ce mă ocup eu la
fabrică…
- Dar dacă ar fi aflat?
- Nu-mi dau seama ce s-ar fi întâmplat în
cazul acesta.
- Ziceți că în tinerețe pictați zilnic…
- Pictam zilnic la fabrică și acasă, iar în anul
al doilea sau al treilea de când mă angajasem la
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Mecanica, câteva tablouri de-ale mele au fost selectate pentru o expoziție națională. Toată conducerea din fabrică, dar mai ales șeful sindicatului,
își arogau tot felul de merite, cum că au creat cele
mai bune condiții de afirmare unui pictor talentat…
- Ei, sunt curios să aflu ce-a urmat?
- Începusem să mă simt bine în atelierul
meu de la fabrică, mai ales că mi s-au cumpărat
de către Fondul Plastic Național câteva tablouri.
Priviți în dreapta dumneavoastră, tabloul acela,
Lan de floarea soarelui, datează din vremea
aceea. Să tot fie de atunci vreo douăzeci și ceva
de ani…
- Îmi place mult tabloul acesta. Vă este de
vânzare?
- A, nu! Ar fi o mare ticăloșie să-l înstrăinez
cuiva!...
- Ei, cum așa?
- L-am pictat pentru logodnica mea, Susana…
- Înțeleg, îmi cer scuze că v-am trezit amintiri…
- Nu vă faceți griji, mi-ați trezit amintiri plăcute, dintr-o perioadă de grație, pe când mă aflam
în mare formă de a picta..
- Și cum de tabloul acesta se află în casă și
nu i l-ați dăruit logodnicei dumneavoastră?
- Păi, tocmai că i l-am dăruit, altfel n-ar fi
aici…
- Înțeleg. Probabil, Susana a devenit soția
dumneavoastră.
- Așa e, doar că ea nu mai este…
- O, Doamne, sunt nevoit să îmi cer din nou
scuze pentru impolitețea mea.
- Nu vă faceți griji. S-a întâmplat ca Susana,
soția mea, să nu mai poată trăi, iar eu, după
moartea ei, să pictez din ce în ce mai puțin…
- Dar pictați, totuși.
- Așa e, numai că tot atunci s-au întâmplat
și altele.
- Ce s-a mai întâmplat?
- Deși eram copleșit de durere, șefii, nu doar
cei din fabrică ci și cei de la județ, m-au obligat să
confecționez vreo douăzeci de pancarte cu lozinci
comuniste care mi-au afectat sănătatea. Pictam la
fabrică până noaptea târziu… Era teribil… Apoi a
urmat minunea…
- Ei, ce minune putea să se întâmple?
- În cele peste zece portrete ale „genialului”
cică i-aș fi făcut intenționat urechile prea lungi
sugerând că ar semăna cu ale unui măgar.
- Dumnezeule!...
- Am fost arestat și băgat în beciurile securității prin care pătimise altădată și tatăl meu. Zeci
de ore de interogatoriu, să spun pentru ce dușmani interni sau externi acționez, ca în cele din
urmă să fiu bătut bestial pentru a recunoaște o
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vină imaginară. În urma loviturilor din degetele
mele au rămas niște cioturi. Era o minune că am
rămas și cu ceea ce vedeți. Mi-am dat seama
atunci că nu voi mai putea picta niciodată de
acum înainte. Apoi, cum răul nu vine niciodată
singur, securitatea mi-a confiscat toate tablourile
ce le aveam în atelierul de la serviciu, în care se
afla și o Maica Precesta cu pruncul în brațe, pe
care o pictasem în memoria soției mele, tablou
care a stârnit și mai mult furia anchetatorilor…
- Vi se mai adăuga o vină, aceea de a fi
creștin…
- Cam așa ceva. Mi-au confiscat și minunăție de tablou pe care nu l-am mai recuperat niciodată.
Avea fața aproape lividă, dar pe tot parcursul poveștii sale n-a încetat să zâmbească, iar
eu nu eram în stare să-mi dau seama de ce o făcea. M-am ridicat, pretextând că doresc să privesc mai de aproape cele câteva tablouri ale sale,
care-i rămăseseră nesechestrate. M-a urmat.
- Aici e chipul unui sudor, inspirat din realitate, dincoace e un Pom de Crăciun, iar aici Mere
în pârgă…
Privirile mi s-au dus fără să vreau spre mâinile lui cu degetele zdrobite de securitate, pentru
că cuiva din aparatul de partid și de stat i se păruse că urechile președintelui țării din tablourile
pictate pentru manifestația de la 23 august erau
exagerat de mari, sugerând urechile de măgar cu
care era asemănat pentru încăpățânarea sa de-a
lua decizii aiurea.
- Și totuși, n-ați mai pictat nici un tablou
după teribila încercare din beciurile securității?
- Ei, cum nu. În fiecare săptămână ies pe
poarta atelierului meu două-trei automobile pictate
de mine. Vă veți convinge săptămâna viitoare
când veți veni aici să vă luați mașina cât de bine
pictez…
Așa s-a întâmplat. Pictorul devenise vopsitor, dar nu unul oarecare, ci unul care-și arăta
iscusința de excelent meseriaș.
L-am revăzut supă mulți ani pe un pat de
spital.
- Ei, tot mai pictați mașini?, l-am întrebat.
- Negreșit, doar să-mi rezolv problema cu
afurisitul ăsta de cancer. Prea am inhalat de-a
lungul anilor de vopsitor substanțele alea toxice…
- Vopsitor artist!, am ținut eu să precizez.
- Fost artist și mai nou vopsitor.
Deodată m-a privit și mi s-a adresat:
- Domnule, o fi adevărat ce zic ăștia de la
radio cum că americanii au invadat Irakul?...
- Dacă zic ăștia, așa o fi…

Alba Iulia, 22 dec. 2017
---------------------------------------------------------
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la Sebeş am realizat că
liniştea plaiurilor sale Blaga le-a cântat
privind la conturul munţilor Carpaţi
ecoul vibrant din versurile sale
într-o triadă îşi află de-acum locul:
”adevărul, binele, frumosul”.
Necruţătorilor

Czeslaw DZWIGAJ
S-a născut la 18 iunie 1950, în localitatea Nowy Wiśnicz. Este unul din marii artişti polonezi cu preocupări şi realizări pe multiple planuri: sculptură, grafică, desen, ceramică, artă monumentală,
poezie, profesor la Academia de Arte Plastice de la Cracovia. Albumele de poezie
publicate ne arată nu numai valenţele artistice ale liricii sale, cât şi angajarea în
promovarea culturii poloneze în ţară şi
peste fruntariile ei. Pentru ,,Mica Romă”,
cum a denumit Eminescu Blajul, a realizat
un impunător monument al Papei Ioan Paul al II-lea, concetăţean al său, care aşteaptă dezvelirea. Czesław Dżwigaj se manifestă ca un promotor al creaţiei brâncuşiene în Polonia, mai recent şi al poetului
din Lancrăm. În 2017 i s-a conferit titlul
de Doctor Honoris Causa al Universităţii
,,1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.
Prezentare şi traducere de Nicolae Mareş

Şase poeme despre România
Forţa tăcerii la Blaga
în tăcere creşte a slovei putere
în tăcere mai puternic viaţa o simţim
şi tot mai produndă în noi o regăsim
forţa ideii în tăcere se naşte
din ea a fost luată pentru a se crea Omul
fapta şi adevărul

Voi cei la biserică neduşi
Voi zilnicelor căzături
voi nespovediţilor
scăldaţi în aura strămoşilor
cu capul plini de aiureli, tăinuieli şi trădări
scălaţi în roua neputinţei
vrăjiţi de înşelătoare orizonturi
barzi ai raţiunii urii
şi-ai adevărului la gunoi azvârlit
pe noi nu ne-nşelaţi cu ceaţa neîmpăcării
şi nu ne cumpăraţi cu-un litru de mătrăgună
Noi în vâltoarea pierzaniei înfloritoare nu ne
aruncăm
demni de strămoşi ai Marelui Spirit rămânem
în luminile Luceferilor
cari în aburii speranţei se zbat
conştienţi de vină, auzim glasurile răzmeriţei
care sărăcie naşte
porţile deschise fiind-ne proslăvite
nu pierdeţi din ochi Patria în care v-aţi născut
asupra căreia veghează Dumnezeu cel
Atotputernic.
Lucian Blaga
puternic l-am cunoscut dimineaţa
în picături cristaline de rouă
la obârşii şi la Cluj-Napoca
mi-a zâmbit în strofele poemelor
cu bucuria păsării care nu ară
dar cântă croind aşa o dragoste rară
stătea în penumbră spre a-mi evita privirea
de parcă ar fi făcut cândva milităria
în slujba Majestăţii Sale Împăratul
zenitul gândului său rămâne Patria
cea din depărtare şi care pare tot mai luminată
cu gândul veşnic la a ei soartă
crezi că tăcând nimic n-a apreciat
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dar în spaţiul poeziei sale
raţiuni de stat a anticipat
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herculeeni în victorii zbuciumate
precum egalii egalilor dintr-o ecuaţie
în care din ceea ce n-ai scăzut sporeşti adăugând

dimneaţa părea a fi din catifea
turturelele gângureau mai melodios
cu cântecul voios al unor cocoşi
şi strofe recitate de tineri actori

cât de minunat prin diversitate aţi înflorit
lunca culturală universală, care doar aşa s-a
îmbogăţit
----------------------------------------------------

fără lacrimi în ochi
cu rime împletite la întâmplare
stinse în roua din soare
vindecând sufletele celor care le ascultau
ascultători care gândesc la fel
simt la fel
iubesc la fel
grăunte al pământului-cuvântul
un imn tainic al poeziei
(Aluat al nopţilor polare)
Polonez-Român
Lui Nicolae Mareş
gândurile din spaţii deschise
au spart prin prietenie concepţiile greşite
propagate ani de-a rândul în cotidian
dărâmând în felul acesta zidul necunoaşterii
înălţaţi deasupra Carpaţilor
brodând pe platoul întins al ideii
frumoase a soartei noastre atât de diferită
rude apropiate am devenit prin artă

Ion MĂRGINEANU
Prădaţi-mi sufletul înfometat
Din târziul refăcându-şi chipul
Mai extrage-o luntre zei mărunţi
Scutură din ei amar nisipul
Şi-o Râpă Roşie –, trupuri de munţi,
Tăceri mustind să-şi piardă chipul
De parastase-a zeilor cărunţi.

Hronici şi cântec de vârste se-aud –
Biblii scăldate în mirare,
Şi ţărmuri vechi cu pântecul lor crud –
Ecuaţie
Lumină de poame-amare
Lungi ferestre cu straiul bermud –
doar în oglindă puşi marii corifei sunt mai bine
Temple-n zamolxa destrămare.
văzuţi
indiferent de vremurile în care-au trăit
Din crengi Meşter Manole mai sare –
înfloresc necontenit şi sunt mai de preţ
Laudă şi stea ostenită.
A somnului grea întruchipare,
Cyprian Kamil Norwid - Mihai Eminescu
Ape ce-n cumpănă palpită
Constantin Brâncuşi - Xawery Dunikowski
Mioritic spaţiu, curţi primare,
Karol Szymanowski - George Enescu
Somn laudei în stea cioplită.
Lucian Blaga - /fără pereche/
neobservaţi trecut-au într-al lor zbor
prin muncă şi credinţă biruit-au
critica şi orice suferinţă

Luntrea lui Charon se-neacă şi ea
Sinucisă harpă-n inima mea.
(Cu Lancrămu-n zodii precare)
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(2)
Răvăşită moartea mea!
Unde-o duce lacrima
Mamă, spre a o-ngropa?
N-are hrană, casă nu,
Numa sumbru pământu’
Dar şi vântul, pustnicu’ –
Pasăre de lemn şi mir –
Zboară umbră-n cimitir
Şi nu pot s-o mai respir.
(Pe sub zodii camuflate)
(3)
El cânta: „Of, mamă, mamă,
Nu băga lacrima-n seamă,
Ea te iartă şi te-nhamă,
Of, măicuţă, mamă, mamă!
Când ţi-s zilele mai grele –
Plin de vreascu-i doru-n ele,
Ea-i toată amar şi jele
Prelungind patimi rebele.
Şi iar of, gură de fragă,
Cât e lacrima întreagă,
Numa în necaz te bagă,
Te jupoaie şi te pradă.
De ce-a trebuit să-mi fie –
Aşternutul meu sub glie,
Ce mă uită şi destramă,
Prin seminţe, stea de-aramă!
Of, mamă, măicuţă mamă!
De când bag lacrima-n seamă
N-aud viaţa cum mă cheamă –
Semn al crucii pus în ramă!
(Pe un fir de stea târzie)
(4)
Sufletul caută şi-i cere
Luminii, ca un bun rămas,
Biblic untdelemn de-NVIERE,
Şi morţii propriul impas.
Şi n-are lacrimi să-i ofere
Pământului ca bun rămas –
Taina-şi învăluie târziul
În strai de ultim greu popas,
Tăceri pe care azuriul
Le-aruncă hronici dintr-un vas
Şi-n sânge-nvolburat pustiul
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Scoate din mâneci câte-un as.
Şi nimeni nu văzut-a noaptea
Ziduri spărgând pentru fereşti
Hrănind în bucurie soarta
Spre-a înfia coruri cereşti
Sacre arome stoarse noaptea
Spre-a fi perdele la fereşti!
(Sacre arome-n Înviere)
(5)
Din cruzimea rece-a firii
Se-aude-un crez îndoliat,
Strigăt de sclav nemărginirii,
Fulger cu cer amestecat –
Veniţi, Hristos a Înviat!
Răpus de îndoieli, Pilat
Pe mâini cu umbre s-a spălat,
Mulţimii pe Iisus l-a dat
Şi de păcat s-a dezlegat.
Cernit de îndoieli, Pilat
Pe mâini cu moartea-i s-a spălat,
Rabinice încrâncenări
Cu adevărul deghizat
I-au dat hidoasei spânzurări
Trupul în răni multiplicat
Şi zarea s-a-necat în zări
Şi moartea trupu-i i-a-nfiat.
(Scrisori mototolite-n ploi)
(6)
Manuscrise sfielnice zorii
Şterşi încet de muguri efemeri –
Cerneală pe care cocorii
O mută candela-ntre azi şi ieri –
Rugă-n care macină zorii
Neologisme-n fluturi efemeri.
Mai însoţesc amurgu-n lumânări
Precum un scrib negre erate –
Drum al mătăsii înecat în scări –
Prăvălite, jalnice palate
Scufundat orizont pe cărări
Şi fluvii prin sânge secate.
Şi-s sătul hoinărind prin ziduri
Graţioase umbre strepezind
Încet cuvântul face riduri
Strigăt de Ană să-l aprind
Şi par altarul orb prin ziduri –
De-un parastas umplut cu jind.
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(Pe braţul fluturilor ninşi)
(7)
Sunt disperat
să-mi completez propriile
avarii. Fugi! mi se strigă,
nu există reguli de frumuseţe –
Blochează doar pofta şobolanilor –
Ei nasc moarte fără niciun motiv.
Ai marcat în propria poartă în
loc să plasezi!
(Inventare sarbede)
(8)
Aş putea chiuli la întâlnirea
cu moartea – Doar e un
supliment alimentar –
vedere anormală peste porunci,
timp în care rugăciunea are
culoare ultimă. Îmi plac
întâlnirile cu un asemenea monstru!
(Capricii-n erate prelungi)
(9)
Absoarbe-mă mai repede!
Moartea-i goană de false produse,
precum searbăda noapte.
Consultaţi-mi visele, au
preţ redus – Bacteriile vin
din cuvinte nespălate –
şi sufletu-i respiraţie
presată la rece!
(În răni noaptea albă se scaldă)
(10)
Sunt în aceeaşi echipă cu
moartea. Ea întinereşte –
Nu vrea prietenii voiajore –
Urc în spatele ei! Să par mai
răutăcios. Par o brăţară
specială. Urmează adaptarea
ca vecin al nisipului. Insuportabile
dureri paşii cămilei. Şi
Sfinxul, tutancamonică avarie
a eternităţii – Ascund moartea
din mine precum pereţii
lacrima icoanelor!

Nicolae MAREŞ
A statuilor rugă
Poetului Lucian Blaga
Nu doar oamenii se roagă
Se roagă şi statuile
Zi şi noapte
Vreme îndelungată
Statuile mute se roagă
Oamenii se închină să le fie iertate păcatele
Statuile se roagă pentru dreptate
Se roagă să le mai dea Dumnezeu
Ceva
Din puterea
Şi din mintea Eroului de-altă dată...

Puiu-Adrian CHIRU
Floare de câmp,
Pe tine, mă gândesc, cine te-ntreabă
Da vrei sau nu să te naşti? Dimineaţa
Frumosu-ţi chip luminează fâneaţa,
Chiar dacă, mai târziu, fără vreo treabă,
Sub talpă cineva îţi calcă faţa
Sau lama coasei te taie în grabă,
Ori te înghite vreo vită degrabă
Răpindu-ţi, insignifiantă, viaţa.
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Şi totuşi viaţa ta-i numai risipă
De frumuseţe şi de bucurie
În fiecare hărăzită clipă
Şi numai bunul Dumnezeu îţi ştie,
Sub cerul brăzdat de dor şi aripă,
Fecunda, tainica ta sihăstrie.
,,She walks in beauty”
Lord Byron
Atâta frumuseţe e în lume
Şi ochi tot mai puţini ca să o vadă...
Ca şarpele ce-şi strânge a lui pradă
Şi o sufocă ca să o consume
Urâtul stă pe suflet, ca să cadă
Din raiul frumuseţilor, anume,
În iadul fără chipuri, fără nume,
În care doar materia e nadă.
Păşeşte numai el în frumuseţe,
Cel ce-a uitat tot răul ce-nconjoară
În lume lucruri ca un voal pe feţe
Şi face tot firescul să dispară;
Cel ce-a-nceput în taină să înveţe
Păcatului şi-urâtului să moară.
Sonet
Mi-ai dat aripi să trec peste necazuri,
În întuneric Tu mi-ai dat lumină,
M-ai curăţat în dar, de orice vină,
Dar eu uitând de bine şi ucazuri
Ca porcul mă întorc mereu în tină.
Nemulţumit de tot şi plin de nazuri,
M-acopăr cu porfiră şi atlazuri,
Uitând să-mi chem şi sufletul la cină.
El zace, bietul, pe-un maldăr de gunoi
Şi jinduie la masa mea să vină,
Vin câini să-i lingă al bubelor puroi,
Dar eu n-am milă, nici măcar puţină.
Mă îmbuib şi vărs, şi cer bucate noi,
Uitând că moartea îmi va fi deplină.

