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Un an cât un veac
Gheorghe Geo Popa
„Per aspera ad astra” (Seneca, versetul 437,
„Hercule furios”) – pe cãi anevoioase se ajunge
la stele. Prin încercãri repetate, pe cãrãri înguste
[i anevoioase, prin strãdanii colosale, se poate
ajunge la luminã. Orice victorie se ob]ine prin
luptã, orice succes se ob]ine prin osârdie, prin
depã[irea obstacolelor, prin tãrie de caracter, prin
credin]ã [i prin multã iubire pentru toatã lucrarea
binefãcutã.
Triste]ea nu este înfrângere, durerea nu este
sfâr[itul, sunt [ansa de a recupera victoria, de a
recupera bucuria, entuziasmul, optimismul într-o
lume a discordiei, a minciunii, a rãului [i a urii.
Se întâmplã sub ochii no[tri, într-o vitezã
ame]itoare, abordãri diverse ce dovedesc cã
nimic nu este epuizat, cã via]a [i existen]a sunt
într-un carusel care multiplicã posibilitã]ile de
interpretare [i oferã lumii viziuni noi de în]elegere
a realitã]ii.
Uneori zgomotul este sinonim cu tãcerea.
La o masã la care dezbinarea produce larmã,
exprimarea punctelor de vedere divergente fãrã
putin]a de armonizare a acestora, în refuzul
ascultãrii celuilalt, duce inevitabil la neîncredere,
intoleran]ã [i, în cele din urmã, la imposibilitatea
izbânzii.
Ce-ar trebui sã întreprindem pentru a vedea
limpede ceea ce este de vãzut, pentru a îndrepta
ceea ce este de îndreptat, pentru a reconstrui, în
acest an cât veacul?
Important este sã nu ne risipim energiile în tot
felul de bazaconii, de „baluri” [i „jocuri de artificii”.
Sã aducem mintea cea de pe urmã a
românului acasã [i sã o punem sã lucreze pentru
]arã [i pentru popor.
Sã dãm nouã în[ine [i lumii întregi samã de
istoria care nu minte [i se deschide cãtre noi
orizonturi ale cunoa[terii, azi, într-un timp al
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dezbinãrii, urii [i distrugerii, spunându-le detractorilor
cã lumina este o [ansã datã întunericului [i, în acest
fel, memoria colectivã se integreazã cu claritate [i
acurate]e în con[tiin]a poporului, dintotdeauna [i
pentru totdeauna, iubitor de adevãr.
Sã nu ne pierdem nãdejdea.
Sã credem în frumuse]ea lumii, pe care arta o
aduce ofrandã [i o a[azã temelie pentru mai binele
ce va sã vie. Artistul, în oricare dintre ipostazele sale,
]ine deschisã lada de zestre a memoriei noastre
colective, fiind partea activã a spiritului [i fiin]ei noastre
na]ionale.
Sã iubim istoria, fiindcã suntem copiii ei,
aducându-i prinosul întru cre[terea ]ãrii [i a patriei
cinstire prin tot cuvântul [i gestul ziditor.
Sã nu ne temem. Am trecut în timpuri prin încercãri
care ne-au întãrit [i ne-au a[ezat vertical în ochii lumii.
Sã îndrãznim. Genera]iile întemeietoare rãmân
model pentru cele ce sunt [i vor veni, cât timp noi
în[ine ne vom situa pe drumul pe care, dimpreunã
fiind, încercând sã ne dumirim, vom duce mai departe
flacãra idealului nostru na]ional, semn al identitã]ii.
Cã „istoria-discurs nu se identificã cu istoria-realitate”
(Ioan-Aurel Pop) nu trebuie sã ne opreascã din
încercãrile noastre de a cãuta [i de a gãsi rãspunsuri,
de a ie[i din confuziile prezentului, cu ilogica lui cu
tot, de a pãtrunde adânc în istorie, adicã în via]ã, cu
relativizãrile fragmentare, dar [i cu luciditatea
întregitoare pentru ca, odatã [i-odatã, sã ajungem la
adevãr.
România eternã poate avea ca devizã ideea
exprimatã de primul prim-ministru din istoria ei, Barbu
Catargiu, care, cu luciditate [i iubire, ne-a lãsat
cuvintele ce ar trebui înscrise la intrarea fiecãrei
institu]ii a statului, de la Parlament, Pre[edin]ie [i
Guvern, pânã la primãria din comunã, cãminul cultural sau orice alt\ institu]ie publicã: „Totul pentru }arã,
nimic pentru noi”.
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În acest an al Centenarului Marii
Uniri, se scriu [i se rostesc fel de fel de
constatãri, care par ivite din lecturi [i
cercetãri serioase, dar care, unele, sunt
simple impresii în cel mai bun caz.
Astfel, relativ recent, un înalt demnitar
încerca sã ne convingã cã România este
„singura ]arã rãmasã în picioare dintre
cele fãurite dupã Primul Rãzboi Mondial,
în condi]iile în care Iugoslavia [i
Cehoslovacia au dispãrut”. Mai întâi cã
aceste federa]ii nu „au dispãrut”, ci s-au
rea[ezat sub forma statelor na]ionale [i
dupã principiul valid atunci, la 1918 [i
care spune cã fiecare popor are dreptul
sã-[i decidã soarta. Dar, la finele Marelui
Rãzboi s-au format sau re-format [i
Polonia, Lituania, Letonia, Estonia,
Ungaria, Austria [i acestea sunt „în
picioare”, cu demnitate [i onoare. Chiar
dacã unele dintre aceste state – iar între
acestea se aflã [i România – nu mai au
chiar grani]ele de atunci, chiar dacã
unele au fost ocupate ori desfiin]ate
par]ial pentru o vreme, ele au reapãrut
ca pasãrea Phoenix. Polonia a fost,
dupã Al Doilea Rãzboi Mondial,
translatatã mai spre vest, fiindcã
Uniunea Sovieticã i-a ocupat estul, dar
nu a mai dispãrut (cum se întâmplase
între finele secolului al XVIII-lea [i 1918,
când, vreme de aproape un secol [i
jumãtate, a lipsit de pe harta Europei).
Cele trei ]ãri numite baltice au avut o
existen]ã prosperã în epoca interbelicã
[i, de[i au fost ocupate de Stalin [i
incluse în Uniunea Sovieticã pentru
câteva decenii bune, au renãscut ca

state independente dupã cãderea
comunismului (1991), în grani]ele lor din
1918. Ungaria [i Austria au suferit
avataruri din 1938 pânã în 1944: Austria
a intrat prin Anschluss în componen]a
Germaniei naziste, iar Ungaria – cu
politica sa revizionistã – a smuls
temporar pãr]i din ]ãrile vecine [i [i-a
mãrit substan]ial teritoriul, incluzând mari
mase de popula]ii strãine; dupã Al Doilea
Rãzboi Mondial, ambele ]ãri cu „voca]ie
imperialã” de odinioarã au revenit la
frontierele stabilite la Conferin]a de Pace
din 1919-1920. Tot dupã Primul Rãzboi
Mondial, s-au format vremelnic [i
Ucraina [i Belarus, înglobate pentru
circa [apte decenii în URSS [i
renãscute dupã 1991, a[a cum se
întâmplase la finele Marelui Rãzboi.
Ce semnificã aceasta? Simplu, cã
deciziile luate de popoare [i validate
(cele mai multe dintre ele) de Conferin]a
de Pace de la Paris, din 1919-1920 au
fost realiste, corecte în linii mari. Cu alte
cuvinte, dupã un secol, arhitectura
Europei este similarã celei din 19181920. Prin urmare, România se
încadreazã în regulã, fiind departe de a
reprezenta excep]ia de la regulã.
În contextul sãrbãtorii Unirii de la
1859, am auzit „constatarea” cã
România, ca [i Germania [i Italia, „s-a
format târziu [i cã s-a înscris [i ea în
aceastã triadã, cu mari derapaje
dictatoriale în secolul al XX-lea”.
Remarca nu are niciun fundament [i
izvorã[te din dorin]a de a scoate
„judecã]i savante” din ignoran]ã.

România nu s-a format târziu, ci s-a
unificat mai târziu, ca [i alte state [i
popoare. Altminteri, no]iunea de „]arã
româneascã” (perfect sinonimã cu
România, dupã cum England – adicã
„]ara anglilor” – este sinonimã cu Anglia)
este consemnatã în izvoare cam la
cumpãna mileniilor I [i II, adicã acum
un mileniu. Una dintre aceste zeci de
]ãri române[ti s-a chemat mereu (din
secolul al XIV-lea încoace), în mod
oficial, }ara Româneascã [i [i-a asumat
în timp misiunea de reconstituire a
unitã]ii politice a poporului al cãrui nume
îl purta. În al doilea rând, „derapajele
dictatoriale” nu au legãturã cu momentul
unificãrii statale sau al desãvâr[irii
unitã]ii politice. Italia [i Germania au
cunoscut, într-adevãr, dictatura fascistã
[i, respectiv, nazistã, dar acest lucru s-a
petrecut din varii motive, unele date de
crizele [i de frustrãrile de dupã Primul
Rãzboi Mondial. Iar România a trãit o
dictaturã sui generis în anii 1938-1940,
când, în fapt, regele Carol al II-lea a
instaurat un regim de autoritate
personalã. Antonescu nu a colaborat cu
legionarii nicio jumãtate de an
(septembrie 1940-ianuarie 1941), iar apoi
a guvernat prin dictaturã militarã, fiindcã
era vreme de rãzboi. Fire[te, a fost
promovatã alian]a ]ãrii cu Germania [i
au fost luate mãsuri grave, de la
desfiin]area democra]iei parlamentare
pânã la politica antisemitã. Dar, aproape
toatã Europa de atunci a cunoscut astfel
de regimuri condamnate [i condamnabile. Ba, România, între 1918 [i 1938,
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Testamentul f\urarilor Unirii

Bra[ov, [i la Cernãu]i [i chiar la Blaj.
Revolu]ia noastrã – ocazionatã de cea
europeanã, dar plãmãditã de veacurile
multe de lucrare a poporului român
asupra lui însu[i (cum ar fi spus Nicolae
Bãlcescu) – a formulat „programul de
]arã”, adicã toate obiectivele care
trebuiau atinse pentru modernizarea ]ãrii.
Aceste obiective s-au înfãptuit de la
1859 pânã la 1918: dubla alegere a lui
Cuza, recunoa[terea dublei alegeri de
cãtre puterile europene, desãvâr[irea
unirii institu]ionale, marile reforme
democratice (secularizarea averilor
mãnãstire[ti, reforma agrarã, reforma
[colarã, reforma justi]iei, întemeierea
universitã]ilor moderne, reorganizarea
administrativã etc.), instaurarea
monarhiei constitu]ionale, întemeierea
Academiei Române, proclamarea [i
recunoa[terea independen]ei de stat,
integrarea Dobrogei în România,
fondarea Bãncii Na]ionale a Româniri,
transformarea României în regat,
ob]inerea autocefaliei Bisericii Ortodoxe
Române, coordonarea mi[cãrilor de
emancipare na]ionalã a românilor
cuprin[i în imperiile austro-ungar [i ]arist.
Dupã unirea de la 1859, românii din
Basarabia, Bucovina, Transilvania,
Banat, Cri[ana [i Maramure[, dar [i

românii din Balcani [i de mai departe
aveau un stat românesc spre care sã
priveascã [i în care sã-[i punã nãdejdea,
iar dupã 1877-1878, România
independentã a devenit un adevãrat
magnet, în care s-au concentrat toate
energiile de unitate ale na]iunii.
Prin urmare, Unirea de la 1918 nu a
fost un act izolat, nãscut din ambi]iile
unor lideri politici sau din dorin]a unora
dintre marile puteri sau din jocul
întâmplãrii. Unirea noastrã a fost o
plãmadã trainicã, cu rãdãcini adânc
înfipte în solul acesta vãlurit de la
Carpa]i, Dunãre [i Mare, dintre Nistru [i
Tisa, adânc înfipte în poporul acesta
românesc. Dacã s-a potrivit sã ne fie
favorabilã soarta câteodatã, dacã unele
dintre marile puteri ne-au sprijinit, dacã
deciziile interna]ionale s-au adecvat
întâmplãtor nevoilor noastre, îi mul]umim
Domnului, dar se cuvine sã le mul]umim
[i bunilor no[tri [i tuturor acelor înainta[i
care au fãcut }ara. Iar cea mai potrivitã
mul]umire este munca stãruitoare spre
a duce mo[tenirea lor mai departe.
Aceastã mo[tenire a lor lãsatã nouã nu
este trecut, ci este eternitate.
Hora Unirii s-a cântat [i s-a jucat la
noi înainte de a se face efectiv unirea...

Ion V\sâi
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a avut douã decenii de democra]ie,
imperfectã desigur, în vreme ce în
Ungaria regimul dictatorial s-a instaurat
în 1920. Iar dictatura comunistã ne-au
adus-o tacurile sovietice [i comisarii
sovietici, fiind continuatã apoi cu
instrumentele locale. Astfel, regimurile
totalitare respective nu au nicio legãturã
cu momentul unificãrii politice a
Germaniei, Italiei sau României.
În acela[i sens, ideea cã România
s-a format târziu [i cã tot târziu a devenit
[i monarhie a ajuns, pentru unii, un loc
comun, dar unul gãunos. }ãrile
române[ti s-au unificat – cum spuneam
– târziu (ca [i ]ãrile germane [i cele
italiene), dar ele existã de peste un
mileniu, încã din finalul etnogenezei. Iar
monarhia de drept divin (domnul era „din
mila lui Dumnezeu”) a fost forma noastrã
de guvernare încã de la începuturile
statale, adicã secole la rând. Dinastia
de Hohenzollern a însemnat instaurarea
monarhiei constitu]ionale, ceea ce este
cu totul altceva. De altminteri,
Constitu]ia modernã din 1866 a fost
pregãtitã în vremea domniei lui
Alexandru Ioan Cuza, de cãtre frunta[ii
români cu studii în Occident [i dupã
principiile liberal-democratice, reiterate
de revolu]iile de la 1848-1849. Unitatea
politicã româneascã s-a format târziu,
dar mai temeinic decât altele. De
exemplu, Spania s-a format în secolul
al XV-lea, iar Marea Britanie pe la 1700,
dar nu a[ zice cã unitatea acestora este
una perfectã sau indestructibilã.
Dimpotrivã, sã ne amintim ce se
întâmplã în Catalonia, în Sco]ia, în }ara
Bascilor, în Irlanda de Nord etc.
Tot a[a, ideea cã unirea de la 24
ianuarie 1859 a fost una „micã” rãmâne
nefericitã. Unirea de la 1859 a fost
exemplul de urmat, temelia pe care s-au
clãdit unirile ulterioare [i actul de voin]ã
na]ionalã înfãptuit peste planurile marilor
puteri. Unirile noastre au fost continue,
de pe la anii 1800 încoace. Mai întâi a
fost Domnul Tudor din Vladimiri, care i-a
strâns sub flamurile sale [i pe moldoveni
[i care era a[teptat sã-i izbãveascã [i
pe românii ardeleni. El a determinat, prin
sacrificiul sãu, revenirea domnilor
pãmânteni în fruntea Principatelor. Sub
ace[ti domni, societã]ile secrete au
cultivat ideea daco-românismului [i au
pregãtit Revolu]ia Românã de la 18481849. Aceasta, nu a putut face unirea,
dar a cerut unirea [i la Bucure[ti, [i la
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Alexandru Boboc

mie de energiile naturii, cu încrederea cu
care a[teaptã consãtenii mei din Butoie[ti
sã rodeascã semãnãturile lor acoperite
astãzi de zãpada lui februarie” (Revizuiri
[i Adãugiri, 1944, vol. II, Bucure[ti, 1996,
p. 250).
De fapt, prin concep]ia „personalismului
energetic” în armonizare cu o teorie a
voca]iei, Rãdulescu-Motru explica totodatã
geneza [i evolu]ia personalitã]ii omene[ti,
care „duce mai departe pe plan industrial
[i cultural combinarea diferitelor forme de
energii, continuând astfel prin muncã opera pe care natura o desãvâr[e[te pe planul
material în virtutea propriilor legi” (Revizuiri
[i Adãugiri 1946, IV, 1998, p. 154).
2. Câteva date privind via]a [i opera
marelui cãrturar faciliteazã, credem,
în]elegerea concep]iei sale despre lume
[i via]ã, ca un preludiu la prezentarea
acesteia în derularea scrierilor [i a epocilor
în care au fost gândite [i elaborate. Nãscut
la 2 februarie 1868, în localitatea Butoie[ti
(jude]ul Mehedin]i), Constantin-Rãdulescu
Motru a urmat clasele primare în satul natal
[i la Craiova, între 1875 [i 1878, apoi
studiile liceale, între 1878 [i 1885, iar între
1885 [i 1889, cursurile Facultã]ii de Drept
[i de Filosofie [i Litere la Universitatea
din Bucure[ti unde a absolvit, în 1888,
Facultatea de Drept (cu teza Despre
contracte), iar, în 1889, a sus]inut (cu Titu
Maiorescu) teza de licen]ã (cu tema:
Realitatea empiricã [i condi]iile
con[tiin]ei).
A fãcut apoi studii de filosofie [i
psihologie, mai întâi la Paris, unde în 1890,
a audiat cursurile unor profesori celebri (J.
Soury, Th. Ribot, J.-M. Charchot) [i a lucrat
în laboratorul de psihologie experimentalã
al lui H. Beaunis. A plecat apoi (1890-1892)
în Germania pentru specializare în
psihologie, mai întâi la München (cu Carl
Stumpf), apoi la Leipzig (unde a lucrat în
Laboratorul lui W. Wundt, [i a audiat [i
diverse cursuri de fizicã, fiziologie, chimie,
psihiatrie [.a.). În 1893, la Leipzig, sub
îndrumarea lui W. Wundt a sus]inut
doctoratul în filosofie cu tema: Zur
Entwicklung von Kants Theorie der
Naturcausalität (Despre dezvoltarea teoriei

Alexandru Boboc

1. Psiholog [i filosof, om de culturã
[i ac]iune, Constantin Rãdulescu-Motru
(1868-1957) este una dintre personalitã]ile
marcante care, continuând linia tradi]iilor
culturii române, îndeosebi a spiritului critic
încetã]enit de Titu Maiorescu [i Mihai
Eminescu în în]elegerea afirmãrii
modernitã]ii în cultura noastrã, a fost,
vreme de peste o jumãtate de veac, unul
dintre principalii participan]i, cu scrisul [i
cu fapta, la acest proces de înnoire în
istoria noastrã.
Aceastã preocupare pentru destinul
culturii române se oglinde[te în opera lui
[tiin]ificã [i filosoficã, în texte ce exprimã
veritabile programe de înnoire a societã]ii
române[ti. „Înainte de 1927 (anul apari]iei
lucrãrii Personalismul energetic – n.n.)
activitatea mea era condusã de spirit curat
didactic, constând în expunerea obiectivã
a cuno[tin]elor filosofice împrumutate din
cultura Europei de Apus, iar dupã 1927,
cu vârsta bãtrâne]ii, activitatea mea a
evoluat, luând caracterul unui apostolat în
spiritul etnicului românesc” (C. RãdulescuMotru, Despre bãtrâne]e (1952) în vol.: Din
tradi]iile medicinei [i ale educa]iei sanitare,
Editura medicalã, Bucure[ti, 1978, p. 537).
Din întreaga operã a lui RãdulescuMotru emanã spiritul realist, de
discernãmânt în orientarea în epocã, în
societatea româneascã îndeosebi,
con[tiin]a unei înalte responsabilitã]i
sociale: „Sunt dator – scria el – sã predau
posteritã]ii un document, din care sã poatã
scoate informa]ii precise asupra
nenorocitei epoci în care România a cãzut
sub influen]a Rusiei, pentru ca sã poatã
avea pe viitor mai multã prevedere în
judecata min]ii [i mai mult patriotism în
pornirile inimii. Peste cincizeci de ani, nu
mai târziu, cele publicate [i crezute de
mine [i de oamenii din timpul meu vor
de[tepta din nou interesul publicului
român... [i atunci, când publicul românesc
va respira din nou într-o atmosferã, va
rãsãri în el dorin]a de a continua cele
începute de noi, [i mã va citi cu aceea[i
bunãvoin]ã cu care am fost citit în cursul
vie]ii mele, timp de peste patruzeci de ani.
Atunci voca]ia mea pe pãmânt va fi
împlinitã. A[tept împlinirea voca]iei, dãruitã

lui Kant privind cauzalitatea naturalã);
aprecieri asupra acestei teze, publicatã în
„Philosophische Studien”, (revistã editatã
de W. Wundt), întâlnim la: H. Bergson (în
studiul Introduction à la Métaphysique,
1903); Th. Ribot (în cartea: L’évolution des
idées générales, 1919, ed. I-a).
Întors în ]arã în toamna anului 1893,
func]ioneazã la început ca judecãtor, în
Bucure[ti, continuându-[i totodatã
colaborarea la „Convorbiri literare” [i dupã
ce a fost numit (1895) bibliotecar la
Funda]ia Universitarã „Carol I” din
Bucure[ti. În 1897 este numit conferen]iar
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la Facultatea de Filosofie [i Litere din
Bucure[ti, începând astfel o îndelungatã
carierã didacticã; predã cursuri: de istoria
filosofiei [i esteticã, de psihologie [i
psihologie experimentalã; de logicã [i eticã;
conduce un laborator de psihologie
experimentalã (creat de el, în 1906) dupã
modelul celui de la Leipzig), în acela[i timp
desfã[urând o bogatã activitate de
cercetare, publicisticã [i culturalã,
înfiin]ând [i îndrumând reviste („Noua
Revistã Românã”, „Studii Filosofice”,
„Revista de filosofie” [.a.)., în 1910
înfiin]ând Societatea de Studii Filosofice
care (dupã rãzboiul mondial) se transformã
(1923) în Societatea Românã de Filosofie,
având ca organ periodicul trimestrial
„Revista de Filosofie”. A înfiin]at apoi
„Analele de psihologie” (1934) [i „Jurnal
de psihotehnicã” (1937).
În iunie 1923 este primit membru titular al Academiei Române, al cãrei
pre[edinte a devenit în 1938 ([i reales în
1941). Din 1948 nu mai figureazã printre
membrii „Academiei R.S.R.”, iar din 1949
urmeazã pentru el o via]ã grea (domiciliu
for]at, confiscarea averii). Moare la
Bucure[ti, la 6 martie 1957 (la Institutul
de Geriatrie).
Opere principale : Valoarea
silogismului (1897); Fr.W. Nietzsche. Via]a
[i filosofia sa (1897); Problemele
psihologiei (1898); Rolul social al filosofiei
(1899); {tiin]ã [i energie. Introducere
(1902); Cultura românã [i politicianismul
(1904); {tiin]ã [i energie (1907); Puterea
sufleteascã (1908); Elemente de
metafizicã (1912); Curs de psihologie
(1923); Personalismul energetic (1927);
Elemente de metafizicã. Pe baza filosofiei
kantiene (1928); Curs de psihologie (ed. a
II-a, 1929); Elemente de psihologie (1929,
1932); Voca]ia. Factor hotãrâtor în cultura
popoarelor (1923, ed. definitivã 1935);
Românismul. Catehismul unei noi
spiritualitã]i (1936, ed. revãzutã în 1939);
Psihologia poporului român (1937); Timp
[i destin (1940); Etnicul românesc.
Comunitate de origine, limbã [i destin
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(1942); Lec]ii de logicã (1943); Rolul
educativ al filosofiei (1944); Morala
personalismului energetic (1946);
Materialismul [i personalismul în filosofie
(1947); Cercetãri experimentalã asupra
inteligen]ei la români (1948); Revizuiri [i
adãugiri, vol. I-VIII, 1943-1952.
Din Studii [i articole: Cultura [i
importan]a ei în via]a popoarelor (1904);
Eminescu sau cãutarea de sine a culturii
române (1909); Studiul logicii în
învã]ãmântul secundar (1919);
Mentalitatea profesionalã (1927); Filosofia
[i istoria filosofiei (1937); Fiin]a [i menirea
Academiei Române (1941); Con[tiin]a
etnicului [i con[tiin]a na]ionalã (1942);
Despre bãtrâne]e (1978).
3. Psihologie [i filosofie. Concep]ia
filosoficã
Proiectul unei reconstrucþii moderne
a metafizicii este pentru C. RãdulescuMotru structural legat de înnoirea adusã
de Kant în filosofie. „Cititorul va gãsi aici
(în Elemente de metafizicã, ed. 1928, p.
131) discuþia marilor probleme ridicate de
filosoful Immanuel Kant, ºi care mai toate
se grupeazã în jurul fundamentului
metafizic dat de Kant ºtiinþei omeneºti”.
„Spre o mai bunã înþelegere a
filosofiei kantiene” - aºa îºi intituleazã
autorul capitolul principal consacrat lui
Kant în Elemente de metafizicã, pentru a
ajunge la o încheiere semnificativã: în lumina perspectivei kantiene, „determinismul ºtiinþific îºi câºtigã unitatea, fãrã
de care el nu se putea susþine... Înlãnþuirea
fenomenalã a universului stã pe o bazã
sigurã: pe baza unitãþii conºtiinþei
oamenilor. Oriºice filosofie care primeºte
postulatul determinismului ºtiinþific se va
gãsi înaintea aceleiaºi probleme, ºi prin
urmare va fi þinutã sã judece perspectiva
kantianã” (p. 132).
Numai cã aceastã perspectivã,
continuã autorul, înseamnã „o renunþare
tacitã la cercetarea ºtiinþificã asupra originii
ºi evoluþiei conºtiinþei”; aºa cum au arãtat
continuatorii lui Kant, „problema raportului

dintre conºtiinþã ºi univers se rãscoleºte
continuu”, întrucât „definiþia etericã datã
de Kant conºtiinþei în genere” nu satisface.
În alþi termeni, ar fi necesarã
depãºirea atât a „metafizicii raþionaliste”,
care „întemeia adevãrul ºtiinþei pe realitãþi
din întreg universul”, cât ºi a „metafizicii
critice”, care înlocuia unitatea universului
cu unitatea conºtiinþei; unitatea de
conºtiinþã nu trebuie conceputã „nici ca o
unitate pur formalã, nici ca o unitate ce
intrã ca parte în realitatea universului,
fiindcã, în primul caz, ne tãiem oriºice
comunicaþie cu realul, iar, în al doilea caz,
micºorãm noi înºine valoarea ºtiinþei,
fãcând-o sã înlocuiascã unitatea
universului întreg, prin una din unitãþile
parþiale ale acestui univers, ºi care nu
poate asigura ºtiinþei decât valoarea pe
care o poate avea faþã de tot”.
Rãmâne – continuã Rãdulescu-Motru
– o singurã soluþie, anume: „trebuie dovedit
cã unitatea conºtiinþei omeneºti cuprinde
în sine aceeaºi realitate, pe care o are ºi
restul universului; trebuie dovedit cã între
conºtiinþa omeneascã ºi între univers nu
existã raportul de la parte la tot, ci raportul
de corelaþiune, care existã între aspectele
uneia ºi aceleiaºi realitãþi. Numai
identificând, în genere, realitatea din
conºtiinþã cu realitatea din univers, se
poate gãsi ºtiinþei un fundament solid în
unitatea conºtiinþei; altfel nu. Vorbind
deocamdatã de raportul de identificare în
genere, lãsând pentru mai târziu
precizarea acestui raport prin ideea
personalitãþii” (p. 147). E vorba de trecerea
pe terenul mai fertil al ideii evoluþiei, a cãrei
asimilare îi permite autorului sã
depãºeascã formula „conºtiinþei în genere”
a lui Kant (reþinând ideea cã „unitatea de
conºtiinþã” este hotãrâtoare pentru unitatea
ºtiinþei ºi a cunoaºterii) ºi totodatã soluþia
identitãþii din metafizicile postkantiene
(Schelling, Hegel). El recunoaºte însã cã
singura formulã care se impune este,
totuºi, aceea a identitãþii pe care a sesizato Kant, dar a susþinut-o pe terenul
transcendentalismului.
„Între unitatea conºtiinþei ºi unitatea
universului – preciza Rãdulescu- Motru –
trebuie sã fie o identitate, pentru ca cea
dintâi sã poatã fi substituitã celei de a
doua, trebuie ca între aceste douã unitãþi
sã fie numai o deosebire de puncte de
vedere (subl. n.) ºi nu de naturã, pentru
ca ºtiinþa izvorâtã din una sã poatã fi
aplicatã în cealaltã” (p. 154). „Trebuie, ca
faptul fundamental, pe care se sprijinã
unitatea universului, sã se regãsescã în
unitatea conºtiinþei omeneºti, cãci numai
astfel deducþiunile scoase din aceasta din
urmã sã fie aplicabile ºi la fenomenele
universului... Acest «trebuie» l-a
recunoscut ºi Kant, dar prin altã
argumentare”.
Soluþia „personalismului energetic”
(Personalismul energetic, Bucure[ti, 1927)

extensiunea legii energiei pe întreg câmpul
experienþei omeneºti atât materiale, cât
ºi sufleteºti. În sistemul lui, persoana
omeneascã ocupã locul central fiindcã în
viaþa acesteia se face îmbinarea diferitelor
concretizãri pe care le studiazã un mare
numãr de ºtiinþe speciale” (p. 239-240).
Mediul psihologiei experimentale
rãmâne, incontestabil, una dintre condiþiile
motivãrii nevoii de metafizicã, aºa cum o
aratã urmãtoarea formulare: „între undele
de reacþiuni cu care omul rãspunde
impresiunilor lumii externe – se spune în
Elemente de metafizicã (ed. cit., p. 17) –
ºi care constituiesc perspectivele ºtiinþelor
speciale existã ºi o undã de reacþiune
fundamentalã care este determinatã de
totalitatea fiinþei omeneºti ºi care constituie
punctul de vedere al metafizicii. În aceastã
reacþiune totalã pãtrunde ceva mai mult
din eternul omenesc decât în toate celelalte
reacþiuni. Ea determinã amplitudinea
tuturor celorlalte acþiuni. Ea este gestul
supremului interes omenesc; ea dã valoare
lucrurilor cu care omul vine în contact. În
reacþiunea aceasta totalã îºi gãseºte un
loc ºi adevãrul ºtiinþei speciale, dar ea,
reacþiunea aceasta, este la limita
adevãrului; este poate adevãrul relativ al
tuturor celorlalte ºtiinþe speciale”.
Desigur, formularea nu poate sã nu
aminteascã de Wundt, care scria (în: System der Philosophie, I, ed. 1919, p. 9, 10):
„oricât de multiform ºi contradictoriu ar fi
tabloul pe care ni-l oferã conþinutul filosofiei
dupã condiþiile dezvoltãrii ei istorice, pe
atât de concordant apare totuºi scopul
spre care a nãzuit filosofia; ºi aceasta când
în mod expres, când tacit. El constã
pretutindeni în strângerea cunoºtinþelor
noastre particulare într-o concepþie despre
lume ºi viaþã care sã satisfacã exigenþele
intelectului ºi nevoile inimii”.
Însãºi logica, de care se servesc arta
ºi religia este una a sentimentului, ceea
ce potenþeazã diferit ºi idealul ºi finalitatea
lor. În termenii Elementelor de metafizicã
ideea sunã în felul urmãtor: „idealul
metafizicii este sugerat de experienþã ºi
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4. Conceptul de metafizicã
Atunci când în prefaþa la ediþia I
(1912) a Elementelor de metafizicã scria:
„prezint publicului românesc o carte
îndrãzneaþã, atât prin cuprinsul ei, cât ºi
prin metoda cu care e scrisã” (ed.
definitivã, 1928, p. V), Rãdulescu-Motru
îºi anunþa, de fapt, programul angajãrii sale
pe o direcþie de gândire proprie, în centrul
cãreia se aflã valorile durabile ale ºtiinþei
ºi raþiunii ºi, ceea ce sporeºte ºi mai mult
valenþele demersului sãu teoretic, ideea
semnificaþiei umane a metafizicii ºi, în
genere, a menirii sociale a filosofiei. „De
la origine – scria el în alt context (Rolul
educativ al filosofiei, comunicare în [edin]a
publicã din 18 februarie 1944, în: Analele
Academiei Române, Seria III, Tomul XII,
Mem. 20, Bucure[ti, 1944, p. 1) - gândirea
filosoficã a fost îndreptatã spre perfectarea
omului, sub raportul conduitei ºi al
mentalitãþii. Filosofia a fost ºi este, în
primul rând, înþelepciune; adicã: gând ºi
faptã cumpãnite”.
De fapt, prin întreaga sa activitate
teoreticã ºi practicã, Rãdulescu-Motru a
luat atitudine faþã de problemele epocii, a
promovat iniþiativa ºi a grupat energiile
creatoare în jurul unor veritabile programe
de cercetare ºi organizare ce vizau
afirmarea identitãþii spiritualitãþii româneºti
ºi modernizarea ei în contextul culturii
europene.
Definiþia „personalismului energetic”
este edificatoare în acest sens, relevând
totodatã unitatea dintre tradiþia kantianã a
metafizicii ºi mediul ºtiinþific al afirmãrii
metafizicii în modelãrile „metafizicii inductive” (Lotze, Fechner, Wundt º.a.):
„Personalismul energetic”, scria autorul în
Personalismul energetic (ed. 1927), este
un raþionalism pus la punct cu progresul
ºtiinþei contemporane. În locul denumirii
de raþionalism el are denumirea de personalism fiindcã persoana omeneascã
este pentru dânsul realitatea cea mai
generalã dobânditã prin experienþã ºi
inducþiune. Personalismul energetic este,
prin urmare, un realism fondat pe
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ar constitui-o, dupã autor, reazemul pe
conºtiinþa realã. Prin urmare: dincolo de
restricþia impusã de Kant metafizicii prin
conceptul de „lucru în sine”, precum ºi de
ceea ce, la începutul secolului al XX-lea,
se numea „filosofie imanentã sau
conºtienþialistã”, þinând seama de „faptul
evoluþiei”, indispensabil „pentru oriºice
filosofie care se ocupã cu explicarea
raportului dintre conºtiinþã ºi realitatea
externã”.
În acest context, autorul oferã câteva
teze de bazã ale „personalismului energetic”: personalitatea „indicã direcþia totalã
a evoluþiei”; „întrucât se concepe ca o
energie care evolueazã”, realitatea „îºi
confundã evoluþia sa cu procesul de
formaþiune al personalitãþii în care se
rezumã toate corelaþiunile organice:
realitatea este în personalism energetic”
(Elemente de metafizicã, p. 202-203).
Este formulatã aici o nouã concepþie
despre om, dincolo de cea venitã prin
idealul clasic al omului (omul ca valoare,
dar în genere, abstract) ºi pe terenul noilor
cuceriri ale psihologiei ºi antropologiei. „Energetic”, „personalitate”, „muncã”, „vocaþie”
devin aci concepte cardinale. „În om preciza Rãdulescu-Motru - este atâta
realitate, câtã este în el energie de muncã”;
de fapt, „se constatã cã prin apariþia omului
natura îºi serveºte propria sa finalitate”,
determinismul fiind „nu un obstacol, ci un
sprijin” (Personalismul energetic, ed. 1927,
p. 220, 261).
Pentru noul „personalism”, creaþia
spiritualã ºi vocaþia sunt de nedespãrþit.
Cãci „vocaþia” sau „chemarea”, scria
autorul în: Voca]ia. Factor hotãrâtor în
cultura popoarelor (Bucure[ti, 1932) constituie „realizarea idealului oricãrei
filosofii personaliste, dar îndeosebi a
«personalismului energetic»”; „omul de
vocaþie” este cel care „îºi înþelege
chemarea”, are „un puternic sentiment de
rãspundere personalã” (p. 84, 85, 89).
Disputa dintre psihologism ºi transcendentalism în filosofia europeanã din
vremea lui Rãdulescu-Motru avea un sens
mai profund decât cel adus prin simpla lor
opoziþie. Schimbarea de mentalitate în
contextul dominaþiei modelului biologicopsihologist al ºtiinþei, îndreptat, în primul
rând, împotriva modului newtonian, atrãgea
atenþia asupra faptului cã dominaþia
acestui model în veacul „luminilor” nu
echivaleazã cu pãrãsirea preferinþei pentru
fundamente (temeiuri ºi întemeiere).
Este aci o inversare cu consecinþe mai
puþin bãnuite: nu opoziþia imanentului faþã
de transcendent (ceea ce e dincolo de
experienþa-cunoaºtere), ci opoziþia
imanentului faþã de transcendental, întrucât
acesta îºi asimileazã temeiurile, vrea sã fie
condiþie absolutã de posibilitate (a tot ceea
ce este cunoaºtere ºi valoare), printr-o nouã
semnificare a imanentului, prin asocierea lui
cu planul evoluþiei cosmice purtãtoare a
intenþiei de producere a personalitãþii.
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în funcþie de noua explicare a omului ºi a
culturii propusã de instituirea „ºtiinþelor
spiritului” (Dilthey) ºi de nevoile
personalizãrii ºi afirmãrii noilor culturi.
Acesta este contextul în care devine
inteligibilã metafizica lui Rãdulescu-Motru.
Tocmai în acest sens î[i aflã deplina
îndreptã]ire marca specificã a cuprinderii
ideii de metafizicã ([i a problematicii ei) în
metafizica „personalismului energetic” într-o
concep]ie cu semnifica]ie în contextul
genezei [i proiectãrii idealului major al
culturii na]ionale.
Depãºirea transcendentalismului are
loc astfel prin trecerea de la concepþia
despre om ca Vernunftsperson, la om cu
personalitate, „om de vocaþie”, cu rost de
centrare în universul devenirii cosmice, nu
doar de organizare ºi discernere în sfera
cunoaºterii ºi valorizãrii, ceea ce aflãm
de la autorul noului personalism prin
cuvintele: „Omul, dacã n-ar fi apãrut,
evoluþia naturii ar fi suferit un hiatus, ºi
este cazul de a zice cã el ar fi trebuit

înscris sub semnul unui apostolat, ceea
ce a ºi fost relevat de continuatorii sãi (ºi
va constitui o dominantã a mãrturisirilor
din Revizuiri ºi Adãugiri).
În contextul acestor „revizuiri ºi
adãugiri” atenþia se îndreaptã spre
relevarea
finalitãþilor
doctrinei
„personalismului energetic”. Preocupat de
o ediþie a II-a a Personalismului energetic,
autorul vorbea ºi de un capitol „referitor la
filosofie ºi moralã”: „Capitolul acesta,
întitulat Morala ºi Metafizica
Personalismului energetic, sau numai
Morala Personalismului energetic, dupã
întinderea ºi cuprinsul pe care-l va avea,
am gândit cã este bine sã-l schiþez în
aceste Revizuiri ºi Adãugiri ºi pentru
motivul cã nu ºtiu dacã voi mai ajunge sã
vãd tipãritã o a doua ediþie din
Personalismul energetic. Schiþat aci, el va
reuºi cel puþin sã scape de o uitare totalã”
(Revizuiri [i Adãugiri, IV, p. 109).
Chiar în contextul dezvoltãrilor în jurul
„Moralei Personalismului energetic” se

inventat, pentru a completa unitatea” (ed.
cit., p. 99).

aduc unele precizãri privind „Filosofia
Personalismului energetic”, relevându-se
locul fiecãreia dintre scrierile în care este
expusã aceastã filosofie, anume:
Elemente de metafizicã, Personalismul
energetic ºi Vocaþia, scrieri editate între
anii 1912-1935. În acestea este explicatã
condiþionarea, geneza ºi evoluþia
personalitãþii omeneºti, concluzionându-se
cã ea „duce mai departe pe plan industrial
ºi cultural combinarea diferitelor forme de
energii, continuând astfel prin muncã opera pe care natura o sãvârºeºte pe planul
material în virtutea propriilor sale legi” (IV,
1946, p. 139, 141).
Se poate vorbi de o unitate a scrierilor
amintite ºi a celor ce urmeazã dupã
Vocaþia (1931): Românismul (1936) ºi
Etnicul românesc (1942), în care
„problema culturii româneºti este urmãritã
mai departe sub diferite alte puncte de
vedere. Între aceste scrieri îndreptate spre
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el aºteaptã ca sã existe confirmarea
experienþei, pe când idealul artei ºi idealul
religiei pot fi sugerate din experienþã, dar
ele nu aºteaptã confirmarea experienþei”
(ed. cit., p. 19).
Mai mult, metafizica, arta ºi religia
se deosebesc în atitudinea lor privind
raportul dintre cunoscut ºi necunoscut, în
modul de a înþelege curiozitatea umanã ºi
satisfacerea ei. „Metafizicianul – scrie
Rãdulescu-Motru – cautã sã înþeleagã
experienþa întregind-o, artistul ºi omul
religios cautã sã înþeleagã aceeaºi
experienþã simplificând-o... Câteºtrele au
ca þintã aflarea absolutului, dar arta ºi religia
gãsesc absolutul lor prin înfrumuseþare ºi
prin îndumnezeire, în ambele cazuri, prin
simplificarea actualitãþii, pe când
metafizica gãseºte absolutul sãu prin
adâncirea ºi extinderea actualitãþii” (Ibidem, p. 19).
Nu este de neglijat faptul cã
metafizica „personalismului energetic” reia
aceastã punere a problemei atât prin
nominalizarea (identificarea) Absolutului,
a obiectului metafizicii, cât ºi prin
conceperea finalitãþilor acesteia. ªi
aceasta prin resemnificarea metafizicã a
teoriei psihologice a personalitãþii ºi a
teoriei energiei, în funcþie, bineînþeles, de
ceea ce trebuie sã fie metafizica întrucât
aduce o explicare a lumii ºi o luare de
atitudine a omului faþã de aceasta.
Pentru „personalismul energetic”
personalitatea, scria autorul în
Personalismul energetic, „este energia în
actul ei cel mai desãvârºit”, în ea
îmbinându-se „sufletul cu corpul, valoarea
cu indiferentul, anticiparea cu invariabilul”;
„pentru energetism, personalitatea este o
direc]ie a energiei, pentru personalismul
energetic, personalitatea este un moment
al energiei. Cel dintâi este o filosofie
monistã pe baza abstracþiilor mecaniciste;
cel de-al doilea este o filosofie monistã
pe baza realului trãit de personalitate” (ed.
cit., p. 86).
Dacã adãugãm aci teoria vocaþiei,
într-un fel, finalizarea metafizicii
„personalismului energetic”, dubla
motivaþie – „exigenþele intelectului ºi
nevoile inimii” (Wundt) – devine ºi mai
evidentã, aducând totodatã în atenþie
unitatea dintre o concepþie despre menirea
metafizicii ºi modelarea ei într-o concepþie
(într-o metafizicã luatã ca soluþie).
Prin ideea de bazã, ca ºi prin
configuraþia sa, demersul lui RãdulescuMotru în conceperea esenþei ºi funcþiilor
metafizicii se circumscrie unei gândiri
moderne de sorginte criticistã, dar
resemnificatã în contextul diferenþierii ºi
al afirmãrii ºtiinþelor umane (începând cu
psihologia ºi mergând pe întreg palierul
disciplinelor privind omul, istoria, cultura
ºi creaþia umanã). El preia ideea din stadiul
în care au adus-o metafizicile
postkantiene, îndeosebi „metafizica criticã”
ºi „metafizica inductivã” ºi o resemnificã

5. Psihologia experimentalã [i
psihologia socialã
prin metode cu adevãrat ºtiinþifice”
(Materialismul [i personalismul în filosofie,
Comunicare în [edin]a Academiei Române
din 28.3.1947, Bucure[ti, 1947, p. 21).
Mãrturisirile de mai târziu întãresc
aceastã convingere: „în activitatea mea a
prevalat tendinþa de a face cunoscutã
filosofia europenã în ceea ce are ea mai
important pentru omul contemporan”;
„ambiþia mea de a mã arãta la curent cu
miºcarea filosoficã a timpului... mi-a dat
mult curaj pentru a persista în publicaþiile
filosofice” (Despre bãtrâne]e, în vol.: Din
tradi]iile medicinei..., p. 538).
Într-adevãr, prin tot ceea ce a
întreprins ºi a efectuat (în teorie ºi în viaþa
istoricã ºi culturalã), ilustrul gânditor s-a
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concluzia”: viaþa omului „nu se mai încheie
cu vocaþia individului”, ci „în menirea
popoarelor”, ceea ce înseamnã cã
„personalismul energetic” ia „înfãþiºarea de
colectivism... mai bine zis umanism energetic” (VII, 1949, p. 255, 256).
Fãrã a continua relevarea ideilor din
opera postumã a ilustrului filosof ºi om de
culturã (a cãrui viaþã ºi carierã universitarã
se împleteºte cu cea a modernizãrii istoriei
ºi culturii româneºti) mãrturisim aci cã
evocarea de mai sus a încercat sã aducã
în atenþie contribuþia sa majorã în filosofie,
îndeosebi în reconstrucþia ei modernã ºi
în aplicaþiile ei multiple.
Valorificarea acestei contribuþii,
precum ºi sublinierea actualitãþii multora
dintre ideile marelui gânditor rãmâne, oricât
s-a realizat pânã acum, o temã de interes
pentru a înþelege istoria noastrã modernã
ºi participarea ei activã la progresul valorilor
[i istoria universalã. Aceasta ºi
îndreptãþeºte considerarea autorului
Personalismului energetic între creatori de
sistem (gândire sistematicã, nu sistem de
adevãruri absolute!) în filosofia
româneascã. Par a avea cumva rezonanþe
profetice cuvintele dintr-un text timpuriu:
„Originalitatea este izvorâtã dintr-un adânc
sufletesc - dincolo cu mult de hotarele
conºtiinþei luminoase”. De la permanenþe
ale gândirii la gândul tãinuit în permanenþe!
Sub specie aeternitatis.

Vitraliu

Vocaþia ºi Lecþiile de logicã. Legãtura dintre
toate va fi înþelesul cel mai larg dat noþiunii
de experienþã” (Ibidem, p. 370).
Prin aceste dezvoltãri, RãdulescuMotru urmãrea în esenþã „o justificare a
filosofiei personalismului energetic,
filosofie care stã... într-o mai mare
conformitate cu cerinþele ºtiinþei
contemporane” (VII, p. 155).
Mai mult, scrierile Personalismul energetic, Vocaþia, Timp ºi destin, Morala
personalismului energetic „sunt concepute
în perspectiva unei creºteri de producþie
izvorâtã din nesecatul izvor de
perfecþionare a muncii. În locul muncii
aservite, forþate, din trecut, filosofia nouã
avea sã glorifice munca liberã, conformã
vocaþiilor, din viitor” (VII, 1949, p. 161).
Cu spiritul de discernãmânt, care l-a
cãlãuzit de-a lungul vie]ii, Rãdulescu-Motru
marcheazã [i unele neajunsuri ale
concep]iei sale: între alte „omisiuni”!, este
lipsa unei definiþii precise „a identitãþii sau
diferenþierii dintre viaþa omului individual
ºi viaþa socialã, între omul individual ºi
omul colectiv”, definiþie pe care sperã sã
o dea „un viitor filosof român”:
Personalismul energetic „poate deveni un
îndreptar dacã se va gãsi un continuator”,
care „sã încerce o nouã sistematizare” (VII,
1949, p. 255).
În esenþã însã, „substituind omul
colectiv în locul celui individual,
personalismul energetic, fãrã sã-ºi
schimbe premisele (subl. n.), îºi schimbã
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problemele culturii se intercaleazã aceea
despre Timp ºi destin (1940), în care reiau
ºi închei vechea discuþie asupra
apriorismului kantian, discuþie pornitã încã
de la teza de doctorat în filosofie” (II, 1944,
p. 90).
Dar „dacã ar fi sã încep din nou
activitatea mea educativã în vederea noii
direcþii - preciza autorul - m-aº strãdui sã
o fac mai cu pricepere ºi mai cu metodã
de cum am fãcut-o pânã acum. Pe viitor
aº evita întrebuinþarea termenilor de fond
ºi formã, pe care i-am împrumutat din
frazeologia ºcolii junimiste, ºi care nu prea
sunt de folos pentru înþelegerea culturii (II,
1944, p. 52).
Faptul cã ºi-a intitulat înnoirile aduse
în conceperea fenomenelor vieþii spirituale,
ale gândirii ºi creaþiei, ale educaþiei ºi ale
reformei sociale doar „revizuiri ºi adãugiri”
nu trebuie sã lase în umbrã efortul creator, continua preocupare pentru a regândi
ºi resemnifica propriile elaborãri teoretice
ºi în funcþie de noi condiþii istorico-sociale.
În alþi termeni, Rãdulescu-Motru
avea convingerea cã munca sa va da
roade în perspectiva succesiunii
generaþiilor: „N-am semãnat pentru mine,
- preciza autorul - ca sã aºtept rodul
sãmânþii cu nerãbdare, ci pentru acei care
vor veni dupã mine: ºi aceºtia sunt fãrã
sfâr[it” (II, 1944, p. 53). În acest context
se situeazã (mãrturisirile din decembrie
1943) ºi preocuparea pentru „problema
metafizicã” ºi pentru configuraþia ºi
aplicaþiile „personalismului energetic”.
Gândind la „paginile de completare” pentru
a II-a ediþie a Personalismului..., autorul
preciza: „în ediþia a II-a va trebui, aºadar,
sã fac mai precisã separaþia dintre factorii
psihologici... ºi factorii energetici ai
mediului tehnic în care se dezvoltã
personalitatea” (Ibidem, p. 230, 231). De
aci ºi intenþia de a scrie „despre Tehnicã”,
un articol (sau completare la noua ediþie a
Personalismului), prilej cu care va revizui
„unele afirmaþii despre psihologia poporului
român” ºi, printr-o „rezumare” a filosofiei
„personalismului energetic”, va încerca sã
mãreascã „zona de influenþã a spiritului
ºtiinþific în ºcoala româneascã” (II, 1944,
p. 258).
Mai exact (ºi edificator pentru
finalitãþile metafizicii „pe baze kantiene”):
„Intenþionez, cu un cuvânt, sã dau o
filosofie a tehnicii (subl. n. - Al. B.), care
sã completeze Personalismul energetic,

Theodor Codreanu

Evenimentele cruciale din istoria
modernã a României n-ar fi fost posibile
fãrã implicarea culturalã, dar ºi politicã a
celor mai de seamã intelectuali din epocã.
Astfel, pregãtirea ºi desfãºurarea revoluþiei
de la 1848 (una naþionalã, nicicum
internaþionalistã, cum ar fi vrut, de pildã,
Friedrich Engels1), Unirea Principatelor de
la 1859, Rãzboiul de Independenþã (18771878), Marea Unire i-au avut ca protagoniºti
pe Mihail Kogãlniceanu, Dimitrie
Bolintineanu, Vasile Alecsandri, Nicolae
Bãlcescu, Andrei Mureºanu, Ion Ghica,
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Eminescu,
A.D. Xenopol, Vasile Conta, Duiliu
Zamfirescu, Delavrancea, Octavian Goga,
Constantin Stere, Nicolae Iorga, A.C. Cuza,
ca sã-i amintesc doar pe aceºtia, implicaþi
fiind, fireºte, alãturi de oamenii politici ai
vremii lor. Iorga ºi Stere2 au fost principalele
voci, între titanii culturii: cel dintâi pentru
Ardeal ºi Bucovina nordicã, al doilea pentru
Basarabia, cei doi postându-se chiar pe
poziþii antagonice. Pe urmele lui Eminescu,
Stere considera cã Basarabia este „cestiune
de existenþã pentru poporul român”: „Dacã
este adevãrat cã un popor îºi asigurã viaþa
istoricã numai în mãsura în care fiinþa lui
naþionalã se afirmã în cultura lui proprie ºi
distinctã, ca un prinos adus civilizaþiei
omeneºti, – Basarabia, ruptã din trupul
naþiunii româneºti, nu poate fi decât o
materie inertã.” Stere era, de aceea,
adeptul continuãrii Tratatului secret din
1883 cu Puterile Centrale, alãturi fiind de
Carol I, de Petre P. Carp ºi de Titu
Maiorescu, pe când Ionel I.C. Brãtianu,
Iorga, noul rege Ferdinand au decis pentru
alianþa cu Antanta, alãturi de Rusia. Ca de
fiecare datã, România se afla între Scylla
ºi Charibda, încât numai o conjuncturã
istoricã favorabilã, care a dus la prãbuºirea
celor douã imperii, þarist ºi habsburgic, a
înlesnit, în consens cu voinþa românilor,
miracolul înfãptuirii Marii Uniri.
Bãtãlia lui Nicolae Iorga împotriva
intereselor austro-ungare în Transilvania ºi
în Bucovina a început devreme, prin legãturi
directe cu bucovinenii ºi ardelenii, având
printre ei corespondenþi pentru „Neamul
Românesc”, „Sãmãnãtorul”, apoi, prin Liga
Culturalã ºi prin conferinþele de la Vãlenii
de Munte, punând în miºcare serviciile secrete austro-ungare ºi româneºti. Marele
istoric a avut a se lupta, mai întâi cu „mitul
Mitteleuropa”, ca paradis multinaþional al
naþiunilor din Imperiul Austro-Ungar, mit
teoretizat, la un moment dat ºi de
bãnãþeanul Aurel C. Popovici (1863-1917),
care, prin 1906, încã se iluziona cu ideea
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Iorga [i Marea Unire

unui imperiu federativ, în care toate naþiunile
sã fie tratate în mod egal prin constituþie,
în ceea ce el numea Statele Unite ale
Austriei Mari. Fusese printre memorandiºti,
autoritãþile ungare condamnându-l, la rândule, la patru ani de închisoare, determinândul sã se refugieze în România, devenind, ca
admirator al lui Eminescu, „convorbirist” ºi
director la revista „Sãmãnãtorul” (19081909).
Eminescu, chit cã se formase în
cultura germanã prin studii vieneze ºi
berlineze, nu ºi-a fãcut niciodatã iluzii cu
privire la vreo Mitteleuropã, speranþa lui fiind
într-o refacere a unitãþii lumii latine. A vãzut
în Tratatul secret cu Puterile Centrale
principalul obstacol al realizãrii Daciei Mari,
þintã centralã a Societãþii „Carpaþii”,
înfiinþatã, simbolic, pe 24 ianuarie 1882.
Iorga, ca ºi Stere, se considerau
moºtenitorii testamentului eminescian: de
la Nistru pân[ la Tisa ºi de la Mare pânã-n
Cernãuþi. Atât de primejdios fiind, a trebuit
sã fie potolit, la porunca, „diplomaticã” a lui
Petre P. Carp care negocia la Viena. Dupã
cum Eminescu a intrat în vizorul serviciilor
secrete austro-ungare în anii 1882-1883 (cu
precedente în 1869-1870, pe când colabora
la „Federaþiunea” din Pesta) de la
Societatea „Carpaþii”, cu Iorga s-a întâmplat
acelaºi lucru în vremea conferinþelor de la
ªcoala de la Vãlenii de Munte, începând
cu 1903. Acolo, milita pentru ideea unitãþii
tuturor românilor, pentru România Mare. De
la 10 mai 1906, va edita, bisãptãmânal,
„Neamul Românesc”. A cucerit repede o
„uimitoare popularitate”, cum se alarmau
informatorii Siguranþei, dar ºi serviciile secrete vieneze ºi maghiare. Materialele

urmãririi lui Iorga sunt impresionante, intrând
în cartea cercetãtorilor Cornelia Bodea ºi
Radu ªtefan Vergatti, Nicolae Iorga în
arhivele vieneze ºi ale Siguranþei regale
(1903-1914) (Bucureºti, Editura Mica
Valahie, 2012). Era limpede: în acei ani
funcþiona încã Tratatul secret cu Puterile
Centrale, care interzicea orice propagandã
„naþionalistã” ºi „iredentistã” din partea
României. Conform acestui tratat, urmãrirea
lui Iorga era pe deplin „legitimã”, vigilenþa
serviciilor secrete fiind maximã. Autoritãþile
româneºti, ca sã facã faþã acuzaþiilor
vieneze ºi budapestane, au procedat ca în
1883, cu Eminescu, atunci când l-au
declarat „nebun” pentru ceea ce fãcea la
Societatea „Carpaþii” ºi în ziarul „Timpul”.
Ei bine, Iorga a fost decretat ºi el ca nebun
de legat. Regele Carol I însuºi îl asigura pe
Prinþul Schönburg, care, la rându-i, îl
asigura pe baronul Alois Lexa von
Aehrenthal (ministrul Externelor) cã Iorga
e un fel de clovn, pe care nu-l ia nimeni în
seamã, „elementele onorabile” ale societãþii
româneºti considerându-l pe straniul istoric
„total nebun”3. G. Sãndulescu, prefectul de
Iaºi al Poliþiei, îl informa pe ministrul de
interne, la 13 iunie 1909, cã Iorga a
conferenþiat în vechea capitalã a Moldovei,
în faþa unor „gurã-cascã”, umplându-se de
total „ridicul”4. „Nebun de legat” îl va evalua,
în 1907, ºi un intelectual de stânga, precum
socialistul N.D. Cocea, care a scris un
pamflet împotriva lui Iorga pentru cã
emisese ideea unei Dunãri «româneºti»,
vorbind în numele „clasei stãpânitoare ºi
rãzboinice”! Spre deosebire însã de N.D.
Cocea, regele Carol I juca de faþadã
tragicomedia „nebuniei” lui Iorga, fiind, în
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realitate, de acord cu militantismul
naþionalist al lui marelui istoric, fiindcã, pe
de altã parte, dãruia din fondurile personale,
în acelaºi timp, 10 000 de lei Ligii Culturale
iorghiste pentru a o scoate din impasul
financiar ºi a o revitaliza. Iorga a înþeles
„dedublarea” conjuncturalã a regelui ºi a
primit-o ca pe un îndemn în tot ce a fãcut.
La consiliul de coroanã din 1914, în care
s-a hotãrât intrarea în neutralitate, dar ºi
abandonarea Tratatului cu Puterile Centrale,
mintea ºi inima i-au fost rupte în douã.
Istoricul o recunoaºte ºi o spune în
necrologul din 19 octombrie 1914: „Dacã
a suferit?... Cu atât mai mult, cu cât nu
putea altfel. O sfâºietoare dualitate moralã
se trezise în el. Nu poate fi mai crudã natura
pentru un om, pentru un om bun ºi nobil
care a fãcut tot ce omeneºte se poate face
ca sã atingã culmile ei morale. ªi nu poate
fi Dumnezeu mai milos de cum a fost pentru
Dânsul.”5 De altfel, regele aºteptase un al
doilea Consiliu de Coroanã, mãrturisind: „Eu
nu sunt contra îndeplinirii idealului naþional
românesc. Vreau sã se ºtie cã nu sunt
contra. Dacã s-ar fi þinut al doilea Consiliu
de Coroanã, toþi ar fi vãzut-o. Sã mergem
însã înþelept, fãcând toate lucrurile la
ceasul lor.”6
Estimp, serviciile secrete austromaghiare, cu unele excepþii, nu-l considerau
deloc pe Iorga „nebun”, ci marea primejdie
a naþionalismului românesc. Istoricul
alarma ºi cercurile de afaceri transnaþionale,
susþinute de partidele îngrijorate cã trufia
naþionalã iorghistã, prin care punea
România pe picior de egalitate cu marile
puteri, le primejduia lor însele interesele.
Iatã ce rãspundea Iorga: „Interesele
esenþiale ale neamului nostru sunt luate în
batjocurã ºi chestiuni de viaþã pentru noi
sunt primejduite pentru interesele de partid
(...) Alt motiv pentru care facem politicã
aºa cum o facem este vechiul servilism
faþã de Europa, grija ce avem despre ce
zice Europa despre noi. Au fost momente
când Austria n-a gãsit cuvinte destul de
grele pentru bulgari; bulgarii au urmat înainte
cum ºtiau ei. Noi nu suntem aºa; la fiecare

moment ne întrebãm, oare ce se zice
despre noi? Vedeþi în foile noastre cum se
culege fiecare atestat pe care ni-l dau
gazetele din strãinãtate prin cine ºtie ce
nenorocit care habar n-are de rosturile
noastre.” Nu cumva aprecierea lui Iorga este
valabilã ºi astãzi?
În 1909, autoritãþile austro-ungare
interzic accesul lui Iorga în Bucovina,
acuzându-l de iredentism. Istoricul rãspunde
contelui Bellegarde: „Vorbiþi de iredentism.
Nu ºtiu ce e aceea. ªtiu însã cã neamul
meu are drepturi exclusive asupra teritoriului
sãu naþional, din care face parte ºi întreaga
Bucovinã. Se pare cã iredentism înseamnã
a îndemna pe românii neliberi sã încerce
a-ºi smulge libertatea, atunci când ei nu au
puterea s-o facã ºi când noi, din libera
Românie, n-avem puterea de a-i ajuta. Dacã
e aºa, n-am fãcut niciodatã politicã
iredentistã. Politica pe care o reprezint ºi o
propag are un crez mai simplu ºi care e în
domeniul realitãþii: a ne pãstra oriunde fiinþa
etnicã neatinsã, a nu mai primi colaborarea
strãinilor, nici atunci când ne-ar fi simpaticã
ºi, prin muncã, a ne aºtepta ceasul, care
va veni, dându-ne ce e al nostru ºi nimic
mai mult.”7
Concomitent cu Viena ºi Budapesta,
oamenii Siguranþei erau foarte îngrijoraþi cã,
la Vãlenii de Munte, prelegerile lui Iorga „vor
forma pe studenþi în sensul vederilor
naþionaliste” ºi trimit, în 1908, un agent care
sã supravegheze strict evoluþia
evenimentelor. Acesta raporteazã cã, în
viziunea istoricului, „direcþia culturii ºi politicii
noastre” devine „naþionalismul, care se va
înfige cât mai adânc în pieptul tineretului –
oricâte stavile i s-ar opune de guverne”. La
rându-i, prefectul de Iaºi, în 1909, scrie
ministrului de interne cã „studenþii aºa zis
naþionaliºti” ameninþã cu proteste împotriva
expulzãrii lui Iorga din Bucovina de cãtre
austrieci. Un alt agent, apreciazã cã broºura
lui Iorga Culturã naþionalã ºi politicã
naþionalã , cuprinzând discursul din
octombrie 1908, e un primejdios „mijloc de
propagandã a miºcãrilor naþionaliste cu
multã ºansã de reuºitã”8.
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Urmãrit, agresat, declarat nebun,
ameninþat cu puºcãria de cãtre ai sãi,
ºuvoiul istoric declanºat de el a biruit
împotriva laºitãþii politicienilor ºi partidelor.
Pentru el, „România Micã” ºi umilã în faþa
Europei era urmarea lipsei unui înalt ideal
naþional, cum e ºi astãzi, când a ajuns o
adevãratã caricaturã demnã de tradiþia
„neantului valah” denunþat de Cioran, neant
creator de „legendã neagrã”, în
contemporaneitatea noastrã când, cu
jalnicã schimonosealã, tineretul ºi
politicienii nu mai au un ideal naþional
vrednic de înaintaºi. La 1918, înfãptuirea
României Mari a dat dreptate lui Iorga ºi lui
Stere, nu fricoºilor, a dat dreptate morþilor
din timpul rãzboiului pe care acelaºi Iorga
i-a slãvit în scrierile sale. În continuare, la
aceºtia voi face referire.
În uriaºa galerie de oameni cari au
fost, unicã în scrisul românesc, Nicolae
Iorga nu se opreºte doar la personalitãþi de
rãsunet, ci ºi la oameni modeºti, rãmaºi
anonimi, dar neprecupeþind sã se jertfeascã
pentru þarã în rãzboiul de întregire. Pe 7
august 1916, e prezent la Cimitirul Militar
din Bucureºti, unde constatã cã „a fost
multã lume sã-ºi facã datoria faþã de dânºii
ºi faþã de vãduvele, de copiii, de pãrinþii
bãtrâni pe cari-i lasã în lacrimi. În fruntea
tuturor stãteau Regele, Regina ºi Prinþul
moºtenitor.” 9 Pe 26 august 1916,
comemorând din nou ostaºii cãzuþi la
datorie, îi aºazã în tradiþia oºtenilor-ciobani
de la 1330, care l-au învins pe Carol I
Robert, alãturi de cei biruitori la Podul Înalt
sau la Cãlugãreni10. Despre poetul-muzician
N. Vulovici, cãpitan cãzut în Balcani, fost
colaborator la „Sãmãnãtorul”, noteazã: „Cu
dânsa în auz, cu muzica eroicã a ultimelor
lui cântece pentru Ardealul iubit, s-a dus
zdravãnul erou blond, cu faþa de voioºie ºi
de hotãrâre. A cântat-o acolo, în faþa fiarelor
balcanice ºi a cãlãilor tehnici ai «cultului»
Apus, în lovituri de sabie. ªi când moartea
l-a atins, el va fi încheiat într-un strigãt de
entuziasm ultima strofã a unei vieþi care
cerea din toate puterile aceastã onoare
supremã.”11 E zguduit de moartea fetiþei
poetului ªtefan O. Iosif: „Între copii uciºi
de bombele tâlharilor de la Berlin este ºi
unul a cãrui moarte va face sã rãsarã în
atâþia ochi o lacrimã./ E fetiþa lui [ªt.O.]
Iosif. Ce soartã tragicã merge pe urma lor!”12
Jertfa se abate ºi-n rândul învãþãtorimii care
„a pierdut pe unul din cei mai buni dintre
adevãraþii ei apostoli, pe N. Stoleriu din Baia,
mort ca ofiþer al oºtirilor ce înainteazã în
Ardeal.”13 Pe 21 septembrie 1916, noteazã:
„La sanatoriul Gerota, rãnit în oasele
piciorului, a fost aºezat prietenul nostru
Henric Stahl.” Se va vindeca, devenind,
peste ani, unul dintre marii sociologi din
echipa lui Dimitrie Gusti. Pe 2 octombrie
1916: „Un comandant de stat major,
locotenent-colonel Iacobini, a rãmas pe
câmpul de luptã.”14
Volumul al III-lea devine, pe spaþii
ample, un adevãrat catalog al jertfelor:

(26 decembrie). Alteori, barbaria se conjugã
cu un licãr de onoare. În spatele unui grup
de doisprezece ostaºi români, apar de dupã
un deal câþiva nemþi, unul dintre ei
neezitând sã-i ucidã miºeleºte,
descãrcându-ºi mitraliera în plin: „Cei
doisprezece ai noºtri zãceau amestecaþi
în þãrânã. ªi atunci – atunci – ucigaºii ºi-au
dat sama cã n-au câºtigat o izbândã, ci au
fãcut o crimã ºi, fiind cãrturari, mustrarea
lor de cuget a scris aceste cuvinte care
sunt pentru ei o înfierare: «Aici zac
doisprezece viteji soldaþi români».”18 Nu
puþine au fost jertfele pricinuite de
pârjolitoarele epidemii de tifos exantematic,
între morþi fiind ºi „fostul revizor ºcolar de
Argeº. Gheorghe Stãnescu-Delar”, unul
dintre cei mai vrednici luminãtori ai poporului
(28 februarie 1917). Medicii, infirmierii înºiºi
cad la datorie (Jertfa medicilor, 12 martie
1917), între ei doctorul Stãnculeanu, unul
dintre cei mai buni oculiºti români
(5 septembrie 1917). Tifosul nu-l iartã nici
pe ofiþerul Chiru-Nanov, scriitor premiat de
Academie pentru literatura de cãlãtorie
(25 iulie 1917), dar nici pe senatorul D.
ªuculescu, secerat de boalã la Huºi, pe
27 ianuarie 1918. Nu sunt trecuþi cu vederea
strãinii care se jertfesc pentru neamul
românesc, precum cãpitanul francez
Vernay, cãzut alãturi de români, pe data de
8 februarie 1918. Pe 10 mai 1918, a fost
ucis, într-o explozie, arhimandritul
basarabean Teodosie Soroceanu, fost
cãlugãr la Muntele Athos. Basarabia ºi-a
dat ºi ea obolul la marea încercare: „Încã o
nobilã femeie cade luptând contra bolilor
din satele nenorocite. S-a stâns în satul
Floreºti, lângã spitalul pe care se gãtea
a-l pãrãsi pentru a se întoarce în Basarabia,
lângã soþul ei, dr. Coteanu, medic la Orhei,
sora lui Ion Pelivan, Ecaterina.” (9 octombrie
1918).
Toate aceste necrologuri, pe care nu
le-am epuizat aici, atestã dãruirea superbã
a geniului iorghist cauzei fundamentale a
fãptuirii României Mari, care nu s-a rezumat
doar la bãtãlia ideologicã ºi politicã. Nu sunt
simple note informative, indiferente, ci,
pentru fiecare jertfã umanã care i-a însoþit
memoria, pune la lucru excepþionalul sãu
talent de portretist ºi de evocator, ºtiind cã
istoria se construieºte ºi din detalii, nu
numai din judecãþi generale.

Note
Note:
Engels s-a arãtat atât de afectat de
„trãdarea” revoluþiei internaþionaliste de
cãtre intelectualii români, în favoarea
dimensiunii naþionale, încât, în 1848, a
exprimat aprecieri dure la adresa
românilor din Principate: „[Românii
sunt] un popor fãrã istorie... destinaþi sã
piarã în furtuna revoluþiei mondiale... [Ei
sunt] suporteri fanatici ai contrarevoluþiei
ºi [vor] rãmâne astfel pânã la extirparea
sau pierderea caracterului lor naþional,
la fel cum propria lor existenþã în general, reprezintã prin ea însãºi un protest contra unei mãreþe revoluþii istorice.
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Watts, Fereºte-mã, Doamne, de
prieteni... Rãzboiul clandestin al
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englezã, de Camelia Diaconescu,
Editura Rao, Bucureºti, p. 31).
2
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Constantin Stere la votul din Sfatul Þãrii,
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cu patria-mamã, a se vedea ºi Theodor
Codreanu, Constantin Stere ºi
Basarabia, în „Vitraliu”, Bacãu, an. XXV,
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3
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Dumitru Golescu, evocând o strãveche
tradiþie nobiliarã, mort la 2 octombrie 1916;
învãþãtorul buzoian G. Vlãdescu-Albeºti (5
octombrie); cãpitanul Carp, sublocotenentul
Leon Paladi (7 octombrie); colonelul
Broºteanu, dar ºi un copilaº „cade cu capul
zdrobit de bombele briganzilor. Fratele lui,
un dispensat, nu-l plânge prea mult. Ia
condeiul ºi cere a fi primit între aviatori pentru
a putea plãti cândva aceastã sfântã datorie
faþã de memoria mortului.” (9 octombrie).
Pe 13 octombrie, preotul Dominic Ionescu
„figureazã printre cei dispãruþi”; în ziua
urmãtoare, este rãnit eminentul arhitect
Alexandru Zagoritz, locotenent în rezervã.
„Un ofiþer de rezervã, unul din fraþii
Pãtrãºcoiu”, „cu câþiva oameni ai lui, a luat
douã baterii de obuziere de 105 la Jiu ºi a
început a împroºca din ele pe duºman (18
octombrie). (Va fi ºi el ucis, pe 27 octombrie,
în aceeaºi zi cu dorohoianul Lepri). Tot
atunci, e rãnit generalul Simionescu, iar pe
23 octombrie, scriitorul Virgil Caraivan,
„povestaºul nostru de la «Sãmãnãtorul»,
inimosul rãzeº fãlcian.”15 Avocatul brãilean
P. Jecu, rãnit, dupã ce ani la rând „a lucrat
cu entuziasm la începuturile propagandei
naþionaliste” (25 octombrie). În articolul De
ce omoarã copii? (27 septembrie 1916),
Iorga pune barbaria germanã pe seama
rasismului, trufiei de supraoameni, puºi sã
experimenteze într-un vast laborator al
crimei, în care „ei sã fie stãpânii”, profetism
confirmat ºi mai brutal în Al Doilea Rãzboi
Mondial: „Zi de zi, sã are, sã samene, sã
culeagã, sã care, sã sape, sã taie, sã
învârtã, sã asude ºi sã sângereze pentru
rasa nobilã, pentru supraoameni, pentru zei.
Sclavii mai vechi vor fi vãtafii celorlalþi. Cu
toþii vor fi pãstraþi pânã ce geniul german
va gãsi maºini capabile de a-i înlocui cu
totul. Atunci vor fi suprimaþi ºtiinþific.”16 Pe
1 noiembrie, aduce un scurt omagiu celor
doi generali, I. Dragalina ºi David
Praporgescu: „Ne vom aduce aminte de
amândoi cari au fãcut cu aceeaºi inimã
acelaºi suprem sacrificiu, ºi familiile unuia
ca ºi celuilalt vor vedea oricând în poporul
acesta întreg aceleaºi frunþi descoperite
pentru a le saluta, aceeaºi bunãvoinþã
pentru a le fi de folos.”17
Jertfa cavaleriei este pusã în cheie
istoricã strãveche, de la Mircea Bãtrânul
pânã la Rareº-Vodã ºi Mihai Viteazul
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Afirmarea na]iunilor moderne a
prezentat, dupã exemplul dat de cea
francezã, pe timpul Revolu]iei declan[ate
la 1789, trãsãturi ritualice, amintind chiar
[i de cele ale procesiunilor religioase
cre[tine. Pentru „marea ridicare francezã”,
punctul nodal l-a constituit Sãrbãtoarea
Federa]iei din 14 Iulie 1790, consideratã,
ea însã[i, o revolu]ie, însã nu doar socialpoliticã, ci na]ionalã1. Atunci, într-un gigantic amfiteatru, pe Champs-de-Mars, în
prezen]a a peste 300.000 de participan]i,
toate provinciile au exprimat „voin]a lor de
a fi franceze”. Jurãmântul solemn, rostit
în numele tuturor federa]ilor de La Fayette,
îi unea „pe francezi între ei [i pe francezi
cu regele lor, întru apãrarea Libertã]ii, a
Constitu]iei [i a Legii”2 . El exprima
angajamentul fiecãrui francez „de a fi
pentru totdeauna fidel Na]iunii, Legii [i
Regelui, îndeosebi Na]iunii [i Legii”3, de
moment ce voin]a na]ionalã, generalã,
urma sã reprezinte sursa legii în via]a
statului de tip nou. Na]iunea devenea
corpul politic-cetã]enesc al statului
francez. Sãrbãtoarea Federa]iei a dat,
astfel, cea mai înaltã consacrare
principiului na]ional, principiu al na]iunii
unice [i indivizibile. Acest principiu, numit,
cu timpul, prin „contagiunea sa” asupra
cam întregii Europe, [i ca „principiu al
na]ionalitã]ilor”, a putut fi receptat [i afirmat
„fãrã rezerve”, a[a cum a fost proclamat,

în toate straturile societã]ii, la francezi [i,
treptat, la alte entitã]i etno-istorice, fãrã
reinterpretãri sau adecvãri „specifice”, cum
s-a întâmplat chiar [i cu faimoasa triadã
„de sloganuri”, Liberté, Egalité, Fraternité4.
Amintind de voin]a francezilor de „atestare
identitarã în fa]a Lumii [i sub auspiciile
Fiin]ei Supreme”, aniversarea Revolu]iei
va deveni, în Hexagon, sãrbãtoare
na]ionalã. În fiecare an, la 14 Iulie, francezii
sãrbãtoresc, de fapt, nu doar actul cãderii
Bastiliei, din 1789, ci, poate mai ales, pe
cel al Federa]iei (i.e. al manifestãrii voin]ei
de unitate) de la 1790. Sãrbãtorii Federa]iei
i-a [i fost consacrat, în focul Revolu]iei,
primul imn (Le chant de 14 Juillet), pe
muzica lui Gossec [i pe versurile lui MarieJoseph Chénier (L’Hymne pour la Fête de
la Fédération). Iar dacã La Marseillaise va
fi pânã la urmã imnul suprem, aceasta se
va datora, probabil, „[ansei istorice” a
crea]iei lui Rouget de Lisle de a putea
rãspunde [i unui alt ideal ce-[i va face loc
în inima francezilor lângã cel na]ional –
idealul republican5.
Am amintit de „exemplul francez”, de
la 1790, fiindcã el va fi urmat „canonic” –
s-a [i vorbit de „catehismul revolu]ionar
francez”6 – de alte na]iuni, în afirmarea
lor. Care mai de care dintre entitã]ile etnoistorice europene avea sã-[i marcheze,
printr-un act solemn de voin]ã, chiar de
legãmânt, sub invocarea „vrerii divine”,
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calitatea de na]iune. Chiar [i „de-a dreapta
Rinului”, unde Fichte, prin celebrele sale
Reden an die Deutsche Nation, din 1808,
contrapuse na]iunii franceze, ca „eu
istoric”, ra]ional-voluntar, pe cea germanã,
„eu metafizic”, cu tendin]a de a se
„dezvãlui [i valorifica mai ales
spiritualice[te”, precum o sursã de
„genialitate distinctã”, îndeosebi pentru
Stat [i Lege7, revolu]ia, mai ales la 1848,
avea sã presupunã consacrarea solemnã
a principiului na]ional. La germani, în anul
men]ionat, a rãsunat mai tare ca oricând
imnul Wacht am Rhein, „lansat” încã de
prin 1840, cu faimoasa intona]ie
„Deutschland, Deutschland über Alles”. În
mai ales vertijul revolu]ionar „pa[optist”,
fiecare „comunitate de origine istoricã
distinctã [i de limbã”, cuprinsã de acesta,
a urmat procesiunea „ritualicã” a
consacrãrii principiului na]ional , în
expresia cea mai puternicã de „matrice a
unitã]ii na]ionale”, [i a intonãrii imnului
na]ional. Se urma „exemplul francez”, adus
însã la parametrii „misticii revolu]ionare
pa[optiste”. Mihail Kogãlniceanu, „la noi”,
va [i nota, în introducerea la Letopise]ele
Moldovei, cã Fran]a Revolu]iei „a strigat
na]ionalitã]ilor oprimate”, precum Iisus lui
Lazãr, „scula]i-vã!”, altfel spus, „învia]i din
mor]i!”. Istoria însã[i, la „pa[opti[ti”, era
vãzutã „micheletian” ca resurec]ie, sub
„decretele Providen]ei”. Au [i rãmas, în
istoria na]iunilor trecute prin „valul
pa[optist”, zile de sãrbãtoare [i imnuri zise
na]ionale. De-ar fi fost concretizat, la
timpul sãu, „programul pa[optist”, am fi
avut, poate, [i noi românii, de la acel moment mirific, sãrbãtoarea na]ionalã, fie ziua
de 3/15 mai, a Adunãrii de la Blaj, fie ziua
de 11/23 iunie sau alta, ]inând de
„ceremonialul revolu]ionar” din }ara
Româneascã8. A rãmas, mereu vibrant în
inimile românilor, imnul de la 1848, Un
rãsunet / De[teaptã-te române, pe versuri
de Andrei Mure[anu [i muzicã pusã, cu
argumente nu tocmai unanim acceptabile,
în seama lui Anton Pann.
Prima zi de sãrbãtoare na]ionalã la
români a fost cea de 24 ianuarie,
semnificând Unirea Principatelor, prin
alegerea lui Alexandru Ioan Cuza [i ca
domn al ãrii Române[ti, dupã ce, în 5/17
ianuarie, acela[i an, 1859, colonelul
fusese ales [i pentru tronul Moldovei.
Entuziasmul unionist al românilor s-a
imortalizat ca „o horã”, în expresie de imn,
pe versuri de Vasile Alecsandri [i muzicã
de Alexandru Flechtenmacher. Caracterul
de sãrbãtoare na]ionalã al zilei de 24
ianuarie a fost consacrat printr-un vot al
Adunãrii Elective de la Bucure[ti, la
propunerea lui Gheorghe B. {tirbey9, din
chiar a doua zi, de 25 ianuarie, dupã ce
Cuza devenise, „prin mila lui Dumnezeu
[i voin]ã na]ionalã”, domn al ambelor
Principate Unite.
Ziua de 24 Ianuarie s-a [i înscris ca
una luminoasã în „calendarul na]ional”. De
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lumina ei s-a pãtruns [i efigia domnitorului
Cuza10, ca dintr-un „decret divin”. Acea
luminã nu avea sã pãleascã, în „sim]irile
poporului”, dupã 1866 sau chiar 1881, din
cauza celei a „tribunei de 10 Mai”. Prin
exemplara sa monografie, Domnia lui
Cuza-Vodã, din 1903, A. D. Xenopol a
repus, cu argumentare istoricã, în
adevãrata valoare, atât actul Unirii de la
1859, cât [i opera „alesului na]iunii”11.
Semnifica]ia de sãrbãtoare na]ionalã a
zilei de 24 Ianuarie nu avea sã mai fie
umbritã de cea de zi oficialã na]ionalã a
celei de 10 Mai. Dupã 1918, an cu alte
momente „astrale”, de Unire a Basarabiei,
în 27 martie/9 aprilie, a Bucovinei, în 28
noiembrie, a Transilvaniei [i a Banatului,
la 1 decembrie, „cu }ara”, s-a fãcut sim]itã
necesitatea „sufleteascã” de a fi
(re)confirmatã ziua de 24 ianuarie st.v. ca
„sãrbãtoare na]ionalã a tuturor românilor”12.
{i a stat ca atare sãrbãtoare „în cununie”
cu Încoronarea Regalã de la Alba Iulia,
din 15 octombrie 1922. Celebrarea zilei
„micii Uniri”, fãrã a fi obnubilatã de cea a
zilei na]ionale, de 10 Mai, a Regatului13,
pânã spre finele anului 1947, va reapãrea,
ca stea luminoasã, de dupã norii neguro[i
ai proletcultismului din anii 1948-1958.
{ansa reapari]iei a fost datã [i de
preocuparea istoriograficã, fie [i „orientatã
ideologic” [i sub condi]ia neatingerii
„mãre]iei zilei de 23 August”, de a sublinia
„rolul maselor populare” în realizarea Unirii
Principatelor. Sublinierea acelui „rol” s-a
conectat, tot mai evident, sub impresiile
centenarului de la 1959 [i prin „muta]iile
ideologice” din 1964, celei a caracterului
na]ional al înfãptuirii Unirii Moldovei [i ãrii
Române[ti14.
Avea sã capete, dupã ultimii ani
men]iona]i, o puternicã aderen]ã
istoriograficã tema caracterului deopotrivã
na]ional [i social, cu nuan]e
„revolu]ionare”, al Unirii Principatelor15. De
multã cãutare [i subliniere a beneficiat
caracterul na]ional al Unirii16. A contat mult
relevarea „ecoului” actului na]ional al Unirii
de la 1859 în Transilvania17. În seama
acelei Uniri, istorici, juri[ti sau îndeob[te
nominabili litera]i aveau sã punã, deodatã
cu fundamentarea edificiului statal na]ional
[i deschiderea perspectivei devenirii
societã]ii moderne române[ti, o consolidare a înse[i notei identitare „a neamului
nostru”18, chiar, pe firul unei idei a lui
Simion Mehedin]i19, „pã[irea decisivã” spre
strânsa concordan]ã între „emanciparea
unui neam [i întregirea geografiei lui
politice”20. A fost considerat un puternic
reper moral în „dubla alegere” a lui Cuza,
a cãrei reu[itã nu a survenit prin „coruperi”
de votan]i [i nici ca urmare a influen]ei
directe din partea vreunei puteri strãine21.
Pânã [i „ipoteza masonicã” privind acea
„alegere de domn” a putut fi demontatã22.
Între scrierile istorice [i sentimentele
publice române[ti s-a men]inut suportul
puternic de legitimare a sãrbãtorii na]ionale

de la 24 Ianuarie. Când, dupã 1989, s-a
ajuns ca 1 Decembrie sã fie ziua na]ionalã,
sãrbãtorirea tot na]ionalã din 24 Ianuarie a
continuat, fiind „întãritã” prin legea nr. 171/
2014, publicatã în „Monitorul Oficial”, nr.
922/19 decembrie, acela[i an. Cam de
regulã, festivitã]ile principale ]inând de
ziua „micii Uniri” au prins sã se desfã[oare
la Ia[i, parcã dintr-o pornire publicã de
omagiere – pentru cinici, de consolare – a
„jertfirii” fostei capitale a Moldovei „pe
altarul na]ional”23. Printr-o lucrare inefabilã
a istoriei24, la români, prima lunã a fiecãrui
an include calendaristic sãrbãtorirea „micii
Uniri”, iar ultima „pã[e[te” cu celebrarea
Marii Uniri.
Deosebit de interesant se prezintã
însã „destinul” zilei proclamãrii
Independen]ei României. În mai ales scrieri
„de ata[ament fa]ã de Coroanã”, în
discursuri festive [i în manuale [colare,
s-a tot invocat, pânã spre finele anului
1947, ziua de 10 mai 1877 ca fiind a
Independen]ei României. Zilei Monarhiei
de la 1866 i-au fost suprapuse ziua
Independen]ei de la 1877 [i, apoi, cea a
Încoronãrii Regale de la 1881, încât „în
cugetul [i sim]irile românilor” ziua lor
na]ionalã, de 10 Mai, sã poarte însemnul
unei miraculoase lucrãri a istoriei, chiar al
vrerii divine. A putut fi lesne înscrisã, în
cronica vie]ii cotidiene a românimii,
proclamarea Independen]ei, de domnitorul
Carol I, la 10 mai 187725. Cât timp România
s-a aflat „sub regi”, în discursul oficial,
cãruia nu arareori i s-au asimilat [i lec]ii
de manuale [colare ori „istorii pe în]elesul
larg al poporului”, ziua de 10 Mai apãrea
ca fiind [i a Independen]ei. Doar în
discursul istoric profesional calificabil26
s-a men]inut considerarea proclamãrii
Independen]ei, prin mo]iuni ale Camerei
Deputa]ilor [i Senatului, la 9/21 mai 1877,
[i a validãrii marelui act na]ional a doua
zi, de 10/22 mai 1877, printr-un cuvânt
solemn al domnitorului Carol I. Dupã 19471948, în „documentele de partid
muncitoresc/comunist”, ca [i în textele

istoriografice, s-a impus men]ionarea doar
a zilei de 9/21 mai 1877, ca zi a
Independen]ei României. În condi]iile noi,
de dupã 22 decembrie 1989, istoricii, cu
deosebire „de la noi”, nu par sã fi ajuns la
un deplin consens asupra considerãrii
ambelor zile, de 9/21 [i 10/22 mai 1877,
ca purtând însemnul cronistic al
Independen]ei, pentru unii contând doar
proclamarea de Corpurile Legiuitoare a
deplinei suveranitã]i a României, la 9/21
mai 1877, iar pentru al]ii validarea de a
României; 2. Dacã în starea de rãzboi în
care ne gãsim în urma provoca]iunii Turciei
ministrul de externe a rechemat pe agentul
român din Constantinopol [i dacã s-a
comunicat – în mod oficial – puterilor
aceastã stare de rezbel [i dacã s-au luat
mãsurile necesare”28. Prin rãspunsul sãu,
Kogãlniceanu a dat, desigur, în nota-i
proverbialã, o probã de „mãiestrie
oratoricã”, relevând, din postura sa de
ministru de externe, atât resorturile
na]ionale, cât [i implica]iile europene ale
„independen]ei ]ãrii”; a supus aten]iei
deputa]ilor „un chestionar” cu mult mai
ramificat decât interpelarea lui Fleva [i la
care a dat el însu[i, întâi, rãspunsuri
scurte, deosebit de percutante, pe care,
apoi, le-a dezvoltat în nuan]e ce au exclus
echivocul: „ În starea de rezbel cu
legãturile rupte ce suntem? Suntem
independen]i, suntem na]iune de sine
stãtãtoare. Însã /.../, aici se opre[te
travaliul nostru? Aici se opre[te misiunea
noastrã? Am ajuns la scopul urmãrit nu
de azi, ci, pot zice, de secole, [i mai cu
deosebire urmãrit de la 1848 încoace /.../.
Ce am fost înainte de declararea
rezbelului? Fost-am noi dependen]i cãtre
turci? Fost-am noi provincie turceascã?
Fost-am noi vasali ai Turciei? Avut-am noi
pe sultanul ca suzeran? Strãinii au zis
aceasta. Noi nu am zis-o niciodatã. Noi
nu am fost vasali. Sultanul nu a fost
suzeranul nostru. Însã era ceva. Erau
ni[te legãturi sui generis, ni[te legãturi
care erau slabe când românii erau tari, ni[te
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primit consacrarea ei oficialã. {i, comptând
pe dreptatea puterilor garante, trece la
ordinea zilei”30. Era, în asemenea cuvinte
mo]iunea propusã de acela[i N. Fleva [i
adoptatã, cu 79 voturi pentru [i 2 ab]ineri,
una a ex-ministrului „neutralist” N. Ionescu
[i alta a lui N. B. Locusteanu, de Camera
Deputa]ilor prezidatã de C. A. Rosetti. În
[edin]a Senatului prezidatã de Manolache
Costache Epureanu, din aceea[i zi de 9/
21 mai, Kogãlniceanu a fost interpelat de
Al. Orãscu cam asupra acelora[i „puncte”
ce fuseserã expuse, tot interpelativ, de la
tribuna Camerei, de Fleva. Rãspunsul
ministrului de externe a condus [i în Camera Superioarã la o mo]iune „cititã” de
Dimitrie Ghica [i adoptatã „cu unanimitatea
celor 32 de voturi”: „În urma explica]iilor
date de ministrul afacerilor strãine,
Senatul, luând act de pozi]iunea fãcutã
României de Imperiul Otoman, considerã
statul român independent [i invitã pe
guvern a lucra ca independen]a ei sã fie
recunoscutã [i garantatã de marile puteri
europene, ale cãror dreptate [i sprijin au
contribuit în tot timpul la dezvoltarea
României”31. Cele douã mo]iuni, cu con]inut
aproape identic, au fost comunicate de
pre[edin]ii Camerelor Legiuitoare
premierului I. C. Brãtianu, iar de acesta
ministrului de externe Kogãlniceanu32. La
rându-i, titularul portofoliului Externelor
le-a comunicat, cu celeritate, agen]ilor
români „în strãinãtate”33. În „jurnalele” mai
ales din Bucure[ti34, atât interpelãrile la care
a rãspuns Kogãlniceanu, cât [i cele douã
mo]iuni au fost publicate sub genericul ori
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stãtãtoare”. Asemenea cuvinte au fost
adeseori echivalate cu proclamarea sau
declararea Independen]ei României. Ce-i
drept, rãspunzând interpelãrii fãcute de N.
Fleva, ministrul de externe „nu a avut”,
conform propriilor sale cuvinte, „cea mai
micã îndoialã [i fricã de a declara în fa]a
reprezentan]ei na]ionale cã suntem o
na]iune liberã [i independentã” (subl. ns.,
G. C.). Ar fi însã de observat cã, fie [i în
ton de înaltã solemnitate [i cu atragere de
val de aplauze din partea deputa]ilor, ceea
ce „a declarat” ministrul Kogãlniceanu nu a
putut avea, fãrã votul majoritar al forului
legislativ, semnifica]ia de act asumat al
Independen]ei. La rigoare, discursul
kogãlnicenean a avut valoarea unei
impecabile radiografieri a „stãrii de
independen]ã a ]ãrii” [i a unui asumat program ministerial de politicã externã la
condi]ia suveranitã]ii depline a entitã]ii
statale române[ti. Trecând peste cam
sofisticata negare a „suzeranitã]ii Por]ii”,
fãcutã în spirit mai curând de „drept natural al gin]ilor” decât de drept interna]ional
modern în ale cãrui norme [i principii
„rela]iile sui generis româno-otomane” nici
nu s-au prea cuprins, ar fi de re]inut, aici,
din acel discurs, interesanta men]ionare
a „rezisten]ei” Turciei de vreo douãzeci de
ani de la totala ei prãbu[ire, altfel spus,
pe chiar timpul garan]iei colective a
puterilor europene privind, de prin 1856,
conform tratatului ce s-a încheiat atunci,
la Paris, sub auspiciile concertului
european, întâi Imperiul Otoman, apoi sau
distinct Principatele Moldova, Valahia [i
Serbia. Or, cum observa Kogãlniceanu –
cel mai „hâr[it” politician român în
problematica raportãrii „]ãrii sale”, ca „parte
garantatã”, la garan]ia colectivã a marilor
puteri –, „încercãrile [i preten]iunile Turciei
contra noastrã” au sporit mult tocmai pe
acel timp de douãzeci de ani. Prin a
observa a[a ceva, ministrul de externe a
dat încã o datã de în]eles ceea ce, din
perspectiva cauzei române, era, cam tot
de acei douãzeci de ani, de acuzat,
anume, anacronica întâietate a garan]iei
europene asupra „integritã]ii [i
independen]ei Imperiului Otoman” fa]ã de
cea rezervatã, fie [i distinct, „]ãrii sale”. O
atare caren]ã a garan]iei colective a marilor
puteri în privin]a României nu excludea
însã, la 1877, „cestiunea acceptãrii de
Europa a independen]ei noastre”. Spre
relevarea unei atare „cestiuni”, rezervabilã
portofoliului Externelor, Kogãlniceanu [i-a
orientat, de altfel, în mod axial, rãspunsul
sãu la interpelarea „ce i-a fost fãcutã”, de
la tribuna parlamentarã, de N. Fleva, pe
tema Independen]ei.
Imediat dupã discursul ministrului de
externe, „Camera, mul]umitã de explicãrile
guvernului asupra urmãrilor ce a dat
votului ei de la 29 aprilie anul curent, ia
act cã rezbelul între România [i Turcia,
cã ruperea legãturilor noastre cu Poarta [i
cã Independen]a absolutã a României au
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legãturi care erau tari când românii erau
slabi. Încercãrile Turciei, preten]iunile
Turciei în contra noastrã, dacã în adevãr
nu sporeau, cel pu]in se repetau
necontenit [i mai mult în scris, cãci în fapt
nu se puteau face, pentru cã Turcia slãbea
din ce în ce mai mult /.../. În acest mod,
rezisten]a Turciei ni s-a manifestat mai cu
seamã în ace[ti din urmã 20 de ani,
nevoind sã intre în în]elegere cu noi spre
a preface acele legãturi sui generis care
nu mai sunt ale secolului actual (al XIXlea – n.ns., G. C.) [i care, dacã nu mai
erau de folos pentru noi, nu mai erau de
folos nici pentru Turcia”; nu era cazul ca
starea de independen]ã a României sã
presupunã un mai întins „proces” fãcut
Turciei; era de observat însã faptul cã
„aplica]iunea amenin]ãrilor cuprinse în nota
lui Safvet Pa[a din 2 mai” (stil vechi, cum
am men]ionat supra – n. ns., G. C.) a
fãcut ca, între România [i Turcia, sã se
rãspundã „cu tunul la tun”, încât „nu va
mai fi un singur român care sã consimtã,
la momentul pãcii, „o reintrare a ]ãrii în
pozi]iunea ei de mai înainte”; nu mai era,
de aceea, loc „de îndoialã [i fricã de a se
declara (subl. ns., G. C.) în fa]a
reprezenta]iunii na]ionale” cã România
însemna „o na]iune liberã [i independentã”;
însã „noua condi]iune” a statului român „cu
definirea independen]ei acestuia într-un
mod mai determinat [i mai absolut trebuia
sã fie acceptatã de Europa”; era
„chestiunea ce reclama patriotismul,
pruden]a [i sângele rece”; nu prea mai
contau, în vederile oficialilor de la
Bucure[ti, notele lui Safvet Pa[a, însã
dãdeau motive de realã „îngrijorare”
acelora[i oficiali „cuvintele zise de la tribuna Parlamentului din Londra cã România
fãcea parte integrantã din Impriul Otoman
[i cã armata turcã putea trece Dunãrea”;
acele „cuvinte” girau o mare primejdie
„dinspre sudul Dunãrii”, fa]ã de care
românii nu puteau „sã stea mor]i” („Sã
stãm mor]i? Nu, cãci mor]ilor nimeni nu le
poate ajuta; nimeni nu compteazã cu
mor]ii”); trebuia „de dovedit” cã românii
„voiau sã fie o na]iune liberã [i
independentã nu pentru a-[i nelini[ti
vecinii” ori „pentru a mai fi un popor de
îngrijiri pentru dîn[ii”; România „voia sã fie
bine cu toate puterile, [i cu Rusia, [i cu
Austria, [i chiar cu Turcia” prin „legãturi
noi”; România independentã „voia ca, la
Gurile Dunãrii de Jos, sã fie un bulevard
în contra rezbelului”, chiar dacã ea „se
privea ca în rezbel cu Poarta”, guvernul
„princiar” având „de fãcut tot ce va fi cu
putin]ã ca starea de stat independent /.../
sã fie recunoscutã la viitoarea pace”29.
Din discursul „de la 9 mai” al lui
Kogãlniceanu au fost cam de regulã
„citate” – în pãr]ile rezervate momentului
proclamãrii Independen]ei, de studii de
specialitate, manuale [colare sau cursuri
universitare – cuvintele „suntem
independen]i, suntem o na]iune de sine
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cu în]elesul proclamãrii Independen]ei la
9/21 mai.
În ziua de 10/22 mai, de „serbare
na]ionalã”, la Bucure[ti, „dupã Te-Deumul
de la Mitropolie, perechea princiarã a primit
felicitãrile mini[trilor [i ale curtenilor civili
[i militari”. Prim-ministrul, „într-un discurs
lung, a recapitulat ultimele evenimente [i
a exprimat entuziasmul cu care România
a intrat în noua fazã a existen]ei sale
politice”. În „cuvântarea de mul]umire”,
domnitorul „[i-a exprimat speran]a cã
Europa nu va vedea în evenimentul
sãrbãtorit azi (10/22 mai 1877 – n. [i subl.
ns., G. C.), [i care e realizarea scopului
na]ional urmãrit de mult de români, decât
un pas cãtre asigurarea unei stabilitã]i la
Dunãrea de Jos”. Au „cuvântat” mitropolitul
primat, Calinic Miclescu, [i vicepre[edintele Senatului, Dumitru Brãtianu;
pre[edintele Camerei, C. A. Rosetti, „a
amintit cuvintele pe care le-a pronun]at
prin]ul la sosirea sa în Bucure[ti cu 11 ani
înainte” („Am devenit român, mi-am pãrãsit
patria [i familia, [i azi ca cetã]ean, mâine
ca soldat, de va fi nevoie, voi împãrtã[i
soarta bunã [i cea rea a ]ãrii!”) [i [i-a
exprimat „admira]ia” pentru abnega]iunea
cu care [i-a îndeplinit fãgãduiala”.
Domnitorul, în rãspunsul sãu, a salutat
„dispari]ia ultimei umbre a vasalitã]ii de
deasupra ]ãrii sale”, ceea ce îl fãcea „sã
regrete [i mai pu]in” faptul „de a-[i fi pãrãsit
patria [i familia”, dar [i „sã spere cã
independen]a României va fi o binefacere
nu numai pentru ea însã[i, ci [i pentru
Europa”. {i tot domnitorul Carol „a mai
rãspuns [i la discursurile pre[edin]ilor
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cur]ilor de Casa]ie [i de Conturi, iar apoi
„a primit deputa]iunile din jude]e”. Capitala
întreagã „era în mi[care, grupe mari de
oameni fãcând ova]iuni înaintea
Palatului”35 . Din asemenea „nota]ii
memorialistice” ale domnitorului Carol, ar
fi de re]inut cã la 10/22 mai „s-a serbat”
ceea ce Corpurile Legiuitoare „au
proclamat” sau „au declarat” cu o zi
înainte36. Numai cã prima frazã a acelor
„nota]ii” a purtat cuvintele cã „ziua de
serbare na]ionalã – 10 mai –, care a
devenit [i ziua proclamãrii Independen]ei,
s-a petrecut într-un chip mai solemn ca
oricând”37. Apoi, într-o scrisoare din 12/24
mai 1877, destinatã premierului Brãtianu,
domnitorul Carol a men]ionat cã, pentru
el, „ziua de 10 mai a dobândit o nouã
sfin]ire în urma marelui act al
reprezenta]iunii na]ionale”38. Dupã cum, tot
domnitorul a men]ionat, într-o scrisoare
destinatã tatãlui sãu, Carol Anton, cã
„legãturile noastre cu Poarta au fost rupte
/.../, declara]iunea de independen]ã putând
sã nu fi fãcut o impresiune bunã asupra
Cabinetului”39. În respectiva scrisoare,
Carol I nu a precizat însã când, unde, cum
[i de cine a fost fãcutã acea
„declara]iune”. „Comunicând-o puterilor
strãine”, Kogãlniceanu a dublu datat-o, 9/
21 [i 10/22 mai, când „Corpurile
Legiuitoare din ]ara noastrã au adoptat în
mod spontan o mo]iune cu scopul de a
pune
România
într-o
pozi]ie
independentã”40. Dupã proclamarea
Regatului României de Camerele Legislative, act întãrit printr-o lege din aceea[i zi,
de 14/26 martie 1881, s-a admis cu tot
mai sporitã lejeritate ziua de 10/22 mai
1877 ca fiind a Independen]ei41. Diferen]a
a fost fãcutã însã de neadoptarea unei
legi ce sã fi întãrit mo]iunile Camerelor
Legiuitoare din 9/21 mai 1877, încât sã nu
mai poatã fi vreo îndoialã asupra datei
proclamãrii Independen]ei României. La 10/
22 mai 1877, „serbarea na]ionalã” a
absorbit [i proclamarea deplinei
suveranitã]i a statului român. S-a putut
crede, de aceea, cã ziua Independen]ei a
fost cea de 10/22 mai. La urma urmelor,
n-ar fi o realã problemã dacã Independen]a
ar fi pusã în seama a douã zile, una, de 9/
21 mai, a proclamãrii ei, iar o alta, de 10/
22 mai 1877, a consacrãrii ei solemne. În
fond, [i constituirea Regatului României
s-a înregistrat prin douã acte solemne, în
zile diferite. La 14/26 martie 1881 a fost
proclamat, în puterea unei legi votate de
Adunarea Deputa]ilor [i de Senatul
României, Regatul, pentru ca Încoronarea
Regalã sã se petreacã în 10/22 mai,
acela[i an. Zi na]ionalã avea sã fie însã
doar cea de 10 Mai, cãreia i „s-a lipit” [i
imnul Trãiascã regele, pe versuri de Vasile
Alecsandri [i muzicã de Eduard Hübsch.
Rãmâne, în concluzie, de meditat asupra
sãrbãtorilor na]ionale, ca expresii de cea
mai înaltã relevan]ã pentru „trãirea” de
români a devenirii lor istorice.

Note :
J. Tulard, Les Révolutions (vol. IV din
Histoire de France, sous la direction de
Jean Favier), Paris, 1985, p. 58-62.
2
A. Soboul, Revolu]ia francezã 17891799, Bucure[ti, 1962, p. 99 [i urm.
3
Ibidem, p. 62; J. Tulard, op. cit., p. 59.
4
David Prodan, Supplex Libellus
Valachorum, Bucure[ti, 1967, p. 337; v.
[i Al. Zub, La sfâr[it de ciclu. Despre
impactul Revolu]iei franceze, Ia[i, 1994,
passim.
5
A. Soboul, op. cit., p. 524.
6
François Furet, Penser la Révolution
française, Paris, 1978, p. 113-172.
7
Jean Touchard, Histoire des idées
politiques, vol. II, Du XVIII-e siècle à nos
jours, Paris, 1975, p. 492-494.
8
Nicolae Mihai, Revolu]ie [i mentalitate
în }ara Româneascã (1821-1848). O
istorie a evenimentului politic, Craiova,
2010, p. 234-261, cu deosebire; Mihai
Chiper, 1848: memorie [i uitare în
România celei de-a doua jumãtã]i a
secolului XIX, Ia[i, 2015, passim.
9
Românii la 1859. Unirea Principatelor
Române în con[tiin]a europeanã, vol. I,
Documente externe, coord. Ionel Gal et
al. , Bucure[ti, 1984, p. 385 (Louis
Béclard, consulul francez la Bucure[ti,
cãtre Al. Walewski, ministrul francez de
externe, 16 februarie 1859).
10
I. C. Filitti, Alegerea de la 24 ianuarie,
Bucure[ti, 1938 (bro[urã de 16 pagini).
11
În acela[i spirit, cu nuan]ãri juridice,
v. [i Andrei Rãdulescu, 24 Ianuarie,
Ploie[ti, 1905; Dimitrie Onciul, La XXIVIanuarie, în „Convorbiri literare”, XLIII
(1909), p. 14-36.
12
Decretul nr. 397, cu articol unic, în
„Monitorul Oficial”, 8 februarie 1920, p.
11853; apud Dumitru Vitcu, Derapaje
publicitare pe seama istoriei în
„leagãnul Unirii”, în „Scriptor”, III (2017),
nr. 11-12 (35-36), p. 112.
13
N. Iorga, Ce a fost 24 Ianuarie [i ce
trebuie sã fie azi , Bucure[ti, 1940
(bro[urã de 20 de pagini).
14
Ca studii „direc]ionale”, v. Andrei
O]etea, Însemnãtatea istoricã a Unirii,
în „Studii”, XII (1959), nr. 1, p. 21-41;
idem, Unirea Principatelor, în „Studii”,
XIX (1966), nr. 1, p. 5-16; Valerian
Popovici, Dan Berindei, Unirea
Moldovei cu }ara Româneascã.
Formarea statului na]ional român
(1859-1962), în Istoria României (tratat),
vol. IV, Formarea [i consolidarea
orânduirii capitaliste (1848-1878) ,
redactori P. Constantinescu-Ia[i, V.
Manciu, Victor Chereste[iu, Dan
Berindei, N. N. Constantinescu, Traian
Lungu, Bucure[ti, 1964, p. 295-340 (cu
referin]e bibliografice).
15
Ca de principalã referin]ã, v.
Constantin C. Giurescu, Via]a [i opera
lui Cuza Vodã, Bucure[ti, 1970; idem,
La formation de l’Etat unitaire roumain,
Bucure[ti, 1977; Dan Berindei, Epoca
Unirii, Bucure[ti, 1979, passim.
16
{tefan Pascu, L’importance historique
de
l’Union
des
Principautés
Roumaines, în „Studia Universitatis
1

17

nr. 41

nr. 48
aprilie 2018

( Rãspuns la adresa studen]ilor
universitari), toate rãspunsurile purtând
data de 10/22 mai 1877.
36
Memoriile regelui Carol I, vol. IX, p. 84 [i
urm.
37
Ibidem, p. 84.
38
Regele Carol I al României. Cuvântãri [i
scrisori, tom II, p. 19.
39
Ibidem, p. 20 (Carol I c. Carol Anton, 25
mai/6 iunie 1877).
40
„România liberã”, I, nr. 22, 9 iunie 1877,
p. 1 [i urm. (nota lui Kogãlniceanu „prin
care se comunicã puterilor declara]iunea
de independen]ã”, 22 mai/3 iunie 1877);
Mihail Kogãlniceanu, op. cit., p. 180-182
(acela[i doc., pentru „agen]ii României în
strãinãtate); Independen]a României.
Documente, vol. IV, p. 276-278, în francezã,
278-280, în românã (acela[i doc.).
41
România. Actele privitoare la
proclamarea Independen]ei [i a Regatului,
urmate de ceremonia Încoronãrii M.M.L.L.
Regelui [i Reginei, Bucure[ti, 1882, p. 1-8
[i 9-11, pentru [edin]a Camerei Deputa]ilor
[i, respectiv, cea a Senatului, din 9/21 mai
1877.

Vitraliu

Elisabeta Simion, Bucure[ti, 1998, p. 90 [i
urm., carte apãrutã, întâi, la Bucure[ti, în
1927 etc.
27
„Monitorul Oficial”, nr. 118, 27 mai/8 iunie
1877, p. 3449-3456, nr. 119, 28 mai/9 iunie
1877, p. 3480-3483, nr. 120, 29 mai/10
iunie 1877, p. 3491-3493 (D.A.D., 9/21 mai
1877); idem, nr. 132, 12/24 iunie 1877, p.
3797 bis-3800 (D.S., 9/21 mai 1877). De
men]ionat cã publicarea respectivelor
dezbateri s-a fãcut sub titlul generic
Proclamarea Independen]ei.
28
Idem, nr. 118, 27 mai/8 iunie 1877, p.
3449 (D.A.D., 9/21 mai 1877); v. [i
Memoriile regelui Carol I, vol. IX, p. 82,
pentru redarea interpelãrii lui N. Fleva.
29
„Monitorul Oficial”, nr. 118, 27 mai/8 iunie
1877, p. 3451 [i urm. (D.A.D., 9/21 mai
1877).
30
Idem, nr. 118, 27 mai/8 iunie 1877, p.
3453 (D.A.D., 9/21 mai 1877).
31
Idem, nr. 122, 12/24 iunie 1877, p. 3798
bis (D.S., 9/21 mai 1877).
32
Independen]a României. Documente,
vol. IV, Documente diplomatice, coord. G.
Macovescu, Bucure[ti, 1978, p. 254 [i urm.
(I. C. Brãtianu c. Kogãlniceanu, Bucure[ti,
10/22 mai 1877), 255 (acela[i c. acela[i,
aceea[i localitate, aceea[i datã).
33
Mihail Kogãlniceanu, op. cit., p. 172 [i
urm. (Kogãlniceanu, notã, Bucure[ti, 10/
22 mai 1877, exemplarul pentru I.
Bãlãceanu, la Viena).
34
„Pressa”, X, nr. 86, 10 mai 1877, p. 3 [i nr.
87, 11 mai 1877, p. 3; „Românul”, XXI, 11
mai 1877, p. 416-418; „Timpul”, II, nr. 108,
11 mai 1877, p. 2, [i nr. 109, 12 mai 1877,
p. 2; v. [i „Curierul”, Ia[i, V, nr. 36, 12 mai
1877, p. 4 [i urm.; „Gazeta de Transilvania”,
XL, nr. 37, 15/27 mai 1877, p. 2 [i urm.
(zilele „pe stil vechi” ale apari]iei
„periodicelor” men]ionate).
35
Memoriile regelui Carol I al României
(de un martor ocular), vol. IX, Bucure[ti,
f.a., p. 84 [i urm. ( 10 Maiu ). Pentru
rãspunsurile date de domnitor, v. Regele
Carol I al României. Cuvântãri [i scrisori,
tom II, Bucure[ti, 1909, p. 12 (Rãspuns la
felicitãrile mini[trilor, cu men]iunea cã „la 9
mai Corpurile Legiuitoare proclamaserã
Independen]a României”, încât domnitorul
„a mul]umit” membrilor guvernului „pentru
îndemânarea cu care au urmat impulsiunii
sim]ãmântului national în îndeplinirea
dorin]ei celei mai scumpe a ]ãrii întregi”),
12 [i urm. ( Rãspuns la felicitarea
Mitropolitului Moldovei, în numele clerului,
cu speciala remarcã fãcutã de domnitor cã
„la voturile Corpurilor Legiuitoare, Biserica
aduce binecuvântãrile sale”, într-un moment „când na]iunea românã proclamã
hotãrârea sa de a trãi cu propria sa via]ã /
.../, de a fi de sine stãtãtoare”), 13 [i urm.
(Rãspuns la felicitarea Senatului, prin care
domnitorul a salutat „unanimitatea cu care
Senatul a proclamat ruperea unor legãturi
care de mult î[i fãcuserã timpul...”), 14-16
( Rãspuns la felicitarea Adunãrii
Deputa]ilor , cu men]iunea cã „toate
Corpurile Statului, na]iunea întreagã au
proclamat, au declarant /.../ reintrarea
României în vechea sa independen]ã”), 17
[i urm. (Rãspuns la felicitarea Înaltei Cur]i
de Casa]ie ), 18 (Rãspuns la felicitarea
Înaltei Cur]i de Conturi ), 18 [i urm.

Ion V\sâi

Babe[-Bolyai. Historica”, XI (1966), fasc.
2, p. 23-33; Dan Berindei, L’Union des
Principautés Roumaines, Bucure[ti, 1967.
17
Aurelia Bunea, Ecoul Unirii }ãrii
Române[ti [i Moldovei în presa din
Transilvania , în „Studia Universitatis
Babe[-Bolyai. Historica”, IV (1959), nr. 1,
p. 91-105; Anton Mesrobeanu, Ecoul Unirii
}ãrilor Române `n presa transilvanã, în
„Studii [i cercetãri [tiin]ifice. Istorie”, Ia[i, X
(1959); nr. 1-2, p. 175-185; {tefan Pascu,
Ecoul Unirii }ãrii Române[ti [i Moldovei în
Transilvania, în vol. Studii privind Unirea
Principatelor, p. 451-466; Vasile Netea, Les
Roumains de Transylvanie et l’Union des
Principautés , în „Revue Roumaine
d’Histoire”, V (1966), nr. 1, p. 65-75; Vasile
Curticãpeanu, Alexandru Ioan Cuza [i
Transilvania, în vol. Cuza vodã. In memoriam, p. 409-444 etc.
18
Vasile Arvinte, Le nom ethnique roumain
et la création du nom de l’Etat national
România, în „Revue Roumaine d’Histoire”,
XVI (1977), nr. 3, p. 439-454.
19
Simion Mehedin]i, Unirea Principatelor
din punct de vedere geografic , în
„Convorbiri literare”, XLIII (1909), p. 75-81.
20
{tefan Pascu, L’unité de la terre et du
peuple roumain , în „Revue de
Transylvanie”, VII-IX (1941-1943), p. 325343; Eugen Stãnescu, Roumanie. Histoire
d’un mot chez les Roumains aux XVIIe-XIXe
siècles. Developpment de la conscience
de l’unité territoriale, în „Balkan Studies”,
1969, nr. 1, p. 69-94.
21
Nicolae Corivan, Alegerea ca domn a lui
Al. I. Cuza, în vol. Cuza Vodã. In memoriam, coord. L. Boicu, Gh. Platon, Al. Zub,
Ia[i, 1973, p. 101-111.
22
Mihai Cojocariu, „Ipoteza masonicã” cu
privire la alegerea lui Alexandru Ioan Cuza
ca domn al Principatelor Unite, în vol.
Zimbrul [i Vulturul. Cercetãri privitoare la
unirea Principatelor, Iaºi, 2010, p. 131-144.
23
Cuvinte rostite de A. D. Xenopol, în 1909,
cu prilejul semicentenarului Unirii
Principatelor, [i revitalizate, prin „citare”,
mai ales de istorici; Dumitru Vitcu, Ia[ii [i
Unirea Principatelor, în vol. Aspecte ale
luptei pentru unitate na]ionalã. Ia[i: 16001859-1918, coord. Gh. Buzatu, A. Kare]ki,
D. Vitcu, Ia[i, 1983, p. 61-142.
24
Gheorghe Platon, 24 ianuarie 1859
(„Unirea cea Micã”): moment hotãrâtor pe
calea luptei pentru desãvâr[irea unitã]ii
na]ionale , în „Academia Românã.
Memoriile Sec]iunii de {tiin]e Istorice [i
Arheologie”, seria IV, tom XVII (1992), p.
97-105; Al. Zub, Unitatea Românilor – serie
istoricã fundamentalã , în „Anuarul
Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, Ia[i,
tom XLVI (2009), p. 1-5.
25
Stelian Voinescu, Zece Mai 1877-1927,
Bucure[ti, 1927.
26
Selectiv, A. D. Xenopol, Rãzboaiele
dintre ru[i [i turci [i înrâurirea lor asupra
ãrilor Române, edi]ie de Elisabeta Simion,
Bucure[ti, 1997, p. 340, carte apãrutã întâi,
la Ia[i, în 1880; N. Iorga, Politica externã a
regelui Carol I , edi]ie de Vicen]iu [i
Marilena Rãdulescu, Bucure[ti, 1991, p.
212 [i urm., carte apãrutã, întâi, la
Bucure[ti, în 1916; idem, Rãzboiul pentru
independen]a
României.
Ac]iuni
diplomatice [i stãri de spirit, edi]ie de

Constantin Adam

Constantin Adam

nr. 48
aprilie 2018

Vitraliu

Dulce Bucovin\...