Zenovie CÂRLUGEA
Hic sunt dracones
Solz de litanie
Ce aureolă de subţire mi-ai uns
Doamne, pe frunte
de mi se scurge în ochi acum
la capătul nopţii gălbenuşul
orbitor al crucii de pe biserici!
ca de un fulger
lovit în moalele capului
vezi ceruri de stele în vertiginoasă
cădere pe vise pe ape
auzi torcătorii cari
în clopotniţe cu faguri de viespi
şi vechi eresuri ţesute de lacomi
păianjeni
şi simţi cum te atinge cu oglinda
un automobil în mare viteză
de parcă o palmă de înger a vrut
să se aşeze pe umeri şi n-a mai apucat
decât să te însemne în trecerea-ţi
grăbită
prin încreţita coajă de ulm
a potecii (glorioasă fie sandaua
topită în sorbul pământului!)
Ce ai făcut tu…
Ce ai făcut tu-de unde ai căzut de te-ai strâns
snop de spice gata de bătut
de te-ai făcut ghem ca un arici în iarbă
pe care nu-l vezi şi dai cu talpa în el
de vezi stelele galbene ale somnului
de amiază!?...
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Ce ai făcut tu de ţi-ai luat scara în spinare
şi ai ieşit pe poarta raiului nimeni
nu a strigat la tine nimeni
nu te-a afurisit Principe
al Iluziei Castan serenissim
Nimănui nu i-a păsat
că ai dus-o pe mal şi ai descărcato pe ea în vadul sporovăind
o pulbere de nouri sirius
Povestea

Zoia Elena DEJU

împiedicată în sfori de cânepă
a unei alergări de cai-hi,
hii, hiii, prin trecătoare
căluţi de mare
sub săgeata Apaşului...

candelabre
castanii în candelabre
şi liturghia poemului
în amieze sorine
deasupra largilor văi

Ochi de păun
Moartea cu ochii ei de păun
ne răcoreşte cu evantaiul
coziisă fie unul din alizeele
cosmice această boare cu miresme
de fragi de podgorie brumată?
sau o tragere uşoară
a preşului de sub genunchii
bătătoriţi dinaintea
iconostasului?
ori poate estivalul peron
cu trenuri gata să fluiere
sarea din pleoape, cu fluturări
de batistă?
dă-te trei paşi înapoi
şi tabloul îţi va surâde
cu tot câştigul
cu toată paguba...

se porneşte o ploaie
de cuvinte
arse-n cerul gurii
şi un cântec
fără egal
de logostele
peste îmbrumate
păduri
înger obosit
pasăre vestitoare
poemul
în liliacul înflorit
un înger obosit
poposeşte
pe umărul tău
ce vezi acolo nu se-aude
aici şi ce dincoace se aude
dincolo nu se poate vedea
doar apa în matcă
îşi tot repetă povestea
şi pietrele picură-a somn
ape lustrale
repede coboară chindia
în ape lustrale
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din adâncuri
susur de perlă
la orizont
perdele de ploaie
în toate
un plânset
abia perceptibil
al demiurgului
şi totuşi
dă în pârg muşcata
şi spicul ierbii
pentru ce aş trage
zăvorul?
spic de lumină
un spic de lumină
înrădăcinat
în vaza dorului
cu lacăte grele se-nchide
în tăceri subţiri cerculieşim din poveste
fiecare cu însemnele
ce le merită
cu toţii uitând
de apa vie
şi de iarba aceea
ce leagă şi dezleagă fiare…
bălţi de mac
seminţele trecerii
marcând calea
ca într-o poveste
din care nu mai e
drum înapoipoate-au rodit
într-o pădure de netrecut
ori poate
într-un lan
cu bălţi însângerate
de mac
curge ca mierea…
-------------------------------------------------------

Maria-Cornelia POSTESCU
Cuminţenie
Mi-ai zis: cu fruntea-n glod de voi căde
ai să mă urci în albele-Ţi fruntarii,
vei lipi aripi trupului ce-o sta,
gata de zbor, ca sfinţii din vitralii.
Pe frunte, glodul s-a uscat demult
şi-aştept, prin pene să mă fure zborul,
dar, stau zadarnic, Glasul nu-l aud...
Nu simt în mine cheia şi zăvorul.
Aştept să-mi spui că-i timpul să deschid
Uşa, fereastra, sufletul-spre Tine,
când fruntea mi-o ridic pierdut, timid,
dar Tu, dormind, cred c-ai uitat de mine.
Te vei trezi... şi-n apriga-Ţi lumină
Mă spulberi, aşezându-mă în tină.
Rotitor, roditor...
Palme de pâine,
palme de vânt...
Îmi acoperă ochii
cu degetele destinului,
lăsându-mi în dar
cearcănele din piatra morii.
Rotitor, roditor,
Spaţiul mă macină...
Timpul mă clatină.
„Iar şi iară”
(lui Blaga)
Ars mi-e gândul
„iar şi iară”
pe-un altar de primăvară.
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Dor de muze
Mă-ncenuşă.
Rodul copt
deschide-o uşă.
Rod, ce-n fruntea desfrunzită,
dă seminţe de... ispită.
Prin frunzare putrezite,
seminţele-s încolţiteputregai-în răveneală
să dea lumii socoteală
de primăvara ce o cer
când ele se sting sub ger.
Nicio iarnă nu mă iartă.
Moartea mi-e străjer la poartă
şi mă cere, „iar şi iară”,
să mă treacă-n primăvară.
---------------------------------------------------------

revelând misterul
într-o captivitate political correctly
órgile roşii lăcrimează
sălbatic
o sută de nemuritori în piramide
nu sunt suficienţi
în colţul râpei
se colectează arginţi pentru chermeză
Pe rug
Ai îmbătrânit, calule
nu te ajută nici dinţii
cu care ai muşcat din piatră tare odată
te-ai schilodit degeaba
priveşte
cum se sinucid păsări fără aripi
cu limba tăiată
robul rămas fără dinţi după dovada de dragoste
îşi aşteaptă rândul răbdător
lemnul pentru rug trebuie să sosească din import
Faguri

Francisc-Mihai LÖRINCZI
Năvădiri
Dramaturgie
Ţi-ai aruncat chipul
pe maldărul de oase ruginite
retine surescitate de la ultima acrobaţie
un salt de impala în savană
şi în oglindă uretul dezlipit
se ascunde în privirea leului
în apa limpede din fântână
fractalii râd
rochii de lebădă în dezordine
după ultima repetiţie
Badlands
Rătignit pe propria metaforă
cu dovada în mâinile flămânde

Se-ating pâraiele cu ape vulturii
şi noaptea înghite ultima lumină
în pridvor lângă muşcate roşii
inima bătând se-aude în fântână
când apropiu gândul de necuvânt
de departe se aud molizii fâlfâind
unde îmi sunt anii?
Ce gând năstruşnic
când toţi cireşii-s zguduiţi de floare
şi streşinile curg neostoite.
Unde s-o fi dus mierarii
cu aurul din secundar
de bântuie atâta linişte
în faguri?
Omul metalic
Tone de sare pe creastă
truda munţilor de aur
trâmbiţele dimineţii încing ziua cu zvâcnet nou
rândunica de smarald, respiraţia în saloanele
gândului,
îşi aşază tăcerea şi recolta afectivă în cuib
peste burg urletul străzii în conduri fierbinţi
bine bătuţi pe nicovală
omul metalic cu inima de piatră
îşi caută centrul

PAŞII PROFETULUI
cu mâinile diforme întinse până la inimă
nu poate trece de paznicul porţii
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te-am schimbat, Tată, vai, te-am schimbat
pe un stăpân de porci!

până deseară trebuie să mătur
sarea de pe munţi
să trag o duşcă de rachiu de pere pădureţe
din loc ferit

m-am străduit să irosesc moştenirea Ta
cheltuind-o pe desfătări,
am schimbat raţiunea pe mirări,
judecata pe întrebări,
credinţa pe căutări,
glaja e doar pentru artistul de fineţuri
cinstea pe tovărăşia cu porcii
în amfiteatru vorbesc azi doar cei cu cârjă pe în ăst fel devenind
limbă
orfanul absolut
Sisif şi-a aruncat piatra...
s-a mutat la mare definitiv
m-am îndepărtat atât de tare, Tată,
în fapt toate pietrele ajung la mare
încât ştiu sigur că niciodată
la nivelul de bază
nu mă voi putea întoarce pe deplin,
eroziunea are răfuiala ei
dar toate câte le-am făcut
teatrul nebunilor
ale mele sunt
sare pe creste
parcă a nins cu îngeri
---------------------------------------------------------- (oare ar fi fost mai bine să fiu iedul caprei,
cel jinduit dar niciodată jertfit
de fratele atoatestrângător?)
şi totuşi, Tată, pune să sune din chimvale,
strânge-i pe toţi în jurul Tău,
strigă înspre ei cu glas mare
şi spune-le, Tată,
răspicat, neîndoios, cu toată fiinţa Ta,
că eu am să
Mirajul ţărilor depărtate

George DAVID
Fiul risipitor

Şi nu după multe zile, adunând toate, fiul
cel mai tânăr s-a dus într-o ţară depărtată şi acolo şi-a risipit averea, trăind în desfrânări (Luca, 15.13).

vino, risipitorule, vino,
urmează nălucirea acelor ţări
Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu pentru care depărtarea
şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi nu se măsoară în stadii
înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă
numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din vino, risipitorule, vino,
argaţii tăi (Luca, 15.18 19).
vei cunoaşte atâtea ţinuturi!
Eden, Lot, Atlantida,
Tată, nu mai sunt, nu mai sunt vrednic
Hiperboreea, Taprobane, Antipozi,
să mă numesc fiul tău,
Eldorado, Utopia, Ultima Thule...
deoarece acum eu sunt Altul:
câte ispitiri, ah, câte ispitiri!
cel îndestulat de pâine nu mai este,
a rămas cel înfometat de roşcove
vino, risipitorule, vino,
nu pregeta nici o clipă,
aşadar, m-am pierdut ca fiu al Tău,
hai şi risipeşte-ţi moştenirea
dar câştigă-mă, Tată, măcar ca argat
în sânul lor ademenitor,
acum, că am alungat
dar nu vei şti niciodată
himera libertăţii
ce vei primi în schimb
şi mi-am venit în sine
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în belşug de desfătări
ca fratele meu,
Şi după ce a cheltuit totul, s-a făcut foa- nici n-am fost în lipsă cruntă ca el,
mete mare în ţara aceea, şi el a început oare asta să fie explicaţia?
să ducă lipsă (Luca, 15.14).
cum ai fi fost, Tată,
ah, Doamne, cum mă roade foamea!
dacă eu aş fi fost
cât de hămesite-mi sunt sufletul şi inima
mort sau pierdut?
în ţara aceasta înfometată!
Tată, Tată, învaţă-mă, Tată,
cum mă bântuie amintirea pâinii celei bune
ajută-mă să-nţeleg,
cu care se-ndestulează supuşii Tatălui meu
oare preţuieşti mai mult
în vreme ce eu jinduiesc
căinţa decât ascultarea?
după roşcovele mass-mediei,
chiar dacă ştiu că, odată ghiftuit cu ele
Tatăl fiului risipitor
voi grohăi ca porcii!
Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr
Fratele fiului risipitor
dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea
ce mi se cuvine din avere. Şi el le-a îmIar fiul cel mare era la ţarină. Şi când a
părţit averea (Luca, 15.11 12).
venit şi s-a apropiat de casă, a auzit
cântece şi jocuri (Luca, 15.25).
cum am putut oare să fac asta?
o, voi, fiii Mei, cum am putut
Tată, drag Tată,
să vă îngădui ratării?
în degetele mele
n-ai pus inel,
fiindcă, da, pentru mine
deşi ele lucrează
amândoi sunteţi pierduţi,
pentru Tine
amândoi v-aţi răzvrătit,
fiecare în felul lui,
trupul meu,
voi, feţele de nedespărţit
care trudeşte pentru Tine,
ale aceluiaşi dinar calp
nu l-ai acoperit
cu haină de preţ
tu, fiul Meu cel mic, ai plecat departe,
irosind toate câte ţi-am dat
(despre suflet
pe desfrânări ale cărnii,
încă nu ştiu să-Ţi spun)
lipsit de orice ţintă
şi neîngrijind nicicum
ai jertfit pe dată
de cele ale duhului
viţelul cel îngrăşat
părăsit în nelucrare
pentru risipitorul,
rătăcitorul meu frate,
tu, fiul Meu cel mare,
iar mie nu mi-ai dăruit
te-ai depărtat stându-mi aproape,
măcar un ied
lipsindu-ţi curajul să pleci,
(apropo, nici măcar nu-mi place
lipsindu-ţi puterea de a cere mângâieri
carnea de ied)
dar iată, a venit ceasul,
ca să mă veselesc
chipurile voastre dragi
cu prietenii
s-au întors iarăşi către Mine,
nu sunt mânios, Tată,
iar Eu voi face risipă de iertare
nu-Ţi reproşez nimic,
pentru ca voi, pierduţi fiind,
nu ofer ascultarea
să vă aflaţi
la schimb cu iubirea,
dar ştiu prea bine
dar cred
că niciodată nu va mai fi la fel
că nu îndrăznesc prea mult
şi nu voi conteni să mă-ntreb
dacă, la rândul meu, Îţi cerşesc
în iureşul dansului,
nu partea de avere
în vacarmul chimvalelor:
ce mi se cuvine,
voi v-aţi rătăcit
ci partea de dragoste
sau Eu sunt cel care v-a pierdut?
şi de clemenţă
cel care S-a pierdut?
eu nu m-am îndulcit
Foametea
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Un trubadur ne-ngână dintr-o strună
În dansul nostru,-nconjuraţi de ele.

Şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l înjunghiaţi şi, mâncând, să ne veselim
Priveşte-mi ochii-n vise călătoare
(Luca, 15.23).
Pe drumuri adâncite-n altă lume,
dansaţi, bateţi din palme, veseliţi-vă
Nu mă-ntreba: Ce este asta, oare?
în fulgerarea tăişă a fierului
Eu o să tac, las dorul să ne-ndrume...
care-mi va secţiona grumazul
tu ai, Stăpâne, promisă
o viaţă după moarte,
dar nouă, viţeilor,
nimic nu ni s-a făgăduit:
a te naşte curat
e o ameninţare?
a te naşte curat e o vină
sau, mai rău, un păcat?
dacă da, a cui vină?
şi de ce eu, Stăpâne?
de ce trupul meu,
care n-a apucat să guste viaţa,
trebuie, în schimb, să guste moartea?
ajută, Stăpâne, neştiinţei mele
ajută-mi mie, viţelului celui gras,
să-nţeleg.
--------------------------------------------------------

Emine, tu
Sălbatic eşti drumul ce-mi poartă
Un dor răstignit în cuvinte,
Legată-s de tine şi soartă,
Iar Doina mi-aduce aminte
Cum totul se naşte-n poveste,
În Lac sau în Florile-albastre
Şi chiar dacă-a fost sau mai este,
E scris peste ceruri şi-n astre.
Luceafăru-şi scrie menirea
Pe piatră de timp şi altare,
Eu plâng, mă mai pierd azi cu firea,
Când versu-i închis la hotare.
Şi totuşi, Emine, iubite,
Tu scrii doar la îngeri, în cer,
Din suflet, din inimi zdrobite
O ultimă rugă-îţi mai cer:
Să fii tu, de-a pururi, solie,
Ca punte făcută în veacuri,
Cu dragoste-n stele şi-n glie,
Balsam pentru minte şi leacuri...
Inventar

Daniela TIGER
Priveşte-mi ochii...
Priveşte-mi ochii-n dimineţi senine
Şi scaldă-te-n priviri rătăcitoare,
Iar gândul tău, pe gându-mi să anine
Când frunze-ngălbenite or să zboare.
Priveşte-mi ochii-n serile de toamnă
Cu picături de rouă siderală,
Lăsându-te în voia care-ndeamnă
Un pas domol pe-aleea temporală.
Priveşte-mi ochii-n nopţile cu Lună,
Scântei de foc se vor prelinge-n stele,

Care este luna, din ce anotimp
Lumile clepsidrei s-au întors pe dos,
Chiar norii aceştia s-au urcat pe timp,
Au uitat şi calea mersului pe jos?
Care-i anotimpul, despre ce vorbim,
Ştii ce număr porţi la picior de vis,
Când şoapta ne spune în limba de mim
Că toate sunt scrise apoi s-au ucis?
Uite, anii-albaştri, ca mărgelele,
Sanie se duc pe-alte vechi hotare
Parcă ne scurtează, râzând, zilele,
Iar noi pierdem timp făcând inventare.
------------------------------------------------------
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„exuberant şi vital” anatemizat mereu de latinocentrismul instaurat de Şcoala Ardeleană, care îl
cataloghează drept eretic şi barbar, sau, după
conjunctură, romantic şi iraţional. Vorbim de
mitul lui Zamolxis şi de dacismul care a literaturizat acest filon şi l-a transformat în mit etnogenealogic, spre disperarea latinismului arogant
şi raţional care încă îi reproşază dacismului argumentarea mi(s)tică, uitând mereu că miturile
pot fi pentru un popor „mai adevarate decât
realitatea” – cum spunea Blaga în 1921 şi cum
teoretizează Baudrillard1 60 de ani mai târziu.
Din teza mitului fondator, mit care nu ar fi decât
o realitate cu sensul în cer, Blaga face un întreg
manifest programatic. Este vorba de un articol
aproape uitat acum, apărut într-unul din primele
numere ale revistei Gândirea sub titlul sugestiv:
Revolta fondului nostru nelatin2. Înainte de toate, să evidenţiem intenţia redacţiei de a aduce
textul blagian într-un orizont ideologic şi de a
face din el un gest programatic al încă plăpândului gândirism. Nu numai că articolul apare ca
editorial în primele pagini ale revistei, dar el e

vădit promovat în orizontul de aşteptare al congresului scriitorilor şi artiştilor (e vorba de Societatea Scriitorilor Români şi de Societatea Tinerimei Artistice), congres pe care Gândirea3 îl
anunţase cu temeri şi reproşuri pentru lipsa de
ideal încă din luna iulie.
Cerând restituirea cultului strămoşilor,
Blaga face mai întâi apel la istoria mitică, la
hiperrealitatea care ne veghează trecutul şi ne
validează prezentul ca o instanţă mistică: „Nu e
lucru nou – spune Blaga – suntem morminte vii
ale strămoşilor. Între ei sunt de aceia pe care îi
ocrotim şi-i îmbrăţişăm cu toată căldura, din
motive istorice şi politice; dar avem şi strămoşi
pe care îi tratăm ca pe nişte copii vitregi ai
noştri […] Cunoscutul ritm de linişte şi furtună,
de masură si exuberanţă, ce-l gasim în viata
altor popoare se lămureste mai mult prin logica
inerentă istoriei, prin alternarea de teze si antiteze, cum le-a determinat un Hegel bunăoară.
Acelaşi ritm are la noi rădăcini cu mult mai
adânci în insuşiri temeinice de rasă. Deosebirea
aceasta ne îngăduie frumoase perspective istorice. Cei ce aparţin trecutului cu pozitivismul lor
sec sau neastâmparat vor mormăi în barba lor
apostolică: e un romantic”.
Paradoxal, textul acestui romantic desuet
a fost unul din exemplele protocronismului literaturii noastre, pe care o arată ancorată în fundalul mitologizant al Europei interbelice. Era
epoca marii insurecţii a misterului împotriva
dezvrăjirii lumii. Vânat de un realism despotic,
misterul chema literatura europeană la redescoperirea copilăriei pierdute a umanităţii, promiţându-i să aducă din Indii imaginare vraja şi fericirea timpului când omul coabita cu zeii rămaşi încă aici, cu noi, în mituri, basme şi vrăji.
Sau, cum poetic o spune Blaga în Zamolxe
(1921), poem dramatic al cărui prim fragment
apare o lună mai târziu, şi tot în Gândirea, poate
ca un răspuns de adeziune la propriul manifest:
„[Pe Dumnezeu] îl închipui om şi-l rogi să vie’n
sat/ unde-l aşteaptă toate visurile omeneşti”4.
Despre încercarea de revrăjire a lumii
prin mit şi mister avem a grăi în cele ce urmează, arătând cum Blaga şi alţi autori români din
interbelic au ajuns personaje importante în basorelieful cu autori care au format piedestalul eroicului mit, şi cum dacismul autohton a asigurat
fundalul acestui basorelief european.

1 v. J. Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris,
Galilée, 1981, p. 69 sq.
2 L. Blaga, Fondul nostru nelatin, în Gândirea, an I, nr.
10/ sept. 1921, p. 181-182.