Zbuciumata noastrã istorie a lãsat
urme memorabile în pãmântul încãrcat de
evenimente al Bucovinei. Dovada cã ea
era parte integrantã din pãmântul Tãrii
Moldovei de unde a fost luatã cu hapca,
este forma col]uroasã [i greu de desemnat
a hotarelor ei ce urmeazã grani]e artificios
impuse: o simplã potecã, un toponim fãrã
importan]ã ori pârâia[e secate în timpul
verii al cãror nume aproape cã nu-]i spun
nimic; Lucavi]a, Molni]a, {omu[ul Mare,
{omu[ul Mic. Hãcuiau sistematic hulpavii
noºtri duºmani, cu rãbdare, câte pu]in!
Col]urile vechiului hotar sunt ca hãlcile
sfârtecate din trupul rupt de ghearele
vulturului cu douã capete ce reprezenta
simbolul imperialismului austriac. Vai de
bie]ii moldoveni, sili]i sã joace de bucurie
cã au ajuns sub coroana habsburgicã...
cã „dukatul Bucowina”, „unde zac oasele
Domnilor no[tri de la Drago[ Voievod pânã
la Petru Rare[, în care doarme cenu[a lui
{tefan Vodã, pavãza cre[tinãtã]ii întregi”
(Eminescu) fac parte din marea
împãrã]ie...
„Când a fost sã moarã {tefan,
Multã jale-a fost în }arã:
Câte bra]e-n desnãdejde
Cãtre cer nu se-nãl]arã?
.....................................
Plânge dealul, plânge valea,
Plâng pãdurile bãtrâne
{i norodu-n hohot plânge:
«Cui ne la[i pe noi stãpâne?...»”
({t. O. Iosif)
În frig [i ploaie, fãrã apã [i mâncare,
bolnavi [i sub tirul gloan]elor du[mane,
românii lua]i de la coarnele plugului, întrun elan de nedescris [i-au pus via]a jertfã
pentru aducerea sub acela[i sceptru a
fra]ilor din toate provinciile istorice [i
realizarea visului de veacuri, Unirea, „cheia
de boltã a istoriei unui neam”. Basarabia
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în frunte cu Incule], Halippa, Ciugureanu,
Stere o fãcuse la sfâr[itul lui martie 1918,
cerând scuturarea jugului muscãlesc de
106 ani. Transilvania lui {aguna, Bãrnu]iu
[i Avram Iancu, împreunã cu Banatul lui
Eftimie Murgu se pregãteau cu însufle]ire
îndruma]i de Iuliu Maniu pentru integrarea
în România spre care se îndreptau toate
nãdejdile lor de libertate [i progres. În
aceste condi]ii, când dreptul la
autodeterminare era tot mai clamat,
Bucovina, „Dulcea Bucovinã, veselã
grãdinã” nu putea rãmâne deoparte.
Câteva zile înainte de Marea Adunare de
la Alba Iulia, patrio]ii bucovineni, sub
conducerea energicã a lui Iancu Flondor,
hotãrãsc în Sala Sinodalã a Mitropoliei din
Cernãu]i „Unirea necondi]ionatã [i pentru
vecie în vechile ei hotare, la Coroana de
o]el a României” - pãmânt al fãgãduin]ei,
soare ce rãsãrise în iarna aceea asprã pe
orizontul vie]ii lor sufleteºti - [i a acestui
„diamant din Stema lui ªtefan”, cum o
numea Eminescu. Trecuserã 140 de ani
din acea noapte de 12 octombrie 1777 când
chipul Voievodului din necropola de la
Putna s-a schimbat la fa]ã de întristare,
cãci nefireascã a fost alipirea la împãrã]ia
Austriei... „... la miezul nop]ii, Buga,
clopotul cel mare a început sã sune de la
sine, întâi încet, apoi tot mai tare ºi mai
tare... Trezi]i din somn, cãlugãrii vãzurã
în bisericã o luminã stranie, puternicã, dar
când deschiserã uºa, clopotul tãcu, iar în
interior era un întuneric des, cãci ºi
candelele de pe mormântul Voievodului se
stinseserã deºi avuseserã untdelemn
îndestul...” (Eminescu). Era prima datã,
de la dispari]ia Domnului, când prisnele
nu mai împrãºtiau lumina sfântã ..., semn
al inacceptãrii raptului ce se sãvârºise prin
retezarea capului lui Grigore Ghica Vodã,
în septembrie acela[i an, de cãtre

iataganul turcesc al lui Kara Hisarli Ahmed
Bei, trimis al sultanului, în urma uneltirilor
diploma]iei austriece împotriva lacrimilor
deznãdãjduite ale boierilor ºi dârzeniei
Domnului martir. Niciodatã acest ]inut al
Moldovei cuprins între Nistru, Bistri]a
Aurie, Ceremuº ºi Molni]a, nu purtase un
nume aparte de al restului ]ãrii. Noii
stãpâni, care urmãreau dezna]ionalizarea
prin transmutãri [i amestec de popula]ii,
au cãutat imprimarea în mentalul colectiv
a unor denumiri inventate, dar cum aceste
câteva încercãri de a impune un toponim
legat de vreo localitate au e[uat, li s-a pãrut
potrivit pe cel ce trimitea la bogã]ia
întinderilor de pãduri ce o acoperea – codrii
de stejari, ulmi, ar]ari, brazi ºi fagi -, ultimii
satisfãcând acest deziderat al lor...
„Bucovina”! Bucovina - „ ]inutul fagilor!”...
ªi astfel, vreme de aproape un veac
ºi jumãtate, voinicii flãcãi din obcinile
bucovinene, falnici, sprinteni ºi fãrã trufie
în ochii scânteietori, au servit sub steagul
cel mare al împãratului de la „Vieana”,
pãcãli]i cu promisiuni deºarte, încât dupã
ce se dezmeticeau din „deºertãciunea
deºertãcinilor” se jeluiau cãtre drãgu]e ºi
neveste blestemându-ºi zilele:
„Vino mândro pân’ la cruce
Sã vezi neam]ul cum ne duce,
Cã ne duce ca pe boi
ªi ne tunde ca pe oi,
Ne-aruncã pãru-n gunoi,
Vai, sãracii, vai de noi!...”
(Folclor bucovinean)
Neputând sã le ia graiul, sã-i facã sã-[i
uite limba, la întoarcerea la vatrã dupã
terminarea serviciului militar, care era de
mai mul]i ani, stãpânii voiau sã le schimbe
mãcar chipul, de aceea bãrba]ii trebuiau
sã poarte barba nerasã. Dar aceasta nu
era singura umilin]ã, care poate chiar le
plãcea cã-i apropia ca înfã]i[are de
strãbunii lor daci, erau altele [i mai grele:
ºcoala în limba germanã, catolicizare
for]atã, biruri usturãtoare... Însã moldovenii
plugari, gospodari ºi iubitori de „]arnã”,
îndruma]i de puternicul instinct de
conservare ce a luminat cãile încâlcite ale
frãmântatei lor istorii, nu ºi-au mai trimis
copiii la învã]ãtura otrãvitoare... Firi blajine
ºi ospitaliere, ei au îngãduit în lungul
vremurilor nãvala nestânjenitã a
strãinismului, pãstrându-ºi însã în purtare
sim]ãmântul adevãrului ºi a drepturilor lor
înãl]ate deasupra înfã]iºãrii trecãtoare a
stãrilor etnice dintotdeauna. Niciun neam
n-a cunoscut mai din adânc tot felul de
necazuri [i n-a sorbit mai din plin paharul
amãrãciunilor, ca neamul românesc!
Puhoiul frãmântãrilor prin care a trecut
neamul nostru avea sã ia sfâr[it în 1918,
când visul unitã]ii noastre na]ionale a ajuns
fapt împlinit. Pecetluirea ei s-a înfãptuit
prin încoronarea Majestã]ilor Lor Regele
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oamenii ºi locurile pe care le cunoscuse.
Admira ºi aprecia gospodarii din zona
Cernãu]iului. ªi-a dorit mult sã mai revadã
acele locuri, dar timpul n-a mai avut
rãbdare... Cu opt ani înainte de deschiderea grani]elor în 1990, sufletul lui s-a
înãl]at la ceruri...
Acum, la aproape trei decenii de la
cãderea comunismului, de la posibilitatea
de liberã manifestare ºi exprimare a
gândurilor, Bucovina încã se sufocã sub
ºtreangul ocupan]ilor strãini. Oare ce
blestem planeazã asupra acestui pãmânt
sfânt?! Etnicii români, cu bun sim], lasã
stãpânii sã-ºi facã de cap. Retraºi, triºti,
tãcu]i ºi inactivi, privesc fãrã speran]e,
fãrã sã ac]ioneze hotãrât, cum al]ii decid
în locul lor. Interese înguste înãbu[ã
înflãcãrarea românismului trebuitor, care
n-are ºanse sã irupã ºi sã învingã...
„Deºteaptã-te Române”, e ca un cântec
pentru surzi, aici...
„ªtefane Mãria Ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Las’ Archimandritului
Toatã grija schitului,
Lasã grija Sfin]ilor
În seama pãrin]ilor,
Clopotele sã le tragã
Ziua ’ntreagã, noaptea ’ntreagã,
Doar s-a ’ndura Dumnezeu,
Ca sã-]i mântui neamul tãu!”
(M. Eminescu)
A scãpat de un stãpân hain, dar a
venit altul [i mai hapsân! Românii sunt un
popor tolerant, îngãduitor, blând ºi darnic.
Ei sunt lega]i între ei prin rela]ii strânse de
secole. Au fost dintotdeauna stãpâni ai
acestor locuri. Ei n-au venit, ei erau aici ºi
au devenit! Conºtien]i de obârºia ºi
drepturile lor, românii se ajutã între ei, ajutã
ºi pe al]ii. Nu cer decât sã se respecte
acel „fundamentum regnorum”! Suntem
urma[i de daci [i de romani, stãpâni din
vremuri imemoriale ai acestor plaiuri...
„Partidele pot sã însemne într-un popor
deosebirile de vederi ale frunta[ilor în ceea
ce prive[te calea pe care se poate aduce
binele tuturor; nici într-un chip însã ele nu
pot însemna organiza]ii care sã puie
interesele lor mai presus de interesele
patriei.” (N. Iorga). Fãrã un învã]ãmânt în
limba românã, fãrã instruirea ºi studierea
de pe manuale adecvate, care sã
reflecteze corect istoria, civiliza]ia ºi
cultura românã, orice efort este în zadar.
Dea Domnul ca somnul ra]iunii sã nu
nascã monºtri!

Ion V\sâi

Ferdinand I „Cel Loial” [i Regina Maria a
României la Alba Iulia în 15 octombrie
1922, ca un triumf al neamului nostru dintre
Tisa, Nistru, Dunãre [i Marea Neagrã.
Astfel, visul milenar al neamului
românesc, unirea tuturor românilor într-un
mare stat românesc, acum s-a împlinit.
„Unirea tuturor Românilor într-un singur stat
este - spune Vasile Goldi[ - pe lângã o
preten]iune a istoriei [i o preten]iune a
civiliza]iunii omene[ti. Progresul acestei
civiliza]iuni pretinde comuniunea na]iunilor
într-o unire de ordin social superior care
sã asigure libertate [i dreptate deopotrivã
pentru toate na]iunile mari [i mici. Cu
na]iuni etnice[te [i geografice[te unitare,
dar politice[te rupte în bucã]i, aceastã
comuniune a na]iunilor este o
imposibilitate.”(Discursul de la Alba Iulia).
La 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia în
Cetate, Tricolorul a adunat pentru întâia
oarã sub faldurile sale românii de
pretutindeni – români ce au votat pentru o
“Românie dodoloa]ã” de la Nistru pânã la
vechile hotare cu structura statalã AustroUngarã, sãvâr[ind clãdirea mãrea]ã ce
Mihai Viteazul începuse... ªi vreme de un
sfert de veac, pânã la amenin]area ºi
ocuparea de cãtre fanaticii bolºevici care
pustiau moral ºi dezna]ionalizau tot ce le
ieºea în cale, ca hoardele asiatice de
odinioarã, ne-am bucurat de România
Mare, }ara Noastrã cea adevãratã...,
satisfãcu]i fiind cã ne-am câºtigat
identitatea, mândria cã suntem o na]iune
importantã, respectatã ºi cã avem de spus
un cuvânt în concertul na]iunilor... to]i cei
prezen]i, aducând prinosul lor de
recuno[tin]ã celor care, în col]urile unde
sunã dulcele grai românesc, au pus
sufletul [i puterile lor în slujba idealului
na]ional. Tatãl meu, care-ºi pierduse
pãrintele în Primul Rãzboi Mondial luptând
pentru întregirea neamului, ajuns la vârsta
cãtãniei, a fost încorporat în unitã]i de
grãniceri din Cernãu]i, Chiºinãu ºi Tighina
pãzind cu strã[nicie grani]a de la Nord ºi
Est a Regatului României. Mai târziu, a
luptat cu curaj ºi vitejie pentru apãrarea
]ãrii în Al Doilea Rãzboi Mondial, tot
împotriva celor pentru care strãjuise la
grani]a de la Nistru, fiind rãnit la Cotul
Donului. În momentele lui de readucere în
memorie a trecutului, povestea scene de
groazã din timpul luptelor, lãudând vitejia
bravilor lui camarazi, având un puternic
sentiment patriotic. Nu era încântat de
turnura pe care o luase evolu]ia societã]ii
româneºti postbelice. Iubea ]ara ºi
românismul pentru care luptase ºi era în
stare sã se sacrifice oricând. Avea câteva
poezii, pe care le recita cu mare plãcere
în clipele lui de avânt patriotic, printre care
„Straja Nistrului”, de August Scriban, ºi
„Când a fost sã moarã ªtefan”, de ªt. O
Iosif, ce constituiau punctele lui de
rezisten]ã. Îºi aducea cu plãcere ºi
nostalgie aminte, cu lux de amãnunte uneori,
de vremea militãriei, prezentându-mi
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Constantin Adam

„Trecutã prin foc ºi prin sabie,
Furatã, trãdatã mereu,
Eºti floare de dor, Basarabie,
Eºti lacrima neamului meu!”
D. Matcovschi
(D.
Matcovschi)
„La ªtefan cel Mare s-adunã poporul
ªi strigã mulþimea:”Noi vrem libertate!
E timpul prielnic, e vremea, mãi frate
Sã scoatem din casã minciuna ºi rãul.”
ªt. Sofronovici
(ªt.
Sofronovici)

Ion V\sâi
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Salut Basarabia!

Religia, limba ºi obiceiurile strãbune
sunt componentele cele mai intime, cele
mai trainice ale individului, care unindu-se
într-un tot formeazã popoarele, dându-le
o fizionomie ºi un caracter particular.
Creºtinismul la români a fost sãdit în
primele veacuri ale erei creºtine de cãtre
Apostolul Andrei care a predicat în Scythia
Minor – Dobrogea de astãzi. Cu siguranþã,
sãmânþa creºtinismului aruncatã de
Sfântul Andrei în pãmântul dintre Danubius
ºi Pontus Euxinus, a încolþit ºi în Dacia,
în spaþiul cãreia se plãmãdea poporul
român... poporul român cãruia i-a fost
hãrãzit ca spaþiu vital þinutul de la Tyras
pânã la Tisia ºi de la Carpatus Silvestris
pânã la Danubius, având în centru
puternica cetate alcãtuitã din Carpatus
Montis cu falnicele lui pãduri de brazi ºi
tãiate din loc în loc de repezi ºi limpezi
cursuri de ape. Statornicirea acestui popor
într-un sol fertil râvnit din toate pãrþile, face
ca în zorii Evului Mediu românii sã se
gãseascã în situaþia ingratã de „fraþi
despãrþiþi”. Cele trei teritorii care reuºesc
sã se constituie în state, sunt vreme de
sute de ani sub dominaþii diferite, fiecare
dintre ele aparþinând tot altor împãrãþii, altor
civilizaþii, altor culturi... În arealul lor
geopolitic întâlnindu-se ºi intersectându-se
aceste influenþe dominante, care contrar
aºteptãrilor, în loc sã-i despartã mai mult i-a
unit, i-a fãcut sã înþeleagã cã numai
pãstrând tradiþiile, limba ºi obiceiurile pot
supravieþui ºi învinge forþele oculte care-i
negociau la cheremul marilor puteri. Ungurii
nu voiau sã scape din mâini Transilvania,
turcii doreau suzeranitate asupra Valahiei,
iar ruºii credeau cã au drept sã
stãpâneascã peste Moldova, sau mãcar
peste o parte din ea, cea mai esticã.
Indiferent sub ce coroanã s-au aflat,
românii nu s-au simþit decât români, au
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vorbit aceeaºi limbã, ºi au nutrit o singurã
mare dorinþã: unirea într-un singur stat!
Vreme de o sutã de ani, tot veacul al
XVIII-lea, „bunul” nostru vecin de la rãsãrit,
a încercat în fel ºi chip sã încovoaie
îndârjirea moldovenilor, ademenindu-i cu
tot felul de promisiuni mieroase, profitând
de faptul cã erau ortodocºi ca ºi ei, dar
n-au reuºit. Ultimile încercãri de a se
încheia pacea între ruºi ºi turci au eºuat,
întrucât Rusia voia sã ia nici mai mult nici
mai puþin decât întreaga Moldovã ºi
Muntenie pânã la Dunãre... Pânã la urmã,
la 16 mai 1812, prin Pacea de la Bucureºti,
turcii s-au lãsat înduplecaþi ºi pãcãliþi
cedând o parte din pãmânturile moºtenite
de la strãmoºii noºtri, fãrã a þine cont cã
nu aveau acest drept, astfel cã prin articolul
IV al Tratatului se „...hotãrãºte cã Prutul
de la intrarea lui în Moldova ºi pânã la
întâlnirea sa cu Dunãrea, precum ºi þãrmul
stâng al acestui din urmã fluviu pânã la
Chilia ºi vãrsarea sa în Marea Neagrã vor
face hotarul celor douã împãrãþii...” La 5
august acelaºi an, în Discursul þarului în
Dumã, acesta spune: „Aceastã pace ce
ne-a fost dãruitã de Dumnezeu, a adus
mari foloase Imperiului Rus, pentru cã în
teritoriul sãu au intrat pãmânturi dens populate ºi îmbelºugate...” Dacã pânã la
aceastã datã populaþia româneascã
majoritarã din Basarabia avea oarecare
speranþã cã ruºii vor pleca, cã ocupaþia
este vremelnicã, odatã cu rãspândirea
veºtii cã vor rãmâne sub ruºi, se iscã o
miºcare de adevãrat exod, sate întregi
pãrãsind Basarabia, ca sã ajungã din nou
sub „pãgânii” turci. Noii ocupanþi au
rãspândit atunci zvonul cã dincolo bântuie
ciuma stabilind carantinã pe malul acestui
râu ºi întrerupând migrarea peste el. În
acest fel românilor moldoveni dintre Prut
ºi Nistru, numiþi de ruºi „basarabeni” prin
generalizarea glotonimului care se potrivea
doar pentru sudul provinciei, Bugeacul,
alcãtuit din judeþele Cahul, Chilia ºi Ismail,
ce fãcuse cândva parte din Statul
românesc al basarabilor, nu le rãmãsese
decât sã-ºi blesteme soarta ºi sã-ºi
afuriseascã noii stãpâni, sperând mereu
la revenirea la Patria Mamã... ªi aºa, mai
bine de o sutã de ani, de o parte ºi de alta
a Prutului s-a jelit înstrãinarea acestui
scump pãmânt, unde s-a petrecut mare
parte din istoria Moldovei ºi unde cetãþile
de pe Nistru încã ne vorbeau de voievozii
noºtri...
O nãdejde nesperatã umplu inimile
basarabenilor când la 14 august 1916,
armata românã intrã, în sfârºit, în Marele
Rãzboi care cuprinsese în confruntãri
marile împãrãþii ale lumii. A fost
conjunctura internaþionalã prielnicã pentru
Parlamentul României întrunit la Iaºi, sã
introducã în dezbaterea plenului ºi soarta
românilor din afara graniþelor. Românii
Basarabiei constituiþi în Republica
Democraticã Moldoveneascã, în frunte cu
Inculeþ, Ciuhureanu, Halippa, Stere º.a,

România, Patria Noastrã, buna
noastrã Þarã, dintotdeauna casã primitoare
ºi loc binecuvântat pentru cei asupriþi în
þãrile lor. Ospitalitatea româneascã era
recunoscutã ºi apreciatã de toþi strãinii
care ne-au trecut hotarele. Un vechi
cântec polonez spune: ”Dacã vrei sã
trãieºti bine, treci în România!”... Primul
Rãzboi Mondial din care s-a nãscut
România Mare, România întregitã dupã
drepturile ei etnice, nu a fost ca rãzboaiele
din trecut, doar un conflict minor între douã
popoare pentru ambiþii trecãtoare, a fost
conflictul dintre douã principii de
organizare a lumii pe ideea libertãþii
naþionalitãþilor ºi a dreptãþii. Pe aceastã
bazã s-a aºezat omenirea nouã, dupã ce
lupta popoarelor a fãcut sã se sfarme în
bucãþi marile împãrãþii, clãdite pe asuprire,
dregându-se mari nedreptãþi. Pentru
românii basarabeni actul reparator n-a þinut
decât 22 de ani...
Aproape un mileniu, hoardele barbare
s-au nãpustit din stepã asupra þãrii noastre,
pârjolind ºi nimicind totul în cale... Noi
însã am rãmas aici, fermi, neclintiþi
apãrându-ne pãmântul, „sãrãcia, nevoile
ºi neamul...”, refãcând totul ºi luând-o de
la capãt cu ºi mai mare ambiþie. Nimic nu
ne abãtea din drumul croit de strãmoºi,
pânã la înãlþarea ameninþãtoare a pustiirii
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împreunã vom fi tari ºi vom reuºi sã
rezistãm privirilor hrãpãreþe ºi nesãtule ale
duºmanilor care privesc cu ochii lor
înveninaþi spre noi. Nu vã lãsaþi pãcãliþi!
Suntem în stare sã fim noi, inconfundabili,
pretutindeni aceiaºi ºi mereu în frunte...
În perioada interbelicã, din seva vajnicului
nostru popor, s-au ridicat câteva din
piscurile culturii mondiale care au dominat
secolul al XX-lea: Constantin Brâncuºi,
George Enescu, Eugene Ionesco, Mircea
Eliade, Emil Cioran, Sergiu Celibidache,
George Emil Palade, Henri Coandã etc...
Asta justificã ºi întãreºte avântul nostru
spre a renaºte. Avem vigoarea ºi
inteligenþa necesare. Nu trebuie sã fii un
popor mare numeric, ci cu mari
disponibilitãþi! Sã fim mândri cã suntem
români, cã „suntem urmaºii celui mai nobil
popor al Antichitãþii” – cum bine susþinea
un învãþat. Într-un discurs þinut la Iaºi în
1 noiembrie 1915, Barbu ªtefãnescu
Delavrancea spunea: „Carpaþii nu ne-au
despãrþit ºi nu ne despart, ci ne întregesc.
În ei s-au adãpostit cei de dincolo ºi cei
de dincoace. În ei s-au strâns cei de-o
limbã ºi de-o lege... Carpaþii sunt osul de
rezistenþã al nostru, ºira spinãrii care nu
s-a încovoiat niciodatã, decât cu cel din
urmã om dintre noi. România este patria
noastrã ºi a tuturor românilor de
pretutindeni”. Sute de ani am fost sub
stãpânire turceascã, dar niciodatã nu s-a
pus problema dispariþiei limbii ºi
naþionalitãþii noastre ca sub ocupaþia slavã.
„Mereu ºi de toþi, hãrþuiþi, prigoniþi, / Cu
sârmã ghimpatã de fraþi despãrþiþi / Asta
ne fu viaþa ºi traiul / Dupã, izbirea perfidã
cu maiul!”(C. Bobeicã). Noi suntem
bãºtinaºii, noi suntem stãpânii din vremuri
imemoriale... Noi suntem la noi acasã...
”Cine-au îndrãgit strãinii, / Mânca-i-ar inima
câinii, / Mânca-i-ar casa pustia, / ªi neamul
nemernicia!”(M. Eminescu).
Fraþilor! Sã luãm hotãrârea de a
renunþa la pomenile promise de stãpânii
de odinioarã, sã deschidem mari ochii, sã
ne luãm cu responsabilitate sarcinile pe
umeri, sã privim cu curaj spre generaþiile
ce ne urmeazã, sã ne întrebãm ce vrem
sã le lãsãm ºi sã ne încordãm pentru
marele efort al viitorului... El trebuie sã
înceapã acum. Nimeni nu ne va da ceva
degeaba din agoniseala lor... Sã fim
conºtienþi cã cheia succesului e în noi ºi
numai în noi. Doar aºa nedreptãþile istoriei
vor fi reparate ºi Þara Noastrã va fi iarãºi
cum a fost.
„Salut Basarabia!” – nu sunt numai
cuvintele unei formule de adresabilitate, o
sintagmã oarecare, ci ºi un îndemn spre
a continua cu ºi mai mare încredere
miºcarea etno-socio-politicã pe care aþi
început-o ºi de a învinge în lupta cu
reminiscenþele unei ideologii învechite,
depãºite ºi nedrepte. Odatã s-a reuºit, în
1918! Veþi mai reuºi (vom reuºi)! Trebuie,
ºi atunci vom fi iarãºi ce am fost ºi chiar
mai mult! Aºa sã ne ajute Dumnezeu!
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morale, flagelul comunist ºi fãrã
Dumnezeu al sovietelor ruseºti, care ne
venea ca un blestem tot de acolo. Un sfert
de secol ºi-au pregãtit cumplita nãvãlire
asupra Europei spre a semãna prãpãd ºi
dezastru, ca hoardele asiatice de
odinioarã. Ultimatum-ul din iunie 1940 a
sfâºiat hotarul nostru de la Nistru ºi
Ceremuº... „Deºteaptã-te, române, din
somnul cel de moarte!”, dramatica
chemarea lui Andrei Mureºanu, era
zadarnicã. Marile puteri hotãrâserã deja
fãrã sã þinã cont de dorinþele noastre...
Deveniserãm o voce ºtearsã, neauzitã,
fãrã susþinere, fãrã importanþã în malaxorul
gemetelor ignorate... Cozile de topor se
cãþãraserã ºi se fixaserã bine în fotolii,
linguºindu-ºi cu servilism protectorii, lovind
fãrã cruþare în curajoºii rãzvrãtiþi. Fraþi nu
mai erau urmaºii vitejilor daci, românii, ci
veneticii troglodiþilor mujici de oriunde.
Frumoasei, bogatei Românii, i se rãpea o
parte dintre cele mai încãrcate de glorioasã
istorie þinuturi. Moldova istoricã in integrum-ul ei nu mai exista! Alexandru cel
Bun, ªtefan cel Mare, Petru Rareº, Mihai
Viteazul, se sacrificaserã pentru un ideal
ce acum pãrea fãrã viitor... Ciuma roºie
ne contaminase... Lupta împotriva acestei
pacoste era tardivã, dar nu fãrã speranþã...
Planul de atac trebuia minuþios studiat
ºi refãcut, în aºteptarea clipei prielnice
pentru asalt... Se pare cã acum, dupã mai
bine de [aptezeci [i cinci de ani,
momentul mult aºteptat a sosit...
Moldoveni-basarabeni, suntem deci
fraþi! Neamul nostru, poporul român, este
unul ºi acelaºi de o parte ºi de alta a
Prutului. Vorbim aceeaºi limbã, limba
românã, „limba vechilor Cazanii”... Am
evoluat uneori separat, dar am supt din
acelaºi izvor, pãstrând în fiinþa noastrã
interioarã arhetipul specific daco-roman.
Noi suntem dintotdeauna stãpâni ai acestor
plaiuri. N-am supus alte popoare ºi nici nam dorit alte teritorii. Am þinut piept
nãvãlitorilor ºi am rãmas aici! Aici ni-s
îngropaþi moºii ºi strãmoºii, aici ne sunt
pãrinþii, prietenii, aici ne ducem traiul ºi
tot aici vrem sã rãmânã ºi urmaºii noºtri...
Faptul cã unii vin de douã veacuri puhoi
peste voi nu le dã niciun drept sã
râvneascã la pãmântul sfinþit de sângele
buneilor noºtri. Mã înclin în faþa voastrã,
care cu preþul a mii ºi mii de vieþi nu v-aþi
lãsat îngenuncheaþi în faþa tãvãlugului
imperialist, pãstrând vie originea voastrã
latinã ºi apartenenþa la poporul român.
Sângele vostru chiar dacã a udat
pãmânturi strãine, a renãscut mai viguros
în plaiul basarabean acum... dar încã nu
sunteþi victorioºi... Concentraþi-vã pentru
efortul final!
Basarabeni, dragii noºtri fraþi: avem
aceeaºi origine, aceeaºi limbã, aceeaºi
bisericã, acelaºi trecut, aceiaºi eroi,
aceiaºi învãþaþi... acelaºi Decebal, acelaºi
ªtefan, acelaºi Dosoftei, acelaºi
Eminescu, acelaºi pãmânt... Numai
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având ca Parlament un Sfat al Þãrii, au
reacþionat favorabil momentului ºi au
proclamat la 27 martie 1918, Unirea
Basarabiei cu România. Declaraþia de
Unire afirma cã: „Republica Democraticã
Moldoveneascã (Basarabia) în hotarele
ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagrã ºi
vechile graniþe cu Austria, ruptã de Rusia
acum o sutã ºi mai bine de ani din trupul
vechii Moldove, în puterea dreptului istoric
ºi al dreptului de neam, pe baza principiului
cã noroadele sã-ºi hotãrascã singure
soarta lor, de azi înainte ºi pentru totdeauna
se uneºte cu mama sa România.” Seara,
la catedrala din Chi[inãu, urmeazã un Te
Deum sus]inut de arhimandritul Gurie,
care proclamã pe Ferdinand [i Maria
suverani ai ]ãrii în aplauzele asisten]ei. A
doua zi, Regele Ferdinand trimite lui I.
Incule] [i D. Ciugureanu urmãtoarea
telegramã: ”Un vis frumos s-a înfãptuit.
Din suflet mul]umesc bunului Dumnezeu
cã mi-a dat, în zile de rãstri[te, ca o dulce
mângâiere, sã vãd, dupã o sutã de ani, pe
fra]ii basarabeni revenind la Patria Mamã”.
Pe 30 martie, Al. Marghiloman, primul
ministru, care luase parte la evenimentele
de la Chi[inãu [i îl informase pe Rege,
împreunã cu delega]ia basarabenilor I.
Incule], P. Halippa, C. Stere, familia
Regalã, guvernul Român, al]i demnitari,
reprezentan]i [i oficiali ai statului, participã
la un Te Deum în catedrala din Ia[i [i apoi
la defilarea trupelor pe strada {tefan cel
Mare, sãrbãtorind astfel, împreunã cu
popula]ia cantonatã la Ia[i Unirea
Basarabiei cu România...
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Simpozionul Na]ional de Estetic\

Nimeni
Nimeni nu te va ierta de vorbe[ti
despre ordine în sfera dezordinii,
cu sfânta libertate a min]ii la prorã
dã-i înainte spre lâna de aur,
dupã mine potopul
e o propozi]ie feroce a unui
veac egoist
[i nepãsãtor.

Din vremea lui Anton Pann
I
Graiul anilor se îngroa[ã ca mierea,
[i vi]a
printre umbroase fecioare fructifere
coboarã în terase pânã la inima mea.
La sânul câmpiei mai sug
culcat prin mentã [i pelin,
o, daruri ale gustului!
Când soarele rãsare
piatra î[i aflã zeul [i râde,
atunci tremurã cumpãna apei ca piciorul de barzã!
Ce-i ro[u râde, Alaiuri!
ca un zumzet licorind în gu[a albinelor vara
[i coada pove[tilor mi[cã în iarbã.
În ulciorul pitit la umbra lãcustei
clipoce[te tinere]ea lui Odinioarã,
(tot umblã prin a[ezãrile ca o unghie de zimbru
[i faptele lui sporesc sub pana scribilor).
II

Ion V\sâi
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Odinioarã,
o frunzã trecea prin mijlocul cur]ilor
[i de pe pod îmi atârnam picioarele
în vânt,
cãci copilãria nu piere, se amânã!
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Ah, tot oameni [i oameni sub tablele legilor sucite!
Odinioarã le vede,
le scrie cu peni]a lui de cremene crãcãnatã,
stând într-un jil] de licheni [i de mu[chi
VI

Imagini, umple]i-vã sacii la porunca copilului,
chema]i în târg boii de rouã ai dimine]ii!
III
Închipuiri, Ironii:
Ce-i viu râde [i înflore[te, ha:
atât ne-a mai rãmas în fa]a uitãrii.
{i timpul umblã cu flori la pãlãrie
ca un mare smintit al cetã]ii
[i câinii copilãriei mele îl latrã,
printre dughene cu fitil de lampã micã
la care mul]imea se pocãie[te,
... un vesel smintit bizar...

El însu[i boier între spini, Anton Pann
cãlãrea mãtura mo[iei
visând [aluri [i argintãrii
[i Cur]i împrejmuite cu largi rigori de piatrã maurã.
Sau când dãdea pinteni unei perne cu paie
plevu[ca râdea [i spunea:
„Antone, Antone, dã-te jos de pe cal!”
VII
La ie[irea din târg, fierãriile,
Fauri fãuresc pe nicovale
potcoave albe de cire[...

Prin târguri unde sãtenii rumegã în jurul pre]ului
un pai de mãr]i[or,
[i pro[tii numãrã acela[i soare de zinc din punga
de boa[e de catâr, de frate la de[teptãciune;
sãtenii, fãpturi ce locuiesc între grinzile cerului
[i joia coboarã,
printre ei, Odinioarã neprihãnit [i hâtru
î[i duce solia: „Cicã vulpea [i corbul odatã...”

Potcovi]i-mã, spune Odinioarã,
pleci om [i ajungi ]ap!
{i în dulce aromã de foale [i de mangal
cel Puternic îi înfige caielele
c-o mi[care de ins al unui popor migrator,
(neamurile lui sunt departe, sã meargã
calul cu dosul înainte, sã intre mânzul
în iapa lui [i tot n-ar ajunge la obâr[ii!)

{i din groapa târgului se înal]ã un turn încâlcit
de glasuri, un Babel
de sfor]ãri ale sufletului,
de numãrãtoare a banilor încerca]i în mãsele.

Cândva, s-a a[ezat prin locurile noastre ospitaliere,
e Faurul!

IV
Prin târguri, la tarabele roase de coatele lunilor,
printre negustorii luminilor mãrunte
de ferestre de intestine de pe[te,
printre lacrimi în coajã de conifere
pentru nup]iile sãtencelor,
(le-am vãzut! la chemarea sânzienelor
zboarã pe mânecile largi spre mirii de [indrilã),
Odinioarã, printre gu[a]i din a[ezãri fãrã iod, scârbavnici
iubitori de rozãtoare, limbu]i [i ho]i
de cai albi de troicã,
printre somnoro[i, bâlbâi]i, printre Ieremii,
printre gâ[te [i pro[ti fãrã fulgi, precupe]i
de gulii cu obrazul de culoarea ceaiului,
pãgubo[i de pupeze verzi tocmite pe linguri...
... vânzãtorul de iepe acoperã burta de corabie
a mâr]oagei
cu vorbe boiere[ti [i cere pe toatã:
o roatã de car, o oi[te
[i patru cimpoaie cu brânzã de iepure.

VIII
... era [i umbla Odinioarã cu panã de vulpe
la pãlãria-i de talger de pe vremea ocalei –
cu oasele pierdute într-un trup de Pãsãrilã,
dispre]uindu-[i picioarele neghioabe
î[i ducea cojocul ca pe-o cruce suflecatã
[i unde-l ducea? Mai departe...
Era [i umbla pe catalige
bãtând în por]i de lemn sacru,
[ontâc ca un iepure alicat
spre a-ngenunchea apoi în fa]a largilor priveli[ti...
La drum, Odinioarã apare pe creastã
unde omul devine ]ân]ar,
{i o pulbere ro[ie de vaca-domnului
adusã din nemuritoarele mele câmpii îi învãluie
faptele într-un giulgiu de uitare.
Odinioarã – e în toate întrupãrile,
o, stol de vrãbii, scurmã-i pe limba vie!
Curge lumea printre crengile graiului,
lumea în gãoacea ei clocitã de stele,
lume ce tresaltã la cântecul cucului
[i-n silabele lui recunoa[te aprinsa-i primãvarã...

V
Luat cu târgul
omul tresaltã la fapte nãbãdãioase
[i uitã pentru ce s-a nãscut,
[i capul retezat de uitare
se rostogole[te printre opinci
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ca un bostan scobit de copii.
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Odinioarã,
ie[eam [i bãteam toba înaintea ploii
când vestitor de snoave se anun]a pe la târguri
târând o caprã râioasã de o frânghie de argint
[i copitele lui de faun de[irat
ridicau în poleiala cerului
o pulbere cu gust de troscot.

nr. 48

I
Am spus: stâncile sunt ficatul vulturilor bãtrâni
ce-au adormit în zbor [i s-au izbit de lunã,
capãtul lumii e o agrafã de argint
cu care tânãra î[i pãstreazã fetia.
Am spus, muicã, [i mi s-a rãspuns:
Aruncã sarea ta, dulgherule,
triunghiul, osul [i punctul
din care încol]esc toate formele
sunt noimele vie]ii [i nu le vei putea trezi.

Toate obâr[iile au o cochilie-n piept,
toate pietrele au o inimã purpurie
[i trebuiau arãtate vouã.
Acum, sunt obosit de adevãr, muicã,
om trimis în pustiul perfec]iunii.
Acolo vãzui cum luce[te în bãtaia toiagului
steaua bãtrânã a magului,
[i când mi-am lãrgit sufletul în luminã
[i-am dat sã mã întorc,
[i-am suflat
asupra Mãiastrei,
m-a [i luat.

{i mi-am spãlat picioarele în Jii,
obrazul în Piatra Craiului mi l-am sfin]it
[i în lemn m-am botezat
cu mielul în bra]e [i cu Lerul în oase.
De tãcere m-am slujit ca de bãutura macului.
Dintâi doar cuvântul exista [i n-avea trup
[i i-am zvârlit o pasãre sã-l ciuguleascã,
Pasãrea Fus,
De-ai atins-o s-a scurs
Tocmai în Vicleim
de unde to]i ne întoarcem spãla]i în vin...
II
{i-am început de la o vreme a mâhni
chiar carnea mea pieritoare,
mãrgean este
[i se depune pe forma dintâi.
Un cimitir era sub colibã,
prisosul pietrei fãcea viermi.
Am vãzut, muicã, [i m-am mâhnit.
Din femeie
am ales partea de la genunchi în sus
[i de la buric în jos
adicã Izvorul Luceafãrului, [i din ploaie
broasca
[i din mla[tini – ]estoasa.
Am râs [i-am numit dupã asemãnare
tija florilor principesa X.
{i vânturând de pleavã semin]ele omului
am aflat grãuntele neistovit
[i l-am a[ezat pe tava Salomeii
în agurida paji[te a seninãtã]ii.
Sare am presãrat pe melci androgini
sco]ând la ivealã moa[tele sferei.
Vorbeam pu]in, mai mult numãram.
De numere m-am slujit ca de lãcuste [i miere
Ioan Botezãtorul...
III
La masa tãcerii a[azã-te u[or sã nu tulburi
poporul de umbre.
Am cântat [i turmele au dãn]uit pe meleag,
am plâns [i-am pãstorit mãrgãritare de
rouã
în genunchi la picioarele oului,
Oul ce-l ouã soarele Hobi]ei.
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Brâncu[i sau esen]a esen]elor

Drobul de sare
Acolo, atât de mãrunt,
abia se zãre[te printre drobii de sare
[i-ascuns sub oaia enormã –
cãtunul.
Acolo ugerul ierbii am supt,
acolo fecioarele se coc din greu
[i numai la suflarea vi]eilor,
{i-acolo stã vame[ul!
Voi gineri încãlzea]i sori cu polen
spre-a sãtura o nuntã,
tu piatrã, tu prenume, acolo te-am pierdut
ca pe-un trofeu,
acolo într-un staul m-am nãscut.
Acum acolo-i decembrie [i câinii-s de fier,
acolo sunt atât de sfin]i bãtrânii
[i-atât de nenãscu]i copiii,
acolo-i în cer.
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Parcã ieri era diminea]ã în lanuri de cânepã
[i copilãria ca un lent sui[ de sucuri
prin lujere... Parcã ieri... {i le-am atins!
Ca orice poveste – [i-a noastrã
ne lasã un mâl de Asii pe limbã. Ne lasã!
Coco[ii a[ezãrilor s-au urcat în copac,
e vreme de spãlat chipul, de vânturat roua,
urma potcoavei s-a copt în pulbere.
Acum largul cântã peste casa mea
[i noi printre lucruri cu lustru trãim:
femeia cu mâinile-ntinse spre gãuri de greieri,
acul înjugat ca un bou la lâna ro[ie [i neagrã
în rufãria miresei
[i bãrbatul în putere î[i aratã
tâmpla lui de delfin printre rãzle]e morminte
Prealungul vânt al zilei [i al nop]ii
învie]uie[te cumpãna fântânii.
Din patru lemne de larice aprindem focul serii
[i chiar bãtrânul Lar ne-ajutã, ah!
Femeia î[i piaptãnã cenu[a din pãr,
în tufa cu privighetori copilul cântã luna
[i fumul înal]ã la gânditorii înnoura]i
eterna poveste a cãsu]ei albe de pe colinã...
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Povestea eternei c\su]e albe de pe colin\

Cassian Maria Spiridon

În urmã cu douã secole, în
Bucureºti, la Hanul lui Manuc, pe 14/28
noiembrie 1812 s-a semnat tratatul rusoturc, unde, în articolul IV se stipula:
„«Prutul, din punctul unde acest râu
pãtrunde în Moldova pânã la confluenþa
lui cu Dunãrea, apoi începând din acest
loc, malul stâng al acestui din urmã
fluviu pânã la Chilia ºi la vãrsarea sa în
Marea Neagrã, vor forma hotarul celor
douã imperii... Sublima Poartã renunþã
la toate drepturile sale pe teritoriul situat
pe malul stâng al Prutului ºi îl cedeazã
curþii imperiale a Rusiei, împreunã cu
toate fortãreþele, oraºele ºi locuinþele
care se gãsesc acolo, precum ºi
jumãtate din râul Prut, care formeazã
frontiera dintre cele douã imperii». Iar în
articolul V se continua: «Maiestatea sa
împãratul întregii Rusii cedeazã ºi
restituie Sublimei Porþi otomane partea
din Moldova care este situatã pe malul
drept al Prutului, precum ºi Marea ºi Mica
Valahie cu toate fortãreþele în starea lor
actualã, oraºele, târgurile, satele,
aºezãrile de orice fel ºi tot ce cuprind
aceste provincii, împreunã cu insulele
de pe Dunãre...»” apud Mircea Muºat ºi
Ion Ardeleanu, De la statul Geto-Dac la
statul român unitar, editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, 1983.
Prin acest tratat pierdeam pentru
prima oarã Basarabia – cum remarcã
Neagu Djuvara, în O scurtã istorie a
românilor povestitã celor tineri (Editura
Humanitas, 2005). Cu câteva decenii
mai înainte, la 1775 Austria a obþinut de
la Imperiul otoman cesionarea unei pãrþi
din nordul Moldovei, care a cãpãtat
numele de Bucovina (pãdure de fag).
Protestul domnitorului Grigore III Ghica
în contra acestui rapt cãtre Înalta Poartã
îl va costa capul.
Gheorghe ªtefan, urmaºul lui Vasile
Lupu la tronul Moldovei primeºte solie
de la împãratul Rusiei Alexei Mihailovici,
printr-un cãlugãr rus, care, cum citim în
Istoria relaþiilor ruso-române a lui Nicolae
Iorga, aducea scrisori de la Þar,
cuprinzând propuneri politice – o „cerere
de ajutor” sub formã „de a vã afla”, spune
Þarul, „sub mâna noastrã prea înaltã,
cea a unui domn creºtin ºi de a scãpa
de jugul musulmanilor” – rãspunse
trimiþând în 1662, ambasadori oficiali, cu
drept de a încheia un tratat, Mitropolitul
Ghideon ºi logofãtul Grigore Neniul, care
au dus cu ei ºi „un mic dar al artei
noastre”. În misiunea lor au fost ajutaþi
de Patriarhul Antioh.
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Rãspunzând la iniþiativa Þarului,
domnitorul Moldovei – unul nu dintre cei
mai importanþi ce au stat pe Tronul Þãrii,
dicteazã la 16/26 martie 1656
instrucþiunile ce sã cuprindã tratatul de
alianþã. Cum spune marele istoric N.
Iorga, tratatul a fost într-adevãr semnat
ºi pecetluit prin jurãmânt în biserica
„Adormirea Maicii Domnului”, în luna
iunie. Primul articol din tratat prevedea:
„Rânduielile noastre ºi ale þãrii noastre
sã nu se strice, ci, precum au trãit ºi s-au
condus în aceastã lume ceilalþi domni
vechi ai þãrii noastre, acei care nu erau
în închinarea ºi sub cârmuirea împãrãþiei
turcilor în felul acela ºi în aceeaºi
rânduialã sã vieþuim ºi sã ne conducem
ºi noi împreunã cu toatã þara noastrã.
Cã, deºi domnii de mai târziu au fost
sub cârmuirea ºi în închinarea împãrãþiei
turcilor precum suntem ºi noi, ºi cu toate
cã turcii au luat chiar tribut de la aceia
dinaintea noastrã ºi de la noi ºi din þarã,
cinstea domniei însã ºi rânduialã þãrii cu
nimic n-au stricat.
II. Domnia sã nu se schimbe, ci ori
de câte ori se întâmplã ºi are loc
plecarea din aceastã lume a domnului
nostru cãtre Dumnezeu, precum este
datoria întregii firi omeneºti, urmaºul sã
fie din þarã, cum a fost de la început
rânduialã ºi obiceiul þãrii, ºi sã nu se
punã domn strein ºi dintr-un alt neam
de oameni”.
Articolul IV prevedea:
„Noi, împreunã cu toþi câþi locuiesc
în acea þarã, mai rugãm pe mãria ta
pentru câteva cetãþi care sunt la hotarul
þãrii noastre ºi pe care le þin acum pãgânii
sub cârmuirea lor. Cetãþile acelea (Chilia,
Cetatea Albã, Tighina, Hotin), sã ne
miluieºti mãria ta, ca sã fie iarãºi în
hotarul þãrii noastre ºi în stãpânirea
noastrã, precum au fost dintru început
la domnii vechi, înainte de a le fi luat
turcii ºi sã fie cu porunca mãriei tale sã
punem oameni din þara noastrã în acele
cetãþi precum au fost ºi mai înainte ºi
sã avem ordin ºi poruncã de la mãria ta,
cã putere avem, sã luãm cetãþile acelea
din mâinile turcilor ºi tãtarilor»” (apud
Muºat ºi Ardeleanu).
Este clar cã avem un tratat politic
de alianþã între douã state independente,
unde iniþiativa a aparþinut Þarului, care
vine cãtre domnul Moldovei cu o cerere
de ajutor. De altfel, într-o scrisoare din
24 decembrie 1664, trimisã de la Stettin
(unde se afla în surghiun), de cãtre
Gheorghe ªtefan Curþii suedeze, sunt
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Eminescu [i România de Est

sintetizate condiþiile încheierii tratatului
(primul, se pare, existent între români ºi
ruºi): „Fãgãduielile cele mai importante
ale Marelui Duce de Moscova erau
(printre altele) urmãtoarele: 1. Cã se va
purta cu mine ºi cu provincia mea ca un
principe strãin ºi nu va pretinde niciun
tribut de la noi, ca Turcul, mulþumindu-se
numai cu fidelitatea ºi ajutorul nostru;
2. Cã locurile, teritoriile ºi cetãþile pe
care Turcul le-a despãrþit de Moldova,
cum sunt Biolgrad sau Alba de pe Nistru
(Cetatea Albã – n.n.), Chilia, Tighina ºi
provincia Bugeacului, le va recuceri cu
armele de la Turc ºi le va restitui, cu
drept ereditar, Principatului Moldovei,
stãpânirii mele (cum era în trecut). 3. Cã
îmi va da ajutor în bani, arme ºi ostaºi
împotriva oricãrui duºman, ºi mã va
apãra; ºi dacã se va întâmpla ca Turcul
sã mã tulbure din domnia mea ºi din
principatul Moldovei, va încerca sã mã
restabileascã din nou cu toate puterile,
cãile, felurile ºi mijloacele. 4. Cã oamenii
mei vor fi slobozi sã exercite negoþul în
domeniile ºi pe teritoriile supuse Marelui
Duce, cu banii mei sau cu ai lor proprii,
fãrã nici o pagubã a mea sau a lor” (apud
Muºat ºi Ardeleanu).
Un alt tratat de alianþã încheiat între
cele douã porþi la Luþk – 13/24 aprilie
1711, se pãstreazã între aceiaºi termeni
ºi are ca semnatari pe Dimitrie Cantemir
ºi Petru I. Þarul, cum consemneazã
Iorga în volumul amintit, era pregãtit sã
elibereze „«acest bun norod moldav, ca
ºi pe alte naþii creºtine supuse
suferinþelor barbare» aºa cum îi ceruse
chiar Dimitrie care redactase în
întregime textul documentului”.
În articolul 6 din Tratatul de la Luþk
se preciza cã „«dupã vechiul obicei
moldovenesc, toatã puterea cârmuirii va
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guverne sã acþioneze pentru preluarea
tuturor provinciilor Imperiului Otoman din
Europa. La Erfurt, în septembrie 1808,
Napoleon a consimþit ca Þarul Alexandru
I sã anexeze la încheierea pãcii cele
douã principate, Moldova ºi Muntenia.
Articolul 5 din acordul franco-rus stipula:
„«Înaltele pãrþi contractante se
angajeazã sã considere drept condiþie
absolutã a pãcii cu Anglia ca ea sã
recunoascã Finlanda, Þara Româneascã
ºi Moldova ca fãcând parte din Imperiul
rus». Iar în articolul 8 se prevedea:
«Împãratul Napoleon recunoaºte numita
reunire ºi hotarele Imperiului rus în
aceastã parte extinsã pânã la Dunãre”
(apud Muºat ºi Ardeleanu).
Generalul Kutuzov, care comanda
armatele þariste ce þineau din 1806 sub
ocupaþie Principatele, atrage atenþia
Moscovei, cã teritoriul Basarabiei (cum
îl numeau prin extensiune abuzivã, de
la Þinutul Buceagului, cândva aparþinând
Basarabilor) ar putea fi mai uºor „smuls
din trupul principatului Moldovei, care ºi
dupã aceasta ar pãstra o întindere destul
de mare ca sã fie în continuare un stat
vasal Porþii” (apud Muºat ºi Ardeleanu).
Tratativele încep pe 19 octombrie
1811 la Giurgiu ºi se continuã la
Bucureºti în hanul lui Manuc. Are ca
negociatori pe Italinski, fost ambasador
al Rusiei la Constantinopol, ºi pe
generalul Sabaneev, iar din partea
turcilor, Golib Efendi ºi Dumitrache
Moruzi. Partea turcã refuza sã cedeze
Moldova întreagã . Alexandru I, sub
presiunea iminentei înaintãri a armatei
napoleoniene, cere lui Kutuzov
încheierea grabnicã a pãcii cu Turcia,
acceptând Prutul ca graniþã pânã la
vãrsarea lui în Dunãre.
Delegaþii turci, mituiþi prin
intermediul armeanului Monuc Bei (ei au
tãinuit sultanului scrisoarea trimisã de
Napoleon care anunþa începerea
campaniei militare contra Rusiei) au
acceptat încorporarea de cãtre Imperiul
Þarist a teritoriului românesc dintre Prut
ºi Nistru.
Fãcând apel la izvoarele istorice,
Eminescu, în serialul Basarabia din foaia
conservatoare „Timpul”, nota pe 14
martie 1878, în partea a VI-a, Veacul al
nouãsprezecelea. Izvoare , asupra
tratatului din 1812: „Toate elementele
morale în aceastã afacere sunt în partea
noastrã. Dreptul nostru istoric,
incapacitatea Turciei de a înstrãina
pãmânt românesc, trãdarea unui dragoman al Porþii, recãpãtarea acelui pãmânt
printr-un tratat european semnat de
ºapte puteri ºi obligatoriu pentru ele,
garantarea integritãþii actuale a României
prin convenþia ruso-românã, ajutorul
dezinteresat ce l-am dat Rusiei în
momente grele, toate acestea fac ca
partea moralã ºi de drept sã fie pe deplin
în partea noastrã.
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Stipulaþiile Tratatului vor fi în scurt
timp încãlcate printr-un nouã rãzboi,
austro-ruso-turc, între 1787 ºi 1792.
În 1787, prin încorporarea teritoriului
dintre Bug ºi Nistru, Imperiul þarist îºi
fixeazã graniþa pe Nistru, ajungând prima
oarã în hotar cu Moldova, iar tratatul
ruso-turc semnat la Iaºi pe 9 ianuarie
1792, la articolul III, consemna: „... Nistrul
va forma linia de demarcaþie între
Sublima Poartã ºi Imperiul Rusiei astfel
încât întregul teritoriu care se aflã pe
malul drept al Nistrului va fi restituit
Sublimei porþi ºi va rãmâne pe veci sub
stãpânirea sa absolutã ºi incontestabilã;
dimpotivã, tot teritoriul care se aflã pe
malul stâng al aceluiaºi fluviu va rãmâne
sub stãpânirea absolutã ºi incontestabilã
a Imperiului rus”.
Cum precizeazã ºi Neagu Djuvara
în volumul menþionat, nu am fost
dintotdeauna vecini cu ruºii. Am fost
vecini cu rutenii ºi, mai la rãsãrit, dincolo
de stepe multã vreme pustii, cu cazacii,
dar ruºii moscoviþi abia dupã Petru cel
Mare au început sã se apropie de Marea
Neagrã, ºi, în toate rãzboaiele pe care
le-am pomenit, de fiecare datã
înainteazã, ocupând þinuturi odinioarã
dependente de tãtarii din Crimeea sau
chiar direct de turci (Ucraina apuseanã).
Aºa ajung pe rând la Nipru, la Bug, iar
acum, în 1792, la Nistru. Ei ar fi vrut ca
pasul urmãtor sã fie anexarea ambelor
„Principate dunãrene”, cum ni se zice
de-acum în cancelariile europene. Pânã
atunci, din cauza ambiþiilor rivale ale
Austriei, ruºii nu se încumetau sã
râvneascã ºi la Þara Româneascã. Dar
iatã cã, o datã cu rãzboaiele Revoluþiei
Franceze ºi ale lui Napoleon, Austria e
reþinutã mai mult de evenimentele care
au loc în Apus. Rusia profitã de ocazie
ºi dezlãnþuie un nou rãzboi cu turcii,
ocupând ambele principate timp de ºase
ani (1806-1812).
În tratatul de alianþã secret din 7
iulie 1807, de la Tilsit guvernele rus ºi
francez stipulau de comun acord ca, în
situaþii în care Poarta va refuza
intermedierea Franþei, cele douã
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fi în mâna domnului Moldovei», iar în art.
10 cã «toatã legea ºi judecata sã fie a
Domnului ºi fãrã hrisovul Domnului,
nimic nu va fi întãrit sau desfãcut de
cãtre Mãria noastrã, þarul».
Prin tratat Rusia a garantat solemn
integritatea teritorialã a Moldovei aºa
cum era ea din vechime.
«Pãmânturile principatului Moldovei,
dupã vechea hotãrnicire moldoveneascã,
asupra cãrora Domnul va avea drept de
stãpânire – se stipula în art. 11 al
tratatului – sunt cele cuprinse între râul
Nistru, Cameniþa, Bender, cu tot þinutul
Bugeacului, Dunãrea, graniþele þãrii
Munteneºti ºi ale Transilvaniei ºi
marginile Poloniei, dupã delimitãrile
fãcute cu acele þãri». ªi pentru ca sã nu
se facã loc nici unui arbitrariu, art. 12
preciza: «Cetãþile Principatului Moldovei
ºi oraºele ºi oricare alte locuri întãrite
sã fie pãzite ºi prevãzute cu garnizoane
domneºti, sau cu învoirea Domnului,
dupã nevoie, de ale Mãriei noastre
þarul»” (apud Muºat ºi Ardeleanu).
ªtim cum s-a sfârºit ºi aceastã
încercare de obþinere a independenþei
faþã de otomani. Victoria de la Stãnileºti,
din 1711, în contra oºtilor Rusiei ºi
Moldovei a avut drept urmare preluarea
Tronului de cãtre fanarioþii fideli Porþii.
Între rãzboaiele care continuã între
cele douã mari imperii, Rus ºi Turc, cel
dintre anii 1768-1774 s-a încheiat prin
pacea de la Kuciuk Kainargi din 10 iulie
1774. Articolul XVI din Tratat prevedea:
„«Imperiul Rusiei restituie Sublimei Porþi
întreaga Basarabie cu Akerman (Cetatea
Albã – n.n.), Chilia, Ismail ºi cu târgurile
ºi satele ºi tot ceea ce cuprinde aceastã
provincie, dupã cum îi restituie ºi
fortãreaþa Bender. Tot astfel Imperiul
Rusiei restituie Sublimei Porþi cele douã
principate ale Valahiei ºi Moldovei, cu
toate fortãreþele, oraºele, târgurile, satele
ºi cu tot ce cuprind ele...». Iar în articolul
XXIV se preciza: «... Trupele imperiale
ale Rusiei se vor retrage în interval de
douã luni din Moldova ºi vor trece pe
malul stâng al Nistrului»” (apud Muºat
ºi Ardeleanu).

Karl Marx, în Însemnãri despre
români (Editura Academiei, 1964), cu
privire la tratatul din 1812 constata:
„Turcia nu putea ceda ce nu-i aparþinea,
pentru cã Poarta otomanã recunoscuse
acest lucru, când la Carlowitz, presatã
de poloni sã cedeze Moldo-Valahia, ea
rãspunse cã nu are dreptul de a face
cesiune teritorialã, deoarece capitulaþiile
nu-i confereau decât un drept de
suveranitate”. În termeni apropiaþi
vorbeºte ºi Friedrich Engels: „Niciodatã
Rusia nu avusese o poziþie atât de
puternicã. Dar ea mai fãcuse încã un
pas dincolo de graniþele ei naturale.
Dacã pentru cuceririle Ecaterinei
ºovinismul rus mai gãsise unele pretexte
– nu vreau sã spun de justificare, ci de
scuzã – pentru cuceririle lui Alexandru
nu poate fi vorba de aºa ceva. Finlanda
este finlandezã ºi suedezã, Basarabia
– româneascã, iar Polonia Congresului
– polonezã. Aici nici vorbã nu poate fi
de unirea unor neamuri înrudite, risipite,
care poartã toate numele de ruºi, aici
avem de-a face pur ºi simplu cu o
cucerire prin forþã a unor teritorii strãine,
pur ºi simplu cu un jaf”.
Acestea au fost împrejurãrile
istorice prin care o parte din România –
pe care cred îndreptãþit sã o numim
România de Est – a fost alipitã peste
capetele românilor la Rusia. Aºa cum în
cazul Germaniei, divizatã dupã al doilea
rãzboi mondial, partea ocupatã de ruºi
era supranumitã Germania de Est, cum
Vietnamul, pânã la reunificarea, era
împãrþit în Vietnamul de Nord ºi
Vietnamul de Sud, Coreea continuã încã
sã fie divizatã în Coreea de Sud ºi
Coreea de Nord, nu vãd niciun argument
prin care sã numim partea esticã a
României, cu provinciile Basarabia,
Bucovina de Nord ºi Þinutul Herþei, altfel
decât România de Est.
Sã recitim ce scria Eminescu în
„Timpul” din 25 ianuarie 1878: „Drepturile
noastre asupra întregii Basarabii sunt
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Mai vine însã în partea noastrã
împrejurarea cã acel pãmânt nu l-am
cucerit, n-am alungat pe nimeni de pe
el, cã e bucatã din patria noastrã
strãveche, este zestre împãrþitului ºi
nenorocitului popor românesc.
Ni se scot ochii cu binele ce l-am
avut din partea ruºilor. Pentru a rãspunde
ºi la aceasta ne-ar trebui un volum întreg.
Destul numai sã pomenim cã alianþa de
la Lusc dintre Petru cel Mare ºi Dim.
Cantemir ne-a costat domnia naþionalã
ºi un veac de înjosire ºi de mizerie, iar
cea mai nouã alianþã dintre Rusia ºi noi
a început a aduna nouri grei deasupra
noastrã. Basarabia, mãnãstirile
închinate, mii de oameni pierduþi în
bãtãlie, zeci de milioane de lei aruncate
în Dunãre ºi în fine, poate existenþa
poporului românesc pusã în joc, iatã
binele de care ni se cere a ne bucura ºi
a fi mulþumitori”.
N-avem alta a adãuga decât: Tot
binele ãsta al lor sã fie!
Extinderea denumirii de Basarabia
la întreg spaþiul dintre Prut ºi Nistru –
explicatã în clar de Eminescu în paginile
sale de publicisticã din „Timpul”, este
consemnatã ºi de academicianul sovietic
L.S. Berg, care scrie: „Motivul care a
determinat ca denumirea pãrþii
meridionale a acestei provincii sã fie
extinsã asupra întregului teritoriu este
de naturã politicã. În conformitate cu una
din clauzele Tratatului de la Tilsit,
încheiat între Napoleon ºi Alexandru I,
Rusia se obligã sã evacueze pânã la
încheierea pãcii trupele sale din Moldova
ºi Muntenia. În decursul tratativelor
ulterioare de la Paris, la sfârºitul anului
1807, împuternicitul rus aratã cã în tratat
nu se vorbeºte despre Basarabia, fapt
pentru care a insistat ca ea sã rãmânã
Rusiei, interpretând noþiunea de
Basarabia mai larg, nu numai privind
Bugeacul, ci întregul teritoriu cuprins
între Nistru ºi Prut” (apud Muºat ºi
Ardeleanu).
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prea vechi ºi prea bine întemeiate pentru
a ni se putea vorbi cu umbrã de cuvânt
de onoarea Rusiei angajatã prin Tratatul
de Paris. Basarabia întreagã a fost a
noastrã pe când Rusia nu se megieºa
cu noi, Basarabia întreagã ni se cuvine,
cãci e pãmânt drept al nostru ºi cucerit
cu plugul, apãrat cu arma a fost de la
începutul veacului al patrusprezecelea
încã ºi pânã în veacul al nouãsprezecelea.
Mandatarul Europei vine sã mântuie
popoarele creºtine de sub jugul turcesc
ºi începe prin a-ºi anexa o parte a unui
pãmânt stãpânit de creºtini, în care nu-i
vorba de jug turcesc? Ciudatã mântuire
într-adevãr.
Cuvântul nostru este: De bunã voie
niciodatã, cu sila ºi mai puþin”.
ªi tot aici citim o atenþionare la
care, de ar fi luat seama cei care au votat
acceptarea fãrã luptã a ultimatumului
sovietic din 26 ianuarie 1940, n-ar mai fi
fãcut-o: „Dacã naþia româneascã ar fi
silitã sã piardã o luptã, o va pierde, dar
nimeni, fie acela oricine, sã nu aibã
dreptul a zice cã am suferit cu supunere
în orice mãsurã i-a trecut prin minte sã
ne impunã”.
În contextul Rãzboiului de
Independenþã, poetul, cu îndreptãþire,
este foarte categoric în contra Rusiei ºi
pretenþiilor ei de a ne fi protector: „Nu
cerem nimic, nu primim nimic, nu dãm
nimic.
Vrea Rusia sã ne dea
independenþa? N-o primim de la ea.
Vrea sã ne dea Dobrogea?
Asemenea n-o primim.
Cu un cuvânt, de la Rusia nu primim
nimic. N-avem nevoie de patronajul ei
special ºi nu cerem decât ceea ce
suntem în drept a-i cere ei, ca oricãrui
om de rând, cu faþa curatã: sã respecte
pe deplin convenþia încheiatã cu noi.
Nici nu s-a bãtut pentru noi, nici n-am
poftit-o sã se batã; deci nu are dreptul
de a trata cu Turcia în numele nostru.
Nici ea nu s-a luptat pentru noi, nici noi
pentru dânsa, ci fiecare pentru sine ºi
ale sale; ea – pentru a împlini mandatul
Europei ºi confraþii ei de peste Dunãre;
noi – pentru noi.
Deci, încã o datã: Nu voim sã auzim
de nici un aranjament cu Rusia, nu-i
concedem dreptul de a trata în locul
nostru, cãci n-am însãrcinat-o nici noi
cu aceasta, nici puterile europene” (Fãrã
a prejudicia hotãrârile Adunãrilor... ,
„Timpul”, 28 ianuarie 1878).
Publicistul de la „Timpul” este
conºtient cã suntem la voinþa Rusiei, de
va dori Alexandru II sã ia Basarabia în
stãpânirea sa, pentru noi Basarabia este
pierdutã. Marea problemã este nu atât
pierderea unei pãrþi din glia ce a fost ºi
rãmâne în veci a noastrã, cât a ne pierde
încrederea în trãinicia poporului român.
„Statul român de astãzi (ºi nu doar în
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vremea lui Eminescu, ci ºi în actualitate,
s.n.) a trecut prin mai multe zguduiri ºi
rãmâne statornic, fiindcã are douã
temelii: conºtiinþa românilor ºi încrederea
marilor naþiuni europene.
Dacã vom câºtiga de trei ori atât
pãmânt pe cât avem ºi vom pierde
aceste temelii, statul român, fie el cât
de întins, va deveni o creaþie trecãtoare;
iar dacã ne vom pãstra temeliile de
existenþã socialã, Rusia ne poate lua ce-i
place ºi pierderile vor fi trecãtoare.
Astãzi e dar timpul sã întãrim, atât
în români, cât ºi în popoarele mari ale
Apusului, credinþa în trãinicia poporului
român.
Rusia vrea sã ia Basarabia cu orice
preþ: noi nu primim nici un preþ.
Primim un preþ - am vinde; ºi noi nu
vindem nimic!
Guvernul rusesc însuºi a pus
chestiunea astfel încât românii sunt
datori a rãmâne pânã la sfârºit
consecvenþi moþiunilor votate de cãtre
Corpurile legiuitoare; nu dãm nimic ºi nu
primim nimic” (Chestiunea retrocedãrii...,
„Timpul”, 10 februarie 1878).
În contra observaþiilor susþinute de
presa ruseascã ºi cancelaria þaristã,
care nota într-un jurnalul petersburghez
cum cã Basarabia a fost cuceritã de ruºi
la 1812, de la – atenþie! – populaþiile
sãlbatice locuind sub corturi, asemãnate
cu cerchezii, Eminescu rãspunde
sintetic ºi argumentat istoric: „Atâtea
cuvinte, atâtea erori istorice. Basarabia
în 1812 fãcea parte integrantã din
Moldova, de care fusese alipitã în curs
de mai bine de patru sute de ani. Ea a
urmat, pânã la 1812, soarta acestui
principat, cãruia i-a constituit aproape
jumãtatea. Independentã a început ca
Moldova ºi, sub dinastia Bogdanilor, a
susþinut acea luptã eroicã ºi

disproporþionatã în contra islamismului
învingãtor a cãrui culme strãlucitoare au
fost victoriile lui ªtefan cel Mare, luptã
care, cu mult înainte de apariþia politicã
a Rusiei pe scena lumii, a oprit la
Dunãre, parte prin arme, parte prin
înþelepte tratate, progresele înspãimântãtoare ale Semilunei. În sfârºit,
împreunã cu Moldova, a intrat cu înalta
Poartã în acele relaþii rãu definite pe care
diplomaþia modernã, în lipsã de alte
cuvinte, le-a caracterizat prin numirile
împrumutate dicþionarului feudalitãþii, de
suzeranitate ºi vasalitate, dar care în
drept constituiau mai mult un fel de
independenþã a celui slab protejat de cel
tare, în schimbul a câtorva îndatoriri precise. Se va zice poate cã în limbajul
Porþii otomane, la acea epocã, Valahia
ºi Moldova formau parte din Imperiul
otoman cu toate privilegiile ºi imunitãþile
lor. Este adevãrat. Dar nu trebuie a se
uita cã atunci padiºahul lua titlul de
împãrat al împãraþilor ºi considera tot
pãmântul cunoscut ca fiind proprietatea
sa, cel puþin în drept dacã nu în fapt.
Oricum, în 1812, ca în tot cursul istoriei
sale Moldova, cu Basarabia împreunã,
formau un stat deosebit, cu legile ºi
prinþul sãu, ºi se aflau supuse numai la
ceea ce diplomaþia a numit impropriu
suzeranitatea Porþii Otomane. Basarabia,
fiind în aceastã situaþie, în 1812 a fost
în actul oficial de cesiune, dobânditã de
cãtre Rusia de la Poarta Otomanã, dar
în realitate rãpitã de la legitimul ºi
adevãratul sãu proprietar, care era
Moldova, ºi transmisã de cãtre cel ce
nu avea drept s-o cedeze la acel ce nu
avea drept s-o ia. În niciun caz n-a fost
cuceritã cãci Rusia, atunci chematã
îndãrãt de invazia napoleonianã, se
retrãgea în grabã, ºi încã ºi mai puþin
cuceritã de la populaþia musulmanã-
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tãtãrascã locuind sub corturi. ( În
numãrul nostru de vineri, „Timpul”, 19
februarie 1878).
Poetul þine, nu o datã, sã
aminteascã celor gata sã accepte
alegaþiunile ruso-austriece cã pãrþile
rãpite Moldovei n-au fost niciodatã luate
prin luptã, ci prin fraudã: „Deºi, la pacea
de la Passarowitz, Poarta declarã cã nu
poate ceda Austriei Moldova, fiind þarã
închinatã, nu supusã cu sabia, totuºi ea
mai târziu cedeazã Bucovina, iar în anul
1812 Basarabia, adicã þinutul Hotinului,
o parte bunã din Moldova ºi Basarabia
proprie pânã în Dunãre.
Cu sabia n-a fost luatã nici
Bucovina de austriaci, nici Basarabia de
ruºi, ci prin fraudã.
Pentru Bucovina s-au cumpãrat
delegaþii turci ºi un general rus, pentru
Basarabia asemenea; cãci delegaþii Rusiei
primiserã ordin din Sankt-Petersburg
sã-ncheie pace cu orice preþ, de vreme
ce intrase Napoleon I în Rusia.
Dragomanul Porþii, fanariotul Moruzi,
cumpãrat ºi sperând a veni la domnie prin
ajutorul Rusiei, a încheiat pacea de la
Bucureºti. Moldova întreagã n-o putea
ceda ruºilor cã atunci n-ar fi avut unde
domni, cedã deci jumãtatea ei dintre Prut
ºi Nistru.
O flotã englezã stãtea în Bosfor ºi
sili pe sultan sã încheie pacea de la
Bucureºti.
Sultanul ridicã mucul condeiului de
pe tratat ºi trecu pe o altã hârtie: sentinþa
de moarte a lui Moruzi” (Argumentul de
cãpetenie, „Timpul”, 1 martie 1878).
Ca o parantezã, între replicile pe
fondul cererii ruseºti de reanexare a
Basarabiei, un autor rus rãspunde
locotenent-colonelului Ioan Alecsandri
(fratele poetului Vasile Alecsandri) la
scrisoarea deschisã a acestuia publicatã
în gazeta „Le Nord” din Bruxelles.
Cititorul rus confundã pe Ioan Alecsandri
cu poetul ºi se crede îndreptãþit ca om
politic sã-i dea lecþii. Replica
eminescianã este edificatoare ºi aºazã
pe fiecare la locul ce i se cuvine: „Poeþi
se gãsesc foarte rar – politicieni câtã
frunzã ºi iarbã.
Bunãtatea sau netrebnicia unui om
politic atârnã de împrejurãri, de mediul
social, de constelaþia puterilor care îºi
þin echilibrul. Un om mediocru poate fi
un politician mare în împrejurãri date, dar
un om mediocru nu va fi sub nicio
împrejurare un poet mare.
Politica este a crea sau stârpi
condiþiile de existenþã a unei culturi;
lucrul în sine însã al dezvoltãrii
intelectuale consiste ea în arte, consiste
în ºtiinþã, se naºte ºi creºte neatârnat
de politicã ºi politicieni. Ar fi grozav a
admite cã activitatea cea mai purã ºi mai
nobilã a omenirii are aceleaºi þinte ºi se
serveºte de aceleaºi mijloace fãrã
scrupule, de care se servesc ºi politicienii.
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propunerile de faþã ale URSS ºi cã
aceasta va da posibilitatea de a se
rezolva pe cale paºnicã conflictul
prelungit dintre URSS ºi România.
Guvernul sovietic aºteaptã
rãspunsul guvernului regal al României
în decursul zilei de 27 iunie curent”.
La propunerea guvernului român de
a stabili data ºi locul în vederea discutãrii
propunerilor, Moscova rãspunde foarte
dur ºi stabileºte de pe poziþii de forþã
condiþiile ºi termenele de evacuare a
teritoriilor cerute. Pe 28 iunie, orele 11,
în Telegrama de rãspuns a Guvernului
român cãtre Guvernul URSS, citim:
„Guvernul român, pentru a evita gravele
urmãri pe care le-ar avea recurgerea la
forþã ºi deschiderea ostilitãþilor în
aceastã parte a Europei, se vede silit

din Pactul Ribbentrop-Molotov (care
cuprindea acordul dat sovieticilor de a
înainta pânã la Prut), mã întreb dacã nu
aceºti ºase oameni au fost cei care au
avut dreptate. Oare n-ar fi fost mai bine
în ziua aceea sã spunem cã rezistãm?
Pierdeam rãzboiul în opt zile, mureau
câteva zeci de mii de oameni, dar
germanii ar fi intrat în þara noastrã, pentru
cã n-ar fi admis – e un calcul pe care îl
puteau face ºi oamenii politici de atunci
– sã-i lase pe ruºi sã punã mâna pe
petrolul de la Ploieºti, din moment ce
pregãteau un rãzboi împotriva URSS.
Lucrul acesta se ºtia, îl scrisese Hitler
în cartea lui, Mein Kampf, cu ani în
urmã. E clar deci cã, dacã noi îi lãsam
pe germani sã ne ocupe restul þãrii, am
fi avut exact aceeaºi situaþie ca Polonia,

sã primeascã condiþiile de evacuare
specificate în rãspunsul sovietic”.
Dacã în primul Consiliu de coroanã
convocat de Carol al II-lea privind
primirea Ultimatumului, se voteazã dupã
cum urmeazã: 11 exprimate nu, 10 da,
5 pentru discuþii, 1 abþinere. Pentru
mobilizare 25 da, 1 nu. În aceeaºi zi, la
orele 20, în al doilea Consiliu de coroanã
– majoritatea a votat acceptarea
Ultimatumului sovietic. Din cei 26, numai
6 au fost pentru rezistenþã. Carol al IIlea nota în jurnalul sãu: „Numele lor
meritã sã fie înscris cu litere de aur în
cartea demnitãþii româneºti: Nicolae
Iorga, Victor Iamandi, Silviu Dragomir,
Traian Pop, ªtefan Ciobanu, Ernest
Urdãreanu, ceilalþi cu oarecare nuanþã
au
fost
pentru
acceptarea
Ultimatumului”. Despre acest moment
istoric ºi votul celor ºase, Neagu
Djuvara, în lucrarea menþionatã noteazã
câteva observaþii care ne frãmântã, pe
bunã dreptate ºi în prezent: „ªi acum
mã întreb, dupã atâtea zeci de ani,
acum, când cunoaºtem ce a urmat, ºi
de asemeni care a fost clauza secretã

adicã în tot timpul rãzboiului am fi fost
ocupaþi de cele douã mari puteri
agresoare, dar rãmâneam cu onoarea
nepãtatã. Existã un principiu de la care
n-aveam voie sã ne abatem: nu cedezi
un petic de pãmânt fãrã sã tragi un foc
de armã. Aceasta a fost, dupã pãrerea
mea, marea eroare politicã pe care am
fãcut-o în ultimii cincizeci de ani. Noi
trebuia sã ne batem în 1940 împotriva
ruºilor, chiar de n-ar fi durat decât opt
zile. Cãci, dupã ce am cedat Basarabia
ºi nordul Bucovinei ruºilor, a trebuit sã
cedãm ºi nordul Transilvaniei. Au bãtut
cu pumnul în masã germanii, iar noi am
cedat ungurilor jumãtate din Transilvania
(Diktat-ul de la Viena) ºi Cadrilaterul
bulgarilor, prin urmare am pierdut în
câteva luni o treime din þarã fãrã sã
tragem un foc de armã!
Repet convingerea mea: trebuia sã
ne batem, mai întâi fiindcã trebuia sã
ne batem; apoi fiindcã, judecând a posteriori, putem estima cã, în ipoteza în
care ne-am fi apãrat, urmãrile ar fi fost
mai puþin catastrofale pentru þarã. Am fi
pierdut infinit mai puþini oameni decât am
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Stabilim deci cã, dacã autorul rus e
într-adevãr om politic, el rãspunde
asemenea numai unui om politic, nu
poetului, care atare se bucurã pe scara
omenirii de un rang înnãscut atât de mare
încât pe lângã dânsul mulþi dintre principii reali sunt numai niºte bieþi comedianþi
ºi tragi-comedia mizeriei, înjosirii ºi
meschinãtãþii omeneºti, al cãror corelat
în politic este rãpirea prin putere ºi
amãgirea prin cuvânt” (Un rãspuns
rusesc, „Timpul”, 1 martie 1878).
E un rãspuns la care toatã tagma
politicienilor noºtri care ocupã pe cât de
efemer, pe atât de plini de sine ecranele
diverselor posturi TV ar putea lua aminte
spre mai marele lor folos ºi mai binele
nostru.
De partea noastrã s-a aflat
întotdeauna dreptul istoric ºi dreptul
moral ºi nimeni, nicicând n-a cedat de
bunãvoie o palmã din trupul Þãrii. Nu la
fel simt ºi gândesc cei strãini sau
înstrãinaþi, fie ºi trãitori pe aceste
meleaguri: „Nu sunt dezmoºteniþi cei cari
prin munca mâinilor lor contribuie la
înflorirea unei societãþi naþionale, a
cãreia culturã ºi vazã se rãsfrânge ºi
asupra lor; nu sunt dezmoºteniþi acei ce
se pot lãuda cã au o patrie de iubit, un
popor de apãrat, o culturã de înaintat.
Nu-s dezmoºteniþi acei cari iubesc
trecutul poporului lor, cei cari au în suflet
tezaurul de amintiri care îl face pe omul
singuratec sã se simtã ºi el o parte, un
rezultat al istoriei þãrii sale. Dezmoºteniþi
sunt acei ce nu mai cred în nimic,
dezmoºteniþi sunt acei cetãþeni ai
universului întreg, ce, neavând patrie, îºi
aleg pe cea mai ieftenã din toate
universul, cei cari neavând popor, îºi aleg
pe cel mai lesne de avut omenirea
( Astãzi se deschide Adunarea... ,
„Timpul”, 16 septembrie 1878).
Bun îndemn ºi atenþionare au aici
multiculturaliºtii, globaliºtii ºi bursierii de
toatã mâna, pentru care mai presus de
toate este a fi cetãþean al universului...
Pactul secret Molotov-Ribbentrop,
dintre Germania ºi Rusia Sovieticã, din
23 august 1939, stipula la punctul 3: „În
privinþa Europei Sud-Estice, partea
sovieticã subliniazã interesul pe care-l
manifestã pentru Basarabia. Partea
germanã îºi declarã totalul dezinteres
politic faþã de aceste teritorii”.
La o sãptãmânã dupã ocuparea
Franþei ºi încheierea armistiþiului francez
din 17 iunie 1940, contextul fiind favorabil
aplicãrii punctului 3 din pactul secret,
URSS trimite o notã ultimativã cãtre
guvernul român, pe 26 iunie 1940, orele
22,00 prin care cere: „1. Sã înapoieze
Uniunii Sovietice Basarabia; 2. Sã
transmitã Uniunii Sovietice partea de
nord a Bucovinei, cu frontierele potrivit
cu harta alãturatã.
Guvernul sovietic îºi exprimã
speranþa cã guvernul român va primi
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Cetatea Albã contravenea adevãrului
istoric ºi realitãþii etnice existente în acea
vreme.
Odatã cu instaurarea în Basarabia
ºi Bucovina de Nord a regimului sovietic
stalinist, în aceste þinuturi au fost
comise crime împotriva umanitãþii:
omoruri în masã, deportãri, foamete
organizatã”.
Din nenorocire, condamnarea
pactului secret Molotov-Ribbentrop,
inclusiv în Congresul Deputaþilor
Poporului a URSS din 28 decembrie 1989
n-a avut nici un fel de consecinþe practice. Dar, cum notau Aurel Kareþki ºi
Adrian Pricop în Lacrima Basarabiei,
„istoricul este obligat sã judece cu
luciditate, rãspundere ºi discernãmânt;
realitatea istoricã este cã ocuparea
Basarabiei, Bucovinei de Nord ºi a
Þinutului Herþei a devenit una din
realitãþile Europei postbelice,
consemnatã prin Tratatul de Pace,
încheiat între România ºi Puterile Aliate,
în 1947 ºi, deºi pactul MolotovRibbentrop, cu anexele sale secrete
este astãzi condamnat ca fiind caduc,
Republica Moldova ºi România continuã
sã suporte consecinþele lui nefaste”
(Editura ªtiinþificã, Chiºinãu, 1993).
La douã sute de ani de la prima
pierdere a Basarabiei, România este
încã despãrþitã de România de Est de
peste Prutul pãtimirii noastre. Visul
reîntregirii pare, din pãcate, încã departe
de a se împlini.
Ultimele trei veacuri de istorie
naþionalã au stat sub blestemul poziþiei
noastre geopolitice: „Românii ºi
România – cum spunea un diplomat
român interbelic, s-au aflat prea aproape
de Rusia ºi prea departe de Dumnezeu”.
În ianuarie 2012, aflaþi cu prilejul
zilelor Eminescu la Soroca, un localnic,
la întrebarea noastrã despre unirea celor
douã Românii, a rãspuns: „Este
inevitabilã!”.

Vitraliu

La 1775, Imperiul habsburgic
rãpeºte Statului Moldova partea de nord,
Bucovina.
În urma rãzboiului ruso-turc din
1806-1812 ºi al unui îndelungat târg diplomatic, prin tratatul de pace de la
Bucureºti (1812), Imperiul rus
dezmembreazã Statul Moldova,
anexând þinutul dintre Prut ºi Nistru,
asupra cãruia extinde în mod artificial
numele de Basarabia.
Ca rezultat al prãbuºirii Imperiului
rus ºi a celui austro-ungar, în urma celui
dintâi rãzboi mondial ºi a revoluþiei ruse
din 1917, Basarabia ºi Bucovina capãtã
posibilitatea de a-ºi realiza dreptul lor
firesc ºi legitim la autodeterminare. La
2 decembrie 1917 a fost creatã Republica Democraticã Moldoveneascã.
Dupã proclamarea Ucrainei republicã
independentã, parlamentul Republicii
Democratice Moldoveneºti – SFATUL
ÞARII – a declarat, la 24 ianuarie 1918,
independenþa Republicii Democratice
Moldoveneºti. La 27 martie 1918, þinînd
cont de numeroasele adresãri ale
populaþiei din þinut ºi de imposibilitatea
pãstrãrii, în acea conjuncturã politicã ºi
militarã, a independenþei Republicii
Democratice Moldoveneºti, Sfatul Þãrii
a decis prin vot unirea Basarabiei cu
România. Congresul general al
Bucovinei, la 15 (28) noiembrie 1918, a
votat «Uniunea necondiþionatã ºi pentru
vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare
pânã la Ceremuº, Colacin ºi Nistru, cu
Regatul României»”. ªi cãtre final se
concluzioneazã: „La 28 iunie 1940
U.R.S.S. a ocupat prin forþa armatã
Basarabia ºi Bucovina de Nord, contrar
voinþei populaþiei acestor þinuturi.
Proclamarea în mod nelegitim la 2 august 1940 a R.S.S. Moldoveneºti a fost
un act de dezmembrare a Basarabiei ºi
Bucovinei. Trecerea arbitrarã sub
jurisdicþia R.S.S. Ucrainene a Bucovinei
de Nord ºi a judeþelor Hotin, Ismail ºi
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pierdut apoi în douã campanii, una în
Rusia pânã în Caucaz ºi la Stalingrad,
cealaltã în Apus pânã la Praga, dar mai
cu seamã am fi dat lumii o imagine mult
mai nobilã, ceea ce e de importanþã
vitalã pentru tine însuþi. Din clipa cedãrii
noastre la 27 iunie 1940, s-ar zice cã
toate ne-au ieºit rãu ºi cã am dat tuturor
prilej de a ne judeca rãu: sârbii ºi grecii,
vechii noºtri prieteni ºi aliaþi, ne pot
învinui cã am autorizat pe germani sã
foloseascã teritoriul nostru pentru a-i
ataca pe la spate; aliaþii noºtri occidentali
tradiþionali nu ne iartã cã ne-am aliat apoi
cu Germania pentru a recuceri Basarabia
ºi Bucovina; ruºii nu ne iartã cã noi, micã
putere, am îndrãznit sã pãtrundem în
«Sfânta Rusie» pânã pe malurile Volgãi;
germanii pot nutri un adânc resentiment
pentru «trãdarea» noastrã de la 23 august 1944! Cu alte cuvinte, facem figurã
proastã în ochii tuturor din cauza unei
singure greºeli fatale sãvârºite în ziua
de 27 iunie 1940” .
A fost cu adevãrat o fatalã greºealã
istoricã – una care ne-a costat ºi
continuã sã ne coste enorm.
În 23 ianuarie 1990 este supus
aprobãrii Sovietului Suprem al RSS
Molodva ºi însuºit ca atare Avizul
comisiei sovietului suprem al RSS
Moldova pentru aprecierea politicojuridicã a tratatului sovieto-german de
neagresiune ºi a protocolului adiþional
secret din 23 august 1939, precum ºi a
consecinþelor lor pentru Basarabia ºi
Bucovina de Nord.
Citãm din argumentele înserate în
Aviz: „Studiind acest tratat ºi Protocolul
adiþional secret, precum ºi consecinþele
lor istorice ºi juridice pentru Basarabia ºi
Bucovina de Nord, Comisia a constatat:
Basarabia ºi Bucovina de Nord au
fost dintotdeauna pãrþi componente ale
Statului Moldova, creat în secolul al XIV-lea
pe pãmântul strãmoºilor românilor, getodacii.
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Manifestând vocaþie pentru jurnalism
încã din vremea studenþiei sale la Viena,
când îi ºi apãreau primele încercãri în
coloanele ziarelor antidualiste româneºti
„Albina” ºi „Federaþiunea” din Pesta1,
Eminescu s-a apropiat cu predilecþie de
temele politice odatã cu intrarea sa în
redacþia „Curierului de Iaºi” (iunie 1876 –
septembrie 1877), apoi în cea a
cotidianului conservator bucureºtean
„Timpul” (noiembrie 1877 – iunie 1883),
pentru a cunoaºte „desfãºurarea cea mai
largã între februarie 1880 ºi decembrie
1881”, când practic a ºi transformat ziarul
în „organ de presã al orientãrii sale
politice”2.
În publicistica sa, ca de altfel în
întreaga-i operã literarã, istoria evocatã de
analist sau poet – departe de a fi
consideratã „o combinaþie de tabele
cronologice” sau „o simplã succesiune a
faptelor”, ci suma lor capabilã sã explice
sensul duratei ºi al devenirii3 – întâmpina
deziderate mai largi decât acele proprii
doar demersului ºtiinþific profesionist. Ea
devenea sintagmã artisticã, pretext
moralizator ºi, poate, în egalã mãsurã,
motiv pro domo în construcþiile politice,
îndeobºte polemice, ale autorului. Fãrã sã-ºi
fi propus a oferi contribuþii originale în
materie de cercetare istoricã, deºi atât
Nicolae Iorga, cât ºi George Cãlinescu
(spre a cita doar douã autoritãþi) i-au
remarcat implicaþiile ºi valoarea
demersurilor, Eminescu a exploatat
intensiv producþia istoriograficã a vremii,
valorizând-o cu neasemuit talent în creaþia
artisticã, cu rigoare ºi decenþã în
publicistica politicã. De pe aceastã
platformã, el a acuzat declamaþiile
vulgarizatoare ale „patriotarzilor”, pentru
care trecutul semnifica ºansa „speculaþiei
patriotismului ºi a naþionalitãþii la umbra
mormintelor”, ca ºi exagerãrile mistificatoare întemeiate pe acelaºi trecut, dar
dictate de „bunul plac al zilelor de azi”4.
Apreciind cã „istoria este voinþã ºi nu
teorie” ºi cã toatã filosofia istoriei ar fi fost
concentratã în binecunoscuta sintagmã
latinã Stat pro ratione voluntas, rafinatul
gazetar ºi comentator politic, cunoscut
îndeobºte ca „poetul nepereche”, Mihai
Eminescu, afirma cã „în epoca de
tranziþiune” cãtre modernitate, personalitãþile istorice care se deschid „relaþiei
vii” cu baza existenþialã a istoriei devin
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purtãtoarele conºtiinþei
acesteia
ºi,
prin
„viclenia” împrejurãrilor,
indivizi exemplari, de
importanþã istoricã
naþionalã5.
Se ºtie prea bine
cã, în rândul acelor
„indivizi exemplari”, care
au acaparat – în proporþii
variabile, pendinte de
împrejurãri, dar ºi de
caractere – simpatia
cronicarului ºi analistului
politic Eminescu, numele
lui Alexandru Ioan Cuza
s-a detaºat cu evidenþã.
Iar marile înfãptuiri
politice, economicosociale, culturale ºi
instituþionale datorate
întâiului domnitor al Principatelor Unite,
semnificând apariþia ºi fundamentarea
noului în istoria noastrã naþionalã, îºi aflau
un fericit corespondent în actele de
întemeiere culturalã realizate de poet, la
nivelul universalitãþii. Acele înfãptuiri ale lui
Cuza se constituiau în cerinþele sau
necesitãþile naþiunii, aplicând conceptele
poetului de filosofie a istoriei, de rezonanþã
hegelianã, el ca „agent credincios al istoriei”,
ele ca parte însemnatã din „suma vieþii
noastre istorice”6.
Spre deosebire de momentul
revoluþiei paºoptiste, revoluþie care a
prilejuit dese ironii în publicistica-i politicã,
epoca Unirii a beneficiat de consistente ºi
interesante reflecþii ale aceluiaºi fin analist,
cel mai adesea în contextul obiºnuitei de
acum polemici cu liberalii. Eminescu a
respins din start ºi, apoi, ori de câte ori a
avut prilejul, teza acestora potrivit cãreia
„toate relele economice ºi sociale” din þarã
se datorau conservatorilor, afirmând cã,
dimpotrivã, „deodatã cu Unirea, vine la
ordinea zilei era liberalã. ªi – continua el –
nu se poate tãgãdui cã Vodã Cuza era
liberal; autoritar da, însã democratautoritar, liberal-autoritar”7.
Dacã este foarte puþin probabil ca
Eminescu sã-l fi întâlnit pe domnitorul
Cuza, în þarã, înainte de 1866, în schimb
este sigur cã pe ex-domnitor l-a vãzut patru
ani mai târziu, la 1 ianuarie 1870, când,
împreunã cu alþi colegi – studenþi de la
Universitatea din Viena (între aceºtia se
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O personalitate istoric\ exemplar\.
Mihai Eminescu despre Alexandru Ioan Cuza

aflau „unul Nastasi din Siretele Bucovinei”,
precum ºi alþii: Tancu din Nãsãud, Vasile
Bumbac din Suceava ºi mai cunoscutul
Vasile Burlã) – i-a fãcut o vizitã la
reºedinþa-i temporarã de la Ober-Döbling,
spre a-i prezenta omagiul tinerimii
române8. Vizita, despre care unul dintre
tinerii musafiri mãrturisea cã „au fost foarte
bine primiþi de Cuza”, îi va fi sporit emoþia
ºi alimentat sentimentele preexistente faþã
de cel considerat îndeobºte un autentic
reper al moralitãþii politice ºi al demnitãþii
umane în spaþiul românesc.
Interesant este ºi faptul cã, înaintea
acelei memorabile vizite, Eminescu îi
fusese oaspete negustorului român B. Gh.
Popovici, pentru a-i cere lãmuriri privitoare
la alt personaj care-i trecuse pragul, prinþul
Carol de Hohenzollern Sigmaringen.
Potrivit aceleiaºi informaþii, cel care fusese
„sortit” a-l înlocui pe Cuza la tronul
României, aflat în drum spre Bucureºti
pentru a-ºi prelua funcþia la început de mai
1866, poposise în casa negustorului de
„pe Fleischmark Strasse, lângã biserica
greceascã” din capitala imperialã. Se pare,
deci, cã junele poet, atras de mediul
intelectual ºi artistic vienez, era suficient
de bine ancorat sufleteºte în realitãþile
politice de acasã, al cãror învolburat peisaj
la cumpãna dintre deceniile VII-VIII9 îi va
fi motivat, pe de o parte, prezenþa
iscoditoare la fostul gãzdaº al principelui
Carol, ºi, pe de alta, popasul sãrbãtoresc
de la Ober-Döbling.

culcat încã clãcaº, neavând de plãtit
statului într-un an de zile decât faimosul
galben gãurit ºi ºase zile de ºosele, fãrã
nici o îndatorire cãtre comunã, fãrã nici
una cãtre judeþ. La 2 mai, el s-a trezit liber,
dar cu sarcini înzecit de grele, stãpân
absolut pe o bucatã de pãmânt, dar acea
bucatã grevatã cu însemnate anuitãþi
cãtre stat; cu îndatorirea de a susþine selfgovernmentul comunei ºi al judeþului, cu
sarcina miilor de noi postulanþi, ieºiþi din
pãmânt, din iarbã verde, pentru a aplica
reformele”16.
Polemizând mereu ºi la vedere cu
preopinenþii sãi de la „Românul” ºi, pe
fond, cu realitãþile sociale din vremea sa,
cãrora le contrapunea clarviziunea ºi
oportunitatea iniþiativelor reformatoare
circumscrise actului Unirii, Eminescu mai
adãuga: „Legea ruralã, regulând o mare
chestie socialã, a pus un capãt ºi
neobositelor intrigi ale agitatorilor, care
izbutiserã a aduce în þarã o anarhie
devenitã intolerabilã. Onoarea rezolvãrii
acestei mari chestii revine domniei lui
Cuza, sub auspiciile d-lui Kogãlniceanu.
Aplicarea s-a fãcut, lucru extraordinar, fãrã
zguduire”17.
Evidenþiind în repetate rânduri sensul
progresist al reformei agrare, realizatã
„numai la consentimentul – fie mutual, fie
mãrturisit – al populaþiilor muncitoare”,
Eminescu îi afla corespondent în alte
puncte cardinale (Franþa, Austria, Rusia)
ºi o explica prin necesitatea soluþionãrii
gravelor contradicþii sociale preexistente
în lumea satelor îndeosebi. „Vodã Cuza –
nota el, incluzându-l pe român într-o serie
reformatoare deschisã de regii Franþei ºi
continuatã de Iosif al II-lea ori de Petru
cel Mare – era în aceleaºi condiþii: el a
lovit într-o clasã, dar a întins mâna pentru
a ridica pe þãrani, clasa productivã a þãrii”18.
Fireºte, reforma agrarã, judecatã nu din
perspectivã juridicã, cât mai ales din cea
a consecinþelor economice ºi sociale generate prin aplicarea ei vreme de aproape
douã decenii, îngãduia analistului ºi
observaþii critice asupra a ceea ce
semnificase, în aceeaºi expresie, „actul
de onoare” al domniei lui Cuza. Tarele
reformei, evidenþiate precumpãnitor în
segmentul ei aplicativ, culpabilizând
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unitarã decât „cea greceascã din
Constantinopol”, a cãrei capacitate
polarizatoare asupra bisericilor autocefale
consta doar în identitatea canoanelor ºi
credinþelor religioase. Or, „dacã secularizarea s-a îndeplinit în þãri catolice, cu
atât mai mult era ºi naturalã ºi justã faþã
cu autoritãþi ecleziastice strãine ºi
poporului ºi statului nostru, autoritãþi care
reprezentau o naþionalitate ºi în decadenþã
ºi antipaticã popoarelor Peninsulei”13.
În privinþa daunelor materiale ofertate
iniþial de statul român sfintelor aºezãminte
deposedate prin legiuirea din 17 decembrie
1863, Eminescu le punea exclusiv în
seama „umanitãþii lui Vodã Cuza, care
voia sã le dea ceva, nu ca despãgubire,
cãci o asemenea nici n-aveau dreptul de-a
o pretinde, ci ca un dar fãcut unei biserici
strãine, cu care nu avem nici o legãturã ºi
nici nu putem avea”. Refuzul primirii acelei
recompense, litigiul creat ºi amplificat artificial prin tot mai numeroasele ºi mai
insistentele ingerinþe externe 14 l-au
determinat pe gazetar sã adopte o poziþie
intransigentã întru apãrarea actului politic, dar ºi moral, sãvârºit de domnitorul
Unirii: „Chiar dacã Cuza Vodã a oferit, din
graþie domneascã, un dar din partea þãrii
spre a îndulci inimele clerului grecesc
pentru pierderile meritate, acel dar, o datã
refuzat, nu constituie nici un drept pentru
Locurile Sfinte. Dreaptã sau nedreaptã,
bunã sau rea, secularizarea s-a aplicat în
toate þãrile Apusului european”15.
Dacã secularizarea – dincolo de
aspectul implicit de asanare moralã a
societãþii româneºti – l-a preocupat ca o
chestiune de ordin politic, privitã în
reflexele ei interne ºi internaþionale
prelungite vreme de aproape douã decenii
dupã sãvârºire, urmãtoarele douã
momente istorice majore, definitorii pentru
epoca ºi personalitatea lui Al. I. Cuza,
aflate în relaþie de cauzalitate, lovitura de
stat ºi reforma agrarã, prilejuiesc
analistului subtile observaþii asupra
aceluiaºi spaþiu, dar din perspectiva
relaþiilor sociale aduse la zi. „Lovitura de
stat de la 1864 – nota poetul într-un articol
publicat în „Timpul” din 27 ianuarie 1882 –
a avut o generoasã intenþie, dar a fost
viciatã prin pripã. La 1 mai þãranul s-a
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„Domnia lui Cuza e, istoriceºte, cea
mai însemnatã de la fanarioþi încoace” –
avea sã scrie temutul analist în „Curierul
de Iaºi”, la 18 martie 1877, admiþând cu
dreptate cã, în cuprinsul ei, s-au regãsit
„ca o învãluire a noului” ºi elemente ale
subiectivismului ºi ale dureroasei
contradicþii dintre formã ºi fond, dintre ireal
ºi real. Relaþia vie cu poporul, cu „þãranul
– adevãrata naþiune româneascã”, cum îl
considerã poetul-gazetar, a fost modul sub
care universalul a luat forma individualului,
fãcând din Cuza acea personalitate istoricã
exemplarã. Pe aceastã premisã ºi de la
aceastã altitudine sunt judecate actele
sale ºi, prin comparare, actele politicienilor
de dupã el, adicã cele contemporane
analistului, epoca lui Cuza fiind calificatã
„o piatrã de hotarã”. În ea s-a fãcut auzit
ºi înþeles „geniul poporului” de cãtre domn,
atât ca determinantã a unitãþii românilor,
cât ºi a libertãþii de sine a acestora în plan
social. În acea epocã, deschisã de
Adunarea mumã 10, cum numea poetul
Adunarea ad-hoc a Moldovei din 1857,
„faptele mari” ale lui Cuza au coincis cu
„drepturile naþiunii întregi”, motiv pentru
care „toatã lumea” a fost de partea sa, cu
sugestiva trimitere la gestul alegãtorilor
mehedinþeni ºi severineni din agitatul an
187011.
Dar admiraþia poetului pentru
personalitatea întâiului domnitor al
Principatelor Unite n-a cãpãtat expresie
hagiograficã. Cuza e prezentat ca iniþiator
al unui nou sistem de guvernare, pavat cu
cele mai bune intenþii, însã a cãruia aplicare
a deschis drum ori a înlesnit afirmarea
elementelor parazitare în viaþa socialã:
„Vodã Cuza – observa jurnalistul „Timpului”
în cuprinsul unui editorial – introduce
autonomia comunalã ºi judeþeanã; fiece
comunã câte un primar, ajutor, notar,
vãtãjei – toþi plãtiþi; în locul a o mie de
boieri de-ai Regulamentului, se nasc în
þarã, ca iarba din pãmânt, 40 pân’ la 50 de
mii de boieri noi, sãraci dar fudui ºi
pretenþioºi, aºteptând sã fie slujiþi de alþii,
vãzând în poziþia lor improvizatã un mijloc
de a trãi din munca altora”12.
Departe de a fi semnificat o
condamnare a noilor instituþii ºi, indirect,
o pledoarie pentru reintroducerea celor
vechi, cum s-au grãbit sã-i tãlmãceascã
gestul unele voci, observaþia criticã a
analistului viza doar eliminarea caren]elor
ºi perfecþionarea sistemului, convins fiind
cã desfãºurarea evenimentelor istorice pe
scara timpului era ireversibilã.
Dintre evenimentele circumscrise
glorioasei domnii a lui Cuza Vodã, patru
au reþinut cu predilecþie atenþia poetului:
secularizarea averilor mãnãstireºti, lovitura
de stat de la 2 mai, legiuirea agrarã din 14
august 1864 ºi, îndeosebi, complotul
detronãrii din 11 februarie 1866.
Pentru cea dintâi gãsea similitudini
în occidentul european, acolo unde biserica
catolicã era mult mai puternicã ºi mai

Ion V\sâi

nr. 48
aprilie 2018

Vitraliu

îndeosebi administraþia postcuzistã,
ocazionau jurnalistului observaþia cu
caracter concluziv: „O chestie mare
socialã s-a rezolvat, impulsiune nouã s-a
dat agriculturii, cu toate acestea arendaºii
sunt tot ruinaþi, þãranii nu stau mai bine,
proprietatea funciarã este dispreþuitã”19.
Verticalitatea omului Cuza, slujind
admirabil afirmarea demnitãþii naþionale în
relaþiile externe ale României, fie cu Poarta
Otomanã, în calitatea-i de încã suzeran,
fie cu puterile europene garante, este o
altã trãsãturã de caracter a domnitorului,
asupra cãreia a stãruit poetul în repetate
rânduri. Este binecunoscut faptul cã, odatã
cu înfãptuirea Unirii, apãrarea intereselor
naþionale a revenit statului român însuºi,
exponentul politicii sale externe fiind, în
primul rând domnitorul; faza manifestãrilor
publice, spontane, a acþiunilor de
propagandã externã, specifice, iniþiate de
patrioþii români paºoptiºti aflaþi în exil, a
memoriilor neoficiale ºi a intervenþiilor de
aceeaºi naturã pe lângã cabinetele
politice, diplomatice, ori cercuri influente
din jurul lor, era de acum depãºitã, o etapã
nouã, superioarã, luându-i locul. Este etapa
diplomaþiei româneºti unitare, oficiale ºi
neîntrerupte, inauguratã de alesul naþiunii
din 5 ºi 24 ianuarie 1859.
Spre deosebire de predecesori, ca ºi
de urmaºi, interesaþi în conservarea ºi
prelungirea ºederii la pupitrul de comandã,
Al. I. Cuza a dovedit, deopotrivã,
contemporanilor ºi posteritãþii, o sincerã
ºi unicã detaºare de mirajul puterii cu orice
preþ, fiind preocupat sã înfãptuiascã marile
obiective ale naþiunii ajunsã într-un moment crucial al existenþei ei istorice20.
„Luaþi istoria României de dincoace ºi de
dincolo de Milcov – îºi îndemna Mihail
Kogãlniceanu compatrioþii adunaþi în jurul
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criptei proaspãt deschisã la Ruginoasa,
spre a primi rãmãºiþele pãmânteºti ale exdomnitorului, la 29 mai 1873; cãutaþi
paginile ei! Se va gãsi, oare, vreun Domn
care sã se poatã compara cu Vodã Cuza?
Nu! Nu poate fi fãcutã comparaþie între
faptele foºtilor Domni ºi ale lui Cuza,
fãcute ca om, ca cetãþean ºi ca ostaº”21.
Dincolo de patetismul ºi exclusivismul unui discurs rostit, în împrejurãri
ce ar putea pretinde un spor de precauþie,
de cãtre cel considerat cu deplin temei
„un arhitect al României moderne”22, se
aflau însã faptele mari, nepieritoare, ale
omagiatului postum, invocate nu doar spre
a anula orice efort denigrator din unghiul
vieþii sale particulare, ci ºi pentru a fixa
jaloanele unei posteritãþi deschise prin
memorabilele cuvinte din finalul aceleiaºi
oraþii funebre: „ªi cât va avea þara asta o
istorie, cea mai frumoasã paginã va fi
aceea a lui Alexandru Ioan I”23.
Absolutizatã, aprecierea avea în
vedere, prioritar, faptul cã Al. I. Cuza
simboliza, ca nimeni altul, Unirea
Principatelor ºi acel dens ºi novator program de reforme structurale, a cãror
realizare semnifica piatra de temelie a
României moderne. De altfel, scurtul rãgaz
petrecut printre strãini dupã scoaterea sa
precipitatã din þarã îi va fi ocazionat fostului
domn necesara privire retrospectivã, ca
ºi contabilizarea principalelor acte istorice
de care-ºi legase numele pe parcursul
mandatului, repetate aproape obsesiv în
cuprinsul celor douã corespondenþe
transmise succesorului sãu, Carol I, la 25
aprilie 1867 ºi, respectiv, în aprilie 1870:
„Alteþa Voastrã a putut vedea – îºi relua ºi
dezvolta ideile, expeditorul, în cuprinsul
ultimei dintre acestea – în hârtiile mele,
care sunt tot în mâinile Voastre, þinta ce
mi-o propusesem când, în 1859, am primit
ca un depozit sacru îndoita coroanã a
României. Ea a putut sã constate cã, fãrã
a mã lãsa sã fiu oprit de încurcãturile din
lãuntru ºi din afarã, am îndeplinit din punct
în punct programul pe care-l trasasem:
Unirea Moldovei cu Muntenia, crearea unei
oºtiri naþionale, trei milioane de clãcaºi
fãcuþi proprietari ºi înzestraþi cu toate
drepturile politice, înapoierea cãtre þarã a
unei cincimi din pãmântul ei uzurpat de
un cler strãin, promulgarea unui cod
întemeietor al egalitãþii civile, constituirea
unei biserici naþionale, instrucþia publicã
fãcutã gratuitã ºi obligatorie, concesia unor
mari lucrãri publice: drumuri, poduri, cãi
ferate, în sfârºit, autonomia þãrii”24.
Acestora le pot fi adãugate cu folos
ºi altele, neenunþate, precum suita
reformelor economice ºi administrative,
introducerea generalizatã a grafiei latine,
înfiinþarea universitãþilor la Iaºi (1860) ºi
Bucureºti (1864), a Pinacotecii, adoptarea
sistemului metric ºi, nu în ultimul rând,
unificarea ºi reformarea sistemului
penitenciar, în corespondenþã directã cu
spiritul înnoitor al epocii, afiºat ºi impus

într-un orizont mai cuprinzãtor. În aparenþã,
simple enunþuri telegrafice, în realitate
fiecare dintre momentele, evenimentele
sau actele istorice rememorate ºi invocate,
purtând pecetea personalitãþii sale, a
revoluþionat societatea româneascã,
cãreia i-a aºternut bazele instituþionale ale
modernizãrii ºi i-a asigurat premisele
deplinei emancipãri politico-naþionale.
Faptele cele mari ale domnitorului,
identificate ºi de marele poet, în ipostaza
de jurnalist politic, Mihai Eminescu cu
„drepturile naþiunii întregi” ºi cunoscute
astãzi prin eforturile succesive ale câtorva
generaþii de istorici, n-au putut fi ºterse,
nici mãcar diminuate în memoria colectivã,
prin silinþa denigratorilor, atenþi doar la
pãcatele mici ale omului; iar detronarea
sa, efect al trãdãrii ºi al bizantinismului
nostru politic, exilul autoimpus, aducerea
prinþului strãin în locul sãu ºi vehementa
campanie de presã circumscrisã acestui
nefericit epilog n-au izbutit sã ºtirbeascã
simpatia popularã faþã de Cuza, simpatie
care a dobândit, odatã cu scurgerea
vremii, veºmânt de legendã.
Ele nu au putut fi clãtinate nici chiar
de spiritul demolator al restituþiilor timpului
pe care-l traversãm25. Paradoxal, silinþele
contestatare ºi patimile generate de
interese meschine, de mirajul puterii, de
invidii ºi de alte slãbiciuni omeneºti, în loc
sã întunece tabloul înfãptuirilor sale, i-au
aureolat deopotrivã caracterul ºi demersul,
ilustrate prin exemplara-i þinutã, în
exerciþiul puterii, ca ºi în exil. Asupra
tuturor acestor aspecte, a contribuþiei
domniei lui Cuza în afirmarea demnitãþii
naþionale, atât în interior, cât ºi în afarã,
s-a oprit ºi gazetarul de la „Timpul”.
„Purtat de o miºcare de-a dreptul
entuziastã” – nota poetul imediat dupã
preluarea redacþiei ziarului – Cuza Vodã a
devenit el însuºi principalul purtãtor al
politicii exterioare [...]. Toate atributele unei
neatârnãri reale s-au câºtigat de cãtre Vodã
Cuza, exceptând firma acestei realitãþi. În
faptã, jurisdicþiunea consularã ºi-a pierdut
terenul sub domnia lui, secularizarea
averilor închinate s-au operat, deºi cãlugãrii
greci se gerau în supuºi ai puterii suzerane
ai Porþii, s-au înfiinþat o armatã relativ
numeroasã ºi completã, s-au proclamat
neatârnarea bisericii naþionale pe baza
vechilor drepturi ale Mitropoliei Moldovei
ºi Sucevei; vechii consuli generali devenirã
de fapt – deºi nu prin titulaturã – miniºtri
diplomatici, relaþiunile internaþionale ale
statului român erau încredinþate unui
ministru al afacerilor exterioare în regulã,
încât întregului aparat al unei depline
suveranitãþi interne ºi externe nu-i lipsea
decât numele propriu, ce pãrea a lipsi din
dicþionarul Apusului european”.
Conchizând, în aceeaºi notã ironicã
direcþionatã nu doar spre exterior, cãtre
acei ce pretindeau a ne fi dãruit
independenþa, ci ºi spre interior, cãtre acei
dispuºi sã creadã acest lucru ori sã-ºi

trãdare prin expresia eufemisticã de „contract sinalagmatic”30.
Pe seama acelei monstruoase
înþelegeri erau puse nu doar efectele interne evidente, principal între acestea fiind
înlocuirea domniei pãmântene,
„reintrodusã de Tudor Vladimirescu prin
revoluþia din 1821”, cu o dinastie strãinã,
ci ºi consecinþele nefaste asupra destinului
românilor încorporaþi artificial în graniþele
imperiilor limitrofe. Eminescu era
încredinþat cã, dacã Al. I. Cuza – statornic
sprijinitor al cauzei românilor transilvãneni
– nu ar fi fost înlãturat de pe tronul þãrii,
autoritãþile politice de la Budapesta nu ar
fi îndrãznit sã proclame unirea
Transilvaniei la Coroana maghiarã dupã
încheierea pactului dualist din 1867. „De
câte ori partidele politice s-au unit – nota
el cu amãrãciune – nu s-au unit decât spre
a face un mare rãu naþiei. S-au unit la ’66,
ca sã rãstoarne pe Cuza Vodã. Dacã nu
l-ar fi rãsturnat, niciodatã unirea Ardealului
cu Ungaria nu se fãcea”31. ªi în acest caz
se poate spune cã opinia lui semnificã un
punct de vedere politic îndelung gândit,
nicidecum unul dependent doar de statutul
ziaristului; convingerea sa este expresia
unei gândiri inspiratã de ataºamentul sãu
pentru viitorul naþiunii ºi al statului român32.
În distribuþia responsabilitãþilor pentru
sãvârºirea a ceea ce numea cu evidentã
ironie „revoluþia de la 1866”, Eminescu
plasa, desigur, în primul rând, pe acei
gratulaþi altãdatã cu epitetele de „venetic”

Carol Îngãduitorul, adânc îngãduitorul, un
panglicar strãin, negustor de gazetã,
rãtãcit într-un popor din vechimea sa
monarhic, poate sã proclame cã, dacã
existã monarhie, e numai pentru cã o
îngãduie acest zgârâie-hârtie”34.
Lui Brãtianu, cãruia îi erau atribuite
practic toate pãcatele îndelungatei
guvernãri liberale (1876-1888) sub care
poetul ºi-a trãit ultima parte a vieþii,
Eminescu îi reproºa absolutismul ºi mai
cu seamã lichelismul sau clientarismul politic, epidemice în societatea româneascã
a vremii, profitabile celor care conspiraserã
ori îl trãdaserã pe Cuza, dar nocive pentru
spiritul public. „Înjosirea de caracter ºi
linguºirea slugoilor pe cari d. Brãtianu i-a
ridicat – scria poetul la 25 martie 1883 –
va fi singurul titlu de recomandare” pentru
ceea ce el numea „a doua ediþie a domniei
fanarioþilor”, din zilele aceluiaºi Carol
Îngãduitorul. „Orice virtute care dã vieþii
publice energie ºi claritate – mai adãuga
el – va fi proscrisã din mijlocul acestor
oameni de rând, atât de rând precum numai
infecþiunea proverbialã a Orientului i-a putut
produce”35.
Dacã domnitorului, devenit regele,
Carol I nu i se putea pune în seamã vina
conspiraþiei din 11 februarie, fiind doar
produsul ei, în schimb era considerat
complice ºi beneficiar al crizei morale pe
care o întreþinea în juru-i, sub masca
îngãduinþei ºi în numele principiului
machiavelic divide et impera. Orice gest,
orice atitudine îi era judecatã ºi apreciatã

37

nr. 41

nr. 48
aprilie 2018

ºi, respectiv, „bizantin”, alcãtuind împreunã
„compania Rosetti-Brãtianu”. Primul era
ridiculizat pentru cameleonismul sãu politic ilustrat prin celebrele fandãri între republicanism (chiar socialism) ºi
monarhism33. Reproducându-i declaraþiile
contradictorii fãcute la scurt interval de
timp, între care una era demnã de o
antologie umoristicã a veacului, jurnalistul
aprecia excesiv de acid cu „nevrednicul”
sãu contemporan, cã „numai în zilele lui
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asimilãrii caracterului cu teoria vârstelor,
în cazul unei rase bãtrâne, el scria
altundeva: „Constatãm cu adevãratã
mândrie cã între trãdãtorii militari de la 11
februarie n-a fost mai nici un român, cã
toþi aciia erau greci, începând cu fiul
fãclierului grec de la Botoºani”. În spatele
lor însã s-au situat civilii, a cãror culoare
politicã desluºitã nu era doar liberalã, cum
ar fi fost de aºteptat în cazul pretinselor
sale obsesii, ci ºi conservatoare, uniþi în

Ion V\sâi

aroge merite fãrã acoperire, poetul aprecia
cã, „departe de a fi un copil gãsit,
neatârnarea României era atât de realã «în
vremea lui Cuza», încât, cu prea puþinã
politicã bunã ºi fãrã cheltuia unui ban roºu
(aluzie la guvernarea liberalã contemporanã lui – n.ns.), ea se restabilise pe
deplin înaintea Tratatului de la Berlin”,
menit, în opinia sa, doar a-i conferi o firmã
prea scump plãtitã26.
Prin recurs la „rãsãritul de soare” al
epocii lui Al. I. Cuza, Eminescu judecã
apoi epoca sa ºi o acuzã sub toate
determinantele ei, îndeosebi din
perspectiva moralitãþii politice. Veritabile
felipice sunt îndreptate împotriva
fãptuitorilor ºi beneficiarilor complotului din
11 februarie 1866, când, în expresia sa,
„o samã de naturã criminalã a ridicat cu
laºitate mâna lor nelegiuitã contra domnului
þãrii [...], a unuia dintre domnii cei mai
patriotici dintre câþi au fost vreodatã în
þãrile Dunãrii române”27. Acel nefericit
episod al istoriei naþionale, asupra cãruia
a revenit aproape obsesiv în coloanele
„Timpului”, semnifica pentru el o piatrã de
hotar despãrþitor între „guvernele
econoame, modeste ºi harnice ale
domnilor români de la 1821-1856",
continuate cu „guvernul de emancipare
politicã ºi socialã al lui Cuza Vodã”, pe
de o parte, ºi ceea ce numea poetul „a
doua ediþie a fanarioþilor”, adicã politicienii
zilelor sale, în rândul cãrora se regãseau
cei mai mulþi dintre conspiratori, pe de alta.
Ca adversar declarat al liberalilor,
Eminescu distingea în organizaþia lor
politicã un „partid al strãinilor” ºi îi
considera urmaºii direcþi ai fanarioþilor.
Simplificând oarecum datele problemei, el
prefigura un fel de model sociologic de
alterare a elementelor autohton ºi strãin
în evoluþia istoricã a poporului român.
Potrivit unui astfel de model, la 1700 ar fi
învins elementul strãin, prin domniile
fanariote; la 1821 – elementul autohton,
prin revenirea la domniile pãmântene; iar
la 1866, din nou elementul strãin, prin acea
„felonie nocturnã” de la 11 februarie28. Încât,
acuzându-i de înscrierea þãrii pe un alt
traiect decât cel firesc, îi considera ºi trata
pe statornicii sãi adversari ca pe niºte
„rãmãºiþe fanariotice” sau „noi fanarioþi”,
deopotrivã sub raport etnic, cât ºi (mai
ales) moral.
„Dacã vom cerceta istoria rãsturnãrii
lui Cuza – nota el într-o filã de manuscris,
reprodusã în Fragmentarium – vom afla
cã aproape toþi conspiratorii, afarã de
câþiva amãrâþi, erau strãini. Strãinii au adus
un strãin”29. Sau, într-un alt loc din aceeaºi
lucrare restitutivã: „poporul românesc – pe
care îl aprecia ca viteaz în rãzboaie,
muncitor ºi liniºtit în timp de pace, grãitor
de adevãr, glumeþ ºi senin, drept ºi bun la
inimã ca un copil – nu e capabil nici de
trãdare, nici de infamie (11 februarie n-au
fost românii: Candiano-grec, Pilat-grec,
Lecca-bulgar)”. Coroborând neputinþa