3 v. C. Petrescu, Congresul scriitorilor şi artiştilor, în
Gândirea, an I, nr. 6/ iul. 1921, p. 101-102.
4 L. Blaga, Zamolxe, în Gândirea, an I, nr. 11/ oct. 1921,
p. 204.
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În sufletul acestui popor există un filon
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Ştiinţa canibală şi criza lumii moderne l-a constrâns să treacă de la serenitate la curiozitate, de la necesitate la utilitate, de la interes
Cu doar patru ani înainte de apariţia ma- ideal la interes material, care toate nu sunt decât
nifestului lui Lucian Blaga, pe 7 noiembrie scala deficitului de imaginaţie care îl pândeşte
1917, Max Weber5 formula oraculara teză: „die pe omul modern.
Entzauberung der Welt”, susţinând că „dezvrăjirea lumii” a făcut să dispară din viaţa omului
Un destin asumat: re-vrăjirea lumii
„ultima şi cea mai sublimă valoare a lui”, încrederea în magie, cu efecte catastrofale în deveniÎn 1918, când apare Declinul Occidenturea lui: atrofierea „forţelor incalculabile ale mis- lui, Oswald Spengler va aduce revoluţia traditerului” şi pustiul dezvrăjirii. Modernitatea, ex- ţionaliştilor până sub balconul filosofiei acadeplică Weber, trăieşte sub dictatul clipei şi nu mice, cerând insistent renaturarea tradiţiei ca
realizează că înalţă osanale unei ştiinţe canibale, „destin asumat”. În viziunea filosofului german,
cea care ne-a edificat o utopie numită progres, naţionalismul nu mai era o opţiune, ci un dezidar care nu i-a adus omului decât cântărire, ra- derat, şansa plăpândă pentru ca relegatul Erdzeit
ţionalism şi birocraţie. Vinovat ar fi prezentul să străbată iar istoria prin cultură, iar cultura să
acesta prea scund pentru „omul înalt” de care pregătească resurgenţa unui viitor luminos.
vorbise Nietzsche şi pe care îl creionase Hegel.
Deziluziile filosofului faţă cu moderniLa critica lui Weber, filosofia ocultă va adăuga tatea vor contamina zona gândirii politice prin
prin vocea lui Guénon o notă profetică, dezvol- Carl Schmitt şi Ernst Jünger, pătrunzând până în
tând tema crizei lumii moderne: „E suficient să hermeneutica fenomenologică a lui Heidegger,
privim în jurul nostru pentru a ne convinge că care vedea progresul şi tehnologia ca pe cauza
toată această stare de fapt este o caracteristică a denaturării esenţei gânditoare a omului. Filosolumii actuale şi să constatăm peste tot această fia cultă nu va putea să facă mai mult pentru redegradare profundă pe care Evanghelia [Mt. 24, vrăjirea lumii, limitându-se să propună întoarceDan. 9, 27] o numeşte ‘urâciunea pustiirii’”6.
rea la pierduta unitate magică dintre fiinţă şi
Când Weber termina necropsia cadavru- transcendenţa ei. Mult mai vehementă va fi relui numit magie, un curent de simpatie pentru zistenţa filosofiei oculte, care a pornit să căute
fantomele religiilor moarte unise deja intelec- relicte magice până în îndepărtata Thule, iar tratuali din toată Europa pe baricadele unei tradiţii diţii contemplative în misterioasa Asie premopăgâne, de unde încerca timid şi tremurat sal- dernă. Dinspre nordul viking, sau dinspre sudul
varea lumii prin re-vrăjirea ei. Rezistenţa începe sufist, re-vrăjirea se va numi acum Tradiţie Priodată cu apariţia unei puzderii de reviste, apa- mordială, visul care, ca în cazul şeicului alawit
rent marginale, precum Le Voile d'Isis (1890- Mustafa Abd al-Aziz (aka românul Mihai Vâl1898), L'Initiation (1888-1912), Lucifer-Gnosis san), oferea speranţa că „procesul prin care s-a
(103-1908) ş.m.a., în care ocultiştii acuzau secu- ajuns la declinul Occidentului în timpuri moderlarizarea misterului şi prosternarea lumii mo- ne se va încheia de la sine, pe cale naturală, ca o
derne în faţa lui deus ex machina. Dinspre aces- împlinire deplină a tradiţiei, prin atingerea unei
te reviste se va auzi tot mai răspicat chemarea la limite marcate, pare-se, de o catastrofă a civilire-vrăjirea lumii prin întoarcerea la o - cultură şi zaţiei. Din acest moment, o schimbare de direci-raţional. Pe străzi, fantoma misterului, acel ţie pare inevitabilă, iar datele tradiţiei, atât cele
„Erdgeist” care îl vizita pe Faust, luase deja chi- din Orient, cât şi cele din Occident, indică faptul
pul lui Dumnezeu. Sau, cum o spune Blaga prin că se va produce o restaurare a tuturor posibilipersonajul său Zamolxe: „Duhul meu [al zeului] tăţilor tradiţionale, care încă preocupă omenirea
– al meu sau al pământului este totatât”7.
de azi, fapt ce va coincide cu o remanifestare a
Sub sloganul „Progresul este mai mult spiritualităţii primordiale şi, în acelaşi timp, madecât o iluzie, este o deziluzie” (Helena P. Bla- nifestările anti-tradiţionale şi elementele umane
vatsky), revoluţionarii se vor folosi de spiritism, care le intrupează vor fi aruncate în afara acestei
magie, hipnotism şi alte instrumente ale miste- ordini şi umilite definitiv”8.
rului pentru a răspândi scepticismul faţă de acea
În limbajul tradiţionalismul ocult, toată
felix culpa a omului numită raţiune, păcatul care această „catastrofă” nu era decât revoluţia care
va repatria forţat fiinţa din exilul cunoaşterii
ştiinţifice, aducând-o înapoi, pe tărâmul luxuri5 cf. M. Weber, Wissenschaft als Beruf (Vortrag), în
Gesamtausgabe, Bd. I, Tübingen, 1994, p. 22-23.
6 [R. Guénon], La Grande Désolation (extrait de
Prophecy), în „Le Voile d’Isis”, feb.-mart. 1922, p. 518; 8 M. Vâlsan, La fonction de René Guénon et le sort de
text reluat în La crise du monde moderne (1927).
l’Occident, în „Études Traditionnelles”, nr. 293-294-295/
7 L. Blaga, Zamolxe, în loc. cit., p.
Juil., Août, Sept., Oct, Nov. 1951, p. 213.
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ant al cunoaşterii magice. Un scrutat locus periucundus care mai păstra robusta încredere a
neo-platonicienilor că adevărata libertate a omului este vraja, magia. Ideea poetizată încă din
1919 de Lucian Blaga, partizan şi el al re-vrăjirii
lumii prin mister: „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii/ şi nu ucid/ cu mintea tainele, ce lentâlnesc/ în calea mea”...
Tribunii tradiţiei despre nopţile lor magice
Revoluţia tradiţiei a făcut din mituri şi
trimiteri arhaice baricadele re-vrăjirii lumii, alimentând cu un patos extraordinar literatura europeană de la începutul secolului XX. Pentru a-i
putea înţelege avântul, trebuie să ne întoarcem
în anul prelegerii lui Max Weber, în 1917, când
apărea la Viena, sub semnătura ocultistului Johannes Balzli, biografia „invincibilului tribun” al
revrăjirii lumii, Guido von List, cel care s-a declarat neobositul iscoditor al „tuturor fenomenelor misterioase de vrăji sau magie”9. Intitulată
Guido v. List. Descoperitorul înţelepciunii ariene străvechi. Viaţa şi creaţia sa (Viena, 1917),
biografia îl prezenta pe bătrânul ocultist – la
data apariţiei avea 69 de ani – ca pe cel mai autentic exponent al naţionalismului metafizic german, unul dintre primii insurgenţi ai revoluţiei
conservatoare şi cel dintâi care, sub stindardul
tradiţiei politeiste, a condus martirii luptei de
eliberare a Germaniei de sub ocupaţia Imperiului Roman, acelaşi care în timpurile moderne se
numeşte Biserica romano-catolică. Sub sloganul
„ştiinţa vă va spune că noile adevăruri sunt
mereu antagonice şi întotdeauna greşite”10, von
List a dezvoltat ideea teozofului Sebaldt von
Werth despre „religia occultă a Germaniei”.
Idee pe care List a transformat-o în viziune sub
numele de Armanenschaft. Pornind de la Herminones, un lexem prin care Tacitus numise triburile germanice din interiorul continentului
(medii Herminones)11, von List ajunge pe baza
arheologiei mito-lingvistice la concluzia că „Armanen oder Irminen” definise cândva religia secretă a vechilor triburi germanice şi, mai mult,
chiar elita ei teocratică. În viziunea lui List, un
Mare Preot-Rege cunoscător al acestei cunoaşteri oculte a trecut din generaţie în generaţie
conducând poporul german până în legendă.
Unde am mai auzit aşa ceva? E vorba aici de un
calc cultic sau a cunoscut von List poema emi-
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nesciană Strigoii, tradusă în limba germană de
Regina Maria şi publicată în Rumanische Dichtungen (1881)?
List a numit renaşterea acestei religii păgâne „Wuotanismus” şi a militat mereu pentru
practicarea ei la nivel de masă, disimulând însă
cu grijă aici şi un elitism iniţiatic bazat pe un set
secret de învăţături ariosofice. Cu avânt mesianic, el a fondat în 1908 Societatea Guido von
List (Guido-von-List-Gesellschaft), al cărui scop
declarat a fost continuarea moştenirii ultimului
Mare Preot al arienilor. În interiorul acestei organizaţii, List crează în 1911 o incintă secretă
(Der Hohe Armanen-Orden), bazată pe cel mai
pur arimanism, adunând aici forţa magică a runelor cu universalismul kabbalei. Locul pe care
şi l-a arogat tribunul în tot acest eşafodaj miticomistic ne-a fost devoalat într-o scurtă fantezie
intitulată O noapte magică (1903), unde o profetesă divină (Hechsa) îi prezice naratorului
(List) că nu va fi eliberatorul Germaniei, ci bardul acestei profeţii.
Pe când se mai făcea escală în insula Thule

În 1918, după modelul List-Gesellschaft,
se înfiinţează Societatea Thule (Thule-Gesellschaft), celebră pentru destinul ei leagat de naţional-socialismul de mai târziu. Principalul fondator, Rudolf Freiherr von Sebottendorff, era un
admirator declarat al lui von List. Prin intermediul noii organizaţii, argoul ariosophiei va deveni limbajul universal al arianismului. Sebottendorff împumută de la List nu doar terminologia ocultă, ci şi admiraţia acestuia pentru
vikingi şi folclorul islandez. E vorba de Nordul
mitic, acolo unde călugărul irlandez Dicuil12 găsea pe la anul 825 că enigmatica Thule ar fi una
şi aceeaşi insulă cu Islanda. Despre Thule scrisese Vergiliu (Georgicon, I, 30), numind-o „ultima Thule”, şi semnalând-o astfel, împreună cu
Solinus (De mirabilibus mundi, 22, 11), ca pe
un loc nordic, ultimul punct din care omenirea
mai putea vedea mişcările aparente ale soarelui,
cele care dăduseră substanţă simbolică tuturor
cultelor de mistere. De aici, din localizarea ei pe
lângă cercul polar, s-a născut mitul unei „rase de
ghiaţă”, un popor de oameni transparenţi, ca în
referirea lui Polybios (Historíai, 34, 5, 3), care
s-a unit cu muritorii şi a dat naştere rasei ariene,
singura care conservă toate facultăţile superioare ale poporului de pe magica insulă Thule. Admiraţia lui Sebottendorff pentru rădăcinile nor9
Guido
von
List,
Von
der
Deutschen
Wuotanspriesterschaft, Berlin-Zürich-Leipzig, 1893, p. dice ale poporului german va duce la publicarea
unei ample culegeri, în 24 de volume, de folclor
24.
10 motto-ul lui Alfred Russel-Wallace la Guido von-List,
Das Geheimnis der Runen, Berlin, 1907.
11 Tacitus, Germania, 1, 2.

12 Dicuili, Liber De mensura orbis Terrae, 7, 2, 5.

PAŞII PROFETULUI

79

nordic, în special islandez: Proza şi poezia
antichităţii nordice (Jena, 1912-1930). De aici
se naşte aşa-numita identitate germană, caracterizată prin eroism, simplitate, iubire de pământ
şi libertate. Efigia vikingă a lui homo germanicus nu putea fi completă fără wotanism, fără
mistica ce opunea raţionalismului iluminist o
natură însufleţită de magie.
Curajul cu care revoluţia tradiţiei a redesenat transcendenţa naturii nu l-a putut face pe
Weber să uite deznădejdea cu care romanticii
întrezăriseră „natura dez-dumnezeită (die entgötterte Natur)”. E aceeaşi natură înghesuită între
legile fizicii şi utilitarismul lui Epicur ca în
poema lui Schiller, Zeii Greciei (32, 168). Găsim aici sintagma die entgötterte Natur care îl
va inspira pe Weber o sută de ani mai târziu. Cât
despre împrumuturile pe care le face Weber din
tumultul revoluţiei purtată în numele mitului şi a
tradiţiei, amintim aici ideea că monoteismul ar fi
contribuit decisiv la „dezvrăjirea lumii”. Convingerile religioase ale lui Weber nu ating însă
radicalismul neo-păgân al ocultiştilor, ci se
opresc la critica acelui deus absconditus care ar
fi golit catedralele şi i-a pervertit pe credincioşi.
Este vorba de zeul ascuns, pe care Blaga l-a numit Marele Anonim, a cărui retragere într-o asceză din afara lumii (innerweltliche Askese) ar fi
redus, în viziunea lui Weber, relaţia omului cu
divinul până la un raţionalism religios îngust,
discreditând astfel vraja şi toată magia creaţiei.
Ascunderea zeului şi mantelarea reprezentărilor
lui antropomorfe pot fi imputate atât Vestului,
cât şi Estului, mai spune Weber, care prin Biserica romano-catolică, respectiv, prin confucianism, au redus relaţia cu divinitatea la o simplă
tehnică de adoraţie, anulând extaza şi secularizând magia.

Cu un altfel de sens ajunge Thule şi ţinutul hiperborean în teozofie. Acolo unde, cele
două toposuri mitice nu mai reprezintă mirabila
tradiţie primordială, ci devin un simplu moment
din geneza mistică a omenirii. De exemplu,
Annie Besant, care a condus din 1907 Societatea
Teozofică, spune în Genealogia omului (1910)
că enignatica Thule trebuie căutată undeva pe
lângă Kamceatka, acolo unde „s-a format al IIlea continent, numit Hiperborea sau Plaska
[Dwipa]”, tărâmul care a dat a doua rasă de
oameni. Nimic în plus faţă de H. P. Blavatsky,
autoarea Doctrinei secrete, cea care îi fusese
autoarei maestră şi chiriaşă.
Thule îşi păstrează toată încărcătura ei
mitică, originară la gnosticul René Guénon14,
pentru care enigmatica Thule este unul dintre
centrele hyperboreene ale Tradiţiei Primordiale.
Numai că aici, „Thuli sau Tula hiperboreană”,
din care „grecii au făcut Thule”, necesită o paranteză explicativă. Guénon relaţionează acest
centru primordial la mai multe „centre secundare”, rezumând astfel o mai veche teorie a masoneriei, preluată din literatura rozicruciană,
despre multiplicarea în lume a colegiilor (Klöster) cunoaşterii primordiale. În Nume şi reprezentări simbolice ale centrelor spirituale (1927),
Guénon ţine să explice această multiplicare:
„Trebuie să observăm, de altfel, că acelaşi nume
Tula a fost dat unor regiuni foarte diverse,
întrucât şi astăzi îl găsim la fel de bine în Rusia,
ca şi în America centrală. Fără îndoială, trebuie
să credem că fiecare din aceste regiuni a fost, la
o epocă mai mult sau mai puţin îndepărtată,
sediul unei puteri spirituale care a fost ca o
emanaţie a acelei Tula primordiale”15.

Prin venele statuilor curg mituri
„Ultima Thule” a fost o temă frecventată
de ocultişti cu mult înainte de apariţia lui ThuleGesellschaft. Într-o Istorie generală a iniţierii
(1832), un istoric francez al masoneriei prezenta
un sugestiv Poème de la Maçonnerie, în care ni
se spune că Thule aparţin înainte de toate unei
geografii iniţiatice. A pleca spre insula din
Nord, interpretează istoricul devenit hermeneut,
echivalează în limbaj esoteric cu iniţierea însăşi,
căci Thule este promisiunea cunoaşterii de dincolo de lume, speranţa aflării legilor naturii vrăjite, secretul ascuns sub „voalul lui Isis din Saïs,
pe care niciun muritor nu l-a ridicat”13.

Când Guénon scria pasajul de mai sus, el
încă nu ştia nimic despre tradiţia sacerdotală a
Daciei. Abia în anul 1935, când un român îi trimite manuscrisul intitulat La Dacie hyperboréene, Guénon adaugă Dacia printre centrele de
emergenţă a tradiţiei hiperboreene, spunând:
„natura hiperboreană a tradiţiei româneşti sau
dacice îmi pare foarte verosimilă şi ea explică
multe lucruri enigmatice legate de Orfeu, Zalmoxis, etc. Nu văd nici cum toate pasajele din

O lecţie pentru Guénon

14 v. R. Guénon, La Terre du soleil, în Etudes
traditionnelles, nr. 193/ janvier 1936, p. 35.
13 cf. Pierre-Gérard Vassal, Cours complet de 15 cf. R. Guénon, Le roi du monde, cap. X: Noms et
Maçonnerie, ou Histoire générale de l'initiation…, Paris, représentations symboliques des centres spirituels, 1927,
1832, p. 105-107.
p. 44.
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autorii antici citaţi de dumneavoastră [în manuscris] ar putea să se înţeleagă altfel”16.
Încurajările lui Guénon pentru cercetarea
filonului dacic al tradiţii primordiale sunt adresate lui Vasile Lovinescu (aka Geticus), corespondentul său român, şi apar peste tot în cele 42
de epistole adresate de Guénon fălticeneanului.
Datate 1934-1940, scrisorile au rămas, după
ştiinţa mea, netipărite până azi. Iată şi un exemplu de susţinere a arheologiei esoterice întreprinsă de Lovinescu: „Ceea ce dumneavoastră
îmi spuneţi ca urmare a cercetărilor voastre asupra tradiţiei dacice este mereu foarte interesant”17. Sau, în alt loc: „tradiţia dacică ar reprezenta în orice caz o continuare a tradiţiei hiperboreene sub o formă mult mai pură decât a celţilor”18. Celţi de la care, adăugăm noi, se revendică toată masoneria modernă!
Publicată în mai multe numere din Études Traditionnelles, între 1936-1937, Dacia hiperboreană a reuşit să fie suficient de convingătoare în susţinerea dacismului, concluzionând
că pe teritoriul vechii Dacii a existat o „prelungire a unei vieţi iniţiatice [străvechi] până la mijlocul secolului XIX”19. Însă adevărata realizare
a acestui „studiu” (cum îi spune Guénon), ţine
de dovezile pe care autorul le adună din literatura antică despre caracterul hiperborean al religiei dacice. Din multitudinea de probe am ales
ca exemplu afirmaţia lui Clement din Alexandria, care pomeneşte în Stromate, IV, 213, de
„hiperboreanul Zamolxis”, devoalând astfel un
cult deopotrivă polar (iniţiatic, adică) şi solar. O
altă notă interesantă, Lovinescu o găseşte la
Marţial, care spune într-o Epigramă (IX, 45),
adresată soldatului Marcellinus, care tocmai pleca la război în Dacia, că de la „Polul getic (Geticus Polus)” se văd astrele cerului hiperborean.
Toate exemplele lui Lovinescu anulează însă căutările ţinutului hiperborean pe lângă Polul Nord, cu localizări fanteziste în Kamceatka, Islanda,
sau stepele cazace... şi aduce pe tărâm dacic toată tradiţia iniţiatică europeană.
Pe urmele aurului
Cu voia cititorului – mon semblable,
mon frère – voi adăuga aici o foarte scurtă contribuţie la identitatea heperboreană a tradiţiei dacice. Ne amintim că despre bogăţia regelui din

Thule, Nerval a scris un întreg poem: Le roi de
Thulé. Poetul francez nu face însă aici decât să
poetizeze o informaţie din Herodot (Istorii, IV,
13) despre aurul hiperboreenilor, atât de mult
încât trebuia păzit de grifoni. Dar nici în
Kamceatka, nici în Islanda, nici în alte localizări
nordice nu se extrăgea aur în vremurile antice.
Aur se găsea însă din abundenţă în Dacia, acolo
unde Dio Cassius vorbeşte despre „aurul lui Decebal” jinduit de romani. Renumele acestui aurum Hungaricum (sive Transylvanicum) va
ajunge până în Onomatologia medica (1758) a
alchimiei spagirice, ca cel mai fin aur din Europa.
Dar poate că nu despre aurul de „22 de
karate” este vorba în acest mit, ci despre un alt
aur, spiritual, pe care Nietzsche îl pune pe seama hiperboreenilor şi a înţelepţilor lor în capitolul liminar din Anticristul (1888): „Să ne
privim în faţă. Suntem hiperboreeni – noi ştim
suficient de bine la ce depărtări vieţuim. ‘Nici
pe pămînt şi nici pe mare nu vei găsi calea ce
duce către hiperboreeni’ – asta o ştia despre noi
deja Pindar. Dincolo de miazănoapte, de gheţuri, de moarte – viaţa noastră, fericirea noastră... Noi am descoperit fericirea, noi cunoaştem
calea, noi am găsit ieşirea din mileniile labirintului. Cine altcineva ar fi găsit-o? În niciun caz
omul modern”.
România s-a aflat în prima linea a revoluţiei hiperboreene cu nume ca Blaga, Densuşianu, Pârvan, Eliade, Vulcănescu, Vâlsan sau
Geticus. Aceşti hermeneuţi ai depărtărilor tainice au participat la resurecţia genelor noastre geto-dacice, făcând din tradiţia dacică (a se citi
hiperboreană) revolta omului căruia ştiinţa i-a
secularizat magia, iar mult-adulata „simetrie şi
armonie latină” i-a obturat „adâncimile aproape
metafizice ale sufletului românesc” – cum atrage atenţia Blaga în articolul manifest Revolta
fondului nostru nelatin (1921). Şi atunci, „De ce
să ne mărginim numai la un ideal cultural latin,
care nu e croit în asemănare desăvârşită cu firea
noastră mult mai bogată? Să ne siluim propria
natură – un aluat în care se dospesc atâtea virtualităţi? Să ne ucidem corsetându-ne într’o formulă de claritate latină, când cuprindem atâtea
alte posibilităţi de desvoltare?”20
Sunt întrebări care rămân actuale şi azi.
E semn că revolta fondului nostru nelatin continuă. Sau poate că a eşuat?

16 Scrisoarea din 25 noiembrie 1935, Cairo, în R. Guénon, Correspondance avec Vasile Lovinescu, non publié,
în www.index-rene-guenon.org.
17 Scrisoarea din 30 decembrie 1936, Cairo, în idem.
18 Scrisoarea din 25 noiembrie, 1935, Cairo, în idem.
19 Geticus, La Dacie hyperboréene, Puiseaux, 1987, p.
131.
20 L. Blaga, Fondul nostru nelatin, în loc.cit., p. 182.
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PREMIUL II,
acordat de CENTRUL CULTURAL
„LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
FRANCISC-MIHAI LÖRINCZI – SIBIU
Motto:
”Şi lângă minunea cea mai simplă/ am stat cum
se cuvine”

LA POARTA
NEBĂNUITELOR TĂCERI
Poet al luminii şi al tainei, al miticului:
fără gândire mitică nu se naşte nicio poezie şi al
tragicului, al esenţelor şi al metaforei, născut
sub21 semnul unei fabuloase absenţe a cuvântului Lucian Blaga survolează un spaţiu vast care trece mult de porţile necuvântului: „primul
poet care descoperă la noi cuvântul „ne-cuvânt”,
vocabula a cărei menire nu este comunicarea, ci
tocmai expresia imposibilităţii de a comunica,
pentru că ceea ce cuvântul aspiră să denumească
nu pare a avea început22 şi sfârşit, nu pare a fi
delimitabil prin semn.” Pe versanţii verticali ai
mitului marele creator aşază lebăda purificată în
fundamentul necuvântului, nimic mai enigmatic
decât tăcerea: „existenţa în cuvânt, o realitate
nouă, nebănuită. Care antrenează noi drame. Sar putea spune că ipostaza liniştii (a tăcerii, a
absenţei cuvântului) s-a transformat
într-o nebănuită dramă a cuvântului”23: „Doamne, îmi făgăduieşti/ Că în tăcerea
aceasta/ Îmi vei păstra
nemoarte cuvintele?”24, o ne-grăire transmundană, o stare revelată la limita de sus a sensibilului: „teatrul seamănă cel mai mult cu poezia.
Frumuseţea vine din metaforă, din imaginea închisă şi nu explicată. În general, în teatru, tendinţa este de a desface, de a lămuri totul. Tentaţia mea este să re-încifrez
textul sub forma
unei posibile realităţi”25, o idee care se împleteşte elegant cu cea blagiană a tainei, care aduce o nouă lumină asupra lumii: unde şi când mam ivit în lumină nu ştiu, / din umbră mă ispi-

21 Lucian Blaga, Opere 6. Hronicul şi cântecul vârstelor,
Editura Minerva, Bucureşti, 1997, p. 3.
22 Marin Mincu, Lucian Blaga. Poezii, Editura Pontica,
Constanţa, 1995, p. 144.
23 ibidem, p. 145.
24 Ana Blandiana, La cules de îngeri, Editura Litera
Internaţional Bucureşti-Chişinău, Bucureşti, 2002, p. 56.
25 Alexandru Tocilescu, Toca se povesteşte, vol. I-II,
Ediţie îngrijită de Florica Ichim. Bucureşti, 2016, Editura
Cheiron, II. p 17.
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tesc singur să cred/ că lumea e o cântare26 înmiresmându-i misterul, nu dezvăluind, ci mărind a lumii taină, aşezând miraculosul într-un
spaţiu rural atemporal de mirifică intimitate: „Şi
totuşi, în străvechea primăvară, / Mă pierd. Şi-s
fericit. Un altul sunt. / Ins de ţărână, sânge
şi
Cuvânt, / Ce vede pomi şi flori întâia oară.”27
Poetul cultivă un lirism transcendental,
în centrul acestui amfiteatru aflându-se taina,
misterul, care nu numai că nu tinde spre dezvăluire, ci, mai mult, este investit cu o putere şi
mai mare de suire în nebănuit: eu cu lumina mea
sporesc a lumii taină / […] şi tot ce-i ne-nţeles/
se schimbă-n ne-nţelesuri şi mai mari28, o poezie a rezonanţelor cosmice şi telurice, parfumate
de revelaţie: „creaţia culturală este o plăsmuire a
spiritului omenesc de natură metaforică, destinată 29
să reveleze un mister prin mijloace metaforice” , o reologie poetică de un rafinament dobândit prin transfigurarea sentimentelor în cuvânt viu, într-un lirism de tandră abisalitate, de o
fineţe intelectuală şi de o expresivitate artistică
desăvârşite, plonjând în delte filosofice: „lumina
pe care o aduce cu sine e un mijloc de descoperire, de revelare30 şi de descifrare a acestui mister
împrejmuitor.” Misterul e în lumină, în înviere, nu în creştere:
„creşterea e spectacol, înnoirea e ardere.”31 Miresmele devin mântuitoare,
teritoriu al nebănuitului, al tainei.
„Învierea nu
te ia/ decât în haine de nuntă.”32 Miraculosul se
petrece fiindcă „poetul, cum spune Heidegger, e
aruncat mereu
în imediata apropiere a tuturor lucrurilor.”33 Este o poezie a conştiinţei lirice tulburate de estetica fiinţei: „moartea şi naşterea,
dar şi iubirea, ca smintire a rânduielii interioare,
sunt taine care se dezleagă mereu cu rest.”34
Metaforele revelatorii umplu cu nebănuit conştiinţa, devin speleoteme artistice şi surprind împietrirea luminii revelatoare în cuvânt: din poezia Răsunet în noapte: iese liniştea din munte
26 Lucian Blaga, Poeme alese, Ediţie bilingvă românăfranceză, Editura Grai şi suflet – Cultura naţională,
Bucureşti, 1998 p. 118, poezia Biografie.
27 Eugen Dorcescu, Sub cerul Genezei, Editura Mirton,
Timişoara, 2017, p. 15.
28 Lucian Blaga, Poemele luminii, Les poèmes de la
lumière, Ediţie bilingvă româno-franceză, cuvânt înainte
de Jean Poncet, cu o postfaţă de Horia Bădescu, Editura
Şcoala Ardeleană, 2016, Cluj-Napoca, p. 24.
29 Mircea Cenuşă, Interviurile lui Lucian Blaga, Editura
Şcoala Albei, Alba Iulia, 2000, p. 74.
30 Ion Pop, Lucian Blaga. Universul liric, Editura
Paralela 45, Piteşti, 1999, p. 6.
31 Valeriu Anania, Aurel Sasu, Despre noi şi despre alţii,
Editura Curtea veche, Bucureşti, 2009, p. 117.
32 Theodor Damian, Semnul Isar, Editura Paralela 45,
Piteşti, 2006, p. 66.
33 Nicolae Steinhardt, Monologul polifonic, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 87.
34 Alexandru Deşliu, Miezul lucrurilor, Convorbiri cu
Irina Petraş, Editura Pallas, Focşani, 2006, p. 179.
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unde locul i-a fost strâmt... e ceva nou, o lume
nouă, un cosmoid... Ăsta e secretul artei – într-o
singură operă un nou cosmoid...Tot aşa în poezia Somn – îmi aduc aminte că ţi-am spus-o
întâia oară la Lugoj, mergând la vie: În somn
sângele meu
ca un val se trage din mine înapoi
în părinţi.35
Pătrundeam în misterele lumii într-o duminică cu cireşi înfloriţi în curtea casei memoriale Lucian Blaga de la Lancrăm a cărei poartă,
mi-amintesc, eram licean în clasa a XI-a, ne-a
deschis-o Doamna Ana Isidora (Ana Dorica
Blaga-Bugnariu, fiica poetului Lucian Blaga).
Împreună cu colegii mei am intrat cu sfială în
muzeu, cu respectul cu care intri în casa dinainte
de la ţară.
Substanţa poetică absolută este tăcerea, o
coborâre înspre profunzimile metafizice ale fiinţei, o căutare mută: „şi ca un ucigaş ce-astupă
cu năframa/ o gură învinsă, /închid cu pumnul
toate 36izvoarele, / pentru totdeauna să tacă, / să
tacă” . Această tăcere semnifică trecerea spre
adâncimile filosofice: „şi amarul mi-l îngrop
într-o operă
metafizică, să tacă acolo ca într-un
mormânt.”37
Existăm în măsura în care ne amintim:
„Eşti iată, Aducere-Aminte, 38singurul triumf al
vieţii/ asupra morţii şi ceţii.” Substanţialitatea
amintirii ne defineşte de-plinătatea fiinţei. Avem
memoria lucrurilor şi a stărilor. Brazdele memoriei natale care ne fac stăpânii autenticului din
noi. Raiul interior. Aluatul convingerilor este
mai intens decât filoanele realităţii. Suntem influenţaţi şi amprentaţi de amintirile noastre ascunse, păstrate în sertarele abisale ale subconştientului, după cum scrie Lucian Blaga în Aforsime, parafrazez: prezentul tace sau vorbeşte,
numai trecutul cântă. De aici farmecul amintirii. Suntem atâta cât ne putem aminti. Un decupaj dintr-o lume retrăită prin re-memorare,
apusă fizic, dar intrată în povestea amintirii, în
paradisul picasso al imaginaţiei, amprentă a
spaţiului natal care îngereşte în noi cuptorul de
pâine caldă şi muşcate roşii cu o precizie de
oculist, şi tăind parcă cu diamantul fin poate
căuta inima de Acasă, inima din noi, din cei care
avem unde ne întoarce, avem ce ne aminti, avem
un cer, un început unde să plecăm. Şi deschizătura, ochiul magic, fuga în noi, calea de a ieşi
afară şi de a intra în neatinsele şi peste neîntinatele hotare, cum făcea C.S. Lewis prin dulapul
35 Cornelia Blaga-Bredicianu, Jurnale, Ediţia a II-a,
îngrijită, revăzută ţi comentată de Dorli Blaga, editura
Humanitas, Bucureşti, 2016, p. 147.
36 Marin Mincu, op.cit., p. 153.
37 Dorli Blaga, Tatăl meu Lucian Blaga, ediţia a III-a
adăugită, Editura Humanitas, Bucureşti, 2015.
38 Lucian Blaga, Poeme alese, ediţie bilingvă românofranceză, Editura Gra şi suflet, Bucureşti, 1998, p. 222.
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cu blănuri, în lumea lui Aslan, pentru ieşirea în
poveste, Alice; Sparkenbrok prin cele trei extazuri: iubirea, poezia şi moartea în opera lui Charles Morgan; este un decupaj în inima din scândura porţii. Şi îmi este atât de cunoscut acest
drum, acest decupaj, încât nu mai este un puzzle
pentru mine, ci doar acel declanşator firesc al
rememorării: „Cineva a decupat o inimă/ în
scândura porţii, / în bradul din scândura porţii,39/
în chihlimbarul bradului din scândura porţii.”
Un poem-emblemă. Aşa cum Blaga căuta inima
satului, acel spaţiu rural nu determinat geografic, ci un sat al lăuntricului, al marilor tăceri, al
nebănuitului. Loc patriarhal, cu muşcate roşii în
fereşti, ca la bunica mea, omul adevărat din
spatele porţii, din curtea de acasă, tihnă-dialog
sincer, curgere sufletească, timp al destăinuirii,
al trăirii alături de cei dragi. Timpul pe care nu
îl trăieşti alături de cei dragi nu există, scria
poetul Ovidiu Vasilescu. Curgere în celălalt suflet, ascultarea. O poezie cât un munte de Dragoste. Decupaj. Şi aproape intri ca să găseşti raiul. Dacă l-ai avut mai înainte. Or dacă ai fost
dinainte aflat. Ca să te poţi întoarce în rai trebuie să fi fost deja acolo. Mai întâi ne-a invitat
El. Citeşti o singură poezie şi deguşti raiul. E
transmutarea care se petrece prin forţa cu care a
fost ars cuvântul ca să devină bijuterie în celălalt, dantelă a tăcerii: „Chipul este imaginea
tăcută, copleşitoare a existenţei, dar el nu se
identifică, desigur, cu transcendenţa însăşi. Superior cuvântului, chipul exprimă un mister revelat, dar nu misterul însuşi, care rămâne atributul inpenetrabil al lumii cereşti. […] Chipurile
tăcute ale veşniciei sunt umbre ale luminii divine, indivizibile: Umbra lui Dumnezeu e mai vârtoasă în lumină, mai grea ca alte umbre. Umbra, spune Blaga într-un aforism, este 40
o reverenţă pe care o face lumina întunericului. Această
idee-metaforă o regăsim şi în opera poetei Ana
Blandiana, foarte elegant tăinuită sub geana
misterului, a umbrei celei desăvârşite, edificatoare în poemul Vânătoare: „N-am alergat niciodată după cuvinte, / Tot ce-am căutat/ Au fost
umbrele lor / Lungi, argintii, / Târâte de soare
prin iarbă, / împinse de lună pe mare; / Nu am
vânat niciodată / Decât umbrele vorbelor — / O
foarte iscusită vânătoare/ învăţată de la bătrâni /
Care ştiu / Că din cuvânt / Nimic nu e mai de
preţ / Decât umbra/ şi nu mai au41umbră/ Cuvintele care şi-au vândut sufletul.“ Trăirea întru
mister şi revelare, cum scrie Blaga, este profundă, transmundană, „potenţarea afectului are ca

39 Tănase, Anca , Iarna copacului, Cuvânt înainte de
Dumitru Ichim, Editura Etnous, 2015, Braşov, p.157
40 V. Fanache, Chipuri tăcute ale veşniciei în lirica lui
Blaga, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003, p. 35-36.
41 Ana Blandiana, op. cit, p. 346.
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scop lărgirea eului
până la suprapunerea peste
fiinţa universală”.42
Poezia este o experimentare a trăirii metafizice, a enigmaticei şi atât de nebănuitei tăceri, incursiunea inorogului în fabulous, această
unealtă a miraculosului. Poezia blagiană este o
călătorie a spiritului înspre profunzimile umane,
având ca centru satul mitic, cu o semiologie profundă, care penetrează atât liricul, cât şi opera
dramatică ca un filon aurifer cu o arhitectură
autarhică, la nivel teoretic dominând satul-idee.
Blaga consideră că „geografia în care-şi
fixează 43
săteanul locuinţa este o geografie mitologică.” Autarhismul ruralului îi imprimă nuanţa autenticului: „ţăranul este un politehnician.
El singur e architect, plugar, cântăreţ, 44
zidar.
Viaţa satului e totalitară şi cosmocentrică.”
După ce de veacuri omul a sfinţit locul,
iată că a început dezrădăcinarea, destrămarea
timpurilor noi. Această legătură sfântă dintre om
şi loc era trainică şi vie, binecuvântată, întipărită
în fiinţă, în adâncimea tăcerii: Tăcerera mi-este
duhul- / şi-ncremenit cum stau şi paşnic/ ca un
ascet de piatră, / îmi pare/ că sunt o stalactită
într-o grotă uriaşă, / în care cerul este bolta. /
Lin, / lin, / lin- picuri de lumină/ / şi stropi de
pace-45cad necontenit/ din cer/ şi împietresc- în
mine. Emigrantul a început să strice rânduiala,
să zdrobească nucleul. A spart intimitatea tăcerii. La sat nu mai locuiesc ţăranii care îşi iubesc pământul. Azi se pleacă acolo unde oamenii o duc mai bine: „Credinţa sa că veşnicia s-a
născut la sat, că satul reprezintă tradiţia şi nobleţea unui popor, îi va fi întărită şi de imaginea
satului helvetic: […] Ţăranii aceştia elveţieni au
uneori un trecut mai cert ca multe familii aristocratice europene. Şi, cu toate acestea, au rămas
la ţară, opt veacuri în acelaşi loc, şi feciorii au
continuat
munca părinţilor, fără ispita evadării.”46 Ceea ce nu se întâmplă în satul românesc
al zilelor noastre. Emigrarea în masă este o dramă naţională. Blaga s-a întors acasă. Şişkin47,
nu. Începe însingurarea, acea proorocire dostoievskiană: „Vremea însingurării? [...] Da, a însingurării, a celei mai crâncene izolări de care
lumea e stăpânită mai cu seamă în veacul nostru. Şi vremea asta nu s-a încheiat, vezi bine, nu
i-a sosit încă sorocul. Astăzi, fiecare om tinde să
se înstrăineze cât mai mult de cei din preajmă,
căutând în sine tot ce-i poate da viaţă din plin,

şi, cu toate strădaniile lui [...] în loc să se cunoască pe sine şi să desluşească rostul său pe
lume, rămâne un izolat. În veacul nostru societatea se fărâmiţează, fiecare om se retrage în
sine ca într-o vizuină, se însingurează, se fereşte
de ceilalţi şi-şi ascunde avutul, ca până la urmă
să se înstrăineze cu
totul de ei şi să-i îndepărteze
din preajma lui.” 48.
Opera blagiană este traversată de metafora tăcerii, care este purtată în caleaşca de aur
la umbra majestuoasă a ne-cuvintelor: „sistemul
de metaforizare cultivat de Lucian Blaga nu
poate fi despărţit de relaţia dintre semn-cuvânt
şi mister. Lumea capătă sens prin cuvântul scos
de autor dintr-un strat amorf al limbajului, fiind
astfel încărcat cu noi efecte şi potenţare artistică.
[...] De aceea, tăcerea se presupune a fi o sferă
maximă de posibilităţi existente înainte de a fi
creaţie: Limba nu e vorba ce-o faci. / Singura
limbă, limba ta deplină, / stăpână peste taine49şi
lumină, / e aceea-n care ştii să taci (Catren).”
Metaforele se deschid cupe îmbietoare
de crini şi se alungesc peste întreaga creaţie blagiană ca un curcubeu al lacrimilor, boltă misterioasă a tăcerii. Magicul salt al revelaţiei metaforice face să vibreze întreaga lume a sensibilului, să clocotească paradisuri în bucurie, marele mister al adâncurilor omeneşti: omul nu devine om decât încercând să-şi reveleze misterul.
În loja sinapselor nebănuitei tăceri se produc
modulaţii ale imaginarului, asocieri artistice
spectaculare, în starea fractală a unui alt anotimp sever al misterului şi al ne-cuvintelor, în
cetatea metaforică a lucidităţii.
Dacă geodele sunt spectaculare modelări
ale pământului, perlele sufletului sunt creaţii
născute de suflul interior, care vin din adâncuri
mari şi devin dar pentru aproapele însetat de
frumos. Harul artei naşte în om un fior nedesluşit şi îi dă emoţii pe care nu le poate stăpâni,
înălţându-l în labirintul misterului, o dimensiune
transmundană care este urzeala prin care se toarce tainica tăcere: „filosoful a tratat misterul ca şi
concept fundamental al sistemului său, poezia
transfigurează misterul ca taină a lucrurilor, ca
fluiditate imposibil de stăpânit într-o unică formulă, tocmai datorită omniprezentei umbre, de
la naştere până la moarte şi dincolo de moarte.
Lumea dată spre contemplaţie 50
nu-i mai puţin
misterioasă ca lumea eternităţii.”

42 Marin Mincu, op. cit. p. 144.
43 Mircea Cenuşă, op.cit, p. 76.
44 Ibidem, p. 79.
45 Lucian Blaga, Poemele luminii, Les poèmes de la
lumière, Ediţie bilingvă româno-franceză, cuvânt înainte
de Jean Poncet, cu o postfaţă de Horia Bădescu, Editura
Şcoala Ardeleană, 2016, Cluj-Napoca, p. 80.
46 Mircea Cenuşă, op. cit., p. 81-82.
47 Mihail Şişkin, scriitor rus contemporan, care locuieşte
astăzi în Elveţia.