„Militarii în chestiune, dacã au crezut
în adevãr cã participarea lor la conspiraþie
e necesarã, trebuiau sã înþeleagã – potrivit
aceleiaºi opinii – cã n-o puteau face decât
cu sacrificiul numelui, carierei, vieþii lor
morale. Dacã cineva crede cã trebuie sã
moarã pentru o idee, sã se hotãrascã a
primi moartea, care, în cazul acesta, nu
era fizicã, ci civilã”37. Or, dintre cei vizaþi,
doar unul singur, „având sentiment de
soldat” ºi cuprins de remuºcãri, fãcuse
pasul înapoi, ca ultim gest reparator ºi
hotãrâse, în aceeaºi expresie, a se
sinucide cetãþeneºte. Este vorba, desigur,
de colonelul Nicolae Haralambie,
nenominalizat dar subînþeles, cel care,
potrivit amintirilor de mai târziu ale lui Alex.
V. Beldiman, i-ar fi mãrturisit acestuia,
imediat dupã deschiderea biroului ºi
aflarea corespondenþei secrete a lui Cuza,
regretul de a se fi înºelat ºi de a fi participat
la un act de trãdare38. „Pe toþi ceilalþi – nota
cu amãrãciune ºi dispreþ Eminescu – i-am
vãzut grãmãdindu-se înainte, ba ºezând
în cupeaua suveranului, alãturi de el”. Cine
erau aceºtia, se ºtie ºi, pentru a elimina
dubiile, rãspundea în termeni de acum
obiºnuiþi amintitelor deja acuze lansate de
Vasile Boerescu pe adresa actului de la 2
mai 1864 ºi a fãptuitorilor acestuia.
Din perspectiva necesitãþii, devenitã
imperioasã, a asanãrii morale ºi a
recâºtigãrii credibilitãþii instituþionale în
societatea româneascã, Eminescu ºi-a
declarat rãspicat poziþia contestatarã, nu
doar faþã de „infamia ºi laºitatea” actului
politic de la 11 februarie ºi, într-un sens
mai larg, faþã de întreaga perioadã scursã
în rãstimp, ci ºi faþã de urmãrile
recunoaºterii oficiale, chiar rãsplãtirii
faptelor incriminate, asupra spiritului public. Or, în loc de a pedepsi, prin ºtreang,
acele „creaturi ignorante ºi nule” sau „plebe
semistrãinã” trãdãtoare, cum ar fi sugerat
moralistul, Carol I le-a recompensat prin
acordarea de grade, ranguri ºi chiar cele
mai înalte decoraþii, spre dispreþul
mãrturisit al gazetarului. Acelaºi dispreþ
avea însã ºi alte forme de expresie.
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dincolo de aparenþe, unde descoperea,
dacã nu izvorul relelor, cel puþin un afluent
al sãu. Atribuindu-i cognomenul de
îngãduitorul , Eminescu se explica:
„Îngãduitor, da, de câte ori voim sã ne
sfâºiem noi între noi; îngãduitor de câte
ori devenim oameni fãrã caracter ºi fãrã
conºtiinþã; îngãduitor cu miºelia ºi felonia.
Neîngãduitor însã cu orice caracter de om
adevãrat; neîngãduitor cu orice talent
adevãrat, cu orice superioritate.
Neîngãduitor când ar fi vorba de mãsuri
contra evreilor sau altor strãini”36. Demn
de reþinut este faptul cã, alãturi de alogeni
ºi de conaþionalii cu rãdãcini etnice – mai
îndepãrtate ori mai apropiate – în „grecobulgãrime”, erau culpabilizaþi ºi acei dintre
moldovenii care, din convingere ori din
oportunism, slujeau noul regim, încercând
a-l face uitat, sau chiar blamându-l pe cel
vechi.
Îndreptând mereu ascuþiºul criticii,
împinsã pânã la aversiune, împotriva
celor fãcuþi responsabili pentru brutala
înlãturare a lui Cuza de pe scena politicã
ºi pentru degradarea moralã progresivã
a societãþii româneºti (sugeratã ca una
dintre consecinþe), Eminescu fãcea
totuºi distincþie clarã între adversarii
politici naturali ºi trãdãtorii fostului domn,
respectiv militarii implicaþi în complot.
Oamenii politici care au conspirat
împotriva lui Cuza, scria Eminescu la
21 mai 1882, „îi erau adversari, inamici,
oameni loviþi ºi umiliþi, poate, de fostul
Domn; prietenii uniformaþi, juraþi ºi plãtiþi
pentru a-l pãzi erau trãdãtori. Între
inamiciþie lealã ºi trãdare e o substanþialã deosebire”. Urmãrindu-le
ascensiunea în cariera publicã de la cel
mai neînsemnat slujitor care l-a scos din
þarã pe fostul domnitor, pânã la cel mai
hulit dintre conspiratori, colonelul
promovat general Dimitrie Lecca,
gazetarul condamna cu extremã duritate
pe toþi eroii nocturni de la 11 februarie
ºi, mai ales, pe acei cãrora Cuza le
încredinþase sub jurãmânt statutul de
gardã personalã.
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Titu Maiorescu nota în Jurnalul sãu
cã poetul a pãrãsit ºedinþa Junimii
bucureºtene, la 17/29 noiembrie 1882,
atunci când ºi-a fãcut apariþia în salã, ca
invitat al criticului, Al. Candiano-Popescu,
cel cãruia regele Carol îi acordase cu trei
luni mai înainte medalia Bene-Merenti
clasa I, în aparenþã pentru merite
scriitoriceºti, în realitate pentru conduita-i
politicã39. Nu trecuse neobservat de poet
nici gestul de minimã moralitate sãvârºit
de alte douã personaje politice importante
ale vremii, Lascãr Catargiu ºi Ion Em.
Florescu, de a fi absentat, în martie 1881,
de la festivitãþile prilejuite de proclamarea
Regatului, absenþe justificate prin dorinþa
amândurora de a nu-l întâlni pe cel
considerat iniþiator al ceremoniei, generalul
Lecca.
Onoarea ce i se fãcuse fostului colonel, promovat pentru merite condamnabile
din unghi de vedere moral, în contextul
proclamãrii României ca Regat, diminuase
mult din solemnitatea necesarã
momentului, ridicând încã o datã, în
viziunea cronicarului, pãcatul la rang de
virtute. Pentru cã, reamintea el nu lipsit
de temei, Vodã Cuza, în mãrinimia sa, îºi
iertase, în scris sau prin viu grai, pe toþi
adversarii, „cu excepþia colonelului Lecca
ºi a altor câtorva” de aceeaºi teapã. ªi nu
din motive personale, ci „pentru pata
pentru care acesta a pus-o pentru vecii
vecilor pe steagul þãrii”. Încãlcarea
jurãmântului de credinþã fãcut nu doar
domnitorului, ci steagului ºi þãrii, semnifica,
în opinia sa, o crimã pe care nici scurgerea
timpului ºi nici succesiunea generaþiilor no puteau face uitatã. „Vor trece veacuri –
scria el la 27 februarie 1882 în „Timpul” –
ºi nu va exista român cãruia sã nu-i crape
obrazul de ruºine ori de câte ori va rãsfoi
istoria neamului sãu la pagina lui 11
februarie ºi stigmatizarea acelei negre
felonii va rãsãri pururea în memoria
generaþiilor, precum în orice an rãsare iarba
lângã mormântul vândutului domn”40.
Culpabilizarea generalã nu se oprea
aici doar la momentul istoric al trãdãrii, 11
februarie 1866, ºi nu opera selectiv doar
în rândul fãptuitorilor, ci viza pe absolut
toþi conaþionalii reprezentând, deopotrivã,
societate civilã, armatã ºi clasã politicã.
Din aceastã perspectivã, relativ
scurtã pentru necesara, poate chiar
indispensabila, stingere a pasiunilor, dar
ºi convenabilã prin ºansa corelãrii tuturor
elementelor circumscrise caracterelor ce
reprezentau atunci – în ochii ºi pana lui
Eminescu – atât trecutul, cât ºi prezentul
politic, aprecierile sale critice par, la o
lecturã grãbitã, excesive: laudative, faþã
de Cuza ºi epoca sa; virulente, chiar
denigratoare faþã de noul regim reprezentat
de Carol I. Argumente suplimentare, pe
lângã cele invocate de analist, pot fi aduse
oricãrei din cele douã ipostaze, doar în
planul evoluþiei sau involuþiei moralitãþii
publice. Aici ne mai îngãduim însã o
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observaþie cu caracter concluziv. Câtã
vreme o epocã, cea a lui Cuza, se
încheiase, îngãduind bilanþul, cealaltã, a
regelui Carol I, se afla în plinã derulare,
avându-l pe cronicar mult prea apropiat de
detaliile aluvionare ale vieþii politice
cotidiene ºi lipsit de ºansa obiectivãrii,
numitã perspectivã, a aceluiaºi efort
bilanþier.
Prin urmare, împãrtãºind în
integralitate opiniile marelui poet ºi
temutului gazetar privitoare la
personalitatea exemplarã a lui Cuza Vodã,
apreciem cã cel puþin unele dintre
afirmaþiile, expresiile sau etichetele cu care
ºi-a gratulat contemporanii politici în ultima parte a vieþii vor fi fost parþial
amendate, nuanþate sau rectificate, dacã
ºi timpul ar fi fost mai rãbdãtor cu fiinþa
sa, dincolo de forþa geniului.

Constantin TTrandafir
randafir

Anul acesta, când s-au împlinit 180
de ani de la naºterea lui Hasdeu (1838), e
ºi anul centenar al marii Uniri a românilor
– o coincidenþã în multe privinþe grãitoare.
Una dintre cele mai evidente dimensiuni
ale personalitãþii marelui savant este, fãrã
îndoialã, contribuþia lui la deºteptarea
conºtiinþei naþionale, contribuþie pe care o
semnala ºi Mircea Eliade, autorul ediþiei
Hasdeu (1937), ca imperativ esenþial.
Pe la 15 ani publicã (în Svernaia
pcela) o evocare a descãlecãrii lui Dragoº
cu prilejul împlinirii a jumãtate de mileniu
de la întemeierea Moldovei. Tot acum, are
gata o lucrare despre mitologia dacilor ºi
îºi anunþã câteva comunicãri ºtiinþifice. În
1857 vine în Iaºi ºi în anul urmãtor editeazã
revista România, o tribunã unde activeazã
intens pentru unirea Principatelor ºi pentru
cultivarea sentimentului de unitate
naþionalã în accepþie mai cuprinzãtoare.
E revista ieºirii lui Hasdeu cu aplomb în
public: „În adevãr, am fi fost mai fericiþi
dacã conferinþele din Paris, conformându-se cu dorinþele Principatelor, ar fi
decretat unirea lor într-un singur stat ºi
punerea în capul noului stat al României a
unui prinþ strãin. Unirea ne-ar fi dat o vieaþã
mai puternicã, prinþul strãin ne-ar fi ferit
de noi înºine (subl. mea), patimile ºi
rivalitãþile ambiþiilor personale, într-un
cuvânt de pericolul desbinãrilor ºi a
prigonirilor interioare tocmai în momentul
crizei de moarte sau de vieaþã prin care
avem a trece” (România, an I, nr. 1, 18
noiembrie, 1858). ªtia ce spune tânãrul
de 20 de ani, precoce, supradotat ºi de o
cutezanþã iritantã. Adânc pãtruns de duhul
românismului, viseazã o pleiadã „curat
româneascã” în stare sã-ºi susþinã ideea
de unitate, cum e spusã stricto sensu
peste foarte puþin timp: „Într-o altã lecturã,
eu mã încercai a vã demonstra, cã toþi
românii, cei din Carpaþi, ca ºi cei din
Balcan, acei din Moravia ca ºi cei din
Istria, poartã sigiliul unei origini comune”.
În articolul Convenþiunea ºi þara aprecia
caracterul benefic al prevederilor de cãtre
puterile garante cu privire la desfiinþarea
privilegiilor ºi rangurilor boiereºti în
Principatele Unite, îmbrãþiºarea ideii de
libertate individualã, care stimuleazã
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B.P. Hasdeu [i ideea de unire

demnitatea românilor ºi dragostea pentru
þara lor. În definitiv, fundamente ale
democraþiei: „Sã ne adunãm cu toþii
împrejurul acestui principiu ºi sã înscriem
cu litere mari ºi neºterse pre stindardul
nostru: «Respectarea constituþiei ºi
apãrarea ei de orice încãlcare din orice
parte ea ar veni»”; „cã toþi românii sunt de
acum deopotrivã înaintea legii, înaintea
dãrilor ºi deopotrivã admiºi în funcþiile
publice a îmbelor principate (...) cãci toate
privilegiile, scutinþele ºi monopolurile de
clasã sunt de acum desfiinþate; - cãci
rãspunderea funcþionarilor înalþi ne dã
garanþii în contra arbitrariului ºi a abuzurilor,
ce ne-au sfâºiat pânã acum”.
Revista România fiind suprimatã,
Hasdeu editeazã numaidecât (1859) Foaea
de storiã românã , ce se anunþa
eminamente ºtiinþificã, dar obiectivele
adiacente ºi chiar declarate (subtitlu: Anul
Unirei I) erau susþinerea unirii, viziunea
integratoare a istoriei naþionale în
ansamblul istoriei universale, istoria ca
modalitate de înþelegere a „duhului
veacului”, pornind de la aspectele vieþii
obºteºti. Ca sã atragã ºi alþi colaboratori
„din toate þãrile române”, Hasdeu scoate
a treia revistã Foiþã de Istorie ºi Literaturã
(1860), pentru a da un nou impuls vieþii
culturale româneºti. Istoria ºi literatura sunt
socotite mijloacele capitale întru împlinirea
acestui deziderat: „Istoria este criteriul
legilor naºterei, creºterei, desvoltãrei,
slãbirei, pierei ºi renaºterei a popoarelor,
în spaþiu ºi în timp...”; „Foiþa mea leagã
literatura cu istoria, ea þinteºte, prin urmare,
a fi o foaie, raþionaleminte popularã a
românului”. Este lãudatã contribuþia
miºcãrii istorice ºi literare a corifeilor ªcolii
Ardelene, care a adus „o ispravã bunã, o
ispravã care nu mai poate a pieri de acum
înainte, deºi a perit necesitatea

extremitãþilor”. „Extremitãþile” din prea
mare entuziasm patriotic sunt denunþate
în faimosul studiu-pamflet Perit-au dacii?
Care constituie ºi esenþa orientãrii
autohtonismul hasdeian. În cuprinsul Foiþei
sunt supuse criticii argumentele
reprezentanþilor ªcolii Ardelene cu privire
la originea exclusiv latinã a limbii ºi
poporului român. Cu dovezi irecuzabile de
o rarã vehemenþã este contrazisã ideea
exterminãrii întregului popor dac de cãtre
romanii cuceritori. Rezultã o realitate
susþinutã cu mijloacele unui pamflet
corosiv la adresa „doctorilor ardeleni”,
glorioºii Samuel Micu (Klein), Gheorghe
ªincai, Petru Maior, August Treboniu
Laurian, Al. Papiu Ilarian, Eftimie Murgu
etc. Diatriba, caricaturizarea, inclemenþa
au ºocat opinia publicã: „De-i credeþi [lui
Dio Cassius], apoi trebuie sã recunoaºteþi,
precum vom vedea îndatã, împotriva
dorinþei voastre, cum cã dacã dacii n-au
pierit, în ambele cazuri sunteþi ºarlatani”;
„Domnilor doctori ardeleni! Sunteþi în stare
a dovedi toate aceste, fãrã a cãdea în
prepus de lipsã de doagã? Staþi, cã gâcesc
eu rãspunsul. Veþi spune cã jertfiþi doagele
în folosul patriotismului?” Nemulþumirea ºi
protestele cvasiunanime l-au determinat pe
Hasdeu sã-ºi înmoaie vocea în finalul
ireverenþioasei cercetãri. „Mã folosesc de
a putea rãspunde aici la oarecari învinovãþiri
din partea unor limbuþi. Despre chibzuinþa
lor, toatã osteneala mea, întru descoperirea
adeveratului punt de purcedere al istoriei
rumâne, ar fi o faptã antinãcionariã. Ei se
vânzolesc pânã ºi a presupune în mine
planuri diabolice, nisce planuri cari de aº
sci cã vor pute vreodatã a se furiºa în gândul
meu, mi-aº tãia limba ºi mânele, pentru ca
urâta cugetare sã rãmânã stearpã, fãrã
putere de a eºi afarã prin scriere seau prin
viu grai”. De altfel, în conferinþa þinutã în
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îndârjirea apãrãrii fiinþei naþionale i-au
întãrit încrederea în realizarea Marii Uniri.
Savantul, romantic de altfel, nu se fereºte
de stilul apoteotic, gen Alecu Russo,
Nicolae Bãlcescu: „Când intrã cineva în
hotarele acestei þãri, ocolite de Alpi în
specia unei coroane, dupã expresiunea lui
Eutropiu; când vede aceºti munþi de granit
a cãror culme se pierde în nori, mijlocul e
acoperit de zãpadã, iar picioarele se scaldã
în cristalul izvoarelor, când priveºte aceºti
giganþi brazi, ale cãror rãdãcine se înfig în
vale, pe când vãrfurile întrec piscurile
stâncelor; când aruncã cãtãturã asupra
acestor palaturi de frunzã, d-asupra cãrora
luceºte Soarele, dar în întrul, pentru
desimea crângelor, domneºte noaptea cea
mai neagrã; ei bine, în faþa acestei
fortãreþe, clãdite cu mâna lui Dumnezeu,
din munþi, din brazi ºi din întuneric, o mirare
involuntarie cuprinde spiritul: cum oare de
n-a salvat ea libertatea naþionalitãþii române
din Transilvania?” Pentru aceastã libertate
revine de mai multe ori pe locurile îndrãgite,
iar în 1874 s-a decis sã rãmânã aici trei
luni datoritã abundenþei documentelor
inedite descoperite peste munþi, Braºov,
Sibiu, Cluj, Bistriþa, Alba Iulia. Minunându-se cu gândul la „libertatea” , adicã
eliberarea ºi Unirea cea Mare cu Þara
Mamã a acestui teritoriu românesc: „Nici
o þarã nu e mai avutã [în documente] ca
Transilvania ºi ni una, totuºi, n-a fost mai
puþin cercetatã, astfel cã un nãmol de
tezaure istorice zace acolo necunoscut,
în fiecare oraº, în fiecare târguºor, adesea
chiar prin sate”.

Vitraliu

Simplificând expunerea, sã vedem
numai cum privea Hasdeu deschiderea
Þãrii cãtre noi orizonturi. În exterior are
mirajul Europei, mai ales cãtre luminile
Apusului, monumentele clasicitãþii ºi ale
Renaºterii, civilizaþia ºi cultura, cãtre
biblioteci ºi arhive prin intermediul cãrora
sã intre în contact cu manuscrisele ºi
hrisoavele care vorbeau de istoria
naþionalã. La Londra e mânat de a citi ºi
copia Evangheliarul românesc de la 1574.
Pentru treburi similare trece mai multe zile
pe la Paris, la întoarcere se opreºte la
Pesta pentru a copia manuscrisul
Anonymus Logosiensis. Nici vorbã de cine
ºtie ce complex, dimpotrivã se aºtepta ºi
primea lauri. Era privit cu respect de
Angelo de Gubernatis, Gaston Paris, Hugo
Schuchard, Gustav Meyer etc. Un înþeles
mai larg dã Hasdeu unirii românilor,
acordând un interes maxim întregului
spaþiului etnic românesc. De exemplu, îl
captiveazã partea transdanubianã a
României. Face, una dupã alta, douã
cãlãtorii în spaþiul încãrcat de istorie al
Dobrogei. Pe de altã parte, este
entuziasmat în cea mai mare mãsurã de
Oltenia în care vede unul din centrii
germinativi ai românismului. Cãlãtoreºte
de mai multe ori la Craiova cãreia îi
consacrã monografia Originile Craiovei
1230-1400 . Împreunã cu colonelul
Vlãdescu de la Craiova, aduce steagul
preþuitului Tudor Vladimirescu „în arsenalul
armatei”.
Împreunã cu soþia, viziteazã Braºovul,
Fãgãraºul, Sibiul, Sebeºul, Bãlgradul,
Clujul, Turda, Abrudul, Roºia Montanã –
locul de baºtinã al Iuliei. E de înþeles cã
scopul principal al cãlãtoriei era sã
studieze „suferinþele românismului”, cum
spunea Iosif Vulcan, „sã facã cunoºtinþã
cu toþi conducãtorii noºtri din Ardeal”, cu
credinþa formãrii unui front de luptã pentru
marele ideal al unirii. Întâlnirea cu
Transilvania i-a produs impresii vibrante.
Farmecul locurilor, frumuseþea veche a
datinilor, tãria conºtiinþei de neam,
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salonul Ateneului Român cu tema Cine au
fost dacii? va sintetiza cu expuneri lipsite
de retorica sardonicã.
Solicitã Ministerului Instrucþiunii
Publice sã susþinã un curs de „istorie criticã
a patriei”, douã ore pe sãptãmânã, fãrã
platã pentru studenþii Universitãþii ºi elevii
claselor superioare din Colegiu, pentru a
demonstra, între altele, cã toate cercetãrile
sale de pânã acum „n-au avut alt scop
decât de a deosebi gintele strãine ce s-a
strecurat prin þãrile noastre, spre a dovedi
cu atât mai bine, în urmã românismul
curat al românilor
românilor...”. E amânat, în
schimb e numit delegat oficial al României
la expoziþia arheologicã de la Cracovia cu
misiunea de a aduna documente privitoare
la istoria noastrã. A fãcut o excelentã
impresie, e numit membru al Societãþii
Arheologice Iagelone de la Cracovia,
procurã numeroase documente ºi
manuscrise, între altele poemul istoric în
limba polonã a lui Miron Costin. În 1862
scoate Foiþa de istorie ºi literaturã Din
Moldova denumitã de la numãrul 10 înainte
Lumina. Istoria îºi aliazã ºi aici literatura,
dar pe un plan de o mai mare anvergurã
decât începuse în Foiþa de la 1860 ºi
împreunã, pe traseul acestor însemnãri,
au în vedere abordarea marilor întrebãri
naþionale, unirea înainte de toate. În noua
direcþie literarã se preconizeazã orientãri
estetice care implicã etnicul cu o justã
deschidere spre valoare autenticã. ªi
umorul din Aghiuþã e pus în slujba
idealurilor democratice, iar Arhiva istoricã
a Românilor cumuleazã un corpus de
documente care vor sta la baza
urmãtoarelor sinteze.
În vara anului 1863 întreprinde o
cãlãtorie de documentare în Munþii
Apuseni, împreunã cu 20 de studenþi.
Acum o cunoaºte pe Iulia Faliciu, o fatã
simplã, orfanã, al cãrei pãrinte s-a jertfit
în 1848. Hasdeu se cãsãtoreºte cu
aceastã ardeleancã din curata vatrã
strãmoºeascã ºi familia devine, dupã
mãrturisirea savantului, un simbol al
românismului. Într-o conferinþã de mai
târziu, O nevastã româncã, ilustrul so pune
pe seama dispãrutei tovarãºe de viaþã
gândul emoþionant: „Tu eºti moldovean,
eu sunt ardeleanã, Lilica [fiica lor] era
munteancã; locaºul nostru prin întemeietori
ºi oaspeþi va fi datã o miniaturã a Daciei”.
Face cãlãtorii de studii în Serbia, Ungaria,
Austria, Boemia, Franþa. Militeazã pentru
un congres panlatin la Paris prin care sã
se creeze un curent favorabil apropierii
României de naþiunile surori. Este ales
preºedinte al societãþii „Românismul” ºi la
iniþiativa sa, editeazã revistele Traian ºi
Columna lui Traian. Întâmpinã dificultãþi
în organizarea ºi susþinerea festivitãþilor
de la Putna, urmate de filipice împotriva
„negrei trãdãri”. Se dedicã înfiinþãrii unui
forum naþional al Ziariºtilor români. ªi în
luptele sale politice are o supremã devizã;
Existã un singur suveran: poporul”
„Existã

Ioan Holban

Gala Galaction
„Aceste scrisori nu sunt nici ale celor
cãror le-am adresat, nici ale mele care
le-am scris – ci sunt ale literaturii
româneºti”. Aceastã precizare, adãugatã
ulterior redactãrii primelor pagini din Jurnal1,
este cât se poate de explicitã în privinþa
proiectului, a intenþionalitãþii ºi finalitãþii lui
literare; modelul trebuie cãutat în jurnalul
fraþilor Goncourt, al cãrui prim volum
apãruse în 1887, cu un deceniu înainte de
prima însemnare a lui Gala Galaction; de
altfel, autorul însuºi vorbeºte câþiva ani mai
târziu, în 1905, de „mania Goncourt” care
„l-a pasionat” în anii debutului sãu literar.
Prima filã a jurnalului este datatã „11
septembrie 1898”, textul adoptând însã
pactul specific autobiografiei: „Sunt nãscut
în anul 1879, la moºia Dideºtii din judeþul
Teleorman. Am crescut acolo pânã la
vârsta de 12 ani, când am venit în
Bucureºti ºi am intrat solvent în internatul
Liceului Sf. Sava. Tata a murit acum vreo
6 ani; era un om voinic ºi frumos; era deseori
violent, necumpãtat, fodul ºi cheltuitor.
Iubea chefurile, femeile, caii ºi armele. Era
însã uneori de-o poezie ºi de o filozofie
fermecãtoare. Era un povestitor
incomparabil. Mama e sãnãtoasã ºi o sã

trãiascã mult peste cei vreo 45 de ani pe
care îi are. E o femeie incultã dar înþeleaptã.
I-a murit bãrbatul; i-au murit 3 copii; totuºi
a rãmas seninã ºi dreaptã. Are o adâncã
putere de resignare. Am un frate de vreo
17 ani. E un bãiat frumos ºi de o sãnãtate
de fier. E inteligent, dar e foarte ºtrengar ºi
viaþa lui de om îmi inspirã temeri mari. Am
o sorã de 12 ani. E o fire ciudatã. Aratã un
dar de a scrie (poezie ºi prozã) absolut
surprinzãtor. Cred cã o sã ajungã o scriitoare
mare (...) Purtându-mi gândurile, de la cele
mai depãrtate amintiri ale mele, pânã în
prezentul în care scriu aceastã scrisoare,
adicã îmbrãþiºându-mi viaþa întreagã,
conºtiinþa mea îmi spune cã sunt un om
deosebit, un om aparte, dacã nu un om
bizar. Ca sã pun oarecare ordine în
analizarea caracterului meu, voi încerca sã
mã consider succesiv, din cele trei puncte
de vedere ale psihologiei: inteligenþã,
sensibilitate ºi voinþã; dar se înþelege cã
voi amesteca multe lucruri (...) Cred cã am
darul de a scrie ºi mai toþi cari m-au citit
m-au întãrit în credinþa aceasta. Însã darul
meu de a scrie aº zice cã are douã rãdãcini:
una creºte dintr-o sensibilitate excesivã,
ascuþitã ºi bolnãvicioasã ºi mã îndreaptã
cãtre romanul de analizã psihiatricã, iar
cealaltã creºte dintr-o inteligenþã bine
intenþionatã, optimistã ºi filantropicã ºi mã
îndreaptã cãtre filozofie tristã, cãtre studii
istorice ºi literare.”
Aceastã modalitate „hibridã” pe care o
adoptã autorul, unind procedeele specifice
jurnalului, autobiografiei ºi textului epistolar,
fusese intens practicatã în literatura anterioarã, proza româneascã din secolul XIX –
cu doar câteva excepþii – constituindu-se
în jurul fragmentului
autobiografic: evocarea
sau – cu un titlu foarte
frecvent în epocã dar ºi
dupã aceea – „amintirea”
reprezintã
marca
specificã a primei vârste
a epicii noastre. În cazul
particular al jurnalului lui
Gala Galaction mai
trebuie fãcutã însã o
precizare: tânãrul Grigore
Piºculescu, gãsind în
jurnalul fraþilor Goncourt
un model ºi, mai mult
încã, „poteca mea zilnicã
în grãdina desfãtãrilor
profesionale”, va începe
un jurnal în 1896, pe care
însã scriitorul îl va
distruge ulterior; e de
presupus cã „noua”
Ioan Holban
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formã a jurnalului, aceea din 1898, este, în
bunã mãsurã, rodul încercãrilor de a adapta
modelul invocat („Am început prin anul 1896
ºi eu un jurnal. Eram acum extern, aveam
odãiþa mea ºi masa mea de lucru ºi nu mai
simþeam constrângerile internatului. Mã
strãduiam în acest jurnal, sã privesc
lucrurile, operele de artã ºi pe oameni, aºa
ca fraþii Goncourt. Cãutam sã fiu, în notaþiile
mele, amãnunþit, revelatoriu, ascuþit, original!... precum erau fraþii Goncourt, în
notaþiile lor...”) la condiþiile ºi modalitãþile
deja „clasicizate” (amintirea ºi epistola), la
o paradigmã literarã cu un prestigiu
incontestabil în epocã.
Din chiar secvenþa sa de deschidere,
textul structureazã o duratã, perspectiva
fiind aceea a „îmbrãþiºãrii vieþii” ºi nu a
consemnãrii „fragmentelor” ei cotidiene, în
succesiunea lor; jurnalul vieþii e, în fond,
povestirea ei. Elaborarea acestei durate,
adunând într-un punct de convergenþã
proiecþia în viitor (pe care o implicã „darul”
de a scrie) ºi retrospecþia cãtre „cele mai
depãrtate amintiri”, este nu numai un efect
al perspectivei, ci, poate în primul rând
efectul pendulãrii textului între cele douã
momente esenþiale ale „fiinþãrii” sale : între
scriere ºi transcriere, redactare ºi copiere
– revizuire, între anul, ziua notaþiei ºi etapele
succesive ale verificãrii acesteia pentru cã,
iatã, ce se vede ºi se scrie în 1898 este
revizuit în 1902, 1924, 1950. Prezenþa
acestor repere corespunde unei dinamici
speciale a textului –, dacã jurnalul e chiar
timpul scrierii lui, el se împlineºte ca fapt
literar prin transcriere ºi prin contactul direct cu destinatarul real al paginii
„modificate”, supervizate de autor.2 Cel mai
adesea (auto)ironice, notele din subsolul
paginii constituie un adevãrat dialog al
vârstelor ºi sensurilor, fiecare contrapunct
calificã faptul trecut, îi acordã, pe lângã
aceastã plasare în duratã, un atribut, o
calitate ºi o investiturã pe care doar timpul
ºi evoluþia fiinþei pe palierele lui le puteau
aduce. Autorul de la altã vârstã, copistul
jurnalului, cel care revizuieºte, transcrie,
verificã, acordã calificative, reprezintã figura
destinatarului implicit, a cititorului virtual;
Gala Galaction amorseazã contactul cu
posteritatea în notele ºi introducerile
succesive la caietele în care ºi-a transcris
jurnalul. Cine creeazã însã aceastã figurã
a textului ºi, mai ales, ce anume îi determinã
funcþiile? E, mai întâi, desigur, necesitatea
transcrierii, actul care transformã faptul de
viaþã în fapt literar. Dar destinatarul implicit
(cititorul unor scrisori care sunt ale literaturii)
este o creaþie a destinatarului real (cel cãruia
i-au fost adresate aceste scrisori, cel care

le-a citit în momentul imediat urmãtor
redactãrii lor). Jurnalul a avut un prim ºi
sever „cenzor” în persoana „adrisantului”
epistolelor, sora Zoe Dimitriu, viitoarea soþie
a prozatorului; ea suprimã paginile unde
simte „trãdarea”, se preocupã intens de
imaginea pe care o lasã ºi ea prin medierea
acestui jurnal aceluiaºi destinatar implicit,
dialogul cu posteritatea angajând, aºadar,
nu doar autorul, ci ºi pe cei pe care i-a scris
acesta. Nimic mai inexact decât atributul
„intim” pentru jurnalul lui Gala Galaction; text
prin excelenþã „public” (scrisorile sunt citite
nu numai de sora Zoe, ci ºi de doamna
Sacara, de N. D. Cocea), jurnalul suferã
numeroase transformãri. Preocupatã, ºi ea,
de instanþa destinatarului implicit, la care
se gândeºte cu teamã, sora Zoe distruge
paginile neconvenabile, dar face ºi adãugiri,
cu nuanþãri considerate necesare: iatã felul
cum acþioneazã primul cititor al jurnalului:
„Povestirea celeilalte dragoste... m-a
indispus, m-a supãrat, m-a întunecat”, scrie
autorul; iar sora Zoe adaugã : „ a aceluia,
nu a mea”. Coautorul acestor pagini îºi scrie
propriul text în perspectiva „judecãþii”
cititorului din posteritate, a adevãrului pe
care îl va cãuta acesta : Zoe Dimitriu nu
sesizeazã pactul literar, conform cãruia tot
ce e prezent devine trecut, se fictivizeazã
dinspre clipa îndepãrtatului contact cu
cititorul implicit spre momentul producerii
notaþiei modificate; fãrã sã ºtie, coautorul
participã la aceastã operaþie, stabilind, prin
proiectul sãu de dialog, un nou plan al
ficþiunii.
Transcrierile ulterioare operate de
cititorul real (sora Zoe ºi autorul) au rolul de
a corecta aceste... corecturi, de a revizui
ceea ce a fost deja revizuit. Jurnalul îºi
descoperã în aceste note „publicitatea” ºi,
totodatã, sensul dorit al contactului cu
cititorul implicit; prima sa „materializare” este
– cum s-a vãzut – figura autorului însuºi.
Dar acest dialog al celor douã instanþe ale
textului nu este singurul element care
conferã notaþiilor aura ambiguitãþii,
transferând centrul de focalizare de pe

„adevãr” pe „verosimil”, de pe „mãrturie” pe
„literaturã”. Cum ne spune autorul, au mai
existat ºi alte caiete, încã mai „intime” decât
cele conþinând însemnãrile de jurnal; cercuri
succesive ale „intimitãþii”, alcãtuind un
labirint unde „celãlalt” (cititorul) va cãuta
zadarnic adevãrul, mãrturia, sinceritatea
etc.; aceastã ascundere ºi aceastã cãutare
reprezintã, în fond, chiar dinamica faptului
literar. Dar, ce „se ascunde” ºi ce „se cautã”
în jurnal? Iatã: „Prezentul e atât de
fulgerãtor în scurtimea lui, încât poþi sã-i
spui cã e o pãrere a Trecutului. Toate
lucrurile, ca sã fie, ca sã aibã fiinþã ºi
valoare pentru sufletul nostru, trebuie sã fi
fost, adicã sã fi trecut. Deci, în aparenþã :
deºi un paradox – în fond e un adevãr, cã
pentru sufletul omenesc, un eveniment
este, trãieºte ºi doare, atunci când nu mai
este, când a fost, când a trecut.” Acest
fragment dezvãluie, înainte de toate, o
concepþie clarã asupra raporturilor fiinþei cu
momentele propriei existenþe; prezentul („ce
se ascunde”) dobândeºte calitatea de a fi,
valoarea sa adicã, prin plasarea în duratã,
prin trecerea sa în trecut („ce se cautã”);
aici se afla ºi explicaþia formei speciale a
jurnalului lui Gala Galaction. Amintitele
cercuri succesive ale intimitãþii, unde
autorul ascunde prezentul ºi unde
destinatarul implicit va cãuta trecutul,
corespund unei „reþele” de cititori, neobiºnuit
de densã pentru convenþia jurnalului intim:
„scrisorile” care îl compun sunt citite de
Zoe Dimitriu ºi de cei apropiaþi ei, caietele
au dedicaþii pentru urmaºi (redactate astfel:
„14 februarie 1950. – Draga tatei Marioarã,
îþi voi da, peste câteva, zile, acest caiet,
ca sã-l citeºti ºi sã-l pãstrezi. Dupã el vor
veni ºi altele. Precum vezi, din notele pe
cari le-am atârnat pe ici pe colea, la ºaua
Rosinantei lui Don Quichote – azi... m-am
apropiat de Sancho Pança! M-am gândit,
uneori, cã acest caiet ar arde, cu veselie,
în soba mea, dar – poate cã mai târziu
(dupã vreo alþi 50 de ani) – ar fi binevenit
pentru te miri ce scormonitor de documente
psihologico-literare. De tipãrit nu poate fi
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vorba. Þi-l las þie ºi tu – fireºte! – scumpilor
noºtri Mihai ºi Rãzvan cari, în zilele lor, vor
simþi, poate, nevoia sã-ºi aducã aminte cine
a fost bunicul lor”), fiecare paginã fiind apoi
verificatã de autorul care se substituie
cititorului virtual, într-un ultim ºi decisiv
„test”. Înainte ca „amicul îndepãrtat” sã
decidã, autorul va fi încercat sã ghiceascã
„verdictul” prin plasarea textului în instanþe
din imediata apropiere: soþia, prietenii,
rudele, copiii, nepoþii sunt convocaþi, într-o
subtilã regie, sã descopere cu o clipã mai
devreme cum va fi citit jurnalul: „Sã
presupunem cã acest Jurnal al meu iese
într-o zi la luminã ºi sã mai presupunem
(se mai petrec ºi anomalii pe acest pãmânt)
cã trezeºte, pe ici pe colo, zgomot ºi luare
aminte. În aceastã ipotezã, tu, cititor
entuziasmat de vol. II din Jurnal ºi Scrisori,
tu, Phoenix pe care viitorul te conþine
deocamdatã numai în cenuºã, tu vei hotãrî,
în acest proces, cine avea dreptatea cea
mai netrecãtoare”; frecvenþa unor segmente
de acest tip, ca ºi succesivele verificãri,
revizuiri ºi lecturi contureazã o retoricã
particularã ale cãrei elemente structureazã
codul ºi orientarea dialogului cu cititorul
implicit. Astfel, în pofida tuturor aparenþelor
(scrisorile sunt texte „închise”, a cãror
elaborare are o duratã specificã, definitiv
încheiatã odatã cu expedierea spre
destinatar), jurnalul lui Gala Galaction este
un text în lucru, iar regia notelor de subsol,
cu deconspirarea intervenþiilor cititorilor reali,
fixeazã ceea ce aº numi un jurnal al
jurnalului, contrapunctul scrisorilor al cãror
„adevãr” îl relativizeazã, aºezându-l sub
semnul verosimilului, al ficþiunii ºi literaritãþii.
Iar aceastã literaritate se defineºte în
jurnalul lui Gala Galaction prin traiectoria
eului, a figurii care structureazã multiplele
planuri ale ficþiunii: „sunt întâi un cronicar
pentru mine însumi ºi pe urmã pentru
cealaltã lume”, afirmã autorul într-una din
notele anului 1905. Cronica existenþei ºi
formãrii scriitorului uneºte procedee
specifice unor numeroase specii narative;
spaþiul autobiografic pe care îl desemneazã
jurnalul este abordat din diverse unghiuri,
cu modalitãþi diferite, dominantã rãmânând
evocarea. Elipsele frecvente, rezumatele,
corecþiile ulterioare, „expulzarea” unor pagini
ºi adãugarea altora creeazã ansamblul
ficþional al textului care fixeazã în centrul
sãu eul, personaj ºi persoanã, deopotrivã;
naratorul încalcã adesea pactul jurnalului
(al „adevãrului” ºi „sinceritãþii”) pentru a-l
afirma pe cel al poveºtii (al verosimilului);
notaþia e, frecvent, amintire, consemnarea
trece în evocare; efectul duratei, al jocului
acesteia se descoperã prin pendularea
textului între prezentul consemnãrii
cotidiene ºi imperfectul evocãrii. Faptele
sunt mereu dublate de amintirea lor, iar
elipsele, de dimensiuni variabile (zile, luni,
ani), ca ºi rezumatele, obligã cititorul la
reveniri, la reconstrucþia perioadei absente;
textul în lucru solicitã nu atât privirea
cititorului, cât vederea sa, viziunea asupra
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întregului, care îi va permite „umplerea”
golurilor ºi „recuperarea” substanþei absente, „pierdutã” prin evocare. De altfel,
intervenþia lui tu este una foarte activã în
jurnal; figura acestui destinatar implicit,
mereu somat de naratorul textului, se
constituie într-o adevãratã reþea de funcþii;
el este judecãtorul, instanþa chematã sã
decidã („Cine a avut dreptate, ei sau eu –
judecaþi voi, cei ce mã veþi citi ºi veþi citi
Biblia mea, peste cincizeci de ani”), omul
necunoscut care trebuie sã afle („Amici ºi
cititori ai mei, pe cari vã vãd în amfiteatrul
tainic al viitorului, aflaþi cã prietenul ºi colegul
meu, scriitorul meu Liviu Rebreanu m-a
jignit, în fiica mea, cum nu m-a jignit nimeni,
de când sunt cine sunt!”) ºi a cãrui
curiozitate, fireascã, se cere satisfãcutã
(„Notez pentru curiozitatea cititorilor mei de
peste un veac !... cã au defilat pe dinaintea
mea câteva dintre capetele zise
conducãtoare ale Ministerului educaþiei
naþionale, cultelor ºi artelor, în frunte cu
ministrul Traian Brãileanu”), în sfârºit, cel
chemat sã reconstruiascã: „Cu toate
acestea, în viaþa de azi, confinatã ºi fãrã
evenimente (asta în 1918! – n.n.), pe care
o ducem, s-ar putea gãsi pãrþi interesante,
sau – te pomeneºti cã –, în zile viitoare, îºi
vor bate unii oameni capul sã afle cine ºtie
ce argumente, fapte ºi documente în
sprijinul te miri cãrei fantezii sau erezii, care
ºi-ar fi avut rostul în vremea noastrã. Te
pomeneºti cã aceste zile blafarde, pe cari
le ducem azi, vor fi rechemate ºi cercetate
cu interes de vreun cititor sucit, ascuns în
viitor, în vreun studiu istoric, în vreun roman, sau în vreo lucrare, genialã ºi absurdã
de care nici nu visãm.”
Evocarea ºi apelul la instanþa
posteritãþii sunt miºcãrile lãuntrice ale
textului: amintirea ºi „procesul” trebuie sã
lumineze faþa ascunsã a faptelor, aceea
care e opritã provizoriu „sã vazã lumina zilei”.
Aceste funcþii ale naratorului ºi destinatarului
implicit stabilesc coordonatele spaþiului
autobiografic; în principal, amintirea celui
care scrie ºi reconstrucþia celui care citeºte

44

determinã structura planurilor ficþionale ale
textului: „24 noiembrie 1939 (vineri). – Ce
am voit eu sã notez la data aceasta ?...
Am scris-o ºi a trebuit sã închid caietul!
Pagina a rãmas goalã ºi glasul cronicii a
amuþit. Cred cã voiam sã însemnez, din
evenimentele româneºti, noua schimbare
de guvern: guvernul Tãtãrãscu în locul
guvernului Argetoianu, sau poate altceva...
La urma urmei, este cam acelaºi lucru: a
scrie ºi a nu scrie!...”: atunci când notaþia
unei zile surprinde „uitarea”, minusul de
informaþie”, lipsa unei verigi din lanþul
evenimenþial, cititorul trebuie sã
„performeze” pagina albã cu ajutorul propriei
informaþii ºi, mai ales, folosindu-se de
portretul-robot al personajului-narator, sã
determine cauzele ascunse ale omisiunii:
condus prin labirintul cercurilor succesive
ale intimitãþii, confruntat cu „opiniile”
cititorilor reali de dinaintea sa3 ºi cu atâtea
„adevãruri” care ascund mai mult decât
descoperã, cititorul din posteritate,
adevãratul destinatar al „scrisorilor”, este
chemat sã imagineze, sã lucreze ºi el pe
„ºantierul” textului în lucru; în fond, chiar
„plãcerea” scrisorii, atât de des mãrturisitã,
este, în fapt, necesitatea contactului direct
cu „celãlalt”, cu cititorul „judecãtor”. Nu
întâmplãtor, Gala Galaction „recheamã”
faptele, le evocã, stabilind alte paliere
temporale peste cele desemnate de notaþia
zilnicã: „15 decembrie 1952 (luni). – Dupã
vacanþa de iarnã 1892– 1893, pe când mã
întorceam la ºcoalã, am întâlnit, în vagonul
de clasa III, un personagiu puþin obiºnuit,
care mi-a fãcut o trainicã impresie. Era un
lucrãtor strungar de neam imprecis, sas or
maghiar, ºi de convingeri socialiste.
Veneam, întâia oarã, faþã în faþã, cu un
apostol al religiei sociale celei noi. Omul
vorbea o româneascã greoaie, sacadatã ºi
vizibil tradusã din fraza lui maternã.
Socialismul lui cred cã era mai mult de
propagandã popularã decât de fond ºtiinþific.
Se vedea bine cã apostolul este un semianalfabet. Dar noutatea ideilor lui de
suficienþã profeticã, simplitatea persoanei

lui, nu puteau trece zadarnic pe lângã cei
vreo 14 ani ai mei...”; dincolo de „strategia”
prea evidentã a acestei notaþii, în
perspectiva impactului cu cititorul, cu „noul”
cititor al epocii, anul 1952 „trimite” înapoi,
recheamã fapte din urmã cu ºaizeci de ani,
secunda prezentului reinvestind cu un sens
nou durata trecutului; între aceste sensuri,
pe care le dezvoltã strategia evocãrii
palierelor diferite ale timpului, aceea a vârstei
personajului-narator ºi, nu în ultimul rând,
a manifestãrii în ansamblul social al vremii,
se aflã cititorul, reconstructorul. Destinatarul
implicit repetã întocmai toate operaþiile pe
care le-a fãcut autorul pe propriul jurnal;
asemeni celui care scrie, cel care
reconstituie (rescrie) textul trebuie sã
transcrie, sã priveascã înapoi, sã-ºi
aminteascã, sã compare, sã decidã, sã
corecteze, sã adnoteze, sã clarifice. Autorul
însuºi îºi defineºte jurnalul ca pe un „cartier
literar” care face parte dintr-un „bibliopolis”,
adicã din „vraiºtea mea literarã” – filtrul unde
se sedimenteazã textele intercalate,
transcrise, revizuite, adãugite ºi „umbrele”
celor eliminate; aici, în aceastã „vraiºte”,
locuieºte, oricât de incomod, ºi cititorul,
cealaltã ficþiune a jurnalului lui Gala
Galaction.
Dacã ficþiunile sunt naratorul-personaj
ºi cititorul, în ipostazele lor funcþionale atât
de diverse, tema centralã a textului este
ceea ce aº numi despãrþirea de romantism.
Secvenþa de deschidere a jurnalului încã
marca proiectul unei analize lucide a formãrii
scriitorului care moºteneºte sau, mai exact,
cristalizeazã niºte latenþe; cum s-a vãzut,
„darul de a scrie” al tânãrului Grigore
Piºculescu continuã însuºirile tatãlui
(„povestitor incomparabil”) ºi ale unei surori
mai mici (despre care credea, în 1898, cã
va ajunge „o scriitoare mare”); nimic, aºadar,
din „mistica” romanticilor în legãturã cu
„darul” de a scrie. Cu generaþia lui Gala
Galaction dispare reprezentarea
charismaticã asupra actului creaþiei, atât
de specificã secolului XIX; „elita” scriitorilor
se omogenizeazã, majoritatea celor care
scriu în ultimele douã decenii ale veacului
fiind „proletari intelectuali”. Gala Galaction
nu se desparte însã doar de romantici;
apropiindu-se de „moderniºti” (cei din
cenaclul lui Macedonski, pe care Galaction
îl frecventeazã asiduu), legând o prietenie
strânsã cu N.D. Cocea ºi Tudor Arghezi,
Gala Galaction se îndepãrteazã vizibil ºi
de paradigma literarã a generaþiei
posteminesciene: Grigore Piºculescu nu
scrie ºi nu simte asemeni lui Traian
Demetrescu, de pildã, între Intim ºi jurnalul
început în 1898 jalonându-se distanþe
specifice; cu generaþia lui Gala Galaction
se adânceºte ºi aº spune cã se
definitiveazã o rupturã ale cãrei prime
semne apãruserã la cei din promoþia lui
Traian Demetrescu: „Nu pot sã sufãr pe
pesimiºti, ºi mai cu seamã pe filozoful
Schopenhauer”, afirmã rãspicat Galaction
în prima notaþie a jurnalului sãu; iubeºte, în
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lui Arghezi nu agreeazã gesturile emfatice,
respingând delicat dar ferm un mod de
exprimare specific romantic, în care
cuvintele, gesturile, decorul sunt teatrale,
„fatale” ºi, pentru ochiul ironic al noului
scriitor, desuete, de nu chiar ridicole: „Îmi
scrii în ultima, d-tale scrisoare un lucru care
mi-a rãscolit tot sufletul: îmi spui cã þi-ar fi
uºor sã-mi faci un dar din pãrul d-tale – ca
odinioarã Graziella lui Lamartine. O, sorã
mult iubitã, ce gând þi-a venit! Nu trebuie
sã asemãnãm astfel dragostea noastrã
acelei dragoste pe care am citit-o amândoi.
Noi trebuie sã fim, ºi vom fi, mai fericiþi
decât cei doi – pentru cã..., noi nu suntem
niºte copii ca ei, pentru cã d-ta nu eºti
napolitanã, nici eu: francez, pentru cã d-ta
nu eºti pescãriþã din Procida, nici eu
castelanul din Maçon, pentru cã... încã un
pentru cã: pe acesta ni-l vom spune mai
târziu... În sfârºit: dragostea noastrã trebuie
sã fie unicã, mai presus de orice asemãnãri
ºi de orice împrejurãri.” Fiecare element al
paradigmei romantice e supus aceluiaºi
tratament; astfel, Galaction vorbeºte, în
premierã, despre un mecanism al visului,
când toatã literatura anterioarã se ocupa
de efectele „visãrii”; visul, ca ºi iubirea, este
analizat, descompus, descris, în încercarea
de a i se descoperi logica, legãtura cu
„elementele trãite”.
Dar locul unde aceastã despãrþire
irevocabilã de romantism se manifestã în
chipul cel mai evident rãmâne biblioteca,
noua bibliotecã a scriitorului; iar pe raftul ei
cel dintâi, la „uzuale”, se aflã Balzac,
„celebrul ºi vigurosul romancier francez”.
Citit încã din 1894, în timpul studiilor la „Sf.
Sava”, Balzac reprezintã unul dintre reperele
esenþiale ale prozatorului român; cãrþile,
parcurse adesea alãturi de Ion Theo, sunt
citite prin confruntare cu „vechile” cãrþi, cele
ale romanticilor; iar din aceste „replici”,
paradigma anterioarã pierde vizibil teren,
pare definitiv datatã: „Finesc secundul ºi
ultimul volum din Geniul Creºtinismului.
Doream de multã vreme sã citesc aceastã
operã. Astãzi am citit-o... Satisfacþia
dorinþei mele nu are nici pe sfert din
intensitatea setei ei de altãdatã. Desigur,
Chateaubriand e un stilist strãfin; tresãririle
lui de panã sunt minunate, însã complexul
impresiunei pe care þi-o lasã cartea lui se
face scrum în amintire. Toate acele lucruri
fine pe cari þi le înfãþiºeazã se frâng degrab.
Aceasta privitor la formã ºi la poezie. Cât
despre idee : câteodatã e ingenioasã; dar
de multe ori copilãroasã ºi greºitã. ªi acum,
pentru cã am dorit atât de mult sã cunosc
cartea aceasta ºi cunoaºterea ei a covârºit
dorinþa mea ca o pietricicã un abis – mã
întreb cu tristeþã: oare nu cumva este la fel
cu toate câte le dorim? Ce frumoasã îmi
pãrea aceastã carte, în oglinda dorului! ªi
azi, când am citit-o, pare cã nu mai e !...
Affreuse condition de l’homme ! Il n’y a
pas un de ses bonheurs qui ne vienne d’une
ignorante, quelqonque.” (Balzac – Eugenie
Grandet)”; Balzac „contra” Chateaubriand!
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Mai mult însã decât ºtiinþa, Gala
Galaction invocã punctul de vedere al
„romanului modern”, reprezentat atunci în
lecturile elevului de la „Sf. Sava” de Guy
de Maupassant, Paul Bourget, Marcel
Prévost, Zola, Balzac; Maupassant, de
pildã, încheiase prin 1888-1890 aproape
toatã opera sa de inspiraþie realistã, iar Paul
Bourget (la care Galaction admirã „impresia,
realitãþii”) publicase Eseuri de psihologie
contemporanã, Discipolul ºi Cosmopolis,
pentru ca în cãrþile lui Prévost, Frédérique
ºi Léa, scriitorul român sã gãseascã
„dreapta observaþiune ºi verosimilul tipurilor
plãsmuite”. Punctul de vedere personal ºi
– spune Gala Galaction – al „personalitãþii”
sale este tocmai cel exprimat de romanul
analist care demitizeazã „icoana” femeii în
„plãcerile trupeºti”; amuzant e faptul cã,
dacã în 1898 Zoe se lasã convinsã de
argumentele tari ale celui ce-i scrie,
„cenzurând” jurnalul soþului, peste douãzeci
de ani va face sã disparã câteva pagini,
considerate acum ironice. Deºi nu sunt
lipsite de gesturi romanþioase (parfumarea
plicurilor, cernerea petalelor unor crizanteme
albe printre file etc.), motivate de strategia
cuceririi unei femei „modelate” de
romantism (Zoe Dimitriu e mai în vârstã cu
zece ani, totuºi!), scrisorile lui Gala
Galaction ilustreazã în mod frapant esenþa
„revoluþiunii în moravuri” care va face sã
curgã multã cernealã în primele trei decenii
ale secolului XX: deromantizarea unui sentiment începe cu egalizarea protagoniºtilor
sãi, cu reducerea „mitului” (femeia) la
dimensiunile realitãþii pragmatice (bãrbatul):
„Femeia e pentru mine o prietenã ºi o sorã.
Ceea ce îi cer e bunãtatea inimei, pietate
ºi curãþia cugetului. În viaþa noastrã de azi,
pe care o înþelepciune adâncã, pentru motive neînþelese pânã acum, o face sã aparã
rea ºi tristã, femeia trebuie sã fie tovarãºul
cel mai blând ºi mai duios al omului. Femeia
nu e inferioarã bãrbatului, femeia nu e o
pãpuºã a fanteziei ºi capriciilor lui, femeia
nu e un animal pervers; femeia e
colaboratoarea omului, în marea operã de
ºtiinþã ºi de fericire la care omenirea
lucreazã neîntrerupt, în calea spre
desãvârºire. Când femeia vã fi un prietin
drag ºi instruit, când mintea ºi sentimentele
bãrbatului vor fi mai nobile ºi mai înalte,
când crimele, sinuciderile ºi mizeriile
dragostei vor înceta – de bunã seamã cã
atunci omenirea va fi cel puþin o datã mai
fericitã decât azi. Cât folos n-ar avea
omenirea civilizatã de azi, dacã jumãtatea
ei (femeia), ar fi tot atât de conºtientã, de
activã ºi de luminatã, ca jumãtatea
cealaltã? Vai, din nenorocire, femeile de
astãzi dorm în copilãrie întârziatã, în
cochetãrie deºartã ºi în neºtiinþã!”; “copilãria
întârziatã” este acea paradigmã a
sensibilitãþii contestatã de „modernistul”
Galaction care vorbeºte de „psihologie
experimentalã”, încercând o apropiere
afectivã printr-o retoricã a distanþãrii de
modul romantic al iubirii. Tânãrul prieten al
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schimb, muzica, nuanþele palide, culoarea
albã ºi, mai ales, parfumurile; opþiuni
comune cu ale simboliºtilor. Deloc „inspirat”,
autorul e un analist care se crede „puþin
psiholog” ºi care îºi alege prietenii dupã
gradul de fineþe al sensibilitãþii.
Semnificativã în sensul distanþãrii definitive de o paradigmã a sensibilitãþii care s-a
epuizat odatã cu Eminescu este încercarea
de a corecta pornirile romanþioase ale sorei
Zoe Dimitriu ºi de a analiza un sentiment
„personal”, mereu afirmat în perspectiva
cuceririi destinatarului de la Agapia, cu
mijloacele „ºtiinþifice”; Gala Galaction
considerã iubirea în spiritul „cãrþilor timpului
nostru”; adicã al celor aparþinând
realismului ºi naturalismului, orientãrii
pozitiviste ce neagã idealismul romantic ºi,
deopotrivã, „nevroza” epocii care fãcea din
femeie o „icoanã”, un înger sau un demon:
iatã termenii, în aparenþã numai
surprinzãtori, ai unei scrisori de dragoste
de la 1898: „Pentru ºtiinþã, dragostea nu e
altceva decât un sentiment artificial izvorât
din instinctul de conservare a speciei
(aceasta e o expresie ºtiinþificã). Adicã
dragostea este învestmântarea ºi
poetizarea materialitãþii actului sexual,
actului reproducerii omeneºti. Sentimentul
dragostei, oricum ar fi el, are motive
materiale; exaltarea aceea sufleteascã
provine dintr-o cauzã vulgarã ºi animalicã.
Deci, toatã frumuseþea ºi toatã încununarea
cu care poeþii veacurilor au slãvit dragostea
nu sunt în fond decât mascarea ipocritã a
unui fapt cu totul ordinar. Urmeazã de aci
cã: cu cât o dragoste va fi mai
dezinteresatã ºi mai feritã de fiorii cãrnii cu
atât va fi mai artificialã, mai falsã ºi mai
fãrã de rost. Aºa se pronunþã asupra
dragostei ªtiinþa brutã pe care o cunosc
eu, ªtiinþa care tãgãduieºte existenþa lui
Dumnezeu ºi a Sufletului.”
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urmã, ceva din Louides. Zola era, încã o
datã, un robust prozator, un talent
neve[tejit, un vrãjitor al lumii ºi al sufletului!
Mai avea-voi vreme – în ce-mi mai rãmâne
de trãit – sã mai citesc vreo carte de acest
scriitor, care a fost – îmi vine sã cred –
dascãlul meu de stil ºi modelul cel dintâi?”;
dascãlul de stil ºi întâiul model contribuie
în chip decisiv la despãrþirea tânãrului de
romantism ºi la formarea spiritului critic.
Durerile sunt „cerebrale”, ochiul priveºte
lumea cu o „curiozitate de psiholog”,
observaþiile devin ironice, portretistica e
acidã, cu accente pamfletare: „Priviþi-l cum
stã în stranã, colo, în dreapta, lângã altar.
Are mustãþi, are barbã? Pãrul capului e alb
ori blond? Are ºi nu are; e blond ºi e alb, în
acelaºi timp. Ceea ce vezi bine e o figurã
rotundã, roºcovanã, aproape lipoveneascã,
împuºcatã cu douã boabe de piper, neastâmpãrate ºi perfide. E scurt ºi gros. E mare
amator de mese pe degeaba. ªi – ºtiu din
izvor nefalsificat – totdeauna are grijã sã
adune piesele ce-au rãmas neconsumate,
pe la mesele pe care Partenie ºi le pune la
cale, tot prin Dragomir. Fiinþa lui întreagã
spune egoism ºi rapacitate.”
Ce se mai aflã pe rafturile bibliotecii
noi a scriitorului? Iatã: „Dupã-amiazã,
stabilesc o oarecare ordine în cãrþile din
etajere : Phedra, Racine, Salammbô, Madame Bovary, Les fleurs du Mal, Verlaine,
La Cathédrale...”; Turgheniev, Racine,
Flaubert, Baudelaire, Verlaine, Huysmans,
Tolstoi, Anatole France, Goncourt,
Maupassant, Balzac, Paul Bourget,
Prévost, Zola reprezintã noile repere pentru
scriitorul începutului de veac. Noua
paradigmã a sensibilitãþii cautã alte
structuri, identificate ºi dincolo de marginile
lumii literaturii; scriitorul gãseºte în muzica
lui Wagner, de pildã, un „caracter psihologic
adânc” care „curge în conca noastrã
acusticã” dupã aceleaºi principii conform
cãrora este receptatã literatura realistã ºi
naturalistã. Sigur cã aceºti ani ai formãrii
scriitorului conþin ºi acele elemente care
pregãtesc convertirea sa religioasã; obsesia
morþii ºi a cimitirului, tihna ºi „resignarea”,
concepþia „tainic cãlugãreascã ºi bizantinã”,
gustul pentru alegorie, „focul credinþelor
primare”, semnele „asfixiei psihologice”, dar
ºi lungul ºir al înfrângerilor în plan social
fac loc încet dar sigur convingerilor
teologice. Structura de rezistenþã a operei
scriitorului însã datoreazã prea puþin
teologiei ºi aproape totul noii paradigme
literare care se constituie prin lecturile
amintite; decisivi rãmân aceºti ani de
început, când se schimbã biblioteca
scriitorului ºi, o datã cu aceasta, modul de
a citi lumea ºi de a o (re)înfãptui prin text.