48 Feodor Mihailovici Dostoievski, Fraţii Karamazov,
Roman. În patru păţi şi epilog. Traducere de Ovidiu
Constantinescu şi Isabella Dumbravă, Editura pentru
Literatură Universală, Bucureşti, 1965, pp. 413-414
49 Monica Manu, Lucian Blaga. Nebănuitele trepte, Texte
alese, Editura Doina, Bucureşti, 2002, p. 32-33.
50 V. Fanache, op. cit., p. 38.
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PREMIUL III
acordat de CENTRUL CULTURAL
„LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
LĂCRĂMIOARA SOLOMON – BACĂU
Motto:
„Tot ce e bun pe lume reprezintă o închidere ce
se deschide.” (Constantin Noica)

ORIZONTALITATE
ŞI VERTICALITATE
ÎN SIMBOLISTICA DEZMĂRGINIRII:
DRUMUL, MUNTELE, COPACUL

Cu multiple semnificaţii în poezia blagiană, drumul este unul dintre simbolurile căutării ne-marginilor. Semnul poetic drum, cu o
frecvenţă ridicată, se constituie într-un centru de
semnificare poetică, deschizând câmpuri în care
intră diverse alte semne poetice: substantive –
cărare, cale, uliţă, călător sau verbe – a merge,
a colinda, a răzbate, a trece, a cutreiera
(cutreier – substantiv), a hoinări, a pribegi,
a umbla (umblare, umblet). Chiar dacă nu orice
drum este dezmărginitor, în poezia lui Lucian
Blaga simbolistica trecerii este bogată: „Pribeag cum sunt, / mă simt azi cel mai singuratic
suflet. ” (Stelelor); „ lăsaţi-mă / să umblu mut
printre voi, / să vă ies în cale cu ochii închişi. ”
(Către cititori); „ Mistuiţi de răni lăuntrice ne
trecem prin veac.” (Noi, cântăreţii leproşi);
„dar orice alt drum duce în poveste / în marea,
marea poveste.” (Semne). Drumul poate fi o
căutare a unui centru, având caracter iniţiatic şi
atunci dezmărginirea dorită este temporală, poate fi o pribegie fără ţintă în spaţii nedefinite, un
drum spre mare sau spre munte, în visul unei
dezmărginiri spaţiale; este o fugă sau o regăsire
de sine, este un semn al unui raport tensionat între eu şi lume. Drumul poetului – călător este în
primul rând drum al căutării de sine: „Purtăm
fără lacrimi / o boală în strune / şi mergem de-a
pururi / spre soare apune ” (Cântăreţi bolnavi).
Poetul - cântăreţ resimte marginile cu acuitate,
ceea ce generează o stare de tensiune, sporind
setea de dez-mărginire. Destinul orfic, asumat,
se împlineşte, în viziune blagiană, doar prin sporirea misterelor lumii – „Sporim nesfârşirea /

C-un cântec, c-o taină” -, obţinându-se iluzia
integrării fiinţei umane în nesfârşire.
Drumul ieşirii din viaţă, un drum iniţiatic, înseamnă depăşirea barierelor spaţio – temporale: „Toţi morţii se duc / undeva, fiecare /
(...) Răzbat, în cutreier/ prin zid, prin aproapele,
/ prin patru stihii, / prin lăcaşele vii, / prin vămi,
depărtatele...” (Drumul lor). Simbolistica trecerii, conţinută chiar în semnul poetic drum, este
confirmată de prezenţa altor semne poetice:
prag, treaptă, vămi. Pragul lăsat în urmă („în
urmă lăsând / foc, vatră şi greer / prag , treaptă
şi nuc”) este graniţa dintre viaţă şi moarte, dintre profan şi sacru; treapta simbolizează accederea spre transcendent. Drumul nu este unul
uşor, drept, lin, ci mai degrabă un drum al rătăcirii şi al căutării: „Răzbat, în cutreier / prin zid,
prin aproapele...”; verbul a răzbate presupune
trecerea unor obstacole, iar substantivul cutreier
(provenind din verb şi păstrând de la acesta mişcarea, dinamismul) conţine în sine ideea de căutare, după lungi peregrinări. Sensul mişcării
este dinspre cunoscut (vatră) spre necunoscut
(prin vămi), dinspre aproape („prin zid, prin
aproapele”) spre departe („prin vămi, depărtatele”), nu până la capătul lumii, ci până „la
spatele lumii”: „Dar alţii se duc pân’ / la spatele lumii, / vor faţa să vadă / cealaltă a lunii.”
Drumul nu are drept ţintă un capăt, care ar însemna limitarea; „faţa cealaltă a lunii” sugerează un drum circular, ascendent, într-un spaţiu
lipsit de margini. Identificarea cu elementele
naturii integrează fiinţa umană în atemporal:
„Ca norii, ca apele, / toţi morţii se duc / (...) semprăştie unii, / ca scrumul, ca fumul. ”; sunt
simbolizate trei elemente primordiale din cele
patru (în afară de pământ, de care sufletul se
desparte pentru că „margine-mi este argila”):
aerul (norii), apa (apele), focul (scrumul, fumul). Drumul devine, astfel, unul al reintegrării
în unitatea primordială. Este şi un drum al cunoaşterii –„vor faţa să vadă / cealaltă a lunii”;
actul vederii este aici primul pas spre cunoaşterea esenţială, interiorizarea feţei nerevelabile,
până atunci, a lumii („faţa cealaltă a lunii”).
Ruperea barierelor temporale se produce, dezmărginirea se realizează prin moarte.
Drumul prin lume este o permanentă
căutare – a sinelui şi a lumii; este un drum al rătăcirii (sugestivă este preferinţa lui Blaga pentru
cuvinte din familia lexicală a verbului a umbla:
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umblet, umblare, mult mai frecvente decât neutrul a merge). Rătăcirea presupune – în contexte
diferite – neputinţa sau lipsa dorinţei de a găsi
marginile: „ Umblăm pe câmp fără popas / sub
zodii prin târziul ceas. / Hotare, veac, tărâm sau şters. / Mai suntem noi şi-un univers ” (Umblăm pe câmp fără popas). Gabriel Liiceanu
vorbeşte în Despre limită despre asemănări şi
deosebiri între „căderea în rătăcire” şi „căderea
în nelimitare”: „Între căderea în rătăcire şi căderea în nelimitare există de altfel o intimă înrudire (....). Desigur, diferenţa există: în cazul nelimitatului, limita nu poate fi atinsă pentru că nu
există, în cazul spaţiului rătăcirii, ea nu poate fi
atinsă pentru că nu este găsită. Însă din punctul
de vedere al subiectului rătăcirii, această diferenţă se şterge: spaţiul rătăcirii este asimilat cu
cel al nelimitării, deoarece din moment ce nici o
limită nu poate fi atinsă, garanţia că ea există a
dispărut.” (s.n.)51 Toate semnele poetice din
titlul poeziei Umblăm pe câmp fără popas includ ideea de drum nesfârşit: umbletul este rătăcirea, câmpul (câmpia) sugerează infinitul spaţial, sintagma fără popas neagă opririle. Într-o
călătorie sub zodii, marginile de orice fel sunt
abolite: „Hotare, veac, tărâm s-au şters.” Pentru
un eu care prin călătorie îşi lărgeşte fiinţa, măsurându-se cu însuşi universul („Mai suntem noi
şi-un univers”), delimitările spaţiale (hotare) şi
temporale (veac) nu-şi mai motivează existenţa.
În acest context se poate spune că „spaţiul rătăcirii este asimilat cu cel al nelimitării”. Se produce detaşarea de material, care reprezintă limitare: „Pierdem în noapte, rând pe rând, / tot ce
sub noi era pământ ” . Drumul în plan orizontal
începe să capete verticalitate; cerul („Un cer
deasupra ne-a rămas”), steaua („Vreo stea,
când cade din tării / fără să vrei, spre ea te
ţii...”), „norocul înalt” („Noroc înalt, pornit cu
rost / ne-ntâmpină de sus prin vânt”) cheamă
spre dezmărginire. Semnelor de orizontalitate
din primele şase versuri (câmp, ţărână, pământ)
le iau locul semnele de verticalitate: cer, stea,
deasupra, tării, înalt, sus (din următoarele şase
versuri). Josul tinde spre înalt, mărginitul spre
dez – mărginit; pentru că, oricum, nemărginitul de jos (câmpia) este „ mărginit”, faţă de
nemărginitul de sus (cerul ).
51 Gabriel Liiceanu, Despre limită, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1997, p. 167.
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În universul poetic întemeiat de Blaga drumul devine însuşi destinul fiinţei umane: „Omul nu-i decât măsura / unui drum de
împlinit.” (Pelerinii). Împlinirea drumului poate
fi atingerea unui capăt, şi atunci înseamnă limitare sau poate fi drumul ieşirii din viaţă – spre
„depărtatele”, drumul care duce în „marea, marea poveste”(Semne), „orice limite-nfruntând”
(Cimitirul roman ) ; poate fi drumul – nesfârşit
– al cunoaşterii sau drumul dezmărginitor al
dorului: „Pe-un drum ne duce dorul-dor, / pe-un
drum / ce dincolo de orice călător / mai are-o
prelungire. // Nesfârşit e dorul-dor. / Bate-n
valea tuturor.” (Dorul-dor). Asocierea – dezmărginitoare – dintre dor şi pribegie constituie
nucleul semantic al poeziei Dorul: „Ne ardeapropierea, ochi în ochi, cum stăm. / Şi totuşi
tu-mi şopteşti: << Mi-e-aşa de dor de tine>>. //
Aşa de tainic tu mi-o spui şi dornic, parc-aş fi /
pribeag pe-un alt pământ.” Iubirea este calea
prin care fiinţa umană se eliberează de determinările temporale: „Femeie, / ce mare porţi în
inimă şi cine eşti? / Mai cântă-mi înc-o dată dorul tău, / să te ascult / şi clipele să-mi pară nişte
muguri plini, / din care înfloresc aievea –
veşnicii. ” Marginile (clipe) – faţă în faţă cu
nemărginirea (marea interioară) – suscită, sub
imperiul iubirii, visul de dez-mărginire.
Dezmărginirea în orizontalitate, sugerată de elemente acvatice (marea, porturile)
sau terestre (drumul) se va afla întotdeauna în
relaţie cu dorinţa de dezmărginire în verticalitate
– înspre înalt (stelele, zborul, norii, muntele,
copacul) sau înspre abis (fântâna).
În simbolistica ascensiunii, un loc important îl ocupă muntele. Credinţa în poveştile
auzite în copilărie despre spaţiul sacru al Muntelui îşi are ecou în versurile de maturitate ale
unui poet preocupat de revelarea misterelor lumii, de reintegrarea fiinţei umane într-o spaţiotemporalitate cu valenţe mitice: „Zarea mea spre
răsărit era cuprinsă de Coastă cu viile şi cu râpele roşii (...). Mai departe, pe râu în sus, către
miazăzi, se profilau Munţii albaştri, iar pe râu în
jos spre miazănoapte – alţi Munţi: Munţii Apuseni, în depărtarea cărora desluşeam îndeosebi
două vârfuri. Două vârfuri: unul boltit, altul ascuţit. N-am aflat niciodată numele acestor zeităţi, ce mi-au străjuit copilăria (...). Din tonul în
care Mama îmi vorbea despre aceste lucruri,
simţeam însă că Munţii Apuseni puteau totuşi să
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fie o margine, marginea lumii, şi că dincolo de
ei nu mai este decât – povestea. ” 52 Existenţa în
sine a marginilor presupune dorinţa de a le
depăşi. Intrarea în spaţiul poveştii – de dincolo
de margine – are loc în urma ritualului urcării
Muntelui. În poezia lui Lucian Blaga muntele
este întotdeauna spaţiul mitic, prin cucerirea
căruia se produce ruperea limitelor, ieşirea din
profan. Gesturile ritualice de urcare pe munte,
de intrare în munte, ajungere în vârful muntelui
sunt precedate de contemplarea muntelui. Simpla privire a muntelui deschide eului perspective
dezmărginitoare: spaţial - prin visul ascensional
şi temporal - prin accederea la originar: „În
apropiere e muntele meu, munte iubit./ Înconjurat de lucruri bătrâne / acoperite cu muşchi
din zilele facerii...” (Linişte între lucruri bătrâne).
Prin asocierea dintre verticalitatea spre
înalt, sugerată de munte şi verticalitatea spre
adânc, sugerată de apă, imaginea poetică obţinută este reprezentativă pentru visul blagian al
transcendenţei: „În pâlnia muntelui, iezerul netulburat, / ca un ochi al lumii, ascuns, s-a deschis. / Oglindeşte un zbor prea înalt şi ceasul /
curat, ce i-a fost odată promis. // Cată lung
Ochiul spre Nord şi spre vârste, / şi mulcom
apoi spre vânătul cer. / Visează-n amiazi despre
rodii de aur, / care se coc, senine, în ger.” (Iezerul) Înălţimea muntelui capătă adâncime prin
oglindirea în iezer. Dacă fiinţei umane nu-i este
accesibil înaltul, acesta este convertit în adâncime (sugerată, pe de o parte, de pâlnia în care
se află iezerul, pe de alta, de actul oglindirii).
Metafora ochiului (iezerul – „ca un ochi al
lumii”) deschide spaţiul cunoaşterii. Poezia în
întregime poate fi citită ca o metaforă („metafora vie” a lui Paul Ricoeur) a cunoaşterii.
Muntele este spaţiul sacru în care se produce
dezlipirea de profan. Ochiul lumii (iezerul )
reflectă două tipuri de cunoaştere: cunoaşterea
raţională – rece, obiectivă („Cată lung Ochiul
spre Nord şi spre vârste, / şi mulcom apoi spre
vânătul cer”) şi cunoaşterea poetică ( „ Viseazăn amiazi despre rodii de aur, / care se coc, senine, în ger”). Imaginea este cosmică, universul
întreg îşi găseşte aici coordonatele – între Nord,
simbol al răcelii, caracteristică obiectivităţii şi

Sud (amiazi), sugerând ascensiunea spre Soare,
simbol al cunoaşterii absolute. Punctul cel mai
înalt al cunoaşterii poetice (la care visează eul)
îl constituie rodiile de aur, metaforă a Ideilor,
care adună la un loc simbolistica împlinirii prin
substantivul rodii şi aceea a perfecţiunii, la care
se adaugă şi sensul de sacralitate, sugerate de
determinantul de aur. Ideile (rodiile de aur) se
împlinesc (se coc) – oximoronic – în contextul
neprielnic al cunoaşterii raţionale (în ger). Iezerul însuşi poate fi citit ca metaforă a eului care,
lărgindu-şi limitele (s-a deschis), este pregătit să
oglindească în sine universul întreg. Este conştientizat, însă, riscul dorinţei nemăsurate de
contopire cu cosmicul: „oglindeşte un zbor
prea înalt”. Iezerul cuprinde în sine susul şi
josul (prea înalt, vânătul cer – pâlnia muntelui),
aproapele şi departele – care îşi pierd delimitările exacte prin trecerea lentă dinspre real („În
pâlnia muntelui, iezerul netulburat, / ca un
ochi al lumii, ascuns, s-a deschis”) spre imaginar („Visează-n amiazi despre rodii de aur”).
Interiorul, adâncul (sugerate de substantivul pâlnie şi adjectivul ascuns) se deschid spre exterior
şi înălţime (s-a deschis, zbor prea înalt). Imaginea imobilă a muntelui se combină cu dinamismul conţinut în semnul poetic zbor, având
drept punct comun ideea de înalt. Dacă zborul
reprezintă nemărginirea, spaţiul înalt deja cucerit, muntele, simbol al aspiraţiei spre înalt, dezmărgineşte. Spaţiul cucerit în imaginar se lărgeşte, asociindu-i-se ieşirea din temporalitate:
iezerul oglindeşte „ceasul / curat, ce i-a fost
odată promis”. Adjectivul curat (cu sensul de
nepervertit, primar) din metafora ceasul curat
sugerează absenţa limitelor temporale într-o
spaţio-temporalitate originară, spre refacerea căreia aspiră fiinţa umană în poezia blagiană.
„Blaga se lasă călăuzit de romantici spre zonele
abisale ale inconştientului. O obsesie a profundului, a ascunsului îl îndeamnă spre căutarea fenomenului originar.”53 Dar „fenomenul originar” nu este revelat doar prin sondarea profundului şi ascunsului, ci şi prin deschiderea acestora spre înalt, pentru că poezia lui Blaga stă sub
semnul luminii, al cerului, al zborului în aceeaşi
măsură în care se lasă construită de simboluri
acvatice sau terestre.

52 Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, Editura
Ion Creangă, Bucureşti, 1984, p. 29.

53 Nicolae Balotă, Arte poetice ale secolului XX, Editura
Minerva, Bucureşti, 1976, p. 35.
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Aşezarea imaginii muntelui pe un
fundal luminos lărgeşte visul ascensional înspre
transcendet. Ascensiunea nu presupune numaidecât dorinţa de depăşire a limitelor, ea se poate
încheia cu atingerea unui punct mai înalt decât
cel de plecare, deci atingerea unei alte margini,
dar nu şi trecerea ei. În poezia blagiană, însă, ea
include, de fiecare dată, posibilitatea transcendenţei. Prin asocierea dintre simbolismul muntelui şi cel al luminii se obţine imaginea clară a
dezmărginirii: „Sus în lumină ce fragil / apare
muntele!” (Răsărit magic). Contemplarea muntelui în lumina potenţatoare selenară („puternică-mi răsare luna”) uneşte visul de înalt cu
cel de integrare în lumina primară. Fragilitatea
– trăsătură discordantă pentru o materie dură –
nu este a muntelui, ci a contururilor sale; în lumina difuză a lunii „ Cetatea zeilor din ochii de
copil // uşor se sfarmă ca mătasea veche.” Imaginea muntelui îşi pierde concreteţea; limitele se
estompează (se sfarmă) prin infuzarea de lumină
magică selenară, muntele devine spaţiul sacru al
transcendenţei. El poate fi, de asemenea, spaţiul
evadării – din limitele interioare – sau al fugii
dintr-o lume ameninţată cu sfârşitul: „Eu cânt- /
semne, semne de plecare sunt. // Din oraşele
pământului / fecioare albe vor porni / cu priviri
înalte către munţi” (Semne) Înaltul muntelui
contaminează, deschizând dorinţa fiinţei umane
de înălţare (văzută ca proces, ca mişcare în
derulare); astfel, fecioarele sunt albe, ca lumina
în care se scaldă vârful muntelui, iar privirile lor
înalte, deschise spre nelimitat. Drumul spre
munţi echivalează cu un ritual al purificării spirituale, prin detaşarea de material: „Scuturaţi-vă
de pământ / şi plecaţi...”. „Muntele pe care-l ai
în faţă nu-ţi arată calea de acces la vârf, dar calea ţi-e prescrisă.”54 Astfel, contemplarea muntelui cuprinde în sine ideea de ascensiune: „
Muntele lucrează inconştientul uman prin mijlocirea unor forţe de înălţare. Nemişcat în faţa
muntelui, visătorul este deja supus mişcării verticale a vârfului. El poate fi transportat din adâncul fiinţei sale printr-un elan către vârf, şi atunci
participă la viaţa aeriană a muntelui.”55 Pasul
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dincolo de limită este făcut, urmează intrarea în
„marea, marea poveste”. Spaţiul sacru al muntelui este locul reintegrării în originar: „şi tot ce e
trup omenesc va purcede/ să mai înveţe odat’ /
poveştile uitate ale sângelui.” Timpul este
parcurs „de-a-ndăratelea” (M. Eliade), până în
punctul iniţial: „Sub piscuri mari, în munte, o
căldare de bazalt. / Un pas, şi-apoi abrupt –
tărâmul celălalt. / (...) O amintire grea apasă.
Ca din alte ere, / spre care sângele şi astăzi
mult se cere.” (Viziune geologică). Realul se
întrepătrunde cu povestea („tărâmul celălalt”).
În spaţiul înaltului („Sub piscuri mari, în munte”), nostalgia originarului iese din starea
latentă, invadând conştientul: „O amintire stranie şi fără de-ntreruperi / Îmi stăruie adânc, în
miros verde de ienuperi. / (...) Aice mai stătui,
aevea sau în vis, cândva, / mai sus, mai jos,
când pisc şi iezer nu era. ”
Intrarea în munte are semnificaţia unei
ieşiri – ieşirea din spaţiul profan şi din timpul
ireversibil: „ Intru în munte. O poartă de piatră
/ încet s-a-nchis. Gând, vis şi punte mă saltă. ”
(Munte vrăjit) Simbolurile trecerii dintr-un spaţiu într-altul – poarta, puntea, asociate ritualului intrării în munte, conturează – antitetic („sa-nchis”) – o imagine a deschiderii. „Poarta se
deschide spre un mister. Dar ea are şi o valoare
dinamică, psihologică: căci ea nu marchează
doar un prag, ci îl şi invită pe om să îl treacă.
Poarta este o invitaţie la călătorie spre un alt
tărâm.”56 Puntea mediază („mă saltă”) trecerea
din contingent spre transcendent. Curgerea timpului se opreşte, eul intră în „vremea înaltă” a
unui spaţiu atemporal.
Locuind o lume a misterelor de revelat,
eul simte în permanenţă legătura cu fiinţa lumii,
de care se lasă absorbit întru lărgirea propriilor
margini. Identificarea fiinţei umane cu elemente
ale naturii este semn al acestei viziuni dezmărginitoare. Simbol al verticalităţii, copacul este,
în poezia lui Lucian Blaga, punct de plecare
pentru o reverie ascensioanlă. „Avându-şi rădăcinile înfipte în pământ şi crengile înălţate spre
cer, arborele este îndeobşte socotit ca simbol al
raporturilor ce se stabilesc între pământ şi cer.

54 Constantin Noica, Simple introduceri la bunătatea
timpului nostru, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, p.
183.
56 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de
55 Gaston Bachelard, Pământul şi reveriile voinţei, simboluri, Editura Artemis, Bucureşti, 1994,vol. III, p.
Editura Univers, Bucureşti, 1998, p. 266.
113.
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În acest sens, el are caracterul unui centru.”57
Din acest centru, eul are posibilitatea contemplării spaţiului lărgit al lumii. Gorunul blagian,
prin semnificaţiile spre care se deschide, primeşte trăsăturile Arborelui Cosmic, ale copacului sacru. El cuprinde în sine viaţa şi moartea deodată: „Gorunule din margine de codru, /
de ce mă-nvinge / cu aripi moi atâta pace / când
zac în umbra ta / şi mă dezmierzi cu frunza-ţi
jucăuşă?// O, cine ştie? – Poate că / din trunchiul tău îmi vor ciopli / nu peste mult sicriul, /
şi liniştea / ce voi gusta-o între scândurile lui, /
o simt pesemne de acum: / o simt cum frunza ta
mi-o picură în suflet - / şi mut/ ascult cum
creşte-n trupul tău sicriul, / sicriul meu, / cu fiecare clipă care trece, / gorunule din margine de
codru.” (Gorunul). Presimţirea morţii („şi liniştea (...) / o simt cum frunza ta mi-o picură în
suflet”) aduce depăşirea marginilor vieţii. Temporalitatea limitată a fiinţei umane îşi dizolvă
graniţele odată cu conştientizarea „creşterii”
morţii din viaţă: „şi mut / ascult cum creşte-n
trupul tău sicriul ”.
În poezia Trezire copacul este alesul,
simbol central al mitului reînnoirii: „Mocneşte
copacul. Martie sună / Albinele-n faguri adună /
şi-amestecă învierea, / ceara şi mierea. // Nehotărât între două hotare, / cu vine trimise subt
şapte ogoare, / în văzduhuri zmeu, / doarme
alesul, copacul meu ” Înlesnind comunicarea
între niveluri diferite – subpământesc (vine trimise sub ogoare) şi înalt (în văzduhuri) – el anulează limitele spaţiale. În Aerul şi visele Gaston
Bachelard relevă verticalitatea conţinută de simbolul arborelui: „Arborele drept este o forţă
evidentă care poartă o viaţă terestră către cerul
albastru.”58 Senzaţia de infinitate spaţială se împleteşte cu aceea a timpului infinit; întotdeauna
un copac bătrân va suscita în imaginaţia fiinţei
umane un model de veşnicie. Copacul din Trezire nu se trezeşte din somnul-moarte, ci intră în
„moarte” (pentru că viaţa include moartea), odată ce iese din „greul fiinţei”, intrare deplânsă de
eul identificându-se cu copacul (în poezia Scrisoare: „De ce m-ai trimis în lumină, Mamă, / de
ce m-ai trimis?”): „Câte puteri sunt, se leagămpreună, / din greul fiinţei să mi-l urnească, /
din somn, din starea dumnezeiască. / (...) Soare,
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soare, de ce l-ai trezit? ” Starea dumnezeiască
este o metaforă pentru atemporalitate.
Neatins de trecerea timpului este bradul: „Subt ursa mare, surpat de bureţi, / neatins
de om, neajuns de ereţi, / bătrân, bătrân, în
imperiul meu / bradul bărbos străjuieşte mereu.” (Cântecul bradului). Bătrâneţea bradului
este imaginea pe care o are fiinţa umană despre
copac, în viziunea sa subiectivă, raportându-se
la propriile limite; pentru că, de fapt, „Şi făr’ deasfinţit în imperiul meu / tânărul brad străjuieşte mereu.”. Semnificaţia centrală a textului
este sugerată de mulţimea semnelor poetice care
numesc ieşirea dintr-o spaţio-temporalitate limitată: neatins, neajuns (prefixul ne- neagă marginile spaţiale, inducând visul ascensional),
mereu, la un veac , din înalt, între zodii şi
ţară, (flamura-i ) fără de-ajun, iară şi iar, făr’
de-asfinţit. Posibila identificare a eului cu bradul este sugerată de adjectivul pronominal posesiv de persoana I singular meu („ ... în imperiul
meu / tânărul brad străjuieşte mereu”) care, în
rimă cu adverbul de timp mereu, intră – prin
influenţă – în spaţiul veşniciei. „Nimic nu e aşadar mai frăţesc şi mai măgulitor pentru destinul
spiritual sau temporal al omului decât să se
compare cu un arbore secular împotriva căruia
timpul n-are putere, cu care devenirea e complice cu maiestatea frunzişului...”59
---------------------------------------------------------

Lucian Blaga şi Mircea Eliade cu soţiile lor,
la Berna, în anul 1936

57 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de
simboluri, ed. cit., vol. I, p.125.
58 Gaston Bachelard, Aerul şi visele, Editura Univers, 59 Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaBucureşti, 1999, p. 211.
ginarului, Editura Univers, Bucureşti, 1977, p. 427.
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ANIVERSARI
ACAD. ALEXANDRU SURDU
LA 81 DE ANI !

Petrecerea prin care dl. acad. Alexandru Surdu şi-a sărbătorit, sub semnul Filosofiei, cel de-al 81 de ani de existenţă, a avut loc
la Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, de Dragobete, în după amiaza zilei de
duminică, 24 februarie 2019! Sărbătorită alături de prieteni şi colegi – academicieni, profesori universitari, cercetători, scriitori şi numeroşi alţi invitaţi (peste o sută!) – aniversarea a
fost mai degrabă un sympozion filosofic, aşa
cum ne-a obişnuit dl. academician, de câţiva
ani încoace, aidoma celor despre care citim în
dialogurile lui Platon şi în alte scrieri elevate
ale antichităţii greceşti.
A fost o duminică de adevărată sărbătoare a minţii şi-a sufletului, unde plăcerea şi
bucuria socializării s-a împletit cu cathasis-ul
tămăduitor al învăţăturii, a depănării ideilor filosofice şi a împletirii lor în chip meşteşugit în
cuvânt... Pentru că dl. academician este un
orator fără egal, ţinând în acea zi nu mai puţin
de cinci discursuri cu „miez”, în tot atâtea ore
de petrecere (fiecare cu durata de circa 3o de
minute).
Tot cu acest prilej le-a oferit cu generozitate, tuturor celor prezenţi, exemplare din
ultimele cărţi publicate, între care şi masivul
volum Filosofia ca sărbătoare, cuprinzând activitatea domniei sale din ultima pentadă a vieţii, cu inventarul cărţilor şi studiilor publicate,
cu cronicile şi recenziile la acestea (selectiv),
cu participările la simpozioane, festivaluri şi la
alte manifestări cultural-ştiinţifice, cu diplomele, titlurile onorifice şi alte recunoaşteri pri-
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mite, şi cu multe, foarte multe fotografii – în
care ne regăsim cu toţi cei care i-am fost alături în aceşti ani, poate în cele mai frumoase
ipostaze ale vieţii noastre spirituale!
Filosof şi scriitor, deopotrivă, dl. academician Alexandru Surdu (născut de Dragobete,
la 24 februarie 1938, în Braşov) s-a afirmat ca o
personalitate culturală complexă, enciclopedică,
bine conturată în peisajul spiritualităţii româneşti contemporane, de numele căreia se leagă o
amplă operă, „cât o împărăţie”, cum ar spune
Lucian Blaga. Să amintim, pentru început, de recuperarea, interpretarea şi repunerea în circuitul
nostru cultural – altminteri destul de arid, sub
acest aspect – a unor manuscrise, a mai multor
opere remarcabile sau fragmente de opere dintre
cele mai provocatoare sub aspect logico-filosofic, fiind vorba de cele ale unor clasici antici şi
moderni, precum: Platon, Aristotel, Kant, Hegel
sau Maiorescu şi Wittgenstein. Aşadar, trebuie
să recunoaştem: partea cea mai captivantă a pasiunilor intelectuale ale domnului academician o
reprezintă, fără nici o îndoială, contribuţiile proprii în logică şi filosofie – unele recunoscute şi
pe plan internaţional –, fapt uşor de demonstrat
(şi imediat) prin conţinutul elevat, clar şi îngrijit, al cărţilor sale, publicate în ultima jumătate
de veac. Oricum, nu mulţi se situează printre cititorii privilegiaţi, adică printre cei care pot parcurge şi-i pot înţelege scrierile – aceasta şi pentru că pretenţiile ridicate de iniţierea în domeniu
sunt mari, mai ales în privinţa logicilor moderne. De altminteri întreaga operă filosofică a
domniei sale s-a consolidat în jurul logicii, pe
care o consideră „artileria grea a filosofiei”,
fiind alcătuită din lucrări originale, unele de de
răsunet internaţional, precum: Logică clasică şi
logică matematică (1971), Elemente de logică
intuiţionistă (1976), Neointuiţionismul (1977),
Actualitatea relaţiei gândire-limbaj. Teoria formelor prejudicative (1989), Contribuţii româneşti în domeniul logicii în secolul XX (1999),
Gândirea speculativă – Coordonate istoricosistematice (2000), Filosofia modernă – Orientări fundamentale (2002), Rumänische Beiträge
zur modernen Deutung der Aristotelischen Logik (ed., Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York, 2004), Aristotelian Theory of
Prejudacative Forms, (Georg Olms Verlag,
Hildesheim, Zürich, New York, 2006); Istoria
logicii româneşti (coord., 2006), Teoria formelor logico-clasice (2008), Cercetări logico-filosofice (2009) şi, recent, Istoria filosofiei româneşti (coord., 2018).
Tot aici ar trebui să amintim de proiectul
temerar al domnului academician, legat de construcţia unui sistem filosofic propriu, alcătuit
din cinci lucrări, din care până în prezent a publicat trei, şi anume: Filosofia pentadică I, Pro-
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blema Transcendenţei (2007), Filosofia pentadică II, Teoria Subsistenţei (2012), Filosofia pentadică III, Existenţa Nemijlocită (2014) – pornit
din convingerea fermă că „pentada este numărul
de aur al dreptei filosofări!”
Dar multele şi diversele lucrări elaborate
(tratate, cărţi, studii, eseuri, articole), reliefează
activitatea spornică a unui gânditor cu multiple
valenţe spirituale – de la logician şi filosof la
scriitor, şi de la scriitor la istoric al artelor sau
estetician – aşa cum o arată întregul evantai al
cărţilor publicate, aflate în vecinătatea celor
(amintite anterior) de filosofie „pură”: Elogiu
filosofiei româneşti (eseuri, 1994), Vocaţii filosofice româneşti (eseuri, 1995, ediţia a doua în
2003), Confluenţe cultural-filosofice (eseuri,
2002), Şcheii Braşovului (monografie, 1992,
reeditată în 2010), Mărturiile anamnezei (eseuri,
2004), Bicentenar Mitropolit Andrei Şaguna
(eseu, 2009), Comentarii la rostirea filosofică
(eseuri, 2009), Dragobetele, povestea iubirii la
români (eseuri, 2010), Izvoare de filosofie românească (eseuri, 2010), A sufletului românesc
cinstire (eseuri, 2011), Pietre de potiucnire (eseuri, 2014), La Porţile împărăţiei (eseuri, 2016),
Monumente pentru eroii culturii române (eseuri,
2018) ş.a.
Iar eseistul – trebuie să subliniem! – nu
este cu nimic mai prejos decât filosoful. Volumele de eseuri sunt consacrate exclusiv fiinţei
noastre culturale, autorul abordând o serie de
probleme legate de originea, identitatea şi devenirea spiritualităţii româneşti, care spiritualitate
conţine şi o filosofie, iar „pentru a înţelege
filosofia românească, trebuie să-i cunoşti C.V.ul, şi, chiar dacă nu ştii încotro se duce, să ştii
cel puţin de unde vine. Cunoscându-i izvoarele,
ea, chiar dacă ar pieri cu desăvârşire, ceea ce nu
este cazul încă, ar putea fi refăcută, cum refac
paleontologii imaginea vietăţilor preistorice după câteva urme lăsate.” Aşadar, pentru o reflectare cât mai credibilă asupra aspectelor de fond
supuse analizei, cercetătorul nu ezită să se
adâncească în mitologia autohtonă şi să extragă
de acolo grăuntele de adevăr şi de înţelepciune:
„Dragobete era o zeitate arhaică, înrudită cu cele
mai importante personaje din panteonul românesc; era fiul Dochiei, numită de obicei BabaDochia, identificată cu Terra Mater indo-europeană (Mama sau Muma Pământ) şi cu Gaia sau
Glia (Muma Gaia, Baba Gaia)…” Această întoarcere la obârşii, adică această răsucire a gândului înapoi, în orizontul de unde am purces,
cândva, îşi are şi ea rosturile ei: înseamnă o încercare de revigorare a spiritului, de înnobolare
a lui prin cunoaşterea zestrei milenare care îi
aparţine de drept, spre a putea beneficia astăzi
de recunoaşterea unei poziţii sociale incontestabile în noua rânduială a lumii. Conform dom-

PAŞII PROFETULUI
nului academician, venim din urmă cu învăţăturile lui Orfeu şi Salmoxis, venim cu scrierile patristice ale autorilor creştini de la gurile Dunării
şi din regiunea pontică, între care străluceşte şi
Cosmografia lui Aeticus Histricus, venim cu experienţa „isihasmului laic” a lui Neagoe Basarab şi cu o seamă de elemente ale neoaristotelismului scolastic promovat în Academiile Domneşti, venim cu opera de largă respiraţie europeană ale lui Dimitrie Cantemir, venim cu tezaurul nepreţuit al limbii române, care cuprinde în
„rostirea ei filosofică” lucruri care nu s-au rostit
în alte limbi, şi-apoi venim cu un anumit specific naţional al filosofiei, între ale cărui trăsături se prenumără enciclopedismul, colaborarea
interdisciplinară, mai puternic subliniată fiind
„tradiţia românească a elaborării de sisteme
filosofice, materializată mai ales înaintea instaurării dictaturii comuniste. Este vorba de Lucian
Blaga şi, apoi, de Constantin Noica.” Deşi autorul surprinde în tuşe fine profilurile spirituale
ale celor mai luminate minţi pe care le-a dat
neamul românesc în epoca modernă şi contemporană (G. Bariţiu, M. Eminescu, T. Maiorescu,
C. Rădulescu-Motru, I. Petrovici, Nae Ionescu,
M. Eliade, P. Ţuţea, M. Vulcănescu, Şt. Lupaşcu, A. Dumitriu ş.a.), se poate observa uşor
preferinţa sa pentru cei doi filosofi sistematici
români: Lucian Blaga şi Constantin Noica.
Astfel în Vocaţii filosofice româneşti,
dar şi în alte cărţi, dl. academician se referă la
filosofia lui Blaga într-o scurtă, dar memorabilă
secvenţă: „Muzică, filosofie şi poezie în Spaţiul
mioritic”. Cu instrumentele eseistului sunt tranşate clar cele două orizonturi ale matricii stilistice autohtone: orizontul peisagistic al conştiinţei şi orizontul spaţial al inconştientului, „ca ceva mai profund şi mai persistent, care revine,
indiferent de variaţia peisajului exterior. Orizontul spaţial este un fel de cadru stabil, un spaţiu
matrice, care, odată fixat, persistă.” Această
nostalgie orizontică este determinată, în primul
rând, de o anumită „încărcătură sentimentală”,
ca expresie a semnificaţiilor sufleteşti profunde,
sugerând „locul de naştere şi de dezvoltare iniţială a poporului român – leagănul său, plaiurile
carpatine.” Dar exegetul are însă unele nedumeriri legate de consistenţa crono-spaţială a acestui
loc: „Rămâne însă deschisă problema, chiar
spenglerian vorbind, a caracterului concret-istoric al acestui spaţiu-matrice. Nu este vorba oare,
şi în acest caz, de un fenomen care presupune nu
numai o naştere, ci şi o creştere, o maturizare şi
apoi un declin? Ne putem imagina că doinele,
baladele şi cântecele bătrâneşti rămân aceleaşi,
dar oamenii nu se schimbă oare?” Exemplul
mocanilor din Şcheii Braşovului, practicanţi
cândva ai păstoritului şi transhumanţei, siliţi
după reforma din 1864 să abandoneze definitiv
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străvechea îndeletnicire şi, odată cu aceasta, şi ţei înfiinţate? Dar atunci, la ce mai e bună râncântecele şi poezia populară legate de preocupă- duiala?” (Vol. Comentarii la rostirea filosofică,
rile păstoreşti – este o dovadă limpede a „deve- pp. 87-88).
nirii” populaţiei, a metamorfozării ei continue
În toate demersurile iniţiate, explicaţiile
pe calea urbanizării, folcloristica rămânând doar sunt clare, precise şi în spiritul unei sinteze ele„o reminescenţă a vechii organizări obşteşti, vate. El se referă îndeosebi la perioada interbeproprie populaţiilor pastorale.” Dar concluzia lică, socotind-o perioada de glorie a filosofiei
cercetătorului nu putea fi decât în favoarea filo- româneşti, când gânditorii noştri (unii şcoliţi în
sofului din Lancrăm, la care subscriem şi noi: cele mai prestigioase universităţi apusene) s-au
„Chiar dacă păstoritul a devenit o îndeletnicire mobilizat într-o amplă acţiune de sincronizare
secundară şi chiar dacă baladele nu mai sunt cu ideile cultural-ştiinţifice ale occidentului,
cântate astăzi de păstori, din adâncul sufletelor aducându-şi, apoi, aportul lor de netăgăduit la
noastre răzbate încă o nelinişte, o chemare nos- adâncirea acestora şi chiar la crearea unor opere
talgică spre ceva, căruia Lucian Blaga i-a găsit originale. A fost, să recunoaştem, un efort urieun nume atât de frumos, spaţiul mioritic.”
şesc! Legat de acest aspect, şi dl. acad. AlexanStructura sistemică a „rostirii filosofice dru Surdu ne relatează despre un fapt semnifiromâneşti” în viziunea lui Constantin Noica, cativ, intrat deja sub o uşoară aură de legendă:
este analizată nu doar sub aspect logico-filoso- se spune că Heidegger întreba iritat, atunci când
fic, ci şi lingvistic, dl. academician remarcând lâncezeau discuţiile la seminarul său filosofic,
că „însuşi domeniul investigat se preta la astfel „Wo sind die Lateiner? (Unde sunt lateinerii?).
de tratare, fiind situat undeva între adevăr şi Iar lateinerii erau tinerii filosofi români.”
În toate scrierile domniei sale, observăm
frumos, ceea ce i-a prilejuit autorului o adevăracum
precizia
şi acurateţea analistului se împletă risipă din tezaurul celor mai alese expresii
stilistice…” Sunt reliefate extraordinarele calită- teşte, în chip firesc, cu vocaţia filosofului, iar
ţi de hermeneut ale lui Noica, tocmai prin „nou- acribia cercetătorului cu patima şi plăcerea naratatea” uitată pe care acesta reuşeşte să o dez- torului – totul fiind indus spre bucuria şi satisgroape şi să o scoată la lumină din „depozitele” facţia cititorilor!
Eugeniu NISTOR
tainice ale limbii române. Şi cum sistemul lui
Noica este unul pentadic – primul aspect al ros------------------------------------------------------------tirii despre fiinţă l-ar constitui expresivul „în
sine”, căruia i s-ar potrivi, în terminologia românească, perechea „sinele” şi „sinea”, care-i
lărgeşte şi îi diversifică mult posibilităţile de
exprimare. Apoi urmează ciclul fiinţei şi, în cadrul acestuia, triada „rostirea”, „întru” şi „firea”, care-i vădesc lui Noica intuiţiile de filosof
şi de mare arheolog al cuvântului şi „presupun
nuanţări subtile a raportului dintre a fi şi a
exista, nuanţări care presupun interiorizare şi, în
acelaşi timp raportare la altceva, statornicie şi
perisabilitate.” Cel de al treilea aspect al rostirii
îl constituie devenirea, care începe ca „petrecere”, continuă cu „vremuire” şi „infinire” şi se
încheie cu „troienirea”, considerată a fi „excesul
falimentar al devenirii nestăvilite.” Urmează cel
de-al patrulea aspect ciclic: punerea lucrurilor în
bună „rânduială”, declanşat „cu ctitoriile prefixului în, care scoate fiinţa din talazurile devenirii dezlănţuite, înfiinţând-o, esenţializând-o,
găsindu-i astfel temeiul şi cumpătul.” În sfârşit,
cel de-al cincilea aspect al rostirii ridică unele
probleme legate de rostul rostirii şi al rostuirii
filosofice, de unde rezultă nedumerirea şi întrebările autorului, decurgând tocmai din faptul că
ea „este abandonată în lume şi lăsată acolo să
rătăcească pe calea cea de sminteală. Să fie
Secvenţe din frumoasa duminică de Dragobete, de la
aceasta un fel de uitare a uitărilor? S-au lumea
Universitatea
„Titu Maiorescu” (Bucureşti, 24 febr. 2019)
aceasta, viaţa şi societatea, şi apoi creaţia şi fru-----------------------------------------------------------mosul, scapă rânduielii, cumpătul regăsit al fiin-
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MIRCEA POPA – 80 !
La 29 ianuarie 2019, criticul şi istoricul
literar clujean, universitarul Mircea Popa, preavalorosul nostru colaborator de ani buni, a
împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani. Prilej de
a-i schiţa aici, însoţite de toate urările noastre de
bine, câteva file din bio-bibliografia sa, din care
cititorul va realiza statura „de bronz” horaţian a
unui dintre cei mai activi şi recunoscuţi cercetători români contemporani. Operă solidă, ocupând un raft de prim-plan în cercetarea literară
românească, acoperind, prin subiectele abordate,
întregul spaţiu cultural naţional din varii epoci,
şi nu numai.
Bucurându-ne de atenţia, bunăvoinţa şi îndrumările domniei sale în editarea trimestrialului de cultură Portal-MĂIASTRA, iniţiată la
Târgu-Jiu în 2005 şi ajunsă azi „sub egida Uniunii Scriitorilor din România”, colegiul de redacţie îşi exprimă mulţumirile, recunoştinţa şi preţuirea, adresându-i totodată iubitului confrate
urarea din suflet a doririlor noastre de bine:
La mulţi, sănătoşi, fericiţi şi rodnici ani,
Maestre Mircea Popa!