Traian Demetrescu
Rãpus de aceeaºi boalã ca ºi Artemie
Anderco, dar mai norocos decât acesta în
plan literar, Traian Demetrescu este primul
autor din literatura noastrã care foloseºte

jurnalul intim ca pe o specie literarã de contact direct, imediat, cu publicul.
Melancolicul Tradem îºi publicã jurnalul
riscând însã îndepãrtarea sa de socialiºtii
de care se apropiase dupã rãcirea legãturilor
cu Macedonski; lucrul s-a ºi întâmplat, de
altfel, Ionescu-Rion ºi Ibrãileanu, în pofida
accentelor protestatare din Intim , 4
desfiinþând cartea pe motivul falsificãrii
imaginii vieþii þãrãneºti ºi al intimismului –
o „esenþã”, desigur, mic-burghezã. Intim
reprezintã un caz singular în literatura
noastrã din veacul XIX, precum ºi în
evoluþia speciei în prima jumãtate a
secolului XX; destinatarul implicit al
jurnalelor anterioare ºi posterioare acestei
cãrþi este, la Tradem, un destinatar real.
Textul forþeazã, apoi, o convenþie literarã
care s-a dovedit foarte rezistentã mai bine
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Toate cãrþile romanticilor vor trece prin filtrul
noilor lecturi ale unui scriitor care se
desparte de o paradigmã literarã epuizatã;
noua „revoluþiune în moravuri” cere, în
primul rând, cãrþi noi. Astfel, Hugo este
sentenþios, emfatic, cu o retoricã ce se
sparge în „ecouri false” ºi cu o „fumãraie
revoluþionarã” care îl face pe tânãrul
Galaction sã zâmbeascã; ironic, el propune
„umbrei lui Hugo sã adaoge la sfârºitul de
capitol, din pagina 73 (din William
Shakespeare – n.n.): «le grand français
c’est Balzac»”; cum putea fi altfel, când
Balzac e considerat noul „etalon” pentru
studiul caracterologic ºi când lectura
vechilor cãrþi este mereu deceptivã?
Romanticii sunt folosiþi doar în perspectiva
strategiilor iubirii; cititorii scrisorilor (sora Zoe
ºi doamna Sacara) sunt „oameni romantici”
ºi, de aceea, cucerirea inimii ºi a bunãvoinþei
acestora cerea argumente care sã
rãspundã orizontului lor de aºteptare; „mult
duiosul” Lamartine rãmâne pentru „când vom
fi alãturi” ºi „vom plânge împreunã”, iar o
frazã din nuvela Cel din urmã dintre
Abenceragi de Chateaubriand („Aben-Hamet
se ivi, în anul al treilea, ca acele pãsãri
cãlãtoare, pe cari dragostea le-aduce,
primãvara, în climele noastre”) va fi
avansatã drept „devizã propriei noastre
iubiri”. Galaction nu ezitã sã foloseascã,
aºadar, cãrþile romanticilor – notate subtil
ironic, cum s-a vãzut –, simulând chiar o
identificare afectivã cu acestea; dacã
scriitorul nu ºovãie în adoptarea romanului
realist ºi naturalist, îndrãgostitul apeleazã
la romantici (Chateaubriand ºi Lamartine
sunt numele invocate cel mai frecvent)
pentru a-ºi face încã mai persuasiv
„discursul îndrãgostit”; succesul e garantat,
sora Zoe reprezentând gustul intelectualului
„comun”, supus încã influenþei codului romantic.
Însã „treburile inimii” sunt altceva decât
judecata literarã ºi formarea scriitorului care
face parte din noua generaþie a realismului
ºi „problemului psihologic”. De altfel, încã
din anii debutului, Galaction identificã proza
cu „cestiunea psihologicã”; una dintre
primele sale nuvele se numeºte
Psichofiziologie, pentru ca în Jale greacã
sã scrie un „document psihiatric”. Zola are,
fãrã îndoialã, o influenþã covârºitoare în
aceastã privinþã. La el, Galaction
apreciazã, înainte de toate, „extraordinarul
vestmânt de poezie ºi lux stilistic”, lecturile
din Zola rãspunzând opþiunilor ideologice
ºi artistice ale tânãrului scriitor, simpatizant
al cercurilor socialiste: „Proza lui de fluviu
uriaº, bizuinþele lui naive ºi geniale,
rãsturnarea lumii acesteia ºi înlocuirea ei
cu o lume zolistã, cruditãþile, obscenitãþile
glaciale, «sistemul» de fier care trebuie
sã-mi încarcereze inima ºi admiraþia,
frescele haotice, pretinse ºtiinþifice... mã
robiserã din 1893 ºi pânã prin 1896. Dar
fraþii Goncourt, Flaubert, Paul Bourget,
Huysmanns mã scoseserã treptat din
sclavia lui Zola. Am recitit, totuºi, acum în

de o sutã de ani. Considerat o „scriere de
sertar”, de uz intern, jurnalul a fost mereu
atribuit posteritãþii de cãtre creatorul sãu;
personajul putea avea acces pe scena
publicã abia dupã dispariþia persoanei în
hainele cãreia a crescut. Ce l-a determinat
pe Traian Demetrescu sã procedeze altfel?
Presiunea modelelor, ºtiut fiind faptul cã
jurnalul lui Stendhal e cunoscut în 1888,
cel al lui Amiel, parþial, în 1884, al fraþilor
Goncourt în 1887? Perfecta coincidenþã
dintre structura interioarã a scriitorului ºi
„normele” speciei ? Orizontul de aºteptare
al cititorului pentru, care „intimismul” era cit
se poate de obiºnuit, parte constitutivã a
paradigmei literare eminesciene ºi principal reper al structurilor literare
posteminesciene? Probabil, câte ceva din
toate acestea. Oricum, jurnalul lui Tradem
dã un rãspuns mãcar parþial fiecãrei
întrebãri din seria celor trei de mai sus; este
primul jurnal din literatura noastrã cãruia i
se poate cãuta, în sfârºit, un model sau
despre care se poate spune cã este ºi
efectul influenþei, ori, altfel, al necesitãþii
sincronizãrii, care caracterizeazã toate
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literaturile, indiferent de poziþia – „perifericã”
sau „de centru” – de la un anume moment
al evoluþiei lor; Intim este cartea-efigie a
unui scriitor care s-a ilustrat în literatura
noastrã de la sfârºitul secolului XIX prin
practica unor specii din sfera largã a textului
„personal” (romanul autobiografic, cel liric,
poemul în prozã), iar poezia sa deschide
seria „nevrozelor” ce vor culmina, valoric,
cu opera lui Bacovia; Intim rãspunde
presiunii unui model intern, constituit în
evoluþia literaturii noastre dupã 1848, când
abundã „fragmentele” autobiografice,
confesiunile, scrisorile ºi „romanþurile” în
care confuzia autorului cu naratorul este
un fapt curent. Cartea place lui Vlahuþã,
unul dintre mentorii de mare autoritate ai
generaþiei posteminesciene; într-o scrisoare
reprodusã „strategic” pe pagina de gardã a
cãrþii, înaintea prefeþei autorului cu naratorul
este un fapt curent. Cartea place pentru
„artã” declarã cã a citit cartea „pe
nerãsuflate”, admirând „talentul fericit de
a-þi nota impresiile ºi gândurile cele mai delicate”, ascultând cu „nespusã plãcere” ceea
ce numeºte „simfonia unui suflet bun”.
Mãsurã de siguranþã inutilã; deloc
impresionat de aceste aprecieri ale lui
Vlahuþã sau, poate, provocat de ele,
Ibrãileanu va desfiinþa volumul lui Tradem
într-un serial critic intitulat Psihologia de
clasã, semnat cu pseudonimul C. Vraja ºi
publicat în Evenimentul (1894): „trãdarea”
simpatizantului socialist nu putea fi iertatã
chiar ºi de un admirator al „intimismului”
eminescian în descendenþa cãruia se
înscrie, în fond, jurnalul lui Traian
Demetrescu. Fãrã a reprezenta o
capodoperã, Intim este o carte importantã
pentru perspectiva pe care o deschide
asupra evoluþiei speciei literare a jurnalului
intim; pentru întâia datã, conºtiinþa unui
scriitor sparge tiparul unei convenþii
rezistente ºi chiar dacã ecourile acestui act
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marcheazã atât raporturile eului individual
cu sine, cât ºi relaþia acestuia cu
„evoluþiunea socialã”.
Fraza în care autorul declarã „sursa”
senzaþiilor ºi cugetãrilor din aceastã carte
(„mediul Naturei”) este înºelãtoare, ea
determinând în virtutea strategiei impactului
cu cititorul o anume pistã de lecturã care,
de fapt, se închide ºi care este menitã sã
îndepãrteze „pericolul”; nu „eul individual”
poartã vina „intimismului” notaþiilor, ci chiar
natura, locul izolat în care se refugiazã
acesta; fiecare paginã însã va denunþa
pactul din prefaþa autorului; lucru care se ºi
întâmplã în chiar secvenþa de deschidere
a textului: „Singurul lucru ce mi se
desluºeºte clar, e cã mã aflu departe de
oraº. Zgomotul nu mã tulburã; nu mai vãd
uliþa murdarã, plinã de praf, de copii anemici
ºi de burgheze prozaice, – uliþã, ce a
rãsfrânt ceva din tristeþea ei în
temperamentul meu. Mi-am luat rãmas bun
de la cãrþile mele scumpe, am pãrãsit
afaceri ºi prieteni, am fugit... departe. Aici
se trãieºte mai înþelept ºi mai liniºtit. Mã
ispitea zilnic nu ºtiu ce nostalgie adâncã
de singurãtate, de odihnã, de uitare, –
nostalgie pe care mi-o aduce totdeauna
cerul de mai. Nebuniile, luptele ºi decepþiile
vieþii te adâncesc cãtre dorinþa – dupã
expresia sensibilului Goncourt – «de a te
retrage de toþi ºi de toate ºi de a te ascunde
într-o singurãtate sãlbaticã». ªi am plecat.
Drumul a fost un farmec: câmpii verzi, –
«raiuri de iarbã», dupã vorba plasticã a
þãranului, – vãi adâncite în pace, dealuri cu
înãlþimi netulburate, ape, pãduri, unde, –
întrebuinþând cuvintele poetului Jean
Rameau: – «omul nu îndrãzneºte sã
vorbeascã cu voce tare, unde vorbele
omeneºti sunt ca niºte sacrilegii, unde abia
poþi sã scoþi câteva ºoapte nearticulate de
un lirism sãlbatic, cum fac fraþii noºtri
cuminþi, animalele». Ciocârlii vesele zburau,
cântând, hipnotizate de soare, ca niºte
adolescenþi fermecaþi de ochi de femei.
Câte un cuc mângâia cu monosilabele
lui triste, singurãtãþile cangurilor. Aceastã
pasãre pribeagã, care-ºi pãrãseºte grija
puilor în cuiburi strãine, are ceva din natura
singuraticilor. Cãtre asfinþitul soarelui am
ajuns.”
Cãrþile n-au fost, deci, pãrãsite,
tristeþea este, aºadar, o componentã a
texturii interioare „datã” de uliþa oraºului, iar
nu „dobânditã” acolo unde sunt câmpii verzi
ºi ciocârlii vesele; de altfel, peisajul este
unul de identificare subtilã a paradigmei
sensibilitãþii tristului Tradem, pribegia ºi
solitudinea sa gãsind un termen corespondent în „pasãrea pribeagã” care are ceva
„din natura singuraticilor”. Într-o altã ordine,
natura nu se descoperã decât prin medierea
culturii; citatele, foarte frecvente în
continuare în textul jurnalului, „falsificã”
relaþia insului cu locul refugiului, crediteazã
un cod invers de comunicare faþã de norma
literaturii anterioare; natura este cititã, privitã
prin lentilele textului, iar verificarea se face
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de curaj estetic, în fond, nu vor fi fost atât
de ample, lui Tradem lipsindu-i anvergura
leader-ului, a întemeietorului, faptul trebuie
consemnat ca atare de istoria noastrã
literarã; schimbând ceea ce e de schimbat,
Traian Demetrescu este primul...
târgoviºtean din literatura noastrã.
Oricâtã putere de seducþie vor fi avut
modelele – ºi nu se poate sã nu fi avut vreo
influenþã jurnalele lui Amiel, Stendhal ºi
Goncourt asupra „nevroticului” Tradem –,
jurnalul ilustreazã cu mare exactitate
momentul de crizã al perioadei
posteminesciene, când „eul individual” al
creatorului, „decadenþa” sa, intrã în conflict
declarat cu datele „evoluþiunii sociale”; iar
prefaþa autorului este cât se poate de
semnificativã în acest sens: „Am scris
aceste pagini în cea mai desãvârºitã
singurãtate. Ele cuprind senzaþiile ºi
cugetãrile, pe care mi le-a deºteptat mediul
Naturei, unde n-am trãit decât în mine
însumi. Din aceste note risipite, am întocmit
o carte. Aº fi dorit sã n-o public. În timpul
nostru, când altruismul omenesc începe
sã se formuleze într-o nouã evoluþiune
socialã, a preocupa lumea numai în jurul
eului tãu individual, mi se pare o vanitate
ridicula, o imoralitate chiar. Dar aici se iveºte
o chestiune: dacã lucrarea mea ar fi avut
caracterul unei istorii, unei critice, unui roman sau al unei poeme, urma negreºit sã
pãstrez un obiectivism, aºa dupã cum le-a
determinat ºtiinþa esteticii moderne. Cartea
de faþã însã are un caracter cu totul intim.
Ea este scrisã departe de lume, departe
de zgomot, într-un colþ de naturã, liniºtit ºi
frumos, unde omul uitã totul ºi cautã a se
regãsi pe sine. ªi dacã în aceste pagini,
cititorul va afla unele din propriile lui
senzaþiuni ºi cugetãri, aceasta îmi va fi
singura iertare de a le fi publicat.” Mozaicul
textului corespunde statutului existenþial al
individului ºi, în aceeaºi mãsurã, condiþiei
creatorului într-o epocã a dispersiunii;
jurnalul elaborat între 5 mai ºi 5 iulie 1892
„în satul C.” este cartea acestei crize a
scriitorului, pus în faþa unei dramatice
opþiuni între o paradigmã a sensibilitãþii care
îl conduce pe calea niciodatã încheiatã a
cãutãrii „eului individual” ºi o paradigmã
socialã, marcatã de intensa activitate a
cercurilor socialiste care cereau scriitorului
„artã cu tendinþã”; de la criza limbajului („Mi
se pare peste putinþã sã gãsesc cuvintele
adevãrate, care sã întrupeze starea mea
sufleteascã din clipele acestea”, noteazã
autorul în prima frazã a jurnalului) la
cãutarea textului de identificare (e invocat
Ia un moment dat „sensibilul Goncourt”) ºi
de la orientarea declarat literarã, „intimistã”
a textului la strategiile jocului cu timpurile
verbale (prezentul transcrierii faptului trãit
este mereu subminat de imperfectul
evocãrii în perspectiva amorsãrii ºocului
produs unui anume cititor; dar – cum s-a
vãzut – C. Vraja nu s-a lãsat deloc înºelat!)
– jurnalul lui Tradem se constituie în
orizontul stãrii de crizã a cãrei tensiune
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totdeauna prin mijlocirea frazelor dintre
ghilimele; sensibilul Goncourt ºi Jean
Rameau sunt „indicii realiºti” ai textului.
Scenariul pe care îl impune segmentul
introductiv va fi respectat întocmai pe tot
parcursul jurnalului; spaþiul nu este reflectat,
ci recreat (prin codul cultural), eul individual
cãutând identificarea nu în naturã, ci în
culturã. Paginile cu accente protestatare
(de genul: „Cât m-au impresionat de dureros
bordeiele þãranilor... Aceste viziuni de
pãmânt au o înfãþiºare de mizerie
sfâºietoare. Ele sunt ca niºte monumente
de umilinþã ºi sãrãcie!... Ele cuprind
întreaga epopee de suferinþã ºi degradare
a proletarilor în opinci. Nimic nu
protesteazã, cu o putere de justiþie socialã
mai înaltã în contra palatelor exploatatorilor,
ca aceste îngrozitoare cuiburi de mizerie!
Dinaintea lor am înþeles mai adânc visul
acelor idealiºti generoºi, care plãzmuiesc
omeniri viitoare mai fericite ºi mai bune!...”),
ca ºi rarele secvenþe unde naratorulpersonaj îºi asumã elemente ale modelului
literar aflat în circulaþie, în vogã (tema
ruinelor, de pildã), reprezintã contrapunctul
cãrþii, „minciuna” ei naivã, deconspiratã de
vigilenþa criticã a lui C. Vraja. Tradem
iubeºte „fals” natura, cum, la fel, „ura” sa
faþã de uliþa oraºului e tot falsã; trucajul e
vizibil la tot pasul.
Jurnalul lui Traian Demetrescu are
ceea ce aº numi un caracter experimental.
Mai întâi, naratorul se amuzã urmãrind felul
în care þãranii „interpreteazã” o carte:
„Petrec ca la teatru. Nimic însã nu-i
surprinde mai mult. (pe þãrani – n.n.) ca
figurile colorate din «Gil Blas illustre» pe
care îl aveam în buzunar. Aceste portrete
în ochii lor au o însemnãtate uimitoare. Li
se par minuni. De abia pot sã-mi potolesc
râsul. Vãzând doi inºi care se sãrutã, ei
exclamã: «Uite cum se giugiulesc!»; în faþa
unui velocipedist, adaogã: «Umblã cãlare
pe cal de fier»... Le dau tutun. Fumeazã cu
o pasiune ce ar revolta pe marele Tolstoi.
E singurul lor viþiu; o distracþiune de
singurãtate ºi mizerie. În schimb, îmi fac
servicii: îmi aduc apã rece în urcior ºi îmi
culeg flori. Îmi povestesc despre lupii «din
zãvoiul de peste Olt», ºi îmi zic «vere» cu
o intimitate nespus de dulce. ªi în clipele
acelea, mi se pare cã sunt ºi eu un copil
nevinovat, bun, naiv, ca ºi ei.” Cui i se
adreseazã aici vocea naratorului?
Spectacolul „ca la teatru” este destinat unui
cititor implicit, celui care – aflat în posesia
codului cultural de referinþã – ar putea gusta
comicul de situaþie al acestor scene; ediþia
ilustratã a cãrþii lui Lesage ºi „marele Tolstoi”
sunt indici care precizeazã destinaþia realã
a jurnalului. De experiment þine, apoi, ºi
încercarea de a sesiza în ce mãsurã poate
afecta exterioritatea, cadrul „Naturei”,
receptarea unui text citit altundeva, pe uliþa
tristã a oraºului: „M-am dus pe câmp sã
recitesc câteva pagini din Schopenhauer.
Curiozitate psihologicã; voiesc sã vãd ce
impresie îmi va face acest filozof în

singurãtatea unei câmpii de þarã, unde mã
simþ atât de liniºtit. De câteva zile, încep
sã simt instinctul de a trãi manifestându-ºi
vechile lui puteri, pe care un fel de
diletantism rafinat de filozofie tristã
începuse sã-l slãbeascã”; în naturã, Tradem
nu priveºte, nu cautã „esenþe”, ci scrie ºi
citeºte. În sfârºit, cele douã luni petrecute
„în satul C.” au rostul ascuns de a infirma
orice posibilitate de deturnare, într-un sens
„pozitiv”, a traiectului gândirii, sensibilitãþii
ºi destinului, orice mod de rezolvare a
„cazului” pe care îl constituie psihologia
naratorului-personaj; el face parte din „familia învinºilor de timpuriu” – generaþia
„nevroticilor” posteminescieni; protagonistul
din Intim re-prezintã modelul scriitorului
acestei generaþii; iatã-l: „Am bãgat de
seamã cã florile de serã au o tristeþe
discretã, languroasã, ca niºte ochi de femei
care au plâns. Sã provie aceastã din cauza
lipsei de soare, de atmosferã liberã?
Sensitivele sunt ca niºte inimi care sufãr,
sub atingeri brutale. Floarea soarelui trebuie
sã fie susceptibilã ipnotismului, dacã se
întoarce mereu dupã astrul zilei. Zorelele
care îºi deschid petalele numai în zori ºi le
închid în timpul soarelui, poate cã au o
afecþiune misterioasã pentru luceafãrul
dimineþei, cãruia numai lui îºi desfac sânul
lor virginal. Nalba de câmp, cu florile ei mari,
ºi pembé, cu trupul ei înalt ºi mlãdios, are
în timpul serei o paliditate de o fineþe
morbidã. Sã impresioneze ea, aºa cum
trebuie sã impresioneze o floare, de acea
melancolie vagã pe care o împrãºtie
amurgul?”; psihologia scriitorului este
descrisã prin medierea transparentã a
acestei schiþe de „psihologie” a florilor; aici
se aflã conturul figurii dezmoºtenitului,
resortul sensibilitãþii sale maladive, tristeþea
discretã, fineþea morbidã – primele semne
ale bacovianismului.
Tratamentul ironic al unor teme majore
ale literaturii anterioare, dintre care „bunul

pãstor” e doar cea mai evidentã; caracterul
experimental, conceperea jurnalului intim
ca pe o specie literarã ºi ceea ce aº numi
ficþiunea literaturii constituie elementele prin
care Intim al lui Tradem anunþã vârsta
modernã a jurnalului; mai ales ultimul aspect este deosebit de important în orizontul
dezvoltãrii speciei în secolul XX. Nu este
vorba atât de modelarea scriitorului prin scris
ºi citit – funcþie obiºnuitã a jurnalului încã
de la C. A. Rosetti –, ci de fictivizarea
insului, de proiecþia a ceea ce s-a numit
mai târziu „omul de hârtie”. Oricâtã prudenþã
s-ar cere în aplicarea unor achiziþii recente
ale eseisticii ºi teoriei literare la textele
clasicilor, în jurnalul lui Traian Demetrescu
întâlnim prima manifestare evidentã a
adoptãrii filtrului literar în relaþia insului cu
lumea. Cum s-a vãzut deja, citatul e
principala modalitate de luare în posesie a
spaþiului, a „Naturei”; în numai cincizeci de
pagini, câte numãrã cartea lui Tradem, sunt
citate, amintite ori „narativizate” nume de
scriitori, opere, sensuri ale acestora,
versuri, fragmente, cugetãri etc.: Goncourt,
Turgheniev, Lamartine, Ernest Renan,
Lesage, Jean Rameau, Schopenhauer,
Raul Panchon, Baudelaire, Alfred de Vigny,
Sully Prudhomme, Eminescu, Prévost,
Heine, Rousseau, Dostoievski, Tolstoi,
Theodor ªerbãnescu, Haraucourt, Alfred de
Musset, Flaubert, Tasso, Dante, Guy de
Maupassant, Francois Coppée, Goethe
alcãtuiesc un cod cultural foarte dens,
reprezentând structura de rezistenþã a
jurnalului. Formele sub care apar aceste
referinþe livreºti sunt dintre cele mai diverse;
de la simpla citare a numelui în legãturã cu
o scenã, cu o trãire a personajului (la
vânãtoare, naratorul îºi aduce aminte „de
frumoasa poveste a lui Turghenieff:
Potârnichea, ºi de mãrturisirea lui
Lamartine, în care se vede mila ºi afecþia
poetului pentru nevinovatele paseri”) la
interiorizarea textului citat, la narativizarea
sa în limitele unei secvenþe epice – totul
are la Traian Demetrescu o semnificaþie
livrescã; iatã, de pildã, „femeia-vampã” a
lui Baudelaire într-un episod nu se ºtie cât
real, cât imaginat dupã model: „Aci (în
orãºelul M. – n.n.) întâlnesc o frumoasã
danezã, pe care am cunoscut-o, acum
cinci ani, în casa unui ziarist din Bucureºti,
ce-mi era prieten. Era aceeaºi figurã veselã,
simpaticã, cu deosebirea cã trecuse peste
treizeci de ani – vârstã care începe sã
întristeze pe femei. Am mâncat, am bãut
ºi am râs împreunã. Este ceva interesant
în natura acestei femei, care-ºi tarifeazã
sãrutãrile cu nepãsarea cu care un bãcan
îºi vinde icrele. Aci, de o expansiune
copilãreascã, aci, posomoritã ca un ermit.
Schimbãtoare aproape la fiecare moment,
ea atrage ochii unui observator ca un
fenomen psihic ciudat. O îndelungatã
pasiune alcoolicã o predispune uneori cãtre
deliruri uºoare. Atunci plânge, devine de o
blândeþe copilãreascã, ºi vorbeºte pios de
muma ei. Îi plac parfumurile. Mãsuþa ei este
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Note
Note:
1
Gala Galaction, Jurnal, I-III, Ediþie
îngrijitã de Mara Galaction Þuculescu
ºi Teodor Vârgolici. Prefaþã ºi note de
Teodor Vârgolici, Minerva, 1973, 1977,
1980
2
Într-un articol Scrierea, transcrierea
(Convorbiri literare, XCIII, 9,
septembrie 1987) se afirmã cu dreptate
faptul cã „jurnalul nu existã ca fapt
literar decât cu condiþia copierii —
transcrierii lui”; jurnalul lui Gala
Galaction confirmã în chip frapant
aceastã „tezã”, valabilã, de altfel,
pentru majoritatea jurnalelor din
literatura noastrã.
3
Din pãcate, inclusiv cu aceea,
implicitã, a editorului care a „croºetat”
de multe ori textul.
4
Traian Demetrescu, Intim, Craiova,
Samitca, 1892.
5
Charles Baudelaire, Florile rãului,
Ediþie alcãtuitã de Geo Dumitrescu.
Desene de Charles Baudelaire,
Editura pentru Literatura Universalã,
1967, p. 31.
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Weber nu era chiar povestea acelui suflet
de femeie pribeagã ºi atât de nenorocitã?”
Suntem departe, atât de primii
romantici, cei din deceniile patru-ºase ale
secolului XIX, cât ºi de... Hogaº; singurul
element comun cu acesta ar fi o metaforã
– „orgã uriaºã” –, dar câmpurile semantice
pe care le organizeazã rãmân divergente;
la Hogaº e o simplã figurã de stil, dintre
multele ce se aglomereazã în cunoscuta
descriere barocã a furtunii în munþi, în
vreme ce la Tradem metafora se deschide
spre orizontul cultural: clavirul ºi Furtuna
lui Weber, dar ºi un scenariu baudelairian
ascuns (din Farurile, probabil „ªi Delacroix,
lac roºu ºi plin de rãii îngeri, / Pe care-atârnã
umbrã de codru cu brazi verzi / ªi unde,
sub cer negru, fanfarele de plângeri / Ca-n
muzica lui Weber, în geamãt lung, le pierzi;
/ Afurisiri, blesteme, suspin, extaz fierbinte,
/ ªi strigãte ºi plângeri ºi Te Deum deplin, /
Ecoul lor rãsunã din mii de labirinte; / În
inimi muritoare sunt opiul divin !”5) împlinesc
sensurile livreºti ale sintagmei. Relaþia
textualã este tiranicã în jurnalul lui Traian
Demetrescu; Intim este dovada unei
dislocãri care s-a produs în conºtiinþa
scriitorilor generaþiei posteminesciene:
Tradem, asemeni „nevroticilor” care îi
urmeazã, se dezvãluie în orizontul ficþiunii
literaturii, dar nu ficþiunea actului scriptural
(ca, peste jumãtate de secol, la Radu
Petrescu, Mircea Horia Simionescu, Tudor
Þopa, Alexandru George), ci aceea a
sensului cãrþii, a scenariului ei. Generaþia
lui Tradem este una saturatã prematur de
estetism; între morala celor „vechi”
(Ispirescu) ºi idilismul sãmãnãtoriºtilor, se
aflã aceastã enclavã pe care a creat-o
eminescianismul; aici, în zona pe care o
contureazã Intim, trebuie cãutate originile
modernismului nostru.
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propria subiectivitate prin ceea ce – prin
consens (cine s-ar îndoi de „realitatea” ºi
„adevãrul” unor opere deja clasice?) – a
devenit un fapt obiectiv. Personajul simte
într-un anume fel pentru cã nu altcumva
au simþit poeþii admiraþi, modelele; cartea
e suport ºi refugiu, dar, înainte de toate,
filtru de percepere a realului. Jurnalul lui
Tradem experimenteazã textul în spaþiul
exterior, creditând astfel propriile trãiri ºi
verificând, încã o datã, certitudinile pe care
le-a creat literatura: personajul-narator din
Intim nu aproximeazã nimic în orizontul
raportului dintre real ºi literar; efemeritatea
pasiunilor a fost doveditã în Manon
Lescaut, Heine a „concretizat” impresia
aspectului de tristeþe particularã a lucrurilor,
„farmecul” lacrimilor a fost exprimat de
Haraucourt, un simplu vers din Noapte de
decembrie de Musset creeazã extazul pe
care îl dã doar clipa adevãrului, tãcerea e
atât de adâncã „încât s-ar putea auzi ecoul
unui suspin, cum zice aºa de poetic, marele
Flaubert”, cerul e privit „cu ochii” lui Tasso
ºi Dante, luna are exact vãpaia misterioasã
pe care Guy de Maupassant o reproduce
în opera sa intimã, «Sur l’eau», iar adierea
razelor sale e, desigur, din François
Coppée, Werther al lui Goethe a dovedit,
la rându-i, cã se poate muri din cauza tristeþii
etc. Trebuie remarcat imediat faptul cã nici
o referinþã nu se repetã; jurnalul þinut „în
satul C.” urmãreºte cu certitudine firul unui
jurnal de lecturã, autoritatea de necontestat
a literaturii provocând inventarea unei
realitãþi, a unui spaþiu de experimentare; în
naturã, Tradem vine însoþit de biblioteca
sa „cu cãrþi scumpe”. Fiecare detaliu ºi
fiecare scenã din Intim se dezvãluie în
orizontul lecturii, al referinþei livreºti:
„Noaptea târziu, a început o furtunã. Cerul
se întunecã, întinderile depãrtate cu dealuri
în fund iau un aspect sumbru; ºi ca un
geamãt surd, venit din adâncimi
necunoscute, s-aude glasul confuz al
Oltului, vuietul pãdurilor din apropiere. Pare
o orgã uriaºã psalmodiind un imn de mânie.
Simt tremurãri de spaimã, – o spaimã de
copil, cum le aveam odinioarã, într-o
camerã întunecoasã, când mama mã
dezlipea de la sânul ei. O! am avut
totdeauna atâta nevoie de sânul unei
mume!... Furtuna aceasta are încã o putere
de evocaþie, care umple pagini din genialele
scrieri ale lui Dostoievski. Ea îmi aminteºte
figura simpaticã ºi bolnãvicioasã a unei germane, pe care am cunoscut-o în casa unui
prieten. Citise mult, vorbea puþin, era strãinã
în þara noastrã ºi cânta la clavir, cu o rarã
mãiestrie. Am auzit-o o singurã datã
cântând «L[orage» de Weber, armonie
imitativã, unde s-aude cãderea ploii, urletul
vântului ºi rugãciunea sfioasã a unui pãstor.
E o cascadã de note, aci, de sonoritate
puternicã, zgomotoasã, aci, de o delicateþe
blândã, de o tristeþe misticã. Am înþeles
atunci cã nimic nu tãlmãceºte mai adânc
sufletul omenesc ca muzica. Furtuna lui
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plinã de cele mai felurite ºi scumpe
parfumuri. Le aspirã cu un fel de nesaþiu
bolnãvicios. Într-însele gãseºte o voluptate
bizarã, care îi dã senzaþiuni de extazuri
lubrice, sau ceva asemãnãtor cu somnul
bãutorilor de haºiº. Are o creºtere îngrijitã
ºi iubeºte poeziile triste. I-am recitat L’hiver
de Raul Panchon, o poezie atât de profundã
în simplicitatea ei, ale cãrei strofe par niºte
suspine rimate. De la sãrutãri nebune, trece
brusc la un dezgust amar; alteori vorbeºte
de amoruri mistice. ªi printre mângâieri de
femeie rafinatã ºi spazme isterice, brutale,
îmi povesteºte adolescenþa ei, – o
adolescenþã îngrozitor de viþioasã. Spre
dimineaþã cãzuse într-unul din acele
somnuri bestiale, pe care le-a descris atât
de bine poetul Charles Baudelaire în
versurile sale erotice. Fãrã sã simtã, i-am
sãrutat o mânã care atârna pe marginea
patului, ºi am ieºit în vârful picioarelor, ca
dintr-o bisericã unde s-ar fi citit o rugãciune
tristã”.
Personajul trãieºte pentru a verifica
textele citite; secvenþa din primele pagini
ale jurnalului structureazã ceea ce aº numi
relaþia textualã din Intim; faptul „din viaþã”
este cãutat (inventat) pentru a-l ilustra pe
cel „din carte”; la rigoare, episodul „danezei”
din jurnalul lui Tradem ar putea fi „descifrat”
în scenariul erotic din atâtea poeme
baudelairiene :Tu þi-ai aduce lumea..., Sed
non satiata, ªarpele care joacã, Cântec de
dupã-amiazã, Beatrice, Podoabele, Uitarea
etc.; calea este, la Tradem, dinspre imagine (text) spre „sursa” acesteia (existenþa).
Literatura furnizeazã indicii realiºti ai
jurnalului, iar citatul preia sarcina creãrii
„efectului de real”; textul e convocat pentru
a susþine, certifica ºi califica starea,
senzaþia, gândul, fapta personajului-narator;
vorbind despre „neînþelesul vieþii” ºi de „ura
adâncã contra Naturei”, Tradem produce
imediat dovezi prin invocarea versurilor lui
Alfred de Musset ºi Sully Prudhomme,
comentându-le, recenzându-le, susþinând
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Moto:
„Pãmântul acesta este românesc! Sufletul nostru este românesc!
Trecutul românesc, ºi vrem ca ºi viitorul sã fie tot românesc!”
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Vasile Lucaciu
(1852-1922)

În prima carte dedicatã lui Vasile
Lucaciu, apãrutã în anul 1928, intitulatã
„Biografia pãrintelui Vasile Lucaciu
povestitã pentru popor”, autorul Alexandru
Ciura îl descrie pe marele patriot
transilvãnean astfel: „ca preot, profesor de
religie a stat întotdeauna cu vrednicie la
postul sãu, ]inând treazã con[tiin]a
na]ionalã într-o regiune, unde limba
româneascã era din ce în ce cotropitã de
strãini” (p.5), adãugând cã era „cel mai iubit
luptãtor na]ional al Ardealului. Era de ajuns
sã se prezinte în mijlocul poporului [i sã
rosteascã o vorbire cât de scurtã, ca lumea
sã rãmânã rãpitã de graiul fermecãtor al
acestui tribun na]ional”. (p.6)
Vasile Lucaciu, supranumit „Leul din
{i[e[ti”, s-a nãscut la 21 ianuarie 1852,
la Apa, în jude]ul Satu Mare, fiind al doilea
fiu al învã]ãtorului [i cantorului Mihai
Lucaciu. Tatãl sãu a fost printre primii
învã]ãtori români, din zona respectivã. De
la fratele lui Vasile Lucaciu, inginerul Petru
Lucaciu, aflãm cã bunicul lor a fost ]ãran
iobag, la contele de Carei, Gyorgy Károly,
[i se numea Vasilicã Lucoaiei (fiul unei
vãduve al cãrei bãrbat se numea Luca),
însã la un recensãmânt i-a fost
maghiarizat numele în Lukács László,
transcris în limba românã în Lucaciu.
Vasilicã Lucoaiei a fost înrobit pentru cã
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n-a vrut sã cedeze partea lui de pãmânt,
cu ocazia comasãrii terenurilor (Ciura,
p.10), mãsurã luatã de stãpânirea
habsburgicã în vederea dezvoltãrii unei
agriculturi eficiente. Surprinzãtor este
faptul cã familia Károly era descendentã
din familia Cneazului Stanislãu Bârsan de
Bârsana, ramura Carol Coroi de Once[ti,
înnobilatã de regele Carol Robert d’Anjou,
la 22 septembrie 1326, urmare a vitejiei
dovedite în luptele purtate împotriva
tãtarilor, conform „Codex diplomaticus
comitum Károlyi de Nagy-Károly” (Cornel
Bîrsan, vol. 1). Numai cã aceastã familie
[i-a uitat originea românã, dupã cum s-a
întâmplat cu majoritatea cnezilor români
maghiariza]i din Maramure[ [i Ha]eg.
Revenind la Vasile Lucaciu, urmãrind
parcursul sãu [colar, am ajuns la concluzia
cã a fost un nonconformist fa]ã de regulile
[colii maghiare din Transilvania, pãrãsind
pe rând [colile, dezamãgit fiind de
disciplina foarte durã impusã elevilor. S-a
înrolat în armata austro-ungarã, dar nici
aici nu s-a putut adapta, reu[ind, în cele
din urmã sã iasã din armatã, cu mari eforturi
financiare. A ob]inut, în urma unui concurs, o bursã acordatã de Episcopia
Greco-Catolicã Românã [i a plecat la studii
la Roma, unde a terminat liceul, facultatea
de teologie [i [i-a sus]inut doctoratul în

teologie [i filosofie, la vârsta de 22 de ani
(Enciclopedia...).
Întors în ]arã, în anul 1874, a fost
numit preot la Sâncraiu, apoi profesor de
religie la Gimnaziul de Stat din Satu Mare,
unde a militat pentru introducerea limbii
române în gimnazii [i în licee. În aceastã
perioadã, a început colaborarea cu
publica]iile române[ti „Gazeta Transilvaniei”,
„Tribuna”, „Foaia Poporului”, intrând în
legãturã cu conducãtorii luptei na]ionale:
dr. Ioan Ra]iu, Gheorghe Pop de Bãse[ti,
Aurel Suciu, Teodor Mihali. A fost numit
apoi preot la {i[e[ti, unde a ridicat, prin
dona]ii, o bisericã din piatrã. Deasupra
portalului de la intrare, pe o placã de
marmurã, a fost inscrip]ionatã în limba
latinã: „Pro S[ancta] Unione Omnium
Romanorum”, formulare interpretabilã,
dupã cum se sugereazã în Enciclopedia
României: „pentru cã se putea referi la
unirea tuturor românilor într-o singurã ]arã
sau la unirea religiei ortodoxe a românilor
cu cea greco-catolicã”. La sfin]irea
bisericii, la 27 august 1890, la care au
participat „peste 15000 de poporeni de prin
Sãlagiu, Sãtmar, Chioar, Maramurã[“,
Vasile Lucaciu spunea în cuvântarea sa:
„{i zidirea aceasta nu e o simplã clãdire
de piatrã pe piatrã, ci este întruparea unei
idei, a unui ideal, carele pe cerul vie]ii mele
strãluce[te ca un soare, luminând cu
razele sale trecutul, presintele [i viitorul
neamului meu iubit. Ce ne-au lãsat istoria,
ce ne-au transmis pãrin]ii no[tri, ce au
cântat poe]ii, ce dore[te tot sufletul român:
mãrea]a, fericitoarea, sfânta Unire
a tuturor românilor
românilor, am vrut eu, [i cu
mine poporul meu, sã fie simbolizatã în
aceastã mãrea]ã bisericã” (Adriana
Morar..., p.268). Putem considera cã acest
discurs marcheazã intrarea lui Vasile
Lucaciu în lupta politicã pentru drepturi
na]ionale ale românilor din Transilvania [i
Ungaria.
Care era situa]ia românilor din
Transilvania în acea perioadã? Odatã cu
formarea dualismului austro-ungar, în anul
1867, Transilvania a revenit Ungariei [i a
început politica de maghiarizare a întregii
popula]ii din Transilvania. Maghiarizarea
a fost realizatã juridic, prin diferite legi:
Legea Colonizãrii, Legea Recensãmântului, Legea maghiarizãrii localitã]ilor,
prin numeroase legi [colare, dar [i prin
congrese, societã]i culturale care aveau
ca scop: „cucerirea de teritorii lingvistice”
în zonele locuite de români, [vabi, slovaci,
sa[i (dr. Mircea Pãcurariu, p.40). Astfel,
au fost realizate deplasãri for]ate ale
popula]iei maghiare dinspre rural spre urban, chiar [i în ora[ele cu popula]ie
sãseascã, au fost maghiarizate numele
de localitã]i, au fost falsificate rezultatele
recensãmântului, realizându-se metodologii de procedurã a realizãrii recensãmintelor, a traducerii numelor proprii din
române[te în maghiarã. De exemplu, în
localitatea Belini, astãzi Trei Scaune, din
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jude]ul Covasna, erau trecu]i 658 de
ortodoc[i, ca fiind maghiari [i doar 26 erau
români!. Prin legile [colare, începând cu
grãdini]ele, a fost introdusã limba
maghiarã, nu numai în [colile de stat, ci
[i în cele confesionale, iar cadrele
didactice erau obligate sã dea examen de
limba maghiarã, pentru a putea ocupa un
post. Au fost realizate liste de manuale
interzise, în special cele de istorie [i
geografie, liste cu cãr]i interzise trimise
din România, iar mai târziu de Liga
Culturalã pentru Unitatea Românilor, care
aveau fotografii cu Traian [i Decebal (dr.
Mircea Pãcurariu, p.36). Au fost traduse
cãr]ile religioase în limba maghiarã [i au
cerut sãvâr[irea Liturghiei [i a predicii în
limba maghiarã, dar Papa Pius IX le-a
transmis autoritã]ilor din Ungaria cã limba
maghiarã nu este limbã liturgicã în Biserica
Greco-Catolicã. Într-o scrisoare adresatã
Papei, Iuliu Maniu, avocatul Mitropoliei de
la Blaj, scria: „nimeni nu are dreptul sã
bage în sufletul nostru suflet unguresc” (dr.
Mircea Pãcurariu, p.111). În acest context
intern, lupta na]ionalã a românilor s-a
organizat politic, constituindu-se în anul
1881, la Sibiu, Partidul Na]ional Român,
prin unificarea Partidului Na]ional Român
din Banat [i Ungaria cu Partidul Na]ional
Român din Transilvania, care a adoptat
activismul ca tacticã de luptã. Partidul î[i
propunea, în primul rând, sã ob]inã
autonomia Transilvaniei [i introducerea
prin lege a folosirii limbii române în toate
]inuturile locuite de români atât în
administra]ie, cât [i în justi]ie. Programul
Partidului Na]ional Român nu a rãmas fãrã
ecou în rândul studen]ilor maghiari din
Transilvania, care au deschis o discu]ie
pe argumente istorice. Rãspunsul liderilor
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diplomatic, cu vorbe frumoase dar nu servile, sã spunã adevãrul, dar sã combatã
sistemul [i regimul, dar nu pe
na]iunea maghiarã
maghiarã; ici, colea, unde nu
s-ar putea evita combaterea elementului
maghiar,, sã se restrângã atacul la
aristocra]i [i priviligia]i
priviligia]i, cãci ace[tia
sunt [i au fost inamicii no[tri neîmpãca]i,
pe când poporul lor [i al sãcuilor au iobãgit
deopotrivã cu noi” (C. Nu]u, G.D. Iscru,
p. 283). În Memorandum, se fãcea o
analizã a sistemului legislativ ungar,
eviden]iindu-se discriminarea românilor.
Se arãta cã „în timp ce nici un ziar maghiar
nu a fost sancþionat pentru ura de rasã ce
o provoacã încontin, pentru combaterea
bunei înþelegeri ºi aþâþarea la urã între
popoarele conlocuitoare din Monarchie,
ziarele româneºti ca Federaþiunea, Albina,
Observatorul, Gazeta Transilvaniei, Tribuna ºi Rumenische Revue au fost
condamnate de Tribunale ºi curþile cu juraþii
pentru cã au desaprobat procedurile ilegale
ºi au combãtut aþâþarea la urã a ziarelor
Uniunea
maghiare”. Se sublinia faptul cã „Uniunea
ºi inaugurarea ei prin Art. 43 al legii
din 1868 sunt desconsiderarea fãþiºã
a tuturor drepturilor poporului român
ca element, care compune în absolutã
majoritate vechea Transilvanie
Transilvanie, precum ºi a tuturor legilor fundamentale, cari
asigurã autonomia acestui principat, sunt
înlãturarea totalã a elementului român ºi
o nedreptate atât din punct de vedere
legislativ ºi juridic cât ºi din cel politic.
Ajungând, prin sistemul dualist ºi prin
uniune puterea statului în mâinile
elementului maghiar, acesta nesocotind
interesele comune, a urmãrit numai
asigurarea hegemoniei sale ºi unificarea
naþionalã maghiarã, ºi toate legile create
de atunci, cât ºi executarea lor, adeveresc
mersul spre povârniº”. De asemenea, se
men]iona o realitate istoricã de netãgãduit,
Românii ºi-au pãstrat
[i anume: „Românii
naþionalitatea în cele mai grele timpuri
ºi o vor pãstra ºi în lupta cu actualul
sistem de guvernãmânt” [i, cu diploma]ie, se atrãgea aten]ia asupra faptului
cã politica maghiarã de dezna]ionalizare
a românilor dãuneazã men]inerii unitã]ii
dualismului austro-ungar, îndepãrtându-i pe
concetãþenii lor maghiari,
români de „concetãþenii
cari, seduºi ºi preocupaþi de idealuri
nerealizabile, au pierdut simþul
comunitãþii de interese, care leagã
pe popoarele adunate sub ocrotirea
oastre ºi risipesc puterile
Majestãþii V
Voastre
statului în opintiri zadarnice pentru
anularea a tot ce nu e maghiar în statul
ungar. Din datorie cetãþeneascã protestãm
împotriva acestor opintiri, având conºtiinþa
cã aceastã datorie ne-am fãcut-o în toate
împrejurãrile ºi nu ni se poate imputa cã
am încurajat guvernul sã meargã spre
prãpastia spre care se apropie, cã nu i-am
atras atenþia la timp asupra acestui mare
pericol.” De asemenea, autorii Memorandumului subliniau faptul cã ei nu ºi-au
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români a fost scurt [i la obiect:
„În]elepciunea istoricã maghiarã, care ne
face venetici, dateazã de pe timpul când
principiul de na]ionalitate (na]ionalnota lui C.N. [i G.D.I.. ) a început a
deveni o putere”, continuând cu
argumentul: „Pretindem drepturi na]ionale
în puterea faptului cã suntem aici [i
aici voim sã fim” sau: „Cu un cuvânt,
voim sã avem de facto (cãci de drept
aveau! nota lui C.N. [i G.D.I.) [i noi o patrie
în lume, voim sã fim [i noi stãpâni pe
glia secularã a pãrin]ilor [i
strãbunilor no[tri
no[tri” (Const. Nu]u [i G.D.
Iscru, p.269).
Vasile Lucaciu nu a putut rãmâne
indiferent în fa]a situa]iei din Transilvania.
La propunerea lui Ioan Ra]iu, a fost ales
membru al Comitetului Partidului Na]ional
Român, unde va rãmâne pânã la moarte.
A peregrinat prin }ara Mo]ilor, Maramure[,
a ]inut discursuri, a scris articole în ziarele
române[ti, câ[tigându-[i imaginea de
profet al românilor (Enciclopedia...). A fost
iubit de popor [i este printre pu]inii oameni
politici pe care poporul l-a înscris încã din
via]ã, între figurile legendare ale neamului.
În urma unei întruniri ]inute la Tãu]ii de
Jos, a fost condamnat la închisoare de
Tribunalul din Satu Mare. În acea perioadã,
poporul l-a ridicat în slavã într-o doinã:
„Cântã mierla prin pãduri,/ Robu-i Lucaciu
la unguri,/ Pentru sfânta libertate,/ Din care
noi n-avem parte./ Nu fi mierlo supãratã,/
Nu-i robia neîncetatã,/ Vine-o dalbã
primãvarã,/ Fi-va Lucaci liber iarã” (Ciura,
p.4).
Anul 1892 i-a adus lui Vasile Lucaciu
trei condamnãri. Prima condamnare a fost
pentru un delict de presã, pentru cã a scris
un articol în „Tribuna”, în favoarea unor
]ãrani bãtu]i de jandarmi. A doua
condamnare a primit-o cã ar fi pus la cale
explozia Casei Notariale din Ferenzei, cu
toate cã autorul fusese însu[i notarul
comunal. A fãcut patru luni de închisoare
[i a plãtit o amendã de 50 de florini. Dupã
ie[irea din închisoare, a participat la
redactarea Memorandumului, sus]inând,
contrar celorlal]i autori, trimiterea acestuia
cât mai repede împãratului, fãrã sã se mai
a[tepte o situa]ie favorabilã. Majoritatea
a hotãrât amânarea înaintãrii documentului
la Viena, iar Vasile Lucaciu s-a retras la
{i[e[ti, de unde a continuat sã publice în
presa româneascã articole despre
persecutarea românilor de cãtre autoritã]ile
maghiare, ceea ce a avut drept consecin]ã
a treia condamnare [i întemni]are.
Aceastã arestare i-a determinat pe
membrii Comitetului Na]ional sã decidã
înaintarea Memorandumului cãtre
Împãratul Francisc Iosif imediat ce Vasile
Lucaciu va ie[i din închisoare
(Enciclopedia...).
Memorandumul a fost redactat în
stilul recomandat de Ioan Ra]iu: „cât se
poate de scurt, dar sã cuprindã în sine
toate gravamintele noastre; sã fie în stil
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propus schimbarea regimului politic, ci
doar îmbunãtãþirea situaþiei românilor, prin
revenirea la autonomia Transilvaniei.
Faptul cã memorandi[tii nu ar fi
revendicat dreptul la autodeterminare pânã
la despãr]irea din Imperiul Austro-Ungar
[i unirea cu România a atras repro[ul unor
istorici asupra acestora. Ne punem fireasca
întrebare: se puteau sprijini transilvãnenii
pe sprijinul oficial al României, în contextul
când statul român aderase la Tripla Alian]ã
(Puterile Centrale) în anul 1883 [i în
contextul în care Regele Carol I afirma, în
cadrul unei discu]ii purtate cu ministrul
Germaniei la Bucure[ti, von Bulow în anul
1888, urmãtoarele cuvinte? „Deoarece
primejdiile ce amenin]ã România din
partea Rusiei sunt mai serioase decât
necazul [i durerea pentru rãul tratament
al românilor din ]ãrile ungure[ti,
România cautã ocrotire [i siguran]ã în
Tripla Alian]ã” (apud Gheorghe Nicolae
Cãzan, {erban Rãdulescu-Zonar, p. 96)
Dupã ie[irea din închisoare, Vasile
Lucaciu a dus Memorandumul împãratului
Francisc Josif, conducând o delega]ie
compusã din 237 de persoane, formatã
din intelectuali, meseria[i, ]ãrani. Delega]ia
a fost primitã de împãrat, dar
Memorandumul nu a fost citit, ci trimis
Parlamentului de la Budapesta, de unde,
de asemenea, necitit, a fost restituit
conducãtorului delega]iei. Avându-se în
vedere cã documentul a fost tipãrit la Sibiu,
în tiraj de 7500 de exemplare în limbile
românã, maghiarã, germanã, italianã,
francezã [i rãspândit, nu numai pe teritoriul
românesc, ci [i în Europa, autorii au fost
da]i în judecatã în luna mai a anului 1894
[i acuza]i de instigare prin presã. Procesul
a fost judecat la Cluj [i a constituit un prilej
de solidaritate a tuturor românilor dar [i a
presei, a oamenilor politici [i de culturã
europeni. La Cluj, memorandi[tii au fost
primi]i de 20.000 de români veni]i de
pretutindeni (Mircea Pãcurariu, p.19-20).
Reprezentan]i ai presei din Ia[i, Bucure[ti,
Boto[ani, Milano, Viena, Paris, dar [i
ziari[ti sârbi, croa]i, cehi au venit la Cluj,
de unde au urmãrit desfã[urarea
procesului, manifestând solidaritate cu
românii (Ciura, p. 23). Procesul
memorandi[tilor a constituit cel mai bun
prilej de interna]ionalizare a problemei
na]ionale a românilor din Transilvania
Transilvania,
ceea ce deja ini]iaserã moldovenii [i
muntenii, începând cu sfâr[itul secolului
al XVIII-lea, prin memoriile adresate
Puterilor la tratatele de pace, în urma
rãzboaielor ruso-austro-turce. Acest fapt
este subliniat atât în pledoaria de apãrare
a lui Ioan Ra]iu, ca avocat al
memorandi[tilor, dar [i în pledoaria lui
Vasile Lucaciu. Putem considera Pledoaria
lui Vasile Lucaciu una dintre cele mai
profunde cuvântãri române[ti, respectând
toate regulile unui discurs patriotic: scurt,
imperativ, interogator, retoric, urmãrind sã
convingã auditoriul ([i nu numai pe

judecãtori, dar [i pe asisten]i) prin juste]ea
ideilor expuse printr-o argumenta]ie
riguroasã. Pledoaria nu începe cu formula
de adresare, ci cu o propozi]ie imperativã:
Niciun român nu s-a nãscut vreodatã
„Niciun
rob!”, folositã ca argument [i pe parcursul
discursului,, dupã care urmeazã formula:
„Domnilor judecãtori, domnilor juraþi,
onoratã curte!” Pledoaria sa este
structuratã pe douã idei principale:
injuste]ea procesului [i dreptul românilor
de a trãi liber [i de a-[i vorbi limba în ]ara
lor, aducând ca argument dreptul gin]ilor.
Vasile Lucaciu motiva cã acest proces nu
î[i are rostul, pentru cã românii nu au
sãvâr[it nicio faptã pentru care sã fie
încrimina]i, pentru cã autorul faptelor este
cugetul românesc, cerându-le judecãtorilor
sã-[i cerceteze „propria conºtiinþã” ºi sã
se întrebe „dacã un popor poate fi acuzat
pentru cã doreºte sã fie liber” [i cã niciun
popor nu poate fi judecat de alt popor pentru
Atâta timp cât trãim
cã vrea sã fie liber. „Atâta
pe pãmântul nostru, ce argumente
pot fi invocate pentru a ni se impune
stãpâni dinafarã? Permiteþi-mi sã
vã rãspund: Nici unul! Pentru cã nici
un român nu s-a nãscut vreodatã
rob!” El eviden]ia cã Memorandumul este
„voinþa românilor de-a trãi liberi pe acest
pãmânt alãturi de celelalte popoare. Cauza
româneascã îºi are legile ei mai presus
de codul dumneavoastrã juridic ºi nici un
paragraf nu i se potriveºte poporului român,,
fiindcã singura lege e Transilvania
Transilvania!
Dacã vreþi sã cãlcaþi aceastã lege cãlcaþi
în picioare toate legile acestei lumi. Cu
ce drept, domnilor judecãtori??? Nu vedeþi
cã e inadmisibil sã ne judecaþi în
propria noastrã casã!”, sus]inându-[i
punctul de vedere cu prezen]a în salã a
reprezentan]ilor românilor din toate
categoriilor sociale care îi „privesc tãcuþi
ºi acuzatori”, cu istoria [i spa]iul ocupat

de români: „... atunci chemaþi la judecatã
ºi Someºul, ºi Mureºul, ºi Criºurile, ºi
munþii, ºi plaiurile, ºi cerul de deasupra
noastrã... Condamnaþi-ne pe toþi ºi faceþi
din Transilvania o imensã închisoare pentru
români; dar vã previn, domnilor
judecãtori, cã apele râurilor noastre
nu vor putea fi niciodatã stãvilite
de verdictul vreunui tribunal, iar
munþii noºtri vor rãmâne ºi pe mai
departe înalþi ºi neclintiþi ca ºi
credinþa noastrã”
noastrã”. În ceea ce prive[te
interzicerea limbii române, Vasile Lucaciu
nu în]elegea de ce le este luat românilor
acest drept, arãtând instan]ei cã nicio
putere nu va putea face ca limba românã
sã piarã, pentru cã istoria aratã cã
indiferent de stãpâniri, românii [i-au pãstrat
Vã e teamã de limba noastrã,
limba. „Vã
domnilor judecãtori? Noi o vorbim
de douã mii de ani ºi n-am ucis cu
ea pe nimeni
nimeni. Vroiþi a ne opri sã vorbim
româneºte? Niciodatã! Pentru cã în douã mii
de ani n-a trecut o zi în care sã nu se
vorbeascã româneºte în Transilvania!
Limba noastrã e cartea de istorie a
poporului Român. În douã milenii de
existenþã nimeni ºi nimic nu ne-a putut
clinti de pe acest pãmânt. Am rãmas aici!
V-aþi întrebat cum, oare, a fost cu
putinþã?! Cotropirile s-au þinut lanþ;
neamuri de alte limbi au nãvãlit peste noi,
dar noi am continuat sã vorbim
româneºte... Mulþi ne-au adus credinþele
lor, felul lor de-a gândi, dar noi ne-am
pãstrat cugetul curat ºi necorcit.”
Pledoaria se încheie cu idealul
românilor, pe care vrea sã-l facã cunoscut
lumii întregi, subliniind, cã în cele din
urmã, istoria va face dreptate poporului
Am trecut prin Istorie purtând
român. „Am
în suflete aceastã mare tainã a Unirii
Româneºti întru pãmânt ºi ideal, iar
aceastã tainã este forþa cu care
venim astãzi în faþa lumii întregi ºi
ne cerem drepturile, pentru cã noi
nu venim în faþa unui tribunal ci în
faþa întregii lumi ºi o spunem
rãspicat: Noi suntem români!
Pãmântul acesta este românesc!
Sufletul nostru este românesc!
Trecutul românesc, ºi vrem ca ºi
viitorul sã fie tot românesc! Domnilor
judecãtori, existã, mai presus ca
dumneavoastrã,, un alt tribunal: al
Istoriei! Care nu iartã. El hotãrãºte
pânã la urmã.
ªi vine un timp când el nu mai poate fi
evitat. Acel timp se numeºte LIBERTATE!”
Discursul lui Vasile Lucaciu i-a
înver[unat pe judecãtori, care i-au dat 5
ani de închisoare, iar celorlal]i
memorandi[ti li s-au dat pedepse între 2
luni [i 2 ani de închisoare (Ioan Ra]iu a
primit 2 ani de închisoare), dupã cum
constatãm din motiva]ia sentin]ei.: „faptul
cã la dezbaterea finalã a manifestat o
atitudine dârzã”. De asemenea, în
motiva]ie se subliniazã cã, în calitatea sa
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combatã „cumin]enia aceea a
compatrio]ilor no[tri” [i” sã-i atingem cãtre
noi ca sã nu fie nicio notã de disiden]ã
între noi” (V. Lucaciu, Cuvântarea...). Dupã
ce România a intrat în rãzboi, la 15 august 1916, Vasile Lucaciu a înaintat o
scrisoare Consiliului de Mini[tri prin care
solicita înrolarea în armata românã a
românilor refugia]i din Cri[ana, Banat,
Maramure[ [i Bucovina [i a prizonierilor
români de rãzboi din Rusia. El estima
numãrul refugia]ilor la 15-20.000. Arãta cã
ace[tia, împreunã cu cei 109.000 de
prizonieri din Rusia, ar da un contingent
pentru douã corpuri de armatã. În
scrisoarea sa, Vasile Lucaciu î[i motiva
cererea ca „o datorie de onoare” pentru
cucerirea pãmântului lãsat mo[tenire de
pãrin]i, unde se odihnesc strãbunii [i cã
glasul con[tiin]ei, care ne-a
„glasul
povã]uit sã trecem Carpa]ii [i sã
venim în Regat, ne îndeamnã acum,
în aceste zile mari [i sfinte pentru
noi, sã ne facem pe deplin datoria
[i sã cãutãm a fi cât mai folositori
o[tirei române[ti [i Statului român
român”
(Vasile Lucaciu, Scisoarea...). În aceea[i
scrisoare, Vasile Lucaciu propunea ca
Ministerul de Rãzboi sã numeascã un
comandament de organizare a
regimentelor de români refugia]i, care sã
facã parte din armata româna, sã poarte
uniforma armatei române [i sã presteze
jurãmântul ostã[esc Majestã]ii Sale
Regelui Ferdinand [i Patriei. Acest
comandament trebuia sã rezolve toate
problemele militare privitoare la
transilvãneni [i bucovineni. În ceea ce-i
prive[te pe prizonierii de rãzboi captura]i
de armata românã în cursul rãzboiului,
ace[tia sã fie aduna]i într-o tabãrã
specialã, unde sã li se facã o educa]ie
na]ionalã. Rãspunsul la scrisoarea sa a
fost negativ, ceea ce l-a întristat foarte mult
[i l-a determinat sã spunã: „Nici sã murim
nu mai avem dreptul“ (Ciura, p.45). În cele
din urmã, refugia]ii români au fost înrola]i
în armata românã. Dupã aceastã reu[itã,
Vasile Lucaciu a plecat în S.U.A, în anul
1917, unde a reuºit sã organizeze unitãþi
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circumscripþia electoralã Beiuº, judeþul
Bihor, avându-l contracandidat pe contele
Tisza. Cu toatã implicarea autoritãþilor
maghiare ºi cu mari persecuþii la adresa
votanþilor români, Vasile Lucaciu a ieºit
câºtigãtor, ob]inând 75% din voturi în
favoarea sa. Primul sãu discurs în
Parlamentul din Budapesta a avut ca
subiect cererea de drepturi pentru românii
din Transilvania, în administraþie, justiþie,
învãþãmânt etc. Lupta sa a continuat în
Parlament pânã la izbucnirea Primului
Rãzboi Mondial, când împreunã cu
Octavian Goga a trecut Carpa]ii, ca
refugiat, în Regat. Aici a militat pentru
intrarea României în rãzboi, alãturi de
Antanta. Vasile Lucaciu a plecat în Italia,
în anul 1915, unde a desfãºurat ample
acþiuni de propagandã pentru intrarea
acesteia în rãzboi, alãturi de Antanta, cu
scopul ca România sã urmeze aceea[i
cale ca Italia, dupã care s-a îndreptat spre
Paris, apoi Elve]ia, unde a sus]inut cauza
româneascã. Revenit la Bucure[ti, este
ales pre[edinte al Ligii Culturale, care din
anul 1914, devenise Liga pentru Unitatea
Politicã a Tuturor Românilor [i membru al
Federaþiei Apãrãrii Naþionale, care
desfãºura o activitate ºi mai intensã
pentru ca România sã intre în rãzboi pentru
eliberarea Transilvaniei (Enciclopedia...).
A rãmas memorabil discursul sãu de la
Gala]i, unde motiva necesitatea intrãrii
României în rãzboi alãturi de Antanta, ca
o datorie moralã, culturalã, na]ionalã,
arãtând cã odatã cu rede[teptarea naturii
rede[teaptã
primãverii anului 1915 se „rede[teaptã
energiile na]ionale pe tot pãmântul
locuit de români, într-un scop, spre
un singur ideal, cu o singurã voin]ã
ca sã realizãm idealul nostru:
România Mare
Mare”, argumentând cã
românii au curajul [i dreptul sã
înfãptuiascã acest ideal. De asemenea,
arãta gãlã]enilor cã reprezentan]ii ligii nu
au venit în ora[ul lor ca „sã toarne
entuziasm” în inimile lor, ci sã „constate
aceastã înãl]ãtoare solidaritate a
elementului românesc de pretutindeni”. El
îi îndemna pe participan]ii la adunare sã
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de preot, Vasile Lucaciu „[i-a încãlcat mai
grav obliga]ia de cetã]ean al statului de a
se re]ine de la comiterea unor asemenea
fapte”, el fiind considerat „autorul
intelectual al întregii mi[cãri” (Ioan P. Papp,
p. 312-314).
Pedeapsa memorandi[tilor a fost
executatã în închisorile de stat de la Va]
[i Seghedin pânã pe data de 15
septembrie 1895, când au fost elibera]i,
sub presiunea opiniei publice mondiale. De
asemenea, un rol important în eliberarea
acestora l-au avut ac]iunile Ligii Culturale
pentru Unitatea Românilor, ale Academiei
Române, ale scriitorilor [i oamenilor politici
europeni, printre care îi amintim pe
Lecomte de Lisle, Emile Zola, Ferdinand
Mistral, George Clemenceau, mitingurile
studen]ilor de la Sorbona, Oxford, Roma.
(Pãcurariu, p.22). George Clemenceau
arãta cã „toatã lumea [tie cã Austria, în
calitatea ei geograficã, e prada
na]ionalitã]ilor” [i sublinia faptul cã censul
electoral pentru români este de zece ori mai
mare decât cel al maghiarilor [i cã, într-un
singur an, ziarului românesc „Tribuna” i
s-au intentat 19 procese de presã [i 3
redactori au fost condamna]i la un total
de 8 ani de închisoare (Ciura, p.32).
Guvernul maghiar a interzis
activitatea Partidului Na]ional Român
(acesta se va reface în anul 1905), ceea
ce a constituit [i subiectul Congresului
na]ionalitã]ilor oprimate în Ungaria, ]inut
la Budapesta, în anul 1895 [i la Adunarea
studen]ilor români, cehi, slovaci, sârbi de
la Paris, din anul 1896. La aceastã
adunare, Ministrul de Externe al Fran]ei,
Emile Florens, a arãtat cã dintre cei 40 de
milioane de locuitori ai Imperiului AustroUngar, doar 13 milioane au drepturi, ceilal]i
nu au nici mãcar dreptul de a se pronun]a
pentru satisfacerea unor revendicãri
(Pãcurariu, p.25). Toate aceste atitudini ne
demonstreazã ceea ce au intuit Vasile
Lucaciu [i Ioan Ra]iu, anume cã problema
românilor din Transilvania nu numai cã
s-a interna]ionalizat, dar a [i trezit interesul
europenilor.
Dupã ie[irea din închisoare, Vasile
Lucaciu l-a atacat, într-o scrisoare
deschisã, pe Arhiepiscopul primat
Esztergon Vaszary, pentru sprijinul
acordat societã]ii maghiarizatoare EMKE
(Asocia]ia Maghiarã de Educa]ie Publicã
din Transilvania, care activeazã [i în zilele
noastre, conform site-ului asocia]iei), faptã
care i-a atras suspendarea din slujba de
preot de Episcopul de Gherla, Ioan Szabat.
Protestele credincio[ilor l-au determinat pe
Papã sã-l repunã în func]ie (Pãcurariu,
p.84). Vasile Lucaciu [i-a continuat
activitatea de tribun al românilor din
Transilvania. Cuvântãrile [i articolele au
nemul]umit autoritã]ile maghiare,
întemni]ându-l în anul 1907 la Szeget. În
acela[i an, Comitetul Na]ional al Partidului
Na]ional Român l-a propus candidat pentru
Parlamentul de la Budapesta, în
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Seghedin, ura [i batjocora Maghiarilor. Prin
jertfã [i suferin]ã el a pus în serviciul
neamului tot entuziasmul sufletului sãu
generos, toatã bogã]ia min]ei sale alese
[i toatã iubirea-i nemãrginitã de neam dar
a avut marele noroc sã vadã încoronatã
cu laurii biruin]ei apriga-i muncã de aproape
o jumãtate de veac [i sã trãiascã mãcar o
clipã în acea Românie mare, pe care atâta
a vrut-o.. A murit fericit pentru cã a
voit sã fie fericit; a fost fericit pentru
cã [i-a fãcut din ideal scopul vie]ii.
Tineretul sã ia pildã!” (apud Ciura,
N.G. Popovici, „O pildã de urmat pentru
genera]iile tinere [i a celor ce vor veni”,
p.49-52)
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de voluntari români care au luptat în
armata americanã trimisã pe frontul din
Franþa, iar în anul 1918, era din nou în
Italia, unde participa la adunãri de
sus]inere a unirii tuturor românilor într-un
singur stat. Consecin]a acestor adunãri a
fost cã Guvernul italian a dat un decret de
constituire a Legiunii române, formatã din
3 regimente, numite Horea, Clo[ca,
Cri[an, care au luat parte la ultimele lupte
ale armatei italiene împotriva austriecilor
(Pãcurariu, p.26). Fiind la Roma, nu a putut
participa la Marea Adunare de la Alba Iulia
dar la propunerea Consiliului Dirigent, i s-a
acordat funcþia de membru în acesta, fãrã
portofoliu, gest care reprezenta
recunoa[terea eforturile depuse de Vasile
Lucaciu pentru realizarea Marii Uniri.
Dupã Marea Unire, în anii 1919 ºi
1920, Vasile Lucaciu a fost ales deputat
de Baia Mare în Parlamentul României. A
fost unul dintre deputa]ii care au ini]iat
reforma agrarã, el propunând pãstrarea
unitã]ii marilor proprietã]i mo[iere[ti, care
sã fie lucrate de ]ãrani, în asociere, pentru
a avea câºtiguri mai bune. Propunea, de
asemenea, sã li se asigure ]ãranilor
mijloacele necesare de producþie, fãrã de
care nu puteau lucra eficient pãmântul cu
care urma a fi împroprietãri]i.
Dupã alegerile din anul 1922, când a
fost înfrânt prin falsificarea voturilor ºi
agresat fizic de cãtre contracandidat,
bolnav, se retrage din via]a politicã. La 29
noiembrie 1922, pãrãse[te aceastã lume,
la Satu Mare. A fost înmormântat în
ctitoria sa de la {i[e[ti, Biserica Unirii
Tuturor Românilor.
În [edin]a din 1 decembrie a
Academiei Române, pre[edintele
academiei, istoricul Dimitrie Onciul î[i
încheia necrologul astfel: „Defunctul a avut
fericirea sã vadã realizat idealul pentru
care a luptat: liberarea Ardealului de sub
jugul stãpânirii streine [i unirea cu Patria
mumã. Binecuvântatã sã-i fie amintirea!”
(apud, Ciura, p.48)
Octavian Goga a ]inut, de asemenea,
o înflãcãratã cuvântare la mormântul lui
Vasile Lucaciu. Printre altele, spunea cã
singura rãsplatã pe care a primit-o Vasile
Lucaciu a fost „dragostea furtunoasã a
mul]imei, care l-a încununat cu aureola
legendei [i l-a trecut în doine, ca pe eroii
baladelor populare”, încheindu-[i discursul
cu urmãtoarele cuvinte: „Toate steagurile
se pleacã în fa]a acestui sicriu, asupra
cãruia, în numele ardelenilor cu care ai
pribegit ieri pe drumul idealului, Pãrinte
Vasile, eu, smerit ucenic, arunc astãzi un
bulgãre de ]ãrânã.” (apud Ciura, Cuvântarea
domnului Goga, p 53-60)
În ziarul „Viitorul” din 8 decembrie
1922, senatorul de Muscel, N.G. Popovici,
scria: „{i dacã l-am apoteozat la moarte,
toatã via]a Vasile Lucaciu a avut cele mai
mari onoruri ce se pot acorda unui Român,
a avut galoanele cele mai aurite [i
neperitoare ce i-au pus temni]ele de la
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Este cunoscut cã Platon considera
filosofia ca fiind cel mai preþios bun, pe
care zeii l-au dãruit oamenilor. De aceea,
ar putea trece drept curios faptul cã, în
momentul ivirii sale în cultura noastrã,
Academia Românã nu cuprindea filosofia
ºi ramurile sale conexe, psihologia ºi
pedagogia între ºtiinþele chemate în sânul
ei. Chiar dacã a avut reprezentanþi de
anvergurã europeanã, între membrii
fondatori ai instituþiei academice, aceºtia
veneau în numele altor discipline ale
spiritului. Semnificativ este cazul lui Titu
Maiorescu, a cãrui personalitate, în care
coabitau criticul literar, logicianul,
esteticianul ºi filosoful culturii, a dominat
a doua jumãtate a veacului al XIX-lea
românesc, contribuind imens la
diferenþierea valorilor ºi înlãturarea
confuziilor axiologice în culturã. ªi totuºi
el a venit în Academie în calitate de literat,
nu ca filosof. Acelaºi lucru s-a întâmplat
ulterior ºi cu alte figuri proeminente ale
domeniului la care ne referim. De altfel,
statutele Academiei nici nu rezervau locuri
pentru filosofi. Aceasta nu însemna cã
filosofia nu avea corespondent în
spiritualitatea româneascã. Ar fi suficient
sã amintim aici scrierile filosofului
„strãromân” Aethicus Histricus, care a fost
în contact cu mari gânditori ai Greciei
acelor timpuri1; opera filosoficã ºi teologicã
a lui Nicolae Spãtarul Milescu, care publica la Paris, în 1669, lucrarea Enchiridon
sive Stella Orientalis Occidentalis
splendens2, fiind prima scriere a unui român
tipãritã în Occident; în fine, opera,
concretizatã în lucrãri de metafizicã, logicã
ºi moralã, a prinþului filosof, Dimitrie

Cantemir, ales în 1714, membru al
Academiei din Berlin. Dar ºi de scrierile
unui ºir de gânditori, adeseori de formaþie
enciclopedicã, care au consolidat suportul
metafizic al culturii noastre, sporindu-i
autenticitatea. Aºadar, erau destule
argumente pentru reprezentarea filosofiei
în Academie. Faptul cã nu s-a întâmplat
aºa are o explicaþie clarã: întemeierea
Societãþii Academice Române a fost
determinatã de intensificarea acþiunilor
pentru unitatea culturalã ºi politicã a
românilor ºi regenerarea societãþii
româneºti. Ca atare, încã de la început,
dupã cum se ºtie, rostul Academiei a fost
cultivarea limbii, literaturii ºi istoriei
naþionale. Evident, corespunzãtor acestei
funcþiuni, au fost primiþi specialiºtii cei mai
valoroºi din domeniile adecvate scopului
urmãrit.
Desigur, menirea Academiei3 s-a
amplificat pe parcurs, sub influenþa
expansiunii ºtiinþei universale ºi,
indiscutabil, a cerinþelor de progres ale þãrii.
Este raþiunea care a fãcut posibil un fapt
semnificativ: la 19 septembrie/1 octombrie
1872, s-a constituit cea de-a treia secþiune
academicã, numitã Secþiunea [tiinþelor
naturii, care avea deja reprezentanþi iluºtri
în aceastã societate savantã. În ceea ce
priveºte filosofia însã, o schimbare de
poziþie s-a petrecut mult mai târziu, când
s-a creat ºi se manifesta la noi o miºcare
filosoficã viguroasã, cu ecouri pe mãsurã
în forul academic. Abia în 1935, cu prilejul
modificãrii statutului, s-a recunoscut
filosofiei dreptul de a avea reprezentanþi
proprii în Academie. Dar ºi în aceste
condiþii, ei erau plasaþi în secþiile de

filologie ºi literaturã, istorie, unde alcãtuiau
subsecþii de profil.
Cu toate cã filosofia dobândise un
prestigiu remarcabil, sprijinit pe creaþia
teoreticã ºi personalitãþile care o slujeau,
aceasta nu se reflecta ºi sub aspect
organizatoric. În ciuda faptului cã, în
perioada 1935-1941, C. Rãdulescu-Motru
a fost mai întâi vicepreºedinte ºi apoi
preºedinte al Academiei sau cã Ion
Petrovici a fost ales de mai multe ori
vicepreºedinte, pentru prima datã, în 1941,
un proiect de reorganizare a Academiei
rezerva un loc distinct filosofiei într-o secþie
complexã, numitã „Secþia ºtiinþelor
istorice, filosofice ºi sociale”. Dupã alte
combinaþii de acest tip, filosofia va cãpãta
cuvenita autonomie, într-o secþie proprie,
al cãrei nume a cunoscut diverse
modificãri în ultimele decenii, în funcþie
de ataºarea unora sau despãrþirea de alte
ºtiinþe, ca psihologia, pedagogia, dreptul.
Cea mai nouã asociere s-a produs în 1997,
când, pentru prima datã, la propunerea
Prea Fericirii Sale Teoctist, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, membru de
onoare al Academiei Române, s-a
recunoscut teologiei legitimitatea de a
fiinþa în Academie, fiind pusã alãturi de
filosofie. Ca urmare, prin eliminarea
cuvântului „ºtiinþe”, s-a format un nou
nume: Secþia de filosofie, teologie,
fsihologie ºi pedagogie.
Dacã sub aspect organizatoric
lucrurile au stat aºa cum am arãtat mai
sus, atunci ne putem întreba: pânã la
cucerirea unui loc distinct într-o secþie,
oare filosofia a lipsit complet din
preocupãrile academice? Din capul locului,
rãspunsul este negativ. Profesioniºti ai
gândului filosofic, cãrora li s-au alãturat
unii reprezentanþi iluºtri ai altor discipline
ºtiinþifice, care au simþit nevoia de a pãºi
peste graniþele strâmte ale specialitãþii lor,
au dat fiinþã ideilor filosofice în forul academic. La numai câteva luni de la
întemeierea Academiei, pe 10 septembrie
(stil nou) 1872, George Bariþiu prezenta,
pentru întâia oarã la noi într-un asemenea
mediu, comunicarea Teoriile lui Darwin, în
vreme ce savantul englez îºi trãia ultimii
ani de viaþã. Adept al cercetãrilor libere în
toate domeniile cunoaºterii, Bariþiu
susþinea darwinismul, reliefând rolul sãu
benefic pentru ºtiinþã ºi dezvoltarea
gândirii filosofice4. Sunt de reþinut, de
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asemenea, comunicãrile marelui învãþat
A.D. Xenopol, angajat cu argumente
filosofice în disputa privind caracterul
ºtiinþific al istoriei. La 3 noiembrie (stil nou)
1905, el susþinea comunicarea Noþiunea
valorii în istorie, polemizând astfel cu
germanul H. Rickert, pe o temã „la zi” în
axiologie.
Impresionant este ºirul comunicãrilor
þinute de filosofi, acoperind un larg spectru
tematic, de la determinism ºi indeterminism în perspectiva criticii filosofice, la
metafizicã ºi teologie; de la evocarea
personalitãþilor de referinþã ale filosofiei
româneºti ºi universale, la hermeneuticã
ºi dialecticã, modern ºi postmodern în
înþelegerea unitãþii dintre „Raþiune” ºi
raþionalitate; de la ºtiinþa ºi pedagogia
naþiunii, la rolul educativ al filosofiei –
aceastã ultimã temã, abordatã într-o
comunicare din 18 februarie 1944, a
constituit, dupã 54 de ani, subiectul
prioritar al celui de-al XX-lea Congres
Mondial de Filosofie de la Boston, din august 1998. Urmând o regulã de conduitã,
adoptatã în septembrie 1868 ºi înscrisã
în Regulamentul Societãþii Academice,
toate comunicãrile prezentate sub cupola
celui mai înalt for ºtiinþific ºi cultural al þãrii
s-au publicat consecvent pânã în 1948, ºi
intermitent dupã aceea, în Analele ºi
Memoriile secþiilor ºtiinþifice ale Academiei,
constituind, în vâltoarea timpului, o
mãrturie fãrã egal a ceea ce a însemnat
Academia pentru cultura româneascã,
pentru creaþia originalã.
Ca ºi în celelalte domenii ale
cunoaºterii ºi artelor, Academia a încurajat
creaþia teoreticã în filosofie, acordând
premii celor mai merituoase lucrãri
publicate. Trebuie sã recunoaºtem cã ºi
aici începutul a fost dificil. Prima lucrare
filosoficã premiatã a fost Puterea
sufleteascã, de C. Rãdulescu-Motru. În
referatul de susþinere a cãrþii pentru premiere, A.D. Xenopol nu-ºi reprima tentaþia,
pe deplin justificatã, de a sublinia valoarea
filosofiei în ansamblul spiritualitãþii unui
popor. „Gândirea filosoficã – scria el – este
culmea gândirii omeneºti; ea, înãlþându-se
deasupra faptelor, se desface tot mai mult
din lumea realã, cãutând sã dea acesteia
o interpretare idealã, curat omeneascã,
cãci omul, în adevãrata lui esenþã, este
idee. Cultivarea filosofiei ca cea mai înaltã
îndeletnicire omeneascã trebuie deci
salutatã cu bucurie de cãtre toþi cei ce þin
ca neamul lor sã se urce în regiunile
superioare ale culturii, iar pãrãsirea studiilor
filosofice dovedeºte totdeauna cã un popor
nu este copt pentru civilizaþie”5. Distinsã,
astfel, în 1909, cu Premiul „Heliade
Rãdulescu”, aceastã scriere a alcãtuit,
dupã mãrturia autorului, „gestaþia personalismului energetic”, unul dintre puþinele
ºi prestigioasele sisteme filosofice
româneºti. A fost un început continuat apoi
pânã în zilele noastre, când Secþia de
Filosofie, Teologie, Psihologie ºi

Pedagogie are la dispoziþie cinci premii,
pentru a rãsplãti cele mai merituoase
lucrãri apãrute în domeniile sale de
competenþã.
De-a lungul anilor, Academia a primit
în rândurile sale, ºi a fost onoratã prin
activitatea lor, filosofi ca P.P. Negulescu,
C. Rãdulescu-Motru, Ion Petrovici, Lucian
Blaga, Mihai Ralea, Tudor Vianu, Nicolae
Bagdasar, Athanase Joja, Dan Bãdãrãu,
D.D. Roºca, Constantin Ionescu-Gulian,
Ion Iano[i; psihologi ca Florian ªtefãnescuGoangã, Vasile Pavelcu, Alexandru Roºca;
pedagogi ca Ion Rãdulescu-Pogoneanu,
Petrache Poenaru, Onisifor Ghibu, ªtefan
Bârsãnescu, Stanciu Stoian; teologi ca
Dumitru Stãniloae, Dumitru Popescu,
Antonie Plãmãdealã, Nestor Vornicescu
etc.6 În timpul cât au slujit Academia
Românã, ei au elaborat ºi publicat lucrãri
de referinþã, care au rãspuns obiectivelor
ºtiinþifice urmãrite de Academie; au extins
sfera disciplinelor de gândire pe care le-au
ilustrat; au adus un spor de valoare ºi
autenticitate culturii româneºti. Dintre
aceste lucrãri, amintim selectiv, asumându-ne riscul cuvenit, urmãtoarele:
Istoria filosofiei moderne, 5 volume;
Personalismul energetic (C. RãdulescuMotru), cele trei trilogii - cosmogonicã, a
culturii ºi a valorii (Lucian Blaga); Probleme
de logicã ºi Introducere în metafizicã (Ion
Petrovici); Teoria cunoºtinþei (Nicolae
Bagdasar); Estetica, 2 volume (Tudor
Vianu); Destinul omenirii, 4 volume (P.P.
Negulescu); Studii de logicã (Athanase Joja);
Explicarea omului (Mihai Ralea);Metodã [i
sistem la Hegel, Problematica omului (C.I.
Gulian), O istorie a filosofiei române[ti,
Schiã pentru o esteticã posibilã (Ion
Iano[i), Tratatul de Psihologie experimentalã, Psihologia personalitãþii (Vasile
Pavelcu); Pedagogia practicã (ªtefan

Bârsãnescu); Teologia dogmaticã, 3 volume (Dumitru Stãniloae),Teologie [i
culturã, Iisus Hristos Pantocratorul. Tratat
de teologie dogmaticã(Dumitru Popescu)
etc. De asemenea, au fost traduse lucrãri
principale din literatura clasicã universalã.
Pilduitor exemplu este munca de benedictin
pe care D.D. Roºca a închinat-o traducerii
în limba românã a operei lui Hegel. Dupã
o perioadã de profunde distorsiuni ºi
ingerinþe ale politicului, petrecute în anii
dogmatismului comunist, filosofia încearcã
sã refacã legãtura cu marea tradiþie din
anii interbelici, atât prin creaþia proprie a
membrilor actuali ai Secþiei de specialitate
din Academie, cât ºi prin îndrumarea
cercetãrii din institutele pe care le
coordoneazã.
O expresie fidelã a contactelor
ºtiinþifice dintre gânditorii români ºi cei de
peste hotare ºi, în acelaºi timp, un semn
de recunoºtinþã pentru sprijinul acordat
culturii ºi þãrii noastre îl reprezintã alegerea
ca membri de onoare ai Academiei
Române, la Secþia de Filosofie, a unor
distinse personalitãþi de peste hotare.
Dintre acestea, reþinem numele lui Leon
Brunschwicg (Franþa), Benedetto Croce
(Italia), Charles Upson Clark (S.U.A.), Thomas Garrigue Masaryk (Cehoslovacia),
David Magnuson (Suedia), Pierre Janet
(Franþa), Constantin Despotopoulos
(Grecia), Alexandru ªafran (Elveþia) etc.
Filosofi, psihologi, pedagogi ºi teologi
strãini, precum cei amintiþi sau neamintiþi
aici, au dus faima Academiei Române în
lume ºi, totodatã, i-au sporit, prin opera
lor, trãinicia întru eternitate.
Momente de strãlucitã viaþã
academicã au fost ºi sunt ceremoniile de
prezentare a discursurilor de recepþie la
primirea în Academie. ªi aici, filosofia are
a se mândri cu partea sa de contribuþie.

N ote
ote:
Vezi: Dr. Nestor Vornicescu, Aethicus
Histricus, Editura Mitropoliei Olteniei,
Craiova, 1986.
2
Nicolae Spãtarul Milescu, Manual
sau Steaua Orientului strãlucind
Occidentului, ediþie, traducere, note,
comentarii de Traian S. Diaconescu,
Institutul European, Iaºi, 1997.
3
La 27 martie 1879, Societatea
Academicã Românã se transformã în
„Institut naþional cu denumirea de
Academia Românã”, Pentru alte
detalii, vezi ºi Dorina Rusu, Istoria
Academiei Române în date (1866–
2006), Editura Academiei Române,
Bucureºti, 2006.
4
Vezi, Marin Aiftincã Idei filosofice la
George Bariþiu, în vol. Timp [i valoare,
edi]ia a II-a, Editura Academiei
Române, Bucure[ti,2013.
5
Analele Academiei Române, seria
II, tomul XXXI, 1908-1909, p. 314.
Vezi ºi Dorina N. Rusu, Pagini din
istoria Academiei Române (1866–
1948), Editura Academiei Române,
Bucureºti, 2007.
6
Din motive lesne de înþeles, nu ne
referim aici la membrii în viaþã ai
Secþiei de Filosofie, Teologie,
Psihologie ºi Pedagogie ºi nici la
activitatea lor în Academie.
7
Discursuri de recepþie la Academia
Românã , ediþie de Octav Pãun ºi
Antoaneta Tãnãsescu, Bucureºti,
1980, p. 250. Vezi ºi ediþia Dorina N.
Rusu, Discursuri de recepþie, Vol. VI
(1936-1948), Editura Academiei
Române, Bucureºti, 2005.
1
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de nivel european. Rezultatele cercetãrii
sunt valorificate în publicaþiile Academiei:
„Revista de Filosofie”, „Revue Roumaine
de Philosophie”, „Revista de Psihologie”,
„Revue Roumaine de Psychologie”,
precum [i „Logos [i Episteme”, „Revista
de {tiine Politice [i Relaii Internaionale”,
„International Political Sciences Review”
(editate de institutele de profil), dar ºi prin
numeroase monografii, studii, ediþii critice,
instrumente ºtiinþifice de lucru etc.
Înfruntând dificultãile economice,
precum ºi efectele ideologizãrii la care au
fost supuse în anii comunismului, filosofia
ºi celelalte discipline reunite în Secþia de
specialitate a Academiei îºi adunã puterile,
energiile creatoare, pentru a-ºi redobândi
personalitatea ºi a rãspunde provocãrilor
timpului pe care îl trãim.

Vitraliu

Constantin Noica, Petre Andrei, Emil
Cioran.
În momentul în care Academia ºi-a
asumat rãspunderea coordonãrii directe a
cercetãrii ºtiinþifice fundamentale, s-au
creat, în domeniile de competenþã ale
Secþiei de specialitate, Institutul de
Filosofie (1948), Centrul de Logicã
Bucureºti (1964), Institutul de Psihologie
(1950). Dupã ce ºi-au conturat
personalitatea, aceste institute au fost
trecute, în 1974, printr-o decizie politicã
abuzivã, la nou creata Academie de ªtiinþe
Sociale ºi Politice – o alcãtuire artificialã,
pusã sub conducerea superioarã a
Partidului Comunist. Ulterior, unele au fost
desfiinþate. Dupã Revoluþia din 1989,
Institutul de Filosofie, institutele de
cercetãri socio-umane din Iaºi ºi ClujNapoca, la fel ca toate celelalte unitãþi de
cercetare ce au þinut de Academie, au
revenit, din proprie iniþiativã, la matca lor.
În acelaºi timp, s-a reconstituit Institutul
de Psihologie, care ulterior s-a unit cu
Institutul de Filosofie cu denumirea
“Institutul de Filosofie [i Psihologie
„Constantin Rãdulescu-Motru” s-a creat
Institutul de Teorie Socialã denumit apoi
Institutul de {tiine Politice [i Relaii
Internaionale ”C.I.Brãtianu”, Institutul de
Cercetãri Economice [i Sociale „Gh.Zane”
din Ia[i, care au intrat în Academie, ca ºi
cele amintite, sub egida Secþiei de ªtiinþe
Filosofice. Aºa se face cã, în prezent, cele
trei institute din subordinea Secþiei sunt
angajate în realizarea unor programe ºi
proiecte de cercetare privind istoria
filosofiei, logica, filosofia culturii ºi valorii,
filosofia ºtiinþei, fenomenologie, filosofie
politicã ºi socialã, psihologie socialã ºi
cognitivã, psihologia personalitãþii ºi
educaþiei, psihopedagogie. Pentru
realizarea acestor programe, institutele
dezvoltã relaþii de cooperare ºtiinþificã cu
alte institute similare, universitãþi din
strãinãtate; participã la programe ºtiinþifice

Ion V\sâi

ªi poate cã este suficient sã amintim,
dintre memorabilele discursuri de recepþie
rostite de filosofi (nu ne referim, cum am
fãcut-o pe tot parcursul acestui articol, la
cei actuali), pe cel al lui Lucian Blaga, þinut
la 5 iunie 1937. El nu a evocat, conform
regulii, personalitatea unui nemuritor
dispãrut fizic, pentru cã nu venea în
Academie pe locul nimãnui. Blaga a
elogiat, în discursul sãu, o altã fiinþã
nemuritoare, fãrã loc sub cupola
Academiei. „Prezenþa nemuritoare la care
mã refer – spunea filosoful – nu e legatã
de niciun nume, nu râvneºte la nicio laudã,
ºi e rãspânditã în spaþiul din preajma
noastrã, cât þine întinderea împãrãteascã
a þãrii. Vreau sã vorbesc despre singura
prezenþã vie, încã, deºi nemuritoare,
nemuritoare deºi aºa de terestrã, despre
unanimul nostru înaintaº fãrã de nume,
despre satul românesc”7. Cu înaltã vibraþie
sufleteascã ºi profundã originalitate de
gândire, Blaga a evocat satul înþeles ca
leagãn al formãrii sale spirituale ºi, totodatã,
ca matrice stilisticã popularã, concept pe
care, alãturi de altele, ºi-a edificat filosofia
culturii.
Momentul dramatic trãit de
Academie, în 1948, a fost greu de suportat
ºi de filosofie. Poate cel mai greu. Atunci,
P.P. Negulescu, C. Rãdulescu-Motru, L.
Blaga, Ion Petrovici, Nicolae Bagdasar,
cãrora li s-au adãugat membri de onoare
din strãinãtate, au fost scoºi din Academie.
Acea brutalã nedreptate a fost reparatã,
dacã se poate numi aºa, redându-li-se
titlurile deþinute, în 1990, când Academia
începea o nouã etapã în existenþa sa
istoricã. Tot atunci, Secþia de [tiinþe
filosofice a propus ºi a fost acceptatã
declararea ca membri post-mortem ai
Academiei a unor gânditori care nu ºi-au
ocupat locul cuvenit în aceastã instituþie,
datoritã prigoanei politice. Este vorba
despre Mircea Florian, Mircea Eliade,
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România mea, a ta [i “a mai multor neamuri” (lll)

Abdicarea for]atã a lui Al. I. Cuza (11/
23 februarie 1866) a generat pentru tânãrul
stat român un set de provocãri – interne
[i externe – foarte greu de gestionat. Încã
vii, tensiunile dintre radicalii de stânga
(viitorii liberali) [i marii proprietari sau cele
dintre adep]ii centralismului „bucure[tean”
[i partizanii/nostalgicii unei autonomii mai
generoase pentru moldoveni1 puteau fi
trecute în categoria provocãrilor mai pu]in
însemnate. Cele mai grave, manifestate
la nivelul rela]iilor interna]ionale, ]ineau de
punerea sub semnul întrebãrii a unirii
Principatelor [i de vacantarea prelungitã
a postului de domn, ca urmare a refuzului
principelui Filip de Flandra de a accepta
tronul2.

58

Pe 14 februarie 1866, Imperiul
Otoman a cerut acordul Puterilor Garante
pentru trimiterea unui comisar în România
cu scopul de a pune capãt Micii Uniri. O
astfel de decizie era în spiritul deciziilor
Conferin]ei de la Paris din septembrie
1859 [i a celei de la Constantinopol din
septembrie 1861. Însã neîn]elegerile dintre
Marile Puteri [i, mai ales, pozi]ia conciliatorie a împãratului Napoleon al III-lea,
ce sugera convocarea unei conferin]e a
Puterilor Garante, care sã punã în discu]ie
noul statut interna]ional al României, au
jucat în favoarea Principatelor Unite [i au
dus discu]iile pe fãga[ul tergiversãrilor. Era
tot ce-[i puteau dori liderii politici români,
care câ[tigau, astfel, timp pre]ios, în
vederea rezolvãrii problemei succesiunii
la domnie.
Parte importantã a coali]iei ce a pus
la cale înlãturarea lui Al. I. Cuza [i numirea
e[uatã a prin]ului Filip de Flandra, Ion C.
Brãtianu (împreunã cu Ioan Bãlãceanu –
agentul României la Paris) a propus
guvernului de la Bucure[ti, la 14/26 martie
1866, candidatura prin]ului Carol de
Hohenzollern-Sigmaringen3. Aprobatã
imediat, propunerea – ce era în consonan]ã
cu dorin]ele exprimate de români în cadrul
Adunãrilor ad-hoc (1857)4 – s-a dovedit a
fi, peste timp, o alegere extrem de
inspiratã. Epoca viitorului rege Carol I va
fi sinonimã, pentru România, cu
stabilitatea politicã [i institu]ionalã, cu
ob]inerea Independen]ei [i a statului de
regat, cu ini]ierea procesului de
modernizare a sectorului economic, cu
formarea unei elite politice [i culturale de
talie europeanã, cu înfiin]area Academiei
Române5, cu extinderea teritorialã (alipirea
Dobrogei în anul 1878 prin decizia
Conferin]ei de Pace de la Berlin6 [i alipirea
Cadrilaterului în anul 1913, în conformitate
cu deciziile Conferin]ei de Pace de la
Bucure[ti7) [.m.a.
Tatonãrile [i negocierile cu privire la
preluarea tronului României s-au purtat, cu
precãdere, la re[edin]a princiarã din
Düsseldorf, fiind implicate personalitã]i
politice europene de prim rang: Wilhelm I,
regele Prusiei [i guvernatorul Renaniei,
prin]ul Carol-Anton – tatãl viitorului rege al

României (care au manifestat o atitudine
rezervatã fa]ã de acest proiect 8 ),
cancelarul Otto von Bismarck (un
sus]inãtor al proiectului) [i, nu în ultimul
rând, douã personaje care fãceau parte din
anturajul împãratului Napoleon al III-lea al
Fran]ei – baroneasa Ozélie de Francq (care
a asigurat legãtura dintre casa princiarã
prusacã [i împãratul Napoleon al III-lea al
Fran]ei) [i Hortense Cornu, prietenã din
copilãrie a împãratului. Aceasta din urmã
a fost singura care a transmis, prin
intermediul coresponden]ei, mesaje
încurajatoare, insistând ca propunerea
venitã din partea României sã fie
acceptatã. În cele din urmã, în ob]inerea
consim]ãmântului, un rol decisiv l-a avut
harta prezentatã familiei princiare prusace
de Ion C. Brãtianu [i dr. Carol Davila, care
înfã]i[a atât România Micã, cât [i teritoriile
învecinate locuite preponderent de români:
Transilvania, Banatul, Basarabia [i
Bucovina9. O modalitate extrem de simplã
[i de sugestivã pentru a ilustra, pe termen
mediu [i lung, obiectivul central al clasei
politice române[ti – retrasarea grani]elor
politice ale ]ãrii în concordan]ã cu
frontierele etnice.
Condi]ionãrile venite din partea
negociatorilor români – cu care prin]ul Carol
I a fost, în totalitate, de acord – au vizat
principiile fundamentale ale organizãrii
statului. România trebuia sã devinã o
monarhie constitu]ionalã ereditarã, în care
regele „domne[te, dar nu guverneazã”, cu
men]inerea parlamentului bicameral, cu
recunoa[terea principiului separa]iei
puterilor în stat [i cu un e[ichier politic
bipolar, în care erau reprezentate, cu
precãdere, interesele burgheziei [i ale
marilor proprietari de pãmânt. Deloc
întâmplãtor, dupã ampla reformã agrarã din
timpul lui Cuza, atât viitorii liberali cât [i
conservatorii au solicitat ca proprietatea
privatã sã constituie esen]a vie]ii
economico-sociale na]ionale, fapt transpus
în Constitu]ia din anul 1866 prin nu mai
pu]in de trei articole10. Printre altele,
proprietatea urma sã fie declaratã „sacrã
[i neviolabilã”, Constitu]ia din 1866 fiind,
pânã azi, singura din istoria constitu]ionalã
a României care a avut o astfel de

României, au fost rezumate de Carol I, în
rãspunsul formulat la discursul pre[edintelui Adunãrii Deputa]ilor, sus]inut cu
ocazia aprobãrii proiectului constitu]ional
(30 iunie 1866): „}inta preocupãrilor ºi a
lucrãrilor na]iunii, trebuie sã fie dezvoltarea
puterilor ei morale ºi materiale. Ridicarea
Bisericii române, restabilind-o pe bazele
canoanelor, ºi întãrirea sim]ãmântului
religios în inimile noastre, rãspândirea
învã]ãmântului în toate clasele, o justi]ie
ºi o administra]ie bunã, care sã stârpeascã
prin urmãrirea ºi pedepsirea culpabililor
toate abuzurile, o ordine ºi o economie în
finan]e pentru a face sã înceteze
strâmtoarea de care suferã astãzi
societatea, ºi pentru a da un nou zbor
înavu]irii na]ionale, îmbunãtã]irea
agriculturii, izvorul cel mai mare al bogã]iei
noastre; înmul]irea cãilor de comunica]ii
ºi înfiin]area institu]iilor de credit, ca
singurele mijloace pentru a da o impulsiune
comer]ului; iatã problemele ce trebuie sã
rezolvãm”16.
Numero[i istorici români au apreciat
cã, pânã în anul 1871 – anul categoricei
victorii a Prusiei în rãzboiul cu Fran]a –,
rela]ia principelui Carol cu societatea/clasa
politicã autohtonã a fost una de
acomodare, perioada fiind urmatã de un
interval prelungit de armonioasã integrare
(1871-1914). Existã, însã, suficiente date/
fapte istorice [i mãrturii de epocã –
consemnate de politicienii români în
memorialistica lor – din care s-ar putea
desprinde concluzia conform cãreia, în
fapt, acest proces de acomodare nu s-a
împlinit niciodatã, incompatibilitã]ile dintre
cele douã „pãr]i” fiind, pur [i simplu,
insurmontabile. Spiritul prusac al tânãrului
principe al României – caracterizat prin
disciplinã cazonã, rigoare [i punctualitate
obsesive, con[tiinciozitate dusã pânã la
meticulozitate, rãbdare îmbinatã cu o
nezdruncinatã perseveren]ã [.a. – nu a
gãsit în moravurile bizantino-orientale, ce
dominau clasa politicã româneascã, un
mediu prielnic pentru altoire. Simpatia
francofilã a majoritã]ii clasei politice/
opiniei publice române[ti, promovarea
intensã a imaginii „strãinului” („neam]ul” din
fruntea statului)/regelui avar, profitor [i
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dezvoltarea personalitãþii sale pe tronul
României: „Punând picioarele pe acest
pãmânt, am ºi devenit român! (...) Îmi
exprim devotamentul fãrã margini cãtre
noua mea patrie ºi acel neînvins respect
cãtre lege, pe care l-am cules în exemplul
alor mei. Cetãþean azi, mâine, de va fi
nevoie, soldat, eu voi împãrtãºi cu
dumneavoastrã soarta cea bunã ca ºi cea
rea”14.
Recunoa[terea de cãtre Înalta Poartã
a schimbãrilor intervenite la vârful
conducerii statului român, vitalã pentru
stabilitatea vie]ii politice autohtone, a
survenit ca urmare a interven]iei împãratului
Napoleon al III-lea pe lângã sultan, prin
intermediul ambasadorului Fran]ei la
Constantinopol. Rãscoala din Creta [i
cererea adresatã marilor dregãtori otomani
de Serbia – privind evacuarea Belgradului
– au contribuit, în cele din urmã, la
accelerarea acestui proces, firmanul de
recunoa[tere a principelui Carol I fiind
semnat pe 11/23 octombrie 186615.
Domnia de 48 de ani a regelui Carol I
– cea mai lungã dintre toate conducerile
executive din istoria ]ãrii noastre – [i-a
pus amprenta pozitiv asupra tuturor
domeniilor de activitate din sfera politicã,
economicã [i socialã, reu[ind sã
transforme România dintr-o ]arã vasalã,
pauperã [i cu nãravuri levantine într-un
stat european modern [i independent.
Fãcând referire la amploarea acestor
transformãri, regretatul istoric [i diplomat
Neagu Djuvara afirma faptul cã, dupã
Japonia (care a intrat în Era Meiji, dupã
1865), doar România a mai cunoscut, la
nivel mondial, o astfel de dezvoltare
exponen]ialã, raportatã la punctul de la care
a pornit.
Bazele acestei evolu]ii au fost puse
încã din primele zile de domnie (fãrã a
avea aprobarea Marilor Puteri) odatã cu
adoptarea [i promulgarea Constitu]iei din
1866 (1 iulie). Inspiratã din modelul
constitu]ional belgian (printre cele mai
avansate la acea datã), noua lege
fundamentalã a României impresioneazã
[i astãzi prin stabilitate, longevitate [i
atingerea obiectivele stabilite. Acestea din
urmã, ce vizau, în mare, modernizarea
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abordare (ultraliberalã) cu privire la
proprietatea de orice naturã.
Rezultatul pozitiv al negocierilor avea
sã fie consolidat cu ajutorul plebiscitului
organizat de autoritã]ile de la Bucure[ti
între 2 [i 8 aprilie 1866. Acesta din urmã
avea menirea de a consulta electoratul cu
drept de vot cu privire la candidatura
prin]ului Carol I la tronul României, în
contextul în care o parte importantã a
marilor boieri moldoveni, nemul]umi]i de
izolarea fostei lor capitale [i a centralismului ce la mic[ora influen]a în teritoriu,
sus]inea separarea de Muntenia [i
propunea chiar un candidat separat la
tronul Moldovei – boierul Nicolae RosettiRoznovanu. În cele din urmã, rezultatul
final al plebiscitului11 – influen]at [i de
zvonistica lansatã la nivelul întregii ]ãri, cu
privire la rela]ia de rudenie dintre Carol I [i
împãratul Napoleon al III-lea – a închis
definitiv subiectul secesionist [i a
consfin]it varianta dinasticã prusacã
pentru tronul României.
Pe fondul cre[terii tensiunilor dintre
Prusia [i Austria, pe 29 aprilie 1866,
principele Carol a plecat în Elveþia, la
Zürich12, þarã cunoscutã pentru neutralitatea sa în orice conflict european. De
aici, dupã ce a ob]inut un paºaport fals pe
numele Karl Hettingen, Carol a cãlãtorit
cu trenul pe ruta Zürich-Viena-Budapesta,
declarând autoritã]ilor habsburgice cã se
aflã „în drum spre Odessa, pentru afaceri”13.
Cãlãtoria nu a fost lipsitã de peripeþii,
tânãrul principe riscând, în orice moment,
sã fie re]inut de autoritãþile austriece. În
final, dupã ce s-a întâlnit cu Ion C. Brãtianu
la Baziaº (6 mai 1866), Carol va ajunge
pentru prima datã pe pãmânt românesc
pe 8 mai 1866, la Turnu-Severin. De aici,
alãturi de Brãtianu, se va îmbarca din nou
pe un vapor care l-a dus la Giurgiu, de
unde cei doi se vor îndrepta spre Capitala
þãrii al cãrei domnitor urma sã fie.
Dupã cum este cunoscut, tânãrul
principe a ajuns la Bucure[ti pe 10 mai
1866, intrând pe la podul Mogo[oaiei, acolo
unde va primi cheile ora[ului de la primarul
Capitalei, Dimitrie C. Brãtianu. Momentul
principal al acelei zile s-a petrecut în
Palatul Mitropoliei – care gãzduia sediul
Adunãrii Constituante – acolo unde, în
cadrul unei [edin]e extraordinare la care
au fost convocate cele douã camere,
Locotenen]a Domneascã [i Înaltul Cler,
viitorul rege urma sã depunã jurãmântul
în noua sa calitate de domnitor al
Principatelor Unite Române. Dupã ce
jurãmântul de credin]ã a fost citit în limba
românã de colonelul Nicolae Haralambie
(tradus principelui în limba francezã), cu
mâna dreaptã pe cruce [i pe Biblie, Carol
va rosti primul sãu cuvânt în limba românã:
„Jur!”.
Totodatã, în momentul depunerii
jurãmântului în faþa Reprezentanþei
Naþionale, tânãrul domnitor a rostit o
alocu]iune ce va fi emblematicã în
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malefic (în special de cãtre cercurile
socialiste, dar nu numai17), instabilitatea
guvernamentalã 18, disputele politice
înver[unate dintre liberali [i conservatori,
mi[carea conspirativã antidinasticã din
vara anului 1870 („Republica de la Ploie[ti”)
[i numeroasele manifesta]ii de stradã
prorepublicane sunt doar câteva
argumente ce ar putea sus]ine teza
neadaptãrii lui Carol I la realitã]ile
autohtone.
Ceea ce se poate afirma cu
certitudine cu privire la domnia lui Carol I
este faptul cã aceasta a stat sub semnul
unui puternic sim] al datoriei. O datorie
dublã – aceea fa]ã de patria adoptivã [i
cea fa]ã de na]iunea de origine. În plus,
prin exemplul personal, Carol I a influen]at
pozitiv mediul politic românesc,
imprimând acestuia rigoare, disciplinã,
responsabilitate, chiar rafinarea manierelor
[.a. Bunãoarã, dacã punctualitatea a
devenit un loc comun în rândul elitei
politice autohtone, aceasta s-a datorat, în
bunã mãsurã, normelor de comportament
impuse – cu multã delicate]e – de primul
rege al României. Este cunoscut obiceiul
regelui de a dãrui câte un ceas elve]ian
fiecãrui premier/ministru ce întârzia la
întâlnirile stabilite la Palatul Regal/Castelul
Pele[. Exemplul ar putea sã treacã drept
unul banal, însã el spune multe despre
diferen]ele de mentalitate [i despre
dificultã]ile de adaptare a principelui Carol
la „stilul” românesc.
Chiar dacã a declarat cã „a devenit
român, în clipa în care a pus piciorul pe
acest pãmânt”, Carol I nu a încetat
niciodatã sã fie un veritabil reprezentant
al na]iunii germane – î[i va pãstra religia
catolicã, va sprijini interesele economice
ale firmelor germane, va insista asupra
orientãrii politicii externe a României cãtre
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Puterile Centrale, pãstrând – pânã în anul
mor]ii sale (1914) – secretul asupra
adeziunii ]ãrii noastre din anul 1883, va
solicita, odatã cu declan[area Marelui
Rãzboi (1914-1918), implicarea militarã a
României în alian]ã cu Germania [.a. În
pofida acestui puternic conflict interior (evident în cadrul Consiliului de Coroanã din
vara anului 1914, când viziunea
progermanã a regelui a fost dezavuatã de
majoritatea politicienilor prezen]i), Carol I
a imprimat vie]ii politice române[ti – prin
rotativa guvernamentalã – o stabilitate fãrã
precedent, balansând armonios între
datoria de cetã]ean român [i con[tiin]a
de fiu al Prusiei.
Pe plan intern, perioada 1870-1871
(la nici cinci ani de la preluarea tronului) a
fost extrem de tensionatã, Carol I fiind la
un pas de abandonare a puterii executive.
Dorind sã punã capãt instabilitã]ii politice
interne – cauzatã de „patima partidelor
politice care domnesc în România” –,
principele [i-a exprimat inten]ia de a
modifica Constitu]ia în sensul restrângerii
anumitor libertã]i [i al lãrgirii prerogativelor
domnitorului. Opozi]ia exprimatã de noul
guvern prin vocea premierului Ion Ghica
(numit pe 18 decembrie 1870) l-a
determinat pe Carol I sã joace cartea
„amenin]ãrii cu abdicarea”. Dupã cum este
cunoscut, aceste gânduri au fost
exprimate într-o scrisoare redactatã cãtre
un prieten fictiv (Auerbach), con]inutul fiind
imediat publicat într-un cotidian german
cu largã difuzare na]ionalã (15 ianuarie
1871, „Allgemeine Augsburger Zeitung”).
Într-o societate în care sentimentele
filofranceze erau extrem de bine
conturate, având în fundal rãzboiul francoprusac (iulie 1870-ianuarie 1871), curentul
antidinastic/republican a luat o amploare
deosebitã în momentul aflãrii ve[tilor despre
victoria Prusiei, unificarea Germaniei,
detronarea lui Napoleon al III-lea [i
proclamarea Republicii a III-a în Fran]a.
În ]arã au fost exprimate numeroase luãri
de pozi]ie ce exprimau indignarea opiniei
publice române[ti cu privire la „umilin]ele
la care a fost supus poporul francez de
cãtre invadatori” [i cele privind opozi]ia
fa]ã de „imperialismul german” [i fa]ã de
„neam]ul aflat pe tronul României” – cu
atât mai mult cu cât s-a aflat de telegrama
de felicitare „pentru victoriile obþinute în
realizarea unitãþii germane” trimisã de Carol
I împãratului Wilhelm I19.
Pe 10 martie 1871, în Capitalã, au
avut loc incidente de stradã de mare
amploare generate de sãrbãtorirea cu mult
fast a zilei de naºtere a împãratului
Wilhelm de cãtre colonia germanã din
Bucureºti. Manifestanþii republicani au
aruncat cu pietre asupra geamurilor sãlii
unde se derula petrecerea, scandând în
acelaºi timp lozinci antidinastice20. Pentru
a restabili ordinea, Carol I a scos armata
în stradã, fapt ce a declan[at o
sângeroasã confruntare între cele douã

tabere. Imediat dupã miezul nop]ii,
domnitorul l-a convocat la Palatul Regal
pe premierul Ion Ghica solicitându-i
imperativ sã-[i depunã mandatul,
amenin]ând, în caz contrar, cu abdicarea.
În cele din urmã, la insisten]ele lui Lascãr
Catargiu, pe 11 martie 1871 domnitorul a
declarat cã dore[te „sã mai chibzuiascã
odatã”, cerând, în schimb, „un guvern tare”
care sã sprijine legea finanþelor ºi
modificarea atitudinii Adunãrii, ce-[i
exprimase în repetate rânduri ostilitatea
faþã de Carol21. Spre searã, dupã ce a fost
numit în demnitatea de pre[edinte al
Consiliului de mini[tri, Lascãr Catargiu va
acþiona energic pentru împrãºtierea
manifestanþilor, restabilind ordinea [i
lini[tea publicã, inaugurând prima
guvernare stabilã din istoria modernã a
României – guvernarea conservatoare
(1871-1876).
Dupã anul 1871, hegemonia
Germaniei asupra Europei a diminuat
elanul protestatar al cercurilor
antidinastice, fãrã, însã, ca acest curent
sã se stingã definitiv în tumultul
beneficiilor aduse ]ãrii noastre de
orientarea externã progermanã. Cei peste
1.000 km de cale feratã22 (construi]i în mai
pu]in de 10 ani), dezvoltarea fãrã precedent a sectorului industrial23 (ce poartã
amprenta puternicã a motoarelor marca
Voith/Siemens), zecile de gãri, porturi [i
antrepozite ridicate acum, modernizarea
[i înzestrarea armatei na]ionale cu
tehnologie militarã „de ultimã genera]ie”
(marca Krupp), cucerirea Independen]ei de
stat a României la mai pu]in de douã
decenii de la constituirea statului na]ional
(în alian]ã cu Rusia, dar recunoscutã
interna]ional în cadrul lucrãrilor Conferin]ei
de Pace de la Berlin), alipirea Dobrogei,
Deltei Dunãrii [i a Cadrilaterului la vechiul
Regat sunt doar câteva din beneficiile
amintite mai sus.
La scurt timp dupã ob]inerea [i
recunoa[terea independen]ei, urmãtoarea
etapã a fost transformarea României în
Regat (martie 1881), acest pas fiind
briliantul pe care Carol îl va a[eza pe
edificiul mãre] al neatârnãrii. Legãtura
intimã dintre independen]ã [i regat a fost
subliniatã de gestul Regelui de a-[i
confec]iona coroana din o]elul tunurilor care
au bombardat Vidinul în aprilie 1877
(fãcându-l atunci pe principele Carol sã
exclame în limba românã: „Asta-i muzica
ce-mi place!”).
Evenimentele de la sfâr[itul
Rãzboiului de Independen]ã (atunci când
Rusia a fost la un pas de a ocupa militar
Capitala [i partea de est a Munteniei) [i
modul umilitor în care România a fost
tratatã la Conferin]ele de Pace de la San
Stefano [i de la Berlin au atras aten]ia
regelui Carol asupra riscurilor generate de
izolarea diplomaticã a ]ãrii noastre. În cele
din urmã, decizia de afiliere a României la
centrul de putere de]inut de na]iunile

Note
Note:
1
De pildã, mi[carea separatistã a
moldovenilor, în care au fost implica]i,
printre al]ii, marele boier Nicolae
Rosetti-Roznovanu, cneazul Ct.
Moruzi [i mitropolitul Calinic Miclescu
(Ia[i, 3/15 aprilie 1866). Mi[carea
secesionistã de stradã a fost anihilatã
cu ajutorul armatei.
2
Imediat dupã abdicarea lui Al. I.
Cuza, principele Filip de Flandra a fost
proclamat domnitor al Principatelor de
cãtre Locotenen]a domneascã [i de
cãtre camerele reunite ale Adunãrii
Deputa]ilor [i Senatului. Aceastã
propunere nu era una nou, fra]ii
Hurmuzaki avansând aceastã
candidaturã încã din anul 1855, în
speran]a cã, urmând modelul Belgiei,
viitorul stat român va deveni o „Belgie
a Orientului”. Erau vizate, în special,
implementarea în spa]iul românesc a

modelului constitu]ional belgian cât
[i a statutului interna]ional al acestei
]ãri – stat independent [i neutru.
Decizia de numire a noului domn l-a
luat prin surprindere chiar [i pe Filip
de Flandra, acesta ne[tiind nimic
despre inten]iile autoritã]ilor române.
Refuzul prin]ului – aflat atunci la
Londra – a fost transmis la Bucure[ti
pe data de 14 februarie 1866, la trei
zile de la numirea sa ca domn.
3
Nãscut într-o familie cu tradiþie
dinasticã pe 10 aprilie 1839, la
Sigmaringen, Karl Eitel Friedrich
Zephyrinus Ludwig von HohenzollernSigmaringen era cel de-al doilea fiu
al principelui Karl Anton ºi al
principesei Josephine de Baden. Era
înrudit cu Casa regalã a Prusiei ºi cu
numeroase familii domnitoare din
Europa, inclusiv cu împãratul Napoleon al III-lea. Dupã finalizarea
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torturã pentru primul rege al României,
acesta fiind captiv între sentimentul unei
singurãtã]i/înstrãinãri acute [i neputin]a de
a-[i îndeplini datoria fa]ã de patria de
origine. În ]arã, potrivit mãrturiilor lui Mihail
Manoilescu, „vestea morþii regelui a
produs, în ciuda oricãrei decenþe, o bucurie
cum numai tineretul, totdeauna dispreþuitor
de forme, poate sã arate. Toþi eram fericiþi
cã moartea bãtrânului rege însemna
cãpãtarea libertãþii pentru România de a
merge împotriva Austro-Ungariei”26. O
atitudine excesivã [i nedreaptã fa]ã de cel
care a pus bazele solide ale României
moderne, fãrã de care, cel mai probabil,
proiectul înfãptuirii Marii Uniri nu ar fi fost
unul fezabil; o atitudine pãtima[ã –
exprimatã la capãtul a 50 de ani de rigoare
germanã – cu privire la o alegere (aparent)
simplã pe care politicienii români urmau
sã o facã: alãturi de Germania [i AustroUngaria, în vederea unirii cu Basarabia sau
în alian]ã cu Rusia [i Fran]a pentru unirea
cu Transilvania, Bucovina, Banat [i
Cri[ana?