S-a născut la 29 ianuarie 1939, în familia
preotului ortodox Alexandru Popa, originar din
satul Lazuri de Beiuş, şi al soţiei sale, Ana (n.
Negrău), originară din Roit. A urmat şcoala primară în satele bihorene Bogei şi Ciutelec, studiile gimnaziale la Popeşti (1950-1953), liceul la
Oradea (1953-1955) şi Vadu Crişului (19551956) şi Facultatea de Filologie a Universităţii
din Cluj, secţia română-istorie (1956-1960), pe
care a absolvit-o ca şef de promoţie. A obţinut
în 1970 titlul de doctor în filologie cu o teză
despre criticul literar transilvănean Ilarie Chendi, avându-l conducător ştiinţific pe profesorul Iosif Pervain. A funcţionat ca profesor la
Săcueni-Bihor (1960-1961) şi la Liceul din
Aleşd (1962-1963), scurt timp şi ca muzeograf
la Muzeul Banatului din Timişoara (1961-1962).
Din 1963 a devenit, prin concurs, cercetător ştiinţific la secţia de istorie literară şi folclor
a Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară al
Filialei Cluj a Academiei Române, condus de
academicianul Emil Petrovici. A fost secretar
(1963-1978) şi responsabil al secţiei de istorie
literară (1978-2007), coordonând în această calitate redactarea unor importante lucrări ştiinţifice: Sociologia romanului românesc (finalizată
cu lucrarea De la N. Filimon la G. Călinescu,
1982), Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la origini până în 1989 (2004, Pre-

miul Uniunii Scriitorilor) şi Dicţionarul romanului tradus în România (2005, Premiul Filialei
din Cluj al Uniunii Scriitorilor). A colaborat, de
asemenea, la elaborarea celor şapte volume ale
Dicţionarului general al literaturii române
(2004-2008) de sub conducerea academicianului Eugen Simion, precum şi a altor opt dicţionare: Scriitori
români (1978), Dicţionarul
scriitorilor români, volumele I-V (1994-2002),
100 cei mai mari scriitori români (2002),
(2002), Dicţionarul personajelor din teatrul lui
I. L. Caragiale (2003), Dicţionarul personajelor
din teatrul lui Lucian Blaga (2005), Dicţionarul
biografic al literaturii române, volumele I-II
(2006), Personalităţi clujene (2007), Dicţionar
ilustrat (2007), Elite clujene contemporane
(2014). A colaborat la elaborarea a două volume de corespondenţă a lui George Bariţ, care
au fost distinse cu premiul „Nicolae Iorga” al
Academiei Române.
În perioada 1991-1995 a ţinut cursuri de
istoria presei, istoria literaturii române, istoria
culturii din Transilvania şi istoria cărţii şi tiparului la Facultatea de Istorie şi Filozofie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Începând din 1994 a fost angajat la catedra
de Istoria Literaturii Române de la Universitatea
„1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, unde a fost
şi titularizat în 1995, predând aici până în anul
2009, când a ieşit la pensie. Este, începând din
1994, conducător de doctorat în istoria literaturii
române la Institutul de Lingvistică şi Istorie
Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca şi
apoi la Universitatea „1 Decembrie 1918” din
Alba-Iulia. A condus peste 40 de teze de doctorat.
Este membru al Uniunii Scriitorilor din
România, Filiala Cluj, şi preşedinte al Despărţământului Cluj al Astrei (din 2000), conducând în
această calitate revista Astra Clujeană. A fost
numit preşedintele Federaţiei Ortodoxe Române, vicepreşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Presei, dar şi membru în diverse jurii pentru decernarea de premii culturale.
A fost decorat cu Medalia Comemorativă
150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu
(2000), Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler (2004), Ordinul Meritul pentru Învăţământ
în grad de Comandor (2004) „pentru abnegaţia
şi devotamentul puse în slujba învăţământului
românesc, pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi promovarea cercetării ştiinţifice” din
România şi cu Crucea Transilvană a Arhiepiscopiei şi Mitropoliei Clujului (19 februarie
2009). A fost desemnat cetăţean de onoare al
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comunei Lazuri de Beiuş (2004) şi al municipiului Blaj (2005).
Mircea Popa a debutat publicistic în anul
1964 în revista clujeană Steaua, colaborând ulterior cu articole şi recenzii critice în revistele Familia, Limbă şi literatură, Revista de istorie şi teorie literară, Synthesis, Tribuna, Vatra ş. a. A publicat peste 50 de cărţi, dedicate
cărturarilor transilvăneni Ilarie Chendi, Ioan
Molnar Piuariu, Octavian Goga, Ion Agârbiceanu, Timotei Cipariu, Lucian Blaga, Victor Papilian, Sextil Puşcariu ş. a., colaborând la peste
100 de volume colective, printre care De la N.
Filimon la G. Călinescu. Studii de sociologie a
romanulu românesc (1982), Dicţionarul scriitorilor români, volumele I-IV (1995-2002) etc. A
îngrijit şi prefaţat ediţii ale operelor lui Octavian
Goga, Lucian Blaga, Ioan Slavici, Cezar Petrescu, Vasile Goldiş, Victor Eftimiu, Emil Isac,
Ion Minulescu, Nicolae Oţălea, Victor Papilian,
Alexandru Ciura, George Bariţiu, Vintilă Horia,
Grigore Culger, Ştefan Manciulea, Gr. Nandriş
etc.
A studiat istoria literară a Transilvaniei,
analizând domenii distincte, precum tiparul în
Transilvania, Şcoala Ardeleană, mişcarea literară din jurul Revoluţiei de la 1848, istoria cărţii
româneşti din Ardeal şi cântecul popular ca
formă literară.
Activitatea sa a fost recunoscută prin decernarea Premiului „Nicolae Iorga” al Academiei Române (1976) şi Premiului de eseu, critică şi
istorie literară al Asociaţiei Scriitorilor din ClujNapoca pentru cartea Tectonica genurilor literare (1980), Premiul Ministerului Culturii pentru exegeza vieţii şi operei lui Lucian Blaga
(1994), Premiul Salonului de Carte de la Timişoara (1996), Premiul Salonului de carte orădean (1996) pentru Convergenţe europene, Premiul Special al Festivalului Naţional de Poezie
„Orfeu” (1998), Premiul pentru eseu al Filialei
din Cluj a Uniunii Scriitorilor pentru Figuri universitare clujene (2002), Premiul Uniunii Scriitorilor pentru Dicţionarul cronologic al romanului românesc (2004), Premiul Fundaţiei „Romulus Cojocaru” din Turnu Severin (2006), premiul „Mircea Zaciu” al Asociaţiei Scriitorilor
Filiala Cluj-Napoca, premiul „Nicolae Drăganu”
al Filialei clujene a Uniunii Scriitorilor pentru
volumul Ferestrele Clujului (2014), diploma de
excelenţă a Filialei Cluj-Napoca a Academiei
Române (2014), premiul pentru critică şi istorie
literară al revistei Nord literar (2015), Premiul
„Lucian Blaga” al Academiei Române în cadrul
Festivalului Internaţional „Lucian Blaga” de la
Sebeş-Alba (2018) etc.
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Lucian Blaga: demersuri constante
de recuperare a publicisticii lui Lucian Blaga
Cercetător asiduu al personalităţii şi operei
lui Lucian Blaga, criticul şi istoricul literar
Mircea Popa, laureat al Academiei Române în
cadrul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”
de la Sebeş-Alba, ediţia a XXXVIII-a, 2018, a
iniţiat, în blagologie, un veritabil şi constant
demers de recuperare a publicisticii de tinereţe,
din perioada clujeană, a lui Lucian Blaga.
Prezent la manifestările omagiale de la
Lancrăm şi Sebeş „de la întâile manifestări ale
Festivalului” (instituirea acestuia a avut loc în
mai 1980, odată cu cel închinat lui Tudor Arghezi) până la ediţia din urmă, domnia sa şi-a
adus, de fiecare dată, noi contribuţii atât în cadrul sesiunilor ştiinţifice, cât şi în elaborarea publicaţiilor editate cu acest prilej (periodicul Paşii Profetului, culegerea Caietele Blaga).
„În anii din urmă - precizează distinsul
Mircea Popa într-o Închinare la „Lucian Blaga.
Perspective transilvane” (pp. 5-7)-s-a asociat
acestei nobile misiuni şi revista de la Târgu-Jiu,
«Portal-MĂIASTRA», unde, graţie unui fidel
admirator al scrisului blagian, Zenovie Cârlugea, am deschis o rubrică intitulată Blagiana.
Cartea de faţă este alcătuită din aceste materiale,
scrise în ultimul timp”: „E doar mica şi modesta
mea lacrimă de recunoştinţă pentru ceea ce a dat
Poetul şi Filosoful literaturii noastre, nemurind
acest petec de pământ din Ardealul strămoşilor
săi prin creaţia sa fără de moarte, considerată
drept darul cel mai de preţ pe care Ardealul unit
cu Ţara la 1918 l-a oferit spiritualităţii noastre şi
patrimoniului umanităţii”.
Dar, mai întâi, trebuie să precizăm că, încă
din 1973, cu Ceasornicul de nisip (volum apărut
în colecţia „Restituiri” a Editurii „Dacia” din
Cluj, 332 p., care cuprinde nu mai puţin de 71
de texte, între care se află multe din cele nesemnate şi extrase din ziarele Voinţa şi Patria),
criticul şi istoricul literar Mircea Popa a pus în
aplicare un program mirabil de recuperare a
publicisticii blagiene risipite prin publicaţiile
vremii. Este vorba nu numai de articole semnate
de poet şi rămase multă vreme în publicaţiile
timpului (precum revista Banatul din Timişoara,
bunăoară), ci şi de materiale nesemnate (articole, recenzii, note etc.) a căror paternitate editorul Mircea Popa a încercat s-o stabilească „pe
baza mărturisirilor scriitorului, cât şi în funcţie
de stil, preocupări, ideaţie”, toate acestea atribuite lui Lucian Blaga din perioada tinereţii sale
clujene când publică la Voinţa, Patria, Cultura,
Gândirea ş. a.
După două decenii de la prima identificare
a articolelor nesemnate şi incerte, cuprinse în
culegerea Ceasornicul de nisip, Mircea Popa
revine, tot în colecţia ,,Restituiri”, dar a Editurii
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Porto-Franco din Galaţi, cu noua culegere de
articole Vederi şi istorie (1992), preluând alte şi
alte articole nesemnate din publicistica de tinereţe a lui Blaga la ziarele Voinţa şi Patria din
anii 1920-1925, gazetărie „total necunoscută” la
data când apărea culegerea respectivă de articole.
Acest program de recuperare a publicisticii blagiene pe baza stabilirii sigure sau
aproximative a paternităţii blagiene a continuat
cu a treia culegere, Cuibul privighetorilor. Clujul literar după Marea Unire (Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2017, 372 p.)
Dacă specialiştii întârzie oarecum a se
pronunţa în această chestiune de mare importanţă istorico-literară, menţionăm că între cei
care, puţini, au „certificat” până acum apartenenţa blagiană a acestor scrieri (Vatamaniuc,
Ion Bălu, Ilie Rad parţial), ne-am înscris şi noi,
cu expertiza noastră filologico-literară, sens în
care am iniţiat şi cercetări pe cont propriu (vezi:
studiul ,,Colaborările sub anonimat ale lui Lucian Blaga la revista ,,Gândirea”, 1921-1923”,
în „Portal-MĂIASTRA”, număr 2, 2018).
Dacă mai amintim şi lucrarea Lucian Blaga şi contemporanii săi (2007), ori Dicţionarul
personajelor din teatrul lui Lucian Blaga (2005,
în colaborare), precum şi atâtea contribuţii din
varii periodice, putem avea imaginea unui
cercetător prob şi onest, meticulos şi de mare
fervoare documentară, care ştie să valorifice în
mod savant documentul de arhivă şi informaţiile
din tradiţia cultural-publicistică a vremii.
Recent, pasionatul cercetător a surprins,
din nou, cu o frumoasă şi temeinică lucrare, Lucian Blaga. Perspective transilvane (Editura
Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018, 350 p.),
structurată în trei secţiuni: I. Biografice, II. Exegetice, III. Prieteni, exegeţi, memorialişti, contestatari, relevând, deopotrivă, aportul istoricului şi criticului literar Mircea Popa la cercetarea
şi exegeza blagiană.
Din cadrul „biograficelor” fac parte câteva studii dedicate unor figuri apropiate poetului:
tatăl preot Isidor Blaga, fratele mai mare Tit
Liviu Blaga (pe care poetul l-a avut profesor la
Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov), profesorul
preot Iosif Blaga, unchiul de la Braşov care îl va
lua cu clasa sa şi pe şcolarul Lulu în excursia
memorabilă din 1911 din Italia (evocată detaliat
în Hronic). Tot „biografice” sunt şi documentarele privind pe rând: „călătoriile poetului povestite de el însuşi” Elenei Daniello în tihna casei din strada Mihai Eminescu 5, „din mărturisirile poetului” (inclusiv împrejurările primirii
în Academie „în condiţii excepţionale”), participarea la acţiuni pregătitoare în Sebeş şi apoi la
manifestările Marii Uniri de la 1 Decembrie
1918 de la Alba-Iulia, episodul cu implicarea
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poetului şi demisia rapidă din Partidul Naţional
Popular, în sfârşit, activitatea profesorului comprimat la secţia de Filologie a Filialei din Cluj a
Academiei Române, iar apoi la Biblioteca Academiei, de unde transferarea la Secţia de Istorie
literară de la Institutul de Lingvistică şi Istorie
Literară, unde a fost coleg cu Ion Breazu, Ion
Muşlea, D. Popovici, Ion Taloş, Vasile Fanache
ş. a. Din secţia „exegezelor” menţionăm eseurile ,,Metafizică şi iubire creştină la Lucian Blaga”, ,,Eseul filosofic la Lucian Blaga” (ultimul
întâlnit şi în volumul Cuibul privighetorilor.
Clujul literar după Marea Unire, 2017). Foarte
aplicat este studiul „Avram Iancu între eroism şi
firescul trăirii”, relevând ,,sufletul ardelenesc
predispus spre jertfă” pe care dramaturgul l-a
consacrat punându-l în rezonanţă cu un fond
metafizic şi mitologic adânc, premiera şi premierea piesei de către Academia Română consfinţind „momentul Blaga în dramaturgia românească”. Secţiunea ,,exegezelor” se continuă cu eseul ,,Mitografia fiinţei”, în care este relevată mistica poeziei blagiene „strâns legată de mitologia
fiinţei”, omul însuşi fiind o „enigmă” de desluşit
pentru contemporani. Ultimul eseu, ,,Oswald
Spengler”, detaliază legătura lui Lucian Blaga,
încă din tinereţe, cu filosofia culturii din studiile
spengleriene, accentuându-se rolul pe care l-a
avut cartea acestuia, Declinul Occidentului, în
stimularea reflecţiei şi structurarea concepţiei
sale pe planul filosofiei culturii, carte ce „l-a
ajutat să se găsească pe sine în toată amploarea
şi profunzimea unei gândiri libere şi armonice”.
A treia secţiune, ,,Prieteni, exegeţi, memorialişti, contestatari”, înmănunchează studii mai
vechi sau mai noi dedicate lui Ion Agârbiceanu
(„sfânt părinte al literaturii române” numit de
poet), Vasile Băncilă („prietenul şi exegetul”),
Zevedei Barbu (un asistent „cu probleme”),
Ovidiu Drimba („valenţele scrisului enciclopedic”), Constantin Noica („şi opera filosofică
blagiană”), Vintilă Horia („şi lumea esenţelor
blagiene”), Monica Lazăr (o admiratoare entuziastă şi o probă memorialistă) şi Pavel Apostol
(„un Dalai-Lama al deşertului ideologic”). Să
menţionăm frumoasele coperţi care reproduc
imaginea panoramică a dealului cu Râpile Roşii
ce străjuiesc spre răsărit de Lancrăm, precum şi
textul elogios al lui Agârbiceanu, care vedea în
conştiinţa de sine atât de limpede a ,,iubitului
frate-«un dar înnăscut, un sărut al Divinităţii”.
În totul, Lucian Blaga. Perspective transilvane
este o carte judicios şi armonios alcătuită, temeinic lucrată documentar şi exegetic, un veritabil
omagiu adus scriitorului şi gânditorului celui
mai de valoare pe care Ardealul l-a dat, după
Marea Unire, literaturii naţionale, României
Mari.
Zenovie CÂRLUGEA

PAŞII PROFETULUI

IN MEMORIAM
POETUL ION HOREA (1929-2019),
UN MENTOR AL FESTIVALULUI

Ion Horea s-a născut la 10 mai 1929, în satul Petea de Câmpie, din marginea împătimitei
Câmpii Transilvane, copilărind în valea de lacrimă a Vaideiului, cu studii primare la şcoala din
satul natal, continuate apoi la liceele din Aiud,
Turda şi Târgu Mureş, iar cele superioare la
Bucureşti.
După studiile efectuate la Facultatea de Belle-Arte şi, apoi, ca strălucit absolvent al Şcolii
de literatură „Mihai Eminescu”, Ion Horea este
repartizat la secţia poezie a revistei Viaţa Românească, unde este redactor între 1952-1964,
fiind numit apoi secretar al Uniunii Scriitorilor
din România (1964-1968), redactor şef adjunct
la Gazeta literară (din 1968) iar, ulterior, în
aceeaşi funcţie la revista România literară, unde
a trudit până la pensionarea sa, în anul 1990.
A debutat revuistic în anul 1947, cu poemul
în proză „Cosaşul”, în ziarul Ardealul nou, din
Târgu-Mureş, care îşi avea sediul redacţional în
aceeaşi locaţie unde se află astăzi Editura Ardealul şi revista de filosofie şi literatură Târnava, în al cărui colegiu onorific este încă din
anul 1994.
Poetul a fost inclus de critica literară în „generaţia tradiţionaliştilor”, alături de Ion Brad,
Aurel Rău, Al. Andriţoiu, Tiberiu Utan, Radu
Cârneci ş.a., cărţile lui purtând pecetea nostalgică a spaţiului fără egal al obârşiilor, învăluite
când într-o aură mitică, legendară şi evocatoare,
când în culorile sumbre ale amurgurilor, cu
repetarea lor obsesivă, generată de angrenajele
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sociale necruţătoare ale acestui veac pe care îl
traversăm. Pe parcursul a peste şase decenii de
poezie, de la debutul în volum cu Poezii – 1956
(urmat de Coloană în amiază, Umbra plopilor,
Calendar, Încă nu, selecţia retrospectivă Versuri
–1973, Măslinul lui Platon, Bătaia cu aur), până
la Un cântec de dragoste pentru Transilvania
(Editura „Dacia”, din 1983), poezia lui Ion Horea evoluează stilistic şi expresiv, parcurgând
etapele seninătăţilor şi viziunilor bucolice (remarcate, la începuturi, de G. Călinescu), spre a
ajunge la arpegiile triste şi „elegiile precare”, cu
intonaţii pline de sensibilitate şi candoare.
Desigur, registrul liric al poeziei lui Ion
Horea s-a îmbogăţit mereu, tematic şi metaforic,
cu elemente noi, unitatea întregii sale opere
fiind însă asigurată prin imagistica de o mare
puritate, prin ritmurile disciplinate şi graţioase,
pe care poetul le trece din ochiul dilatat al
amintirii în cărţile sale, făcându-l pe cititor martor al confesiunilor tulburătoare despre o vale
unde mai plouă cu stele, despre un sat cu
gardurile rupte, despre o ţară a marilor pătimiri
istorice – Transilvania, cu eroii ei eterni şi legendari, care devine aproape un leitmotiv. Dar,
dincolo de atingerea venelor istoriei, cu vibraţii
ancestrale, Ion Horea se situează într-un timp şi
spaţiu invadat de trecere şi melancolii – supreme semne ale magicelor metamorfoze, ale „migrării” sufleteşti: „Eu sunt al unui timp la care /
o să ne-ntoarcem toţi, cei duşi, / la casele de îndurare, / pustii, cu lacăte la uşi. (Hotar). {1983}
Am scris despre aproape toate cărţile de poezie ale maestrului Ion Horea publicate în anii
’80; am scris cu bucuria celui care descoperă un
univers liric miraculos, limpede şi bine pregătit
să-i primenească sufletul; am scris cu entuziasm
şi cu sentimentul permanent că ceea ce-i valoros
în lirica românească nu piere niciodată! De
aceea am primit ca o confirmare a acestor convingeri (intime şi publice ale mele) prezenţa lui
Ion Horea în celebra, de-acum, Istorie critică a
literaturii române, a lui Nicolae Manolescu!
Mi-am spus: iată, nici Manolescu, în ciuda exigenţelor sale, nu a putut ignora poezia maestrului! Dar nu doar am scris: când Uniunea Scriitorilor a înfiinţat Editura Ardealul, la Târgu-Mureş (la propunerea mea, în 1995), prima carte pe
care am editat-o a fost Căderea pe gânduri
(1996) de Ion Horea! Au urmat, apoi, în anii
următori, altele: Cartea sonetelor (2001), Şi va
fi ziuă şi va fi noapte (2001), Reversuri (2005) –
toate semne ale unei constante preţuiri! În urmă
cu un deceniu a ajuns la cititori masivul tom de
poezii al maestrului Ion Horea, reprezentând o
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selecţie din toate cărţile tipărite anterior, de la
volumul de debut (Poezii, 1956) până la Reversuri (2005) – fiind vorba de volumul antologic
de poezie Bătaia cu aur, din 2009; căci Bătaia
cu aur (după titlul omonim al volumului din
1979) – cartea ieşită de sub teascurile Editurii
Ardealul cu un amplu şi bine elaborat studiu al
criticului Al. Cistelecan, era şi tomul prin care
am aniversat editorial cele opt decenii de viaţă
ale Poetului şi mai bine de o jumătate de veac de
rodnică trudă în grădina literaturii, şi care avea
să fie încununat, ulterior, cu premiul Opera Omnia, acordat de Uniunea Scriitorilor din România, în 2010, în cadrul Festivalului Naţional
„Tudor Arghezi” de la Târgu-Jiu. Apoi am publicat volumele Calea târgului (2010), Scribul
(2010), Rondeluri (2012), Gravuri (2013), Rătăciri (2014), Cât a trecut (2015), Vitraliu (2016),
Până-ntr-o zi (2017) – toate tipărite la Editura
Ardealul, în burgul de pe Mureş, care şi-au împrăştiat, la vremea lor, cerneala proaspătă prin
lume...
Maestrului Ion Horea i-au fost recunoscute
meritele culturale şi excelenţa literară, atât la
nivel naţional, fiind premiat în mai multe rânduri de Uniunea Scriitorilor din România pentru
cărţile sale de poezie, iar pentru volumul de versuri Un cântec de dragoste pentru Transilvania
i s-a decernat, în anul 1985, prestigiosul premiu
„Mihai Eminescu” al Academiei Române, cât şi
în plan local: fiind declarat Cetăţean de onoare
al Municipiului Târgu-Mureş iar, în anul 2009,
decorat cu Fibula de la Suseni – cea mai înaltă
distincţie cultural-ştiinţifică a judeţului Mureş.
La festivalurile „Lucian Blaga” de la Sebeş-Alba era o prezenţă plăcută, discretă şi dorită. Mulţi ani a fost membru şi preşedinte al
juriului de decernare a premiilor la concursul de
creaţie literară, între care figura şi mult râvnitul
premiu al revistei România literară, pe care a
reprezenta-o la numeroase ediţii, în calitate de
redactor şef adj.
Ultimul său volum, Până-ntr-o zi, apărut în
2017, a fost aproape ca o premoniţie a bolii necruţătoare care-i va limita existenţa terestră...
Prin voinţa sa testamentară nu a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din Bucureşti, ci lângă
vechea biserică de lemn din satul său natal,
Petea de Câmpie, în ziua de 8 aprilie 2019.
Dumnezeu să-i lumineze calea sufletului, să-l
ocrotească şi să-l odihnească în împărăţia celor
drepţi! Să-i fie ţărâna natală caldă şi uşoară, aşa
cum şi-a dorit-o!
Eugeniu NISTOR

--------------------------------------------------------

ION BRAD –
SCRIITOR ŞI DIPLOMAT
La numai câteva luni după trecerea
la cele veşnice a prietenului nostru, Ion
Dodu Bălan, a luat
drumul veşniciei şi
statornicul amic şi
confrate, poetul, romancierul, dramaturgul, eseistul şi traducătorul Ion Brad.
Brad cel veşnic chipeş
şi de-a pururi verde,
cum îmi plăcea să îl alint, reprezentant de seamă
al literaturii române şi al României întregi, cea
pe care a reprezentat-o demn şi vertical în lume,
ca sol al românităţii, într-o vreme în care diplomaţia românească se constituia într-un vector
credibil.
A avut şansa să fie diplomat în perioada în
care liderii mondiali ai vremurilor ţineau seama
de ceea ce spuneau Bucureştii, de la Bonn, la
New-York, sau de la Varşovia şi Cairo, la Tel
Aviv. Ion Brad a slujit România ca ambasador
în Elada şi în Cipru mai bine de nouă ani, întruna din perioadele cele mai grele pentru ciprioţi, anii 70-80, cât şi în Centrala Ministerului
Afacerilor Externe, ca director, la cârma Direcţiei Culturale, imediat după întoarcerea sa din
misiune, cumva ca răsplată pentru diplomaţia
culturală pe care a practicat-o. Aveam să mă
conving personal despre dăruirea cu care a lucrat în Grecia şi în Cipru, direct de la românii de
pe acele meleaguri, în anul 1993, când i-am cunoscut pe aceştia la Atena, evocându-mi nu pe
diplomaţii în post de atunci, ci doar pe Brad şi
Ecobescu.
A avut grijă sensibilul scriitor ca ,,avatarurile” sale din misiunea respectivă să le prezinte posterităţii în şase volume, pagini de un
farmec aparte, apărute la confluenţa celor două
milenii, şi fără cunoaşterea cărora istoria raporturilor româno-elene nu poate fi reprodusă la
adevărata lor valoare, fără a apela la analizele şi
prezentarea documentelor respective, elocvent
fiind aportul său la strângerea şi dezvoltarea
conlucrării bilaterale, inclusiv în diplomaţia eco-
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nomică. Într-o conversaţie, la cea de-a 85-a aniversare, cu privire la diplomaţia actuală mi-a
răspuns:
Nicolae Mareş: Aţi fost printre diplomaţii
nepereche, ca să folosim o sintagmă argheziană, din perioada anilor 70, atunci când diplomaţia românească era pe val, când diplomaţii
occidentali, pe care i-am cunoascut şi eu, ne
căutau, ne curtau, cei socialişti ne invidiau. Cu
sârg, imaginaţie şi multă dăruire aţi făcut o
şcoală a diplomaţiei culturale. Nu vă doare că
am ajuns atât de terfeliţi în lume? Quo vadis,
Domine? Cât mai avem de aşteptat, când ne
vom reveni?
Ion Brad: Fireşte că mă dor! Chiar dacă,
în mod firesc, dacă facem acum parte din NATO
şi Uniunea Europeană, cu orientările lor obligatorii şi pentru diplomaţii noştri, prezenţa lor
anemică pe plan internaţional, mai ales în domeniul cultural, este îngrijorătoare. Mulţi au renunţat prea uşor, din nepricepere sau reavoinţă,
la specificul şi mândria naţională, la toate interesele care nu se promovează de la sine, fără
competenţă şi chiar talent. Dar să sperăm că şi
în acest domeniu esenţial, o generaţie nouă, de
tineri diplomaţi, va evada din somnolenţă şi absenteism comod, adeverind încă o dată că românii au talent şi în diplomaţie, după exemplul
strălucit al lui Titulescu şi urmaşilor săi, printre
care s-a numărat şi Lucian Blaga.
Personal, încă din anii 70 ai secolului trecut am văzut în autorul volumului de poeme
Transilvane cetăţi fără somn (1977), o întruchipare a modestiei şi a dăruirii necondiţionate pe
care numai cel care a cunoscut nemijlocit glia
strămoşească, personal dând noi dimensiuni liricii marilor poeţi şi diplomaţi transilvani: Octavian Goga, Lucian Blaga şi Aron Cotruş. Acesta
a fost poetul şi cetăţeanul Ion Brad, care, parafrazându-l pe Coşbuc, a fost: suflet din sufletul
neamului. De-a lungul anilor m-am convins şi
statornicia prieteniei sale, în fapt o vocaţie, care
a rămas pentru mine o rara avis, cultivată de el
în toate împrejurările, cu multă sensibilitate şi
credinţă în mai bine. Nu voi uita un episod petrecut în urmă cu patru-cinci ani când, împreună
cu istoricul George G. Potra şi fratele său
Alexandru Brad, am călătorit în satul natal al
poetului, la Pănade, acolo unde scriitorul a văzut
lumina zilei, la 8 noiembrie 1929. Aici, el ne-a
prezentat fiecare din locurile mirifice de care a
fost legat încă din copilărie, inclusiv de drumurile pe care le făcea la şcoala din Blaj. Era pe
la jumătatea lunii mai; nu ne-am putut opri să nu
ne întidem la poveşti pe iarba verde din faţa
casei, iarbă pe care cu decenii în urmă o călcase
desculţ în picioare, dovedindu-ne că ştia toate
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poveştile şi pe oamenii locului, ale bunicilor şi
părinţilor, a celor apropiaţi pe care îi evoca cu
atâta dragoste şi căldură; la fel şi Timotei
Cipariu şi pe corifeii Şcolii Ardelene.
Cu mândrie, la Blaj, ne-a dus Ion Brad pe
Câmpia Libertăţii, ne-a arătăt clasele ,,Liceului
său” din ,,Mica Romă”, sălile în care a învăţat şi
a locuit, biblioteca etc. Plină de învăţăminte a
fost şi alocuţiunea rostită la întâlnirea cu foştii
colegi, cu un public larg în faţa căruia a conferenţiat despre istoria şcolii, a Blajului şi a Ardealului Sfânt, cel pe care l-a venerat o viaţă întreagă. La fel la o slujbă consacrată Sfântului Ioan Paul al II-lea, cu prilejul canonizării fostului
Pontif şi marcării momentului respectiv într-o
slujbă-conferinţă înălţătoare săvărşită în lăcaşul
istoric al vechii Mitropoli, cu participarea a peste şapte sute de persoane.
Nu o dată, la Sebeş şi Lancrăm, Ion Brad a
evocat, ca un veritabil istoric literar, relaţia sa cu
Lucian Blaga, contactele avute cu marele poet şi
filosof, cât şi cu alţi reprezentanţi de seamă ai
culturii româneşti, printre care: Ion Agârbiceanu, Emil Isac, prietenul său, Mircea Zaciu, Aurel Rău şi alţii.
Şi acum regret că fotografiile făcute cu
aparatul telefonic s-au pierdut în străfunzimile
electronice ale buclucaşei scule, fără să le mai
pot recupera. Stângăcie de începător fără abilităţi tehnice.
Până la adânci bătrâneţi n-a uitat Ion Brad
despre prima sa ieşire în lume, la Festivalul Internaţional al Tineretului şi Studenţilor de la
Varşovia din vara anului 1955, împreună cu
doamna Teatrului Românesc, Lucia Bulandra şi
pictorul Hatmanu de la Iaşi, poemele apărute cu
un an înainte din florilegiul Cu sufletul deschis fiindu-i apreciate de publicul polon cu un
premiu. Au urmat: Cântecele pământului natal,
1956; Cu timpul meu, 1958-pentru care a primit
premiul „George Coşbuc” al Academiei Române în 1959; Eroii fabulelor, 1964; Fântâni şi
stele, 1965; Fiica Dunării şi a mării, 1966;
Poeme, 1970; Orga de mesteceni, 1970; Cele
patru anotimpuri, 1972; Zăpezile de acasă,
1972; Noaptea cu privighetori, 1973; Templul
dinafară, 1975; Transilvane cetăţi fără somn,
1977; Războiul cunoaşterii, 1979; Cartea zodiilor, 1982; Oracole, 1987; Rădăcinile cerului,
1989; Icoana nevăzută, 1996; Al doilea suflet,
2000 şi sfâşietoarea, ultima culegere lirică: Cocoarele în ultimul său zbor, 2015.
De asemenea, Ion Brad s-a impus, ca
romancier, cu scrierea Descoperirea familiei,
1964, care a fost reluată, ulterior, ca o trilogie
(devenită în final tetralogie) în: Romanul de
familie, 1986: Zăpadia Soare cu dinţi; În umbra
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castelului şi Thalassa, dar şi romanele Ultimul
drum, 1975; Raiul răspopiţilor, 1978; Muntele
catârilor, 1980; Întâlnire periculoasă , 1985;
Proces în recurs, 1988; Muntele, 1996. Dintre
lucrările de memorialistică, în afara celor consacrate Eladei, remarc: Aicea, printre ardeleni şi
Dincoace de munţi. De asemenea, dramaturgia
i-a fost aproape, fiind câţiva ani directorul
Teatrului Nottara din capitală. Dintre piesele de
teatru scrise şi jucate, amintesc: Audienţă la
consul şi Nu pot să dorm, ultima evocându-l pe
consăteanul său Timotei Cipariu, reprezentant
de seamă al românismului în Transilvania.
Prin dispariţia, unul după altul, a lui Ion
Brad, ca şi cea a lui Ion Dodu Bălan sau Mircea
Maliţa, se stinge o generaţie de creatori şi cărturari-patrioţi, care s-au dăruit cu har şi pricepere
Ţării, conştientă, aşa cum îmi spuneau ei, că
soarta şi menirea lor a fost: să nu se lase înecaţi
de valuri, având sentimentul optimist al copiilor
de ţărani de odinioară, acela că: împlântând bine
plugul în brazdă, la răsăritul soarelui, până la
apus pot ajunge departe. Cu talent, dăruire şi
multă muncă, ei au intrat în conştiinţa neamului
românesc pentru totdeauna.
Nicolae MAREŞ

---------------------------------------------------------

DOI PRIETENI AI FESTIVALULUI:
ION BRAD ŞI ALEXANDRU BRAD
Constanţi susţinători ai poetului Lucian
Blaga şi ai Festivalului care îi este dedicat an de
an la Lancrăm s-au dovedit scriitorii Ion Brad şi
Alexandru Brad, trecuţi anul acesta în lumea
amintirii.
Un început de an 2019 trist, marcat de
plecarea în veşnicie a scriitorului Ion Brad, personalitate cultural-literară de primă însemnătate,
poet, prozator şi dramaturg de cursă lungă, memorialist inspirat şi generos. De fapt, generozitatea şi o anume înclinaţie spre nevoile celorlalţi
l-au ghidat pe scriitorul din Pănade toată viaţa.
În călătoriile, misiunile diplomatice sau diversele funcţii deţinute, Ion Brad a situat pe primul
loc literatura şi oamenii care o slujeau. A ajutat
atât cât a putut, a vibrat alături de tinerii debutanţi, la fel cum a rezonat artistic cu ceilalţi.
Cărţile sale din anii recenţi sunt impresionante,
ca volum şi acribie documentară. O întreagă
epocă se perindă prin faţa ochilor noştri, iar el,
cu tonul blând şi cordial, ni-i prezintă pe toţi,
elucidând împrejurări delicate, lămurind confuzii, oferind explicaţii. L-am regăsit pe Ion Brad
în ipostaza unui mediator între epoci şi mentalităţi, aşa cum pe vremuri (în cadrul Ministerului

de Externe), media între culturi, religii şi civilizaţii diferite. Cu vorba molcomă şi calmul ardelenesc a reuşit atunci, a reuşit şi în anii din urmă, fiindcă toate aceste volume masive de memorii, corespondenţă, convorbiri acoperă câteva
decenii de tensiuni şi contradicţii, care trebuiau
înţelese şi, mai ales, cunoscute. A fost o ultimă
treaptă a urcuşului pământesc, treaptă pe care
Ion Brad a urcat-o cu aceeaşi veche eleganţă, cu
înţelepciunea omului trecut prin vremi, cu atitudinea lui ponderată şi glasul inconfundabil.
În volumul său, Aicea, printre ardeleni
(2007), Ion Brad evocă împrejurările în care l-a
cunoscut pe Lucian Blaga, fapt petrecut în primăvara anului 1954. Detaliile de ordin memorialistic reliefează nu doar atmosfera acelor ani
grei, ci şi sentimentul de empatie născut între
cei doi. Tânărul pe atunci Ion Brad s-a bucurat
de încurajarea distinsului poet Lucian Blaga care i-a dăruit volumul său de Poezii cu următoarea dedicaţie: ,,Lui Ion Brad-/cu bucuria nespus de rară/de a fi întâlnit uniţi în/aceeaşi fiinţă
un poet şi un om”. Se cuvine să cităm şi mărturia lui Ion Brad, însoţită de toată admiraţia pe
care i-o purta confratelui său ardelean: ,,Aş fi fericit să ştiu că poate un singur vers, din nenumăratele versuri scrise de Lucian Blaga în acei ani,
s-a născut şi din căldura preţuirii sincere şi lucide pe care am căutat s-o întreţin într-un climat
literar contradictoriu. De câte ori recitesc volumele ultime ale lui Blaga, şi o fac mai des decât
cu oricare alt poet, încerc să găsesc acel vers, în
mod sigur mai frumos decât toate poeziile mele”
(a se vedea capitolul ,,Lucian Blaga, în viaţă şi
postum” din volumul menţionat).
Şi în încercarea de a accepta inevitabilul
despărţirii de Ion Brad, soseşte a doua veste tristă: a plecat în veşnicie şi Alexandru Brad, grăbit, neprevăzut, îndurerat. Îl revedeam anual la
Festivalul ,,Lucian Blaga”, purtând de fiecare
dată sub braţ câteva exemplare din periodicul
,,Acasă”, în paginile căruia am fost mulţi găzduiţi şi onoraţi cu rânduri frumoase, ,,pentru prieteni”. Mi-au rămas cărţile dăruite şi amintirea
unor calde întâlniri. Intenţionam să îl chem la
telefon, după ce durerile despărţirii de Ion Brad
se vor mai alina, dar timpul nu a mai avut răbdare cu noi... Dorul purtat o viaţă satului şi oamenilor săi îl călăuzeşte şi în această ultimă
plecare: ,,Mi-e dor de Alba-Iulia duios/Că m-aş
porni din Bucureşti pe jos,//Mi-e dor de AlbaIulia acum/C-aş duce-n spate chiar şi lungul
drum//Mi-e dor de Transilvania, mi-e dor/Cum
altcuiva nu-i poate fi mai dor”. Închizând cercul
peregrinărilor sale lumeşti, Alexandru Brad s-a
întors la Pănade, în Ardealul mult iubit.
Monica GROSU