Vitraliu

Ungaria. Dupã declan[area Primului
Rãzboi Mondial, aceastã rupturã a devenit
evidentã în cadrul Consiliului de Coroanã
de la Sinaia (21 iulie/3 august 1914) care
a luat în discu]ie pozi]ia României fa]ã de
cele douã tabere implicate în conflict
(Puterile Centrale [i Antanta). Cu excep]ia
opiniilor progermane sus]inute de regele
Carol I [i de liderul conservator P. P. Carp,
to]i ceilal]i participan]i au conturat un
puternic curent în favoarea neutralitã]ii.
Vizibil afectat de starea de fapt a lucrurilor,
regele a consim]it la hotãrârea exprimatã
de majoritatea participan]ilor, eviden]iind,
astfel, rolul sãu de monarh constitu]ional:
„Ca rege constitu]ional mã supun voin]ei
dumneavoastrã. Mi-e fricã, însã, cã
prestigiul ]ãrii va ie[i mic[orat din [edin]a
de astãzi [i mã tem cã a]i luat o hotãrâre
de care România se va cãi în viitor”25.
La douã luni distan]ã fa]ã de acest
moment, la vârsta de 75 de ani, regele
Carol I se va stinge din via]ã la Castelul
Pele[ (27 septembrie/10 octombrie 1914).
To]i cei care i-au stat alãturi pânã la final,
amintesc de faptul cã ultimele opt
sãptãmâni de via]ã au fost o adevãratã
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germanice a fost influen]atã, pe de o parte,
de filia]ia germanicã a regelui Carol I [i,
pe de altã parte, de semnarea în anul 1881
a „tratatului neutralitã]ii” – cel de-al doilea
acord al celor trei împãra]i (Rusia,
Germania [i Austro-Ungaria). Aderarea
României la Tripla Alian]ã va lua forma
unui tratat bilateral cu Austro-Ungaria (18/
30 octombrie 1883), cele douã pãr]i
angajându-se sã-[i acorde ajutor reciproc
în cazul unui atac neprovocat din partea
unui ter] (vizatã era Rusia, fãrã ca acest
lucru sã fie men]ionat explicit în textul
tratatului). Totodatã, ]ãrile semnatare se
angajau sã nu se alãture, în caz de rãzboi,
unei alian]e îndreptate împotriva uneia
dintre ele. Germania a aderat la acest
acord, în aceea[i zi, printr-un act separat.
Alian]a secretã cu Puterile Centrale
a constituit – pânã la declan[area
rãzboaielor balcanice (1912-1913) – piatra
de temelie a politicii externe a României,
regele [i elita politicã liberalã [i
conservatoare percepând, în mod corect,
realitã]ile geopolitice ale timpului, faptul cã
Puterile Centrale reprezentau cea mai
puternicã for]ã militarã [i economicã din
Europa. La cumpãna dintre secolele XIXXX, prestigiul interna]ional al regatului
României avea sã cunoascã o ascensiune
constantã, fapt probat de o serie de gesturi
diplomatice fãrã precedent în istoria
na]ionalã. Printre altele, Carol I va primi în
anul 1909 din partea împãratului Germaniei
bastonul de Feldmare[al al armatei germane, iar în 1912, prin intermediul Marelui
Duce Nicolae Mihailovici (fostul camarad
din timpul rãzboiului ruso-turc, 1877-1878),
bastonul de Mare[al al Armatei Ruse.
Totodatã, trebuie sã amintim aici de vizitele
la cel mai înalt nivel efectuate în ]ara
noastrã de împãratul Franz Joseph (1896),
de arhiducele Franz Ferdinand,
mo[tenitorul tronului Austro-Ungariei (iunie
1909), de prin]ul Yusuf Izzeddin (fiul
sultanului Abdul-Aziz) [i, nu în ultimul
rând, de împãratul Nicolae al II-lea al Rusiei
(iunie 1914).
Momentul de apogeu al domniei lui
Carol I a fost acela în care ]ara noastrã a
ajuns sã asume, odatã cu declan[area
rãzboaielor balcanice, rolul de garant al
echilibrului de putere în Balcani, de mediator în cadrul acestor conflicte care vor
pune capãt „chestiunii orientale”. Tratatul
de Pace de la Bucure[ti (1913), prin care
Bulgaria a fost for]atã sã cedeze României
sudul Dobrogei (Cadrilaterul), avea sã
încununeze o jumãtate de secol de
evolu]ie miraculoasã a vechiului regat, ce
a cunoscut, sub patronajul lui Carol I,
metamorfozarea de la statutul de ]arã
vasalã la cel de „lider regional” independent.
Pe de altã parte, interven]ia militarã
a ]ãrii noastre împotriva Bulgariei (1913)24
a risipit orice urmã de îndoialã cu privire la
înstrãinarea României fa]ã de Tripla
Alian]ã [i, mai ales, fa]ã de Austro-
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studiilor elementare, Carol se înscrie
la ºcoala de cadeþi din Münster. În
1857, a absolvit cursurile ªcolii de
Artilerie din Berlin cu gradul de
locotenent, iar pânã în 1866 va deveni
ofiþer al armatei germane, cu gradul
de cãpitan. Îºi va completa studiile
teoretice la Universitatea din Bönn,
urmând cursuri de literaturã francezã
ºi istorie. În momentul în care a
acceptat propunerea de preluare a
tronului României, Carol avea 27 de
ani.
4
Printre altele, românii au cerut atunci
ca în fruntea statului sã se afle un
principe strãin ai cãrui urma[i sã fie
crescu]i în religia ]ãrii.
5
Academia Românã a fost fondatã la
1 aprilie 1866, sub denumirea de
Societatea Literarã Românã, fiind
organizatã dupã un proiect de statut
elaborat încã din perioada domniei
lui Al. I. Cuza (1860). Membrii celui
mai prestigios for [tiin]ific [i cultural al
]ãrii urmau sã reprezinte toate
regiunile române[ti (inclusiv pe
aromâni) – [apte membri din vechiul
Regat, trei din Transilvania, trei din
Basarabia, doi din Bucovina, doi din
Banat [i doi din Macedonia. Începând
cu 1 august 1867 institu]ia a fost
redenumitã Societatea Academicã
Românã, iar din 1879 (dupã cucerirea
independen]ei de stat) Academia
Românã.
6
Dobrogea a fost parte componentã
a Imperiului Otoman între anii 14171878. Având, prin ie[irea la Marea
Neagrã, o excep]ionalã importan]ã
strategicã [i economicã, Dobrogea a
fãcut parte din statul medieval }ara
Româneascã o foarte scurtã perioadã
de timp, în timpul domniei lui Mircea
cel Bãtrân, între anii 1388-1417.
7
La sfâr[itul celui de-al doilea Rãzboi
Balcanic (1913), România a organizat
la Bucure[ti, asumând rolul unui
veritabil lider regional, Conferin]a de
Pace prin care se punea capãt stãrii
de beligeran]ã dintre ]ãrile
combatante. De[i nu a fost
recunoscutã de ]ãrile occidentale,
Conferin]a de Pace a decis pentru ]ara
organizatoare un spor teritorial prin
alipirea Cadrilaterului (cu jude]ele
Caliacra [i Durostor) la România – în
afara oricãrui argument istoric pertinent pentru ]ara noastrã. În timpul
Primului Rãzboi Mondial, aceastã
decizie va determina plasarea
Bulgariei de partea Puterilor Centrale
cu consecin]e catastrofale pentru
flancul sudic al frontului românesc,
acolo unde ]ara noastrã a fost nevoitã
sã facã fa]ã, cu o singurã armatã
mobilizatã în regiunea Dobrogei, unei
coali]ii militare formatã din Germania,
Bulgaria [i Turcia.
8
Printre altele, regele Wilhelm I nu
dorea sã atragã Prusia într-un scandal diplomatic interna]ional, cu atât
mai mult cu cât, în primãvara anului
1866, erau în plinã desfã[urare
pregãtirile militare pentru rãzboiul cu
Imperiul Habsburgic (care se va
desfã[ura în perioada iunie-august
1866 [i se va încheia cu victoria
Prusiei).
9
Istoria românilor (coord. Acad. Dan
Berindei), vol. VII, tom 1, Bucureºti,
Editura Enciclopedicã, 2003, p. 556.
10
În cadrul Constitu]iei din 1866,
articolele care au abordat problema
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proprietã]ii private au fost: „art. 17 –
Nicio lege nu poate înfiin]a pedeapsa
confiscãrii averilor; art. 19 –
Proprietatea de orice naturã, precum
[i crean]ele asupra Statului, sunt
sacre [i neviolabile. Nimeni nu poate
expropria decât pentru cauzã de
utilitate publicã legalã, constatatã [i
dupã o dreaptã [i prealabilã
despãgubire. (...); art. 20 –
Proprietatea datã ]ãranilor prin legea
ruralã [i despãgubirea garantatã
proprietarilor prin acea lege nu vor
putea fi niciodatã atinse”.
11
La vot s-au prezentat 84,6% din cei
peste 685.000 de electori români.
Rezultatul plebiscitului a arãtat cã
peste 98% dintre votan]i au fost de
acord cu aducerea lui Carol de
Hohenzollern ca principe al României.
La vot s-au înregistrat numai 224
voturi contra ºi 12.837 abþineri.
12
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intermediul coresponden]ei, viitorul
rege al României a transmis regelui
Wilhelm I demisia din cadrul armatei
Prusiei (în cadrul cãreia de]inea
gradul de cãpitan).
13
Memoriile regelui Carol I al
României, Bucure[ti, Editura Scripta,
1992, p. 31.
14
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pp.14-15.
15
Istoria românilor (coord. Acad. Dan
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dispozi]iilor constitu]ionale, „în cel mai
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(valabile [i în zilele noastre): „1.
Asupra descentralizãrii administrative; 2. Asupra responsabilitã]ii
Miniºtrilor ºi celorlal]i agen]i ai puterii
executive; 3. Asupra mãsurilor celor
mai nimerite pentru a stãvili abuzul
cumulului; 4. Asupra modificãrii legii
pensiilor; 5. Asupra condi]iilor de
admisibilitate ºi înaintare în func]iunile
administra]iei publice; 6. Asupra
dezvoltãrii cãilor de comunica]ii; 7.
Asupra exploatãrii minelor ºi
pãdurilor; 8. Asupra fluviilor ºi râurilor
navigabile ºi flotabile; 9. Asupra
organizãrii armatei, drepturilor de
înaintare, de retragere ºi asupra
diferitelor pozi]ii ale ofi]erilor; 10.
Asupra justi]iei militare”.
17
Promovarea acestei imagini a fost
prilejuitã de declan[area scandalului
legat de concesionarea construc]iei
liniei ferate Roman-Bucure[tiVârciorova consor]iului prusian
condus de H. Strousberg – „regele
drumurilor de fier din Germania”
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consor]iului german [i rãscumpãrarea
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faptul cã proiectul de concesionare
nu a fost redactat de cãtre func]ionarii
Ministerului Lucrãrilor Publice (ci de
cãtre reprezentan]ii antreprenorilor
germani, la Berlin) [.a. au generat o

reac]ie puternic negativã în opinia
publicã româneascã, fapt exploatat
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antidinastice.
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Din miile de pagini care cuprind
scrisorile lui Mircea Eliade în volumul
Europa, Asia, America... 1 [i ale celor care
i-au scris, adunate în Mircea Eliade [i
coresponden]ii sãi 2, ne vom opri asupra
celor trimise în perioada 1926-1944,
urmãrind rela]ia lui cu institu]iile, scriitorii
[i oamenii de [tiin]ã din genera]iile
anterioare [i, nu în ultimul rând, cu scriitorii
din genera]ia sa. Perioada la care ne
referim a fost esen]ialã pentru formarea
sa intelectualã, metodele de cercetare,
instrumentarul [tiin]ific, viziunea personalã
asupra temelor [i ariilor sale de interes,
pe care le-a dezvoltat în perioada
maturitã]ii creatoare.
S-a vorbit mult despre atitudinea de
frondã a lui Mircea Eliade [i a genera]iei
sale fa]ã de vechea genera]ie, care a
realizat Marea Unire. Aceastã viziune
generalizantã proiecteazã biografia în
fic]iune istoricã, [tergând accentele
valorilor [i convingerilor individuale,
reliefând caracteristici marginale drept
principale, ignorând resorturile intime [i
motiva]iile ac]iunilor fericite sau nefericite

ale persoanei istorice [i raporturilor ei cu
ceilal]i, detectabile în documente cu
valoare istoricã, psihologicã [i moralã,
reprezentate de coresponden]a cu
reprezentan]i ai ambelor genera]ii. În ea,
ni se dezvãluie simplu [i spontan
atitudinea [i gândirea genuinã ale
oamenilor afla]i în spatele crea]iilor
culturale.
1. CONFRA}I ÎN SPIRIT
{TIIN}IFIC {I CRITIC
Este edificatoare, în acest sens,
coresponden]a lui Mircea Eliade cu Valeriu
Bologa3, începutã în 1927 [i încheiatã pe
vremea când în România dictatura
comunistã era în floare. Profesorul [i
medicul clujean îi scrisese, entuziasmat
de recenzia lui Eliade din Cuvîntul,
referitoare la revista de istorie a [tiin]elor
Archeion4 (condusã de Aldo Mieli), cât [i
de interesul sãu pentru acest domeniu.
Dar acest interes nu era nou pentru Eliade,
pasionat încã din anii de [coalã de chimie,
botanicã [i entomologie; de atunci
devenise colaborator al „Ziarului [tiin]elor
populare [i al cãlãtoriilor”, unde a publicat
articole de popularizare [i de compila]ie
(Du[manul viermelui de mãtase, 1921) [i
a câ[tigat premiul revistei pentru „un
subiect [tiin]ific tratat ‹literar›”5 , cu
povestirea fantasticã Cum am gãsit piatra
filosofalã6. Student, atras încã de Iorga,
Hasdeu, Papini, Balzac, Petazzoni [i
Frazer, cãuta împlinirea ca „om universal”,
fiind pasionat de alchimie, de religiile de
mistere [i de orientalism7, pentru ca în final sã-[i sus]inã licen]a, deloc întâmplãtor,
în Rena[terea italianã. Pe de o parte,
alchimia era pentru el „metodã de cercetare
[i de valorificare a Lumii”, fiind importantã
pentru istoria [tiin]elor „ca încercare de
organizare teoreticã a cuno[tin]elor.”8 Pe
de altã parte, religiile de mistere, multe de
origine orientalã, îl fascinau ca experien]ã
religioasã concretã, care transfigura
existen]a practican]ilor.
Student încã, Mircea Eliade i-a
comunicat profesorului clujean sincera
admira]ie fa]ã de activitatea lui în domeniu,
delimitându-[i interesul personal la
alchimie, la [tiin]a greacã [i la botanicã;
i-a vorbit despre propriul efort de a crea

un cerc de studii pentru promovarea
istoriei [tiin]ei în România, cunoscut [i
reputatului istoric al [tiin]elor Aldo Mieli,
care-l invitase sã colaboreze la revistã [i
cu care i-a promis lui Bologa sã îl punã în
legãturã pentru o colaborare viitoare.
Rãspunsul sãu la scrisoare dovede[te, de
la bun început, voca]ia fondatoare a unui
intelectual de anvergurã: „Mã bucur cã
[tiin]a [i priceperea D-strã vor fi puse în
slujba organizãrii Institutului. [...] Vã rog
sã scrie]i D-strã darea de seamã asupra
Institutului din Cluj, precum [i cronica,
recenziile privitoare la contribu]iile
române[ti de istoria [tiin]elor. [...] Eu voi
pregãti recenzia lucrãrilor D-strã, a bro[urii
(proaste, de altfel, dar aceasta nu
intereseazã Apusul; inten]ia [i preocuparea
sunt vrednice de ]inut în seamã) d-lui
Zaharia [...] [i a voluma[ului Galileu de
O[ctav] Onicescu. [...] Un ultim amãnunt:
nu sunt Dr., cum scrie Mieli. El m-a pus
astfel, pentru cã to]i ceilal]i redactori erau
profesori [i doctori.” ( I, p. 72-73)
Întors în ]arã din India [i primind
extrase [i monografii (pe care le plãte[te
corect), a vãzut „o muncã admirabilã, cu
rezultate efective, mai mult, fiecare o piatrã
în clãdirea edificiului [tiin]ei române[ti.”
(I, p. 85) Era perioada sa de „lene” postindianã, când plãnuia „tot lucrãri mari,
revolu]ionare”, dar în care avea sub tipar
[i în [antier „câteva monografii mai
modeste din domeniul religiunilor [i
filozofiei”, foiletoane [tiin]ifice, versiunea
francezã a tezei sale despre Yoga (Yoga.
Essai sur les origines de la mystique
indienne, 1936) [i editarea operei lui
Hasdeu.
De-a lungul timpului, a scris câteva
articole elogioase referitoare la activitatea
[tiin]ificã a lui Valeriu Bologa9, dar i-a
comunicat de la început, cu sinceritate
criticã, viziunea sa asupra cercetãrii
[tiin]ifice, exigen]ele sale: „Cred [i eu cã
munca de analizã amãnun]itã a trecutului
[tiin]ific român e necesarã, urgentã [i
interesantã. Dar mã întreb dacã e istorie
[tiin]ificã sau istorie culturalã. Pãrerea mea
e cã lucrãrile D-strã sunt istorice, culturale,
medicinale (dacã vrei) – dar foarte pu]in
istorico-[tiin]ifice; [...] ceea ce în]eleg eu
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tantricã, vitalistã [i popularã (din epicã,
legende, folclor); cãutând noul, tânãrul
în]elege cã India „nu cunoscuse numai
dorin]a de eliberare , ci [i setea de
libertate”, care valorifica „pozitiv realitã]ile
cosmice [i vitale”. Acolo studiazã alchimia
[i, deoarece medicina anticã s-a folosit
de plantele medicinale, se informeazã
despre practicile medicinale populare [i
documenteazã mãtrãguna, despre care va

cercetarea [tiin]ificã a folclorului
românesc, pornind de la cel medicinal17;
iar editarea operei lui Hasdeu i-o va
consolida (1937). Pânã în 1937, cei doi
au fãcut schimb de publica]ii [tiin]ifice [i
de cãr]i18. În 1938, când începuse lucrul
la editarea revistei interna]ionale de istoria
religiilor, etnografie [i folclor, „Zalmoxis”,
urmãrit de autoritã]i, evoca însã cu
melancolie imaginea unui paradis livresc

scrie numeroase articole. Articolul Plantele
lui Jagadish Bose14, despre omologia
formelor de via]ã din regnuri diferite, îl ajutã
sã în]eleagã capacitatea unei „culturi
integrale” de a îngloba perspective diferite,
antagonice chiar, dovedind „unitatea
funciarã a vie]ii” 15.
Primele sale cursuri [i seminarii pe
care le va ]ine dupã sus]inerea tezei de
doctorat (1932) vor valorifica experien]a
acumulatã în India16. La elaborarea tezei
sale, Eliade a aplicat metoda transdisciplinarã în studierea [tiin]ei, filosofiei
[i religiei indiene, care formeazã „un tot
organic firesc”, dupã cum îi mãrturisea lui
Valeriu Bologa, în 1934: „De un an lucrez
nebune[te la redactarea definitivã, în limba
francezã, a studiilor mele asupra
fenomenologiei medita]iei indiene. E mai
mult decât o carte de orientalisticã sau de
istoria religiilor. Este, sper, o lucrare de
filosofie a culturii, de[i are aparen]e
filologice [i tehnice. Cred cã am putut
demonstra un lucru cu totul nou: tendin]ele
cãtre concret, cãtre experien]a realã [i
imediatã ale spiritului indian. Urmãresc pe
bazã de texte reac]iunea maselor pre-ariene
din India contra schemelor abstracte ale
brahmanismului [i ale «filozofiei» sanscrite.
Lucrez de cinci ani încheia]i la aceastã
demonstra]ie [i m-am folosit de toate
instrumentele de cunoa[tere [tiin]ificã:
filologie, etnografie, istoria religiilor, istoria
filozofiei, psihologie.” (I, p. 88)
Viziunea holisticã timpurie, confirmatã
de experien]a indianã, îl va cãlãuzi în

pierdut, cu doar douã sãptãmâni înainte
de arestarea sa: „Î]i închipui bucuria mea
zãrindu-]i slova scrisã pe pachet. Toate
aceste lucruri îmi aminteau un paradis
pierdut: [tiin]ã, lini[te, libertate.” (I, p. 93)
Eliade vede încã de la întoarcerea
în ]arã, în 1931, „cã toate merg greu acum”
[i începe sã în]eleagã încã o datã tragedia
omului de [tiin]ã de aici: „Bãnuiam eu de
când am venit cã mizeria [i indiferentismul
cople[esc toate institu]iile, sterilizeazã
toate entuziasmele [i întunecã [i mintea,
[i speran]ele – dar nu mi-a[ fi închipuit cã
au ajuns în asemenea hal! [...] Vãd cã to]i
suferã [i în]eleg cã suferin]a nu e restrânsã
numai la ]ara noastrã. Totu[i, nu e mai
pu]in o suferin]ã.” (I, p. 84 – 85).
2. MAE{TRI
Dupã sus]inerea doctoratului, niciun
profesor de la Universitatea Bucure[ti nu
i-a oferit [ansa de a rãmâne la catedrã, pe
un post scos la concurs, cu excep]ia lui
Nae Ionescu; remarcat de Pamfil {eicaru,
redactor [ef la „Cuvântul”, care l-a lãudat
într-o notã [i i-a retipãrit unul dintre articolele
apãrute în „Revista universitarã” (despre
Ionel Teodoreanu), acesta l-a acceptat ca
redactor retribuit încã din toamna anului
1926 (aidoma lui Nae Ionescu, intrat [i el
în redac]ia ziarului din acela[i an19), când
Eliade i-a fãcut o vizitã, dupã plecarea sa
de la „Revista universitarã”; urma sã
publice acolo douã foiletoane sãptãmânale20. Eliade nu a dat oficial concurs
la universitate, ci a fost acceptat de
profesor ca asistent onorific, pentru a
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prin «istoria [tiin]elor» se practicã foarte
rar chiar în strãinãtate.” (I, p. 75-76).
Aceste principii sunt formulate [i public,
în articolele despre George Sarton [i
istoria [tiin]elor10, unde Eliade se referã la
importan]a inter- [i trans-disciplinaritã]ii în
cercetare.
Încã din 1927, Eliade define[te spiritul
[tiin]ific în stil sartonian; în aceastã
perspectivã, istoria [tiin]elor poate
fundamenta un nou umanism (I, p. 78),
printr-o activitate „corectã [i sistematicã”,
o sintezã opusã „improviza]iei care bântuie
la noi”, fãrã a se confunda cu gazetãria ori
cu monografiile generale, iar aceastã idee
este reluatã pânã în 1936, printr-o serie
de articole (vezi notele 9 [i 12). De aceea,
din India, i-a scris despre inten]ii de
cãlãtorie dincolo de hotare [i despre
cãlãtorii de studiu efectuate deja, despre
interesul pentru farmacie [i magia
farmaceuticã, pentru fiziologia [i anatomia
sistemului nervos în yoga. Onestitatea
intelectualã [i lupta împotriva diletantismului l-au determinat sã nu publice
cercetãri care i-ar fi depã[it competen]ele;
a refuzat, astfel, oferta lui Bologa de a scrie
un articol despre istoria [tiin]elor [i a
spiritului pozitiv în India: „sã scriem studiul
în colaborare, pentru cã atunci nici eu na[ face diletantism în medicinã, nici d-ta
în sanscritã [...]. Asupra matematicii [i
fizicii, voi cere colaborarea dlor Sergescu
[i Onicescu. În câ]iva ani, am putea,
ace[ti patru, publica o foarte interesantã
monografie – [i am putea-o prezenta la
Var[ovia în 1933.” (I, p. 82 – 83).
Ideea de a organiza el însu[i un
Institut de studii orientale [i religioase l-a
preocupat din chiar acei ani de la începutul
carierei în domeniu, dorind a fi
„deschizãtoare de drumuri”, mizând [i pe
colaborarea cu Aldo Mieli, cu profesorul
Dasgupta („cea mai formidabilã minte a
Indiei moderne”) [i cu al]i învã]a]i europeni
cu care coresponda; era perioada în care
colabora la revistele „Richerche Religiose”11 (condusã de Ernesto Buonaiuti),
„Archeion”, „Asiatica” [i „Logos” cu articole
de istorie [i filosofie a [tiin]ei [i religiei;
spiritul critic [i dorin]a de inova]ie [tiin]ificã
i-au însufle]it eforturile, hotãrându-l „sã
sacrific[e] totul cercetãrilor”; comentând
articolul sãu despre Cuno[tin]e botanice
în vechea Indie12, atrãgea aten]ia „cã nu
existã, încã, o lucrare completã într-o limbã
europeanã asupra acestui subiect.” Însu[i
stilul sãu de lucru era al unui erudit,
mãrturisind cã nu poate „publica decât
dupã ce mã cople[esc notele” (I, p. 83).
Acest mod de gândire îl ajutã sã
lãrgeascã domeniul de cercetare al tezei
sale despre yoga, dupã cum mãrturise[te
în Memorii13; el a în]eles cã sistemul
filosofiei clasice yoga, ascetice, idealiste
[i pesimiste, în care maestrul sãu era
specializat, este mai pu]in interesant
decât un alt domeniu, neglijat de
cercetãtorii indieni [i europeni, yoga
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Lui Constantin Rãdulescu-Motru i-a
adresat, între 1926 – 1938, opt scrisori;
prima, pãstratã în ciornã25, este cãtre
profesorul decan al Facultã]ii de Litere [i
Filosofie, în legãturã cu supãrarea lui
Nicolae Iorga, provocatã de articolul sãu
din „Revista universitarã”. Ca sã-i protejeze
existen]a [i ca sã nu fie blama]i ceilal]i
membri ai redac]iei, Eliade î[i asumã
întreaga responsabilitate pentru apari]ia
articolului [i î[i anun]ã retragerea din
echipã. De[i îi mãrturise[te decanului cã
Iorga este pentru el „un uria[” în umbra
cãruia jinduise sã creascã, pe care îl
admirase [i [i-l alesese ca model de
energie [i creativitate26, nu-[i retracteazã
opiniile din articol, nici nu renun]ã la
libertatea sa de gândire: „Sînt [i voi
rãmâne întotdeauna un admirator al lui
Nicolae Iorga. Mã dor însã gre[elile Sale
[i îmi pãstrez totdeauna sim]ul propor]iilor
[i calmul judecã]ilor. Dovada profundei
mele admira]ii va fi cartea Cetind pe Iorga
la care lucrez [i care va fi sfîr[itã la iarnã.
Articolul asupra sintezei l-am scris pentru
cã nu sunt un adept al medievalului Magister dixit [i gîndeam cã el va da loc la discu]ii
academice, [tiin]ifice. Lucrurile s-au
petrecut altfel. Pentru care vã cer încã o
datã iertare.” (III, p. 6).
Sinceritatea, onestitatea intelectualã
[i deziluzia sa aratã experien]a rupturii
dintre ideal [i realitate. S-a vorbit mult
despre acel articol [i despre seria care a
urmat, publicatã în „Cuvîntul”, sub titlul
generic Cetind pe Iorga. {i totu[i, la o
lecturã proaspãtã, ne dãm seama cã
observa]iile lui Eliade rezistã, cã erau
corecte atunci, când reevalua canonul
dupã care era judecat idolul adolescen]ei
sale, afirmând pozi]ia schimbãrii de
paradigmã odatã cu apari]ia genera]iei
sale. În Lecturile, Eliade afirmã: „Revizuirile
acestea nu sunt dovada unei impietã]i. Ci
o necesitate a spiritului critic. Nu putem
construi decât dupã ce am precizat valorile
[i am pipãit terenul. Crea]ia nu poate
ignora tradi]ia. Dar aceastã tradi]ie trebuie
cu multã pãtrundere cercetatã [i cu mult
calm pre]uitã. Numai astfel munca va fi
fecundã [i continuitatea genera]iilor
organicã.” (p. 2). Acela[i lucru îl afirmã în
registru ironic [i alte trei articole, De la
Hermes Trismegist la Nicolae Iorga,
Impulsul poligrafic, Noi [i Nicolae Iorga,
punctând necesitatea unei crea]ii [tiin]ifice
originale, ale cãrei standarde sã fie în acord
cu exigen]ele din Occident, în ceea ce
prive[te metoda de lucru, bibliografia [i
citarea surselor.
Dar sã revenim la coresponden]a cu
profesorul C. Rãdulescu-Motru, prilejuitã
de rela]ia oficialã, în primul rând. În 1929,
Rãdulescu-Motru îl invitã pe Eliade sã
trimitã o serie de articole de „orientare în
filosofia indianã”, pe care „sã le tipãrim la
Casa {coalelor”, fiindcã „filozofia indianã
este ca [i inexistentã la noi.”27 El apreciazã
noutatea cercetãrilor sale doctorale, de[i
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l-a mobilizat la lucru în momentele de
slãbiciune. (II, p. 39). În 1925, va scrie în
„Vlãstarul”21 Iorga, în aceea[i manierã
admirativã, pentru ca numai dupã un an
sã se producã ruptura violentã de idolul
sãu din cauzã cã tânãrul student, redactor al „Revistei universitare”, a publicat
un articol critic despre Sinteza istoricã a
D-lui Iorga, care i-a supãrat pe acesta [i
pe admiratorii lui, provocând un adevãrat
scandal [i iminenta dispari]ie a
publica]iei22.
Lui Iorga îi va trimite o altã scrisoare,
în 1931 din India, pentru a-l sprijini pe
profesorul rus Bogdanov, care spera la
crearea unei conferin]e de limbã arabã [i
persanã la universitatea bucure[teanã;
cunoscând dintr-un articol al sãu „via
dorin]ã” a istoricului „de a inaugura studiile
orientale în învã]ãmântul nostru universitar”,
Eliade vrea sã uite incidentele anterioare [i
îi cere ajutorul „cu adânc respect”, dar nu
va primi rãspuns. (v. II, p. 40). Iorga nu-l
va ierta niciodatã, criticând în „Neamul
românesc” „fi]uicile în care studen]ii
împroa[cã cu noroi pe propriii lor
profesori”23, iar peste ani, atacându-l violent, alãturi de sus]inãtorii sãi, pentru...
paginile pornografice din Întoarcerea din
rai [i Domni[oara Christina.
În Memorii, Eliade comenteazã
consecin]ele criticii sale iconoclaste [i ale
supãrãrii lui Iorga: „Paginile acestea au
jucat un rol hotãrâtor în tinere]ea mea.
Critica volumului lui Iorga era exageratã
[i plinã de teribilisme juvenile. În admira]ia
mea fãrã seamãn fa]ã de genialul polihistor,
fusesem profund dezamãgit de acest prim
volum al Sintezei. [...] Descurajat, mai
ales, descoperind cã cel mai învã]at istoric
pe care îl dãduse neamul românesc ignora
bibliografia recentã [...], nu se ]inuse la
curent cu modificãrile care avuseserã loc
în problematica istoriografiei orientale [i
antice.”24
În ciuda aparen]elor create de
episodul din 1926 – 1927, Eliade a
continuat sã scrie despre idolul primei sale
adolescen]e [i în termeni elogio[i, dupã
cum se va vedea în continuare.
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sus]ine cursul de metafizicã [i seminarul
de istoria logicii din norma sa, cedându-i
o parte din propria-i leafã, dupã cum
aminte[te [i în Memorii. Astfel începe, în
1933, cariera academicã a lui Mircea
Eliade, pe plaiurile Dâmbovi]ei. Nu se
pãstreazã nici o scrisoare a lui Eliade cãtre
Nae Ionescu, doar douã texte scurte ale
lui Nae Ionescu, din 1929 [i 1930, în urma
ob]inerii de sprijin financiar de la Ministerul
Artelor, Banca Na]ionalã [i Casa {coalelor
pentru acoperirea cheltuielilor din India.
Încã din anii premergãtori perioadei de
referin]ã pe care o avem în vedere, s-au
pãstrat câteva ciorne ale unor scrisori
netrimise, destinate mae[trilor
adolescen]ei sale, Nedelea Locusteanu
(1926) [i Nicolae Iorga (1923). Primului,
profesorului sãu de latinã din liceu, îi
mul]ume[te pentru formarea spiritului
critic, care l-a desãvâr[it intelectual:
„Preavenerate Maestre, În ziarul pe
care îndrãznesc a vi-l trimite, se aflã
publicatã, sub iscãlitura lui Pamfil {eicaru,
o noti]ã elogioasã la adresa-mi. Gãsesc
nimerit sã v-o trimit, deoarece o bunã parte
dintre însu[irile-mi s-au desãvîr[it sub
privegherea Voastrã, prin critici aspre ºi
juste, prin îndemnuri ºi prin sfaturi. Nici
unul dintre elevii vo[tri nu vor uita orele în
care se biciuiau superficialele cugetãri,
lipsa de plan, obscuritatea exprimãrii,
retorismul searbãd, [irul de fraze
dezarticulate ºi se sfãtuiau preciziunea,
claritatea, documentarea ºi sobrietatea.
Din fericire, am [tiut sã-mi asimilez
învã]ãmintele izvodite din cultura clasicã
ºi roadele se aratã îmbel[ugate.” (II, p.
106)
Celui de al doilea, personalitate
controversatã în presã pentru orientarea
sa politicã, stilul critic [i metoda de
cercetare istoricã, îi mãrturise[te
fascina]ia pentru exemplul intelectual pe
care-l întrupeazã; cunoscându-i opera, a
fost animat de „respect amestecat cu
spaimã” [i a dorit încã de pe bãncile [colii
a-l imita pe „Iorga, bun român, desãvâr[it
cãrturar [i nepre]uit erou al voin]ei”,
adevãrat model de energie creatoare, care
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Eliade, de centru, nediscriminator,
antipoliticianist [i antimarxist; el îl comparã
cu na]ionalismul lui Iorga [i cu rãdãcinile
lui culturale [i define[te rolul genera]iei
1900-1916: „Am avut prilejul [i altãdatã
sã arãt importan]a acestor capitole de
filozofie a istoriei, culturii [i politicii
române[ti, pe care d. profesor RãdulescuMotru le publicã. [...] Aceste articole atât
de substan]iale, semnate de un autor care
nu e numai un strãlucit profesor [i gânditor,
dar [i unul dintre [efii spirituali ai genera]iei
sale” sunt foarte importante. „Cãci, alãturi
de Nicolae Iorga, domnul Rãdulescu-Motru
este incontestabil omul cel mai viu, cel
mai creator [i cel mai original al genera]iei
de la 1900”, dar, din pãcate, ambii sunt
ignora]i. „{i domnul Iorga [i domnul Motru
au fost trãda]i de genera]ia ai cãror [efi
spirituali sunt. E [i firesc sã fie a[a; rareori
a mai crescut în România o genera]ie atât
de politicã [i de politicianizatã ca genera]ia
lui 1900, [i care astãzi încã ocupã cele
mai esen]iale [i mai remuneratorii posturi
de comandã. [...] D. profesor Motru e
na]ionalist fãrã a fi [ovin; [i crede în
românism fãrã a accepta totu[i linia de
luptã a extremei drepte. [...] Cãci, a[ezat
pe axa centralã a românismului lui
Kogãlniceanu [i Eminescu, d. Motru
accentueazã totu[i elementul dinamic,
revolu]ionar al acestei pozi]ii. [...] Adicã,
este optimist [i încrezãtor în progresul
continuu al poporului românesc [...] [i este
în acela[i timp ponderat, lucid, critic în
judecata sa na]ionalistã. [...] Optimist [i
critic, na]ionalist [i lucid, metafizician [i
antimistic, iubitor de oameni [i antimarxist.
[...] Dupã ce am comentat unul dintre
articolele d-lui Motru, intitulat Reabilitarea
spiritualitã]ii, am primit vreo trei rãspunsuri,
[...] toate din presa de stînga [...] studiul
d-lui Motru, ca [i comentariul meu, erau
antimarxiste. [...] Românismul d-lui
Rãdulescu-Motru este istoric, nu etnic; [...]
numai voca]ia, numai con[tiin]a acestei
etnicitã]i, cu toate implica]iile ei spirituale,
cucere[te dreptul de prezen]ã în istorie
[...] firul de foc care leagã ideologia lui
Eminescu de cea a d-lui Iorga (nu mã refer la activitatea de partid a profesorului,
ci la ‹profetismul› domniei sale atât de fecund în lãmurirea [i exaltarea virtu]ilor
române[ti).” Confuzia ru[inoasã a planurilor
vine din iresponsabilitatea politicienilor
„care au prostituat o formulã” [i a acelei
prese „care confundã cu rea-credin]ã
na]ionalismul cu fascismul [i românismul
cu antisemitismul.”
Se pare cã [i în mult lãudata, dar
necoapta democra]ie de dupã 1918,
puterea politicã, de]inutã de unii
reprezentan]i ai elitelor intelectuale, ac]iona
în mod nefast în institu]iile de culturã,
încercând sã manipuleze presa [i
învã]ãmântul. Dupã suspendarea, în 1934,
a revistei „Cuvîntul”, unde publicase mai
multe articole despre Nicolae Iorga, Eliade
a rãmas în colimatorul lui [i al echipei sale
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recunoa[te cã nu poate în]elege logica
argumenta]iei indiene, „alta decât cea
europeanã”, de parcã s-ar gãsi „în fa]a unei
lãmpi cu luminã intermitentã, câteodatã
prea vie, [i altãdatã prea slabã”: „În privin]a
scopului studiilor d-tale sunt perfect de
acord. De o catedrã, numai de o conferin]ã
de istoria religiilor, avem mare nevoie la
noi, unde acest studiu se face prea
ortodoxice[te!”28 (MEC, 37 – 38).
Aflat de un an în India, în septembrie
1929, iar apoi în 1930, Eliade îl roagã sã îi
scrie o recomandare29 cãtre biroul de valutã
al Universitã]ii bucure[tene pentru
prelungirea bursei (în contextul tulburãrilor
politice din India [i mor]ii Maharajahului30).
Sunt emo]ionante naturale]ea [i
demnitatea cu care studentul formuleazã
cererea: „Vã rog din toatã inima sã
sus]ine]i, dacã o crede]i cinstitã [i
justificatã, cererea mea.” (III, p. 9).
Ambi]ia sa de a-[i publica studiile în
strãinãtate, unde fusese deja invitat sã
colaboreze31, este rãspunsul normal la
încurajãrile primite din partea unor
cercetãtori prestigio[i, care apreciau
noutatea materialului investigat,
necunoscut în Occident (texte,
manuscrise, tratate [i [coli Samkhya [i
Tantra), [i nu o dovadã de narcisism, cum
au opinat unii biografi. Gesturile amicale
ale profesorului vorbesc de la sine
(trimiterea de extrase din lucrãri de
specialitate, de informa]ii despre
schimbãrile politice care i-ar putea influen]a
studiile etc.). Eliade continuã sã se dedice
muncii sale „cu disciplinã, luciditate [i
pruden]ã” (III, p. 8), fiind recunoscãtor
pentru [ansa care i s-a oferit (III, p. 12).
Dupã revenirea în ]arã, scrisorile cãtre
profesorul sãu cuprind trimiteri la tensiunile
politice [i economico-sociale care
greveazã existen]a tinerilor intelectuali, mai
ales. În 1932, dupã satisfacerea stagiului
militar [i sus]inerea tezei de doctorat, se
luptã cu sãrãcia, indiferen]a [i proasta
organizare a institu]iilor culturale [i
academice, generate de criza regalã, a
partidelor [i ideologiilor de import (italogermane [i ruse[ti)32. Legãtura sa cu
decanul facultã]ii bucure[tene a fost însã
motivatã doar de interese intelectuale
comune [i de reciproca recunoa[tere a
valorii.
Dupã convorbirea Cu dl. prof.
Rãdulescu-Motru despre destinele culturii
române[ti, Eliade revine asupra lui abia
în 1934, cu articolul Domnii Iorga [i
Rãdulescu-Motru î[i scriu memoriile, în
1935, cu subiecte care-l interesau [i pe el
în acea perioadã, despre Reabilitarea
spiritualitã]ii [i Românismul d-lui
Rãdulescu-Motru33 [i, în 1938, cu Filozofii
români peste hotare, în care î[i exprimã
regretul cã studiile filozofice ale lui C.
Rãdulescu-Motru, P. P. Negulescu [i L.
Blaga nu sunt cunoscute dincolo de
hotare 34 .Articolul despre românism
reliefeazã tipul de na]ionalism acceptat de

(N. Georgescu-Coco[); atacând
modernismul în paginile „Neamului
Românesc”, au publicat pagini din
romanele Întoarcerea din rai [i Domni[oara
Christina, acuzându-l pe autorul lor de
pornografie [i solicitând, prin acest pretext, înlãturarea lui Eliade din Universitate;
la câteva zile dupã apari]ia edi]iei Hasdeu,
Ministerul Educa]iei Na]ionale a dat un
comunicat de suspendare a lui în aprilie,
iar Eliade a fãcut o cerere cãtre decanul
Facultã]ii de Litere [i Filozofie pentru
clarificarea situa]iei sale. Iatã rãspunsul
lui C. Rãdulescu-Motru, primit în luna iunie:
„La adresa Ministerului Educa]iunii
Na]ionale [...], prin care se cerea sã se
facã cercetare asupra literaturei publicatã
de d-l Mircea Eliade în romanul Întoarcerea
din rai [i sã se aplice sanc]iunile prevãzute
de lege, Consiliul Facultã]ii de Litere
constatând cã d-l Mircea Eliade nu are în
organizarea Facultã]ii decât însãrcinarea
de asistent onorific al d-lui conferen]iar Nae
Ionescu [i cã, a[a fiind dânsul, nu poate
fi anchetat sau judecat dupã o procedurã
prevãzutã de lege, a socotit cã singura
mãsurã ce poate lua ca urmare la adresa
Ministerului Educa]iunii Na]ionale este de
a invita pe dl. Nae Ionescu, ca d-sa sã
renun]e la asisten]a onorificã a d-lui Mircea
Eliade, fãrã ca prin aceasta sã prejudece
asupra viitoarei cariere universitare a d-lui
Mircea Eliade. Consiliul Facultã]ii de Litere
n-a judecat literatura d-lui Mircea Eliade
[i, ca atare, n-a exprimat nici un fel de
calificare asupra ei, nici asupra moralitã]ii
autorului.” (MEC, II, p. 1). Eliade a intentat
proces Ministerului, pe care l-a câ[tigat,
sus]inut de colegi, scriitori [i studen]i35.
Nu peste mult timp, a fost supus
urmãririi [i perchezi]iilor repetate, urmate
de intempestiva sa arestare (14 iulie
1938). În arest, a continuat sã lucreze la
studiul despre mãtrãgunã [i la editarea
primului numãr al revistei „Zalmoxis”36. În
Memoriile sale, Mircea Eliade scria despre
motivele care l-au determinat sã editeze
aceastã revistã: „Mã hotãrîsem sã

67

nr. 41

nr. 48
aprilie 2018

pãzi]i de agen]i, de [ase sãptãmâni. Cinci
descinderi [i perchezi]ii, descindere la
proprietar, jandarmi pe stradã, sergent la
poartã. De cinci zile, de cînd au venit sã
„mã ridice” – fãrã mandat, fire[te –, eu sunt
fugãrit ca un vînat de lux, din casã în casã,
din garã în garã, din ora[ în ora[. Am de
lucru, ca sã-mi pot plãti co[ni]a, [i nu pot
lucra. M-am angajat sã editez, în limba
francezã, o revistã de studii religioase,
„Zalmoxis” [i am primit de douã luni [ase
studii de la savan]i strãini. Nu pot tipãri
revista, pentru cã nu mai gãsesc fonduri.
{i, mai ales, pentru cã sunt urmãrit ca un
cîine. Nu mã gîndesc la mine; dar mã
gîndesc la ]ara noastrã, pe care am
angajat-o – ca un prost – la CollPge de
France, la Academia Italianã, la Oslo [i
Bruxelles, la Harvard University [i la Field
Museum. [...] Luni noaptea, s-au fãcut
cinci sute de noi arestãri. To]i subversivi.
To]i studen]ii mei de la Seminarul de
metafizicã sunt aresta]i sau urmãri]i. Iar
eu sunt considerat atât de periculos, încât
a venit chiar un colonel la mine acasã, ca
sã mã «ridice».” (II, p. 468 – 469).
Peste un an îi va scrie iar, constrâns
de condi]iile precare de trai [i afirmându[i nevinovã]ia în fa]a acestuia, care l-ar fi
putut contrazice, dacã ar fi avut motive:
„Sunt la capãtul puterilor. Am scris vreo
cinci articole la „România literarã”, dar pînã
azi n-am primit onorariul. N-am cerut
niciodatã onorarii dacã ele nu mi s-au dat.
Dar de data aceasta, sunt silit sã o fac. {i
îndrãznesc, pentru cã [tiu cã d-ta ai
cunoscut spectrele sãrãciei [i deznãdejdii
ultime ale unui scriitor nevoit sã-[i vîndã
cu bucata biblioteca. Dacã m-a[ face
vinovat de cel mai mic lucru, în afarã de
crîncena mea onestitate, a[ rãbda [i mi-a[
a[tepta sfîr[itul hotãrît de Dumnezeu. Dar,
repet, mi-este peste putin]ã sã-mi
descopãr vreo vinã. {i atunci, mã întreb:
cui folose[te lenta mea pieire?” (II, p. 470).
Eliade a solicitat colaborarea la revistã
a celor mai erudi]i savan]i, folclori[ti [i
etnografi români, între care se numãrã [i
Petru Caraman42, pe care, înainte de
plecarea sa la Londra, l-a sfãtuit sã cearã
sprijinul lui D. M. Pippidi [i C. Noica, ambii
colaboratori la editarea revistei în absen]a
lui (I, p. 138). Con]inutul acestor scrisori
se referã strict la termenele de predare, la
temele [tiin]ifice, programul de lucru [i
îndatoririle oficiale: „M-am bucurat mult de
vestea plãcutã a triumfului lui „Zalmoxis”
– cãci e un adevãrat triumf sã poatã
rãzbate prin bezna spiritualã a bietei
noastre epoci.”, îi scrie Caraman în martie
1940 (MEC, I, p. 170).
O bunã parte din coresponden]a din
1939 – 1940 se referã la eforturile sale de
a ob]ine subven]ii pentru editarea revistei
„Zalmoxis” [i la cei care au sus]inut-o, C.
Rãdulescu-Motru, Alexandru Rosetti,
Mihail Ralea, Nicolae Condiescu – din
rândul mediului universitar [i al scriitorilor,
mai pu]in din cel al autoritã]ilor, a[a cum
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continente, am citit biblioteci întregi [i am
scris [aisprezece volume. [...] Mã întreb
ce blestem apasã asupra genera]iei mele,
ca ratarea [i moartea sã ne secere atît de
timpuriu [i cu atîta cruzime? ” (III, p. 15 –
16).
Rãspunsul protectorului sãu este
încurajator38 [i reafirmã încrederea lui în
persoana [i în destinului academic al
discipolului sãu, umbrite temporar de
rãuvoitori [i de contexte potrivnice: „Iubite
Domnule Eliade, Am vãzut [i eu în jurnale
de suspendarea pentru doi ani a lui Nae.
[...] Din parte-mi însã î]i promit tot sprijinul
pe care nu mã îndoiesc cã ]i-l va acorda
majoritatea Consiliului. [...] Revista ar risipi
atmosfera nefavorabilã pe care
nepriceperea lui Chelaru ]i-a fãcut-o
altãdatã. [...] Viitorul d-tale se deschide
de acum înainte. Mã bucur cã prin
împrejurãrile vie]ii am putut sã-]i fiu de
ajutor. A[a voi fi [i de aici înainte. D-ta ai
fost o veche simpatie a mea încã de cînd
te gãseai pe bãncile Universitã]ii.” (MEC
IV, p. 41).
3. COLABORA
TORI, PRIETENI
COLABORAT
INFLUEN}I, OFICIALI
În acelea[i circumstan]e, i-a scris
publicistului Titu {tefan Devechi39 ,
codirector al ziarului „Cuvîntul”, rugându-l
sã-l împrumute pentru ca „familia [...] nu
va trebui sã cer[eascã” (I, p. 219) [i
directorului Editurii Cugetarea, P. C.
Georgescu-Delafras40, solicitând restul din
drepturile sale de autor pentru India (edi]ia
a doua) [i {antier.
{i lui Cezar Petrescu 41 i se
adreseazã în aceea[i chestiune în mai
1938, ca scriitor [i ca director al celui mai
important ziar de atunci, „România”,
denun]ând abuzul, încãlcarea legisla]iei,
a drepturilor civile [i violen]a institu]iilor
statului... democratic: „A fi asistentul lui
Nae, se-n]elege, este de-a dreptul
subversiv. A fi redactor la „Cuvîntul” este
chiar [i mai grav. Cumulînd aceste douã
culpe, eu [i familia mea suntem necontenit
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scot Zalmoxis, în speran]a cã, pe de o
parte, voi încuraja studiile de istorie a
religiilor în România, iar, pe de altã parte,
voi promova rezultatele cercetãtorilor
români, publicîndu-le într-o limbã de mare
circula]ie. Nu exista nici o catedrã de istorie
a religiilor la facultã]ile de litere [i filosofie,
de[i Vasile Pârvan, Nae Ionescu, iar, de
câ]iva ani, eu însumi, ]inuserãm cursuri
de istorie a religiilor. Mã interesa, de
asemenea, «deprovincializarea» studiilor
de folclor [i etnologie comparatã în
România. Îmi propuneam sã silesc
folclori[tii români sã ia în serios valoarea
istorico-religioasã a materialelor pe care
le adunau [i le utilizau; sã treacã, adicã,
de la faza filologicã la momentul hermeneutic.”37
Decan atunci, Rãdulescu-Motru a
cedat 20 000 de lei din fondurile Facultã]ii
de Litere pentru tipãrirea ei. Abia eliberat
din sanatoriul Moroieni, unde ajunsese din
cauza condi]iilor de deten]ie de la
Miercurea Ciuc, i s-a adresat din nou,
evocând situa]ia absurdã în care se afla.
Important mi se pare nu doar con]inutul
textului, ci [i destinatarul, care îl cuno[tea
[i putea judeca [i în]elege bine, în calitate
de martor credibil, tragismul situa]iei, mai
ales cã nu era în rela]ii bune cu Nae
Ionescu, magistrul declarat al lui Eliade:
„...am fost eliberat de douãsprezece zile,
semnînd o hîrtie prin care mã angajam sã
nu fac politicã (Straniu! Mã întreb cînd am
fãcut vreodatã politicã – [i-mi amintesc
cã semnasem acum vreo [ase luni o hîrtie
asemãnãtoare. Cu toate acestea, am fost
]inut [aisprezece zile la Prefecturã [i trei
luni la Ciuc!). [...] Ce crede]i, stimate
domnule profesor, despre un tînãr care se
vede, la 31 de ani, nu numai lipsit de dreptul
de a-[i cî[tiga existen]a, în imposibilitatea
de a munci – dar se vede bolnav de piept
din cauza tratamentului [i a subalimenta]iei
la care a fost supus într-o temni]ã, la care
a fost osîndit fãrã nici o vinã [i fãrã nici o
judecatã? [...] Zadarnic am umblat în douã

Rosetti48, care intervenise pentru el pe
lângã ministrul Constantin C. Giurescu
pentru numirea lui în postul de acolo,
rugându-l sã înainteze peti]ia pentru
tipãrirea celui de al II-lea volum al revistei
„Zalmoxis” [i sã-i anun]e pe Constantin
Noica [i pe Mihail Sebastian sã încaseze
banii pentru editarea numãrului urmãtor.
Din prima scrisoare a lui Rosetti,
deducem cã el a ini]iat coresponden]a,
semnând plin de curtoazie: „Cu cele mai
distinse salutãri, al D-tale devotat”. A fãcut
numeroase gesturi de prietenie fa]ã de
Eliade, semnalându-i noutã]i bibliografice,
felicitându-l pentru excelenta primire a tezei
sale despre Yoga, pe care tot el i-o [i
tipãrise, sprijinindu-l în munca sa de editare
a lui Hasdeu [i Nae Ionescu fãrã a-l presa,
în încercãrile de înfiin]are a Institutului
Oriental [i a revistei „Zalmoxis” sub
patronajul regelui [i Funda]iei pentru
Literaturã [i Artã a Regelui Carol II, sperând
în numirea oficialã a lui Eliade ca asistent
al lui Nae Ionescu, plângându-se uneori
de insultele zilnice primite din partea lui
Iorga et co.
Din Marea Britanie, Eliade îi comunicã
bucuria cã Yoga [i „Zalmoxis” se aflã la
British Museum [i la câ]iva librari, cã
activitatea lui [tiin]ificã este cunoscutã de
reprezentan]ii presei strãine [i ai PEN
cluburilor europene, încântat [i de
aprobarea oficialã a ambasadorului de a
intra în contact cu scriitori, etnografi,
orientali[ti [i filosofi englezi, cât [i de
personalitatea prin]ului Matila Ghyka, „om
încântãtor [i foarte original.” (III, p. 94).
Scrisorile mãrturisesc acela[i devotament
în muncã, pe care îl manifestã fa]ã de
activitã]ile impuse de func]ia sa, de
publicarea autorilor români în traducere
englezã, de apari]ia primei reviste
române[ti în limba englezã, pentru care
scrie articolul de fond, [i de rapoartele
despre presa culturalã din Marea Britanie.
Optimismul sãu [i nãdejdea „în
permanen]a valorilor spirituale”, „mai
fierbinte ca oricînd” (III, 92), alterneazã cu
îndoiala, când simte cã angaja]ii Lega]iei
sunt tot mai izola]i în mediul englez, a cãrui

Ion V\sâi

nr. 48
aprilie 2018

Vitraliu

reiese dintr-o scrisoare adresatã lui Tudor
Vianu43, pe 8 februarie 1939. Ea vorbe[te
[i despre instabilitatea României din acei
ani, când suma necesarã ini]ial tipãririi
ajunge de patru ori mai mare în final: „Iubite
Domnule Tudor Vianu, Îndrãznesc sã vã
adresez aceastã scrisoare, pentru cã nu
e vorba de mine [i pentru cã, mai ales, nu
cer nimic pentru mine. [...] Te rog sã mã
crezi cã aici nu mai e vorba de mine, ci de
un angajament al culturii române, care vrea
sã se exprime pe plan european.” (III, p.
231 – 233).
Peste nicio lunã, îi scrie lui Nicolae
Condiescu44, unchiul so]iei lui, prezentând
via]a sa în democra]ia româneascã de
atunci, condi]ia sa de intelectual: „Eu nu
mai am nimic de adãugat la ceea ce [tii
D-ta, decât cã mi-am plãtit chiria cu o
poli]ã ce expirã la 20 martie, cã masa
mi-o plãtesc prietenii, cã boala mea nu e
complet vindecatã, cã umblu în zdren]e –
[i, în plus, cã am pe bra]e revista
„Zalmoxis”, al cãrei pre] s-a urcat la 80 000
lei [i pe care demnitatea mea de cãrturar
român mã obligã s-o scot, chiar dacã ar
trebui sã-mi vând biblioteca.” (I, p. 180 –
181). Odiseea apari]iei acestei veritabile
„arhive de studii religioase, etnografie [i
folclorice” avea sã se încheie abia în a
doua jumãtate a anului, pe cheltuiala
Ministerului Presei [i Propagandei,
reprezentat de ziaristul Ion Dragu45. În iulie
1939, Mircea Eliade îi scrie o scrisoare
de mul]umire lui Armand Cãlinescu46, primministrului, care eliberase fondurile pentru
editarea primului volum al revistei,
„excelent primitã în cercurile [tiin]ifice
strãine”, care vorbea îndestul „asupra
adevãratelor mele preocupãri.” (I, p. 140).
Cu o lunã înainte, îi trimisese Rectorului
Universitã]ii, Stoicescu 47 , acelea[i
mul]umiri, dar acesta i-a rãspuns cu
modestie [i interes pentru studiile lui Eliade
[i i-a promis sã îl sprijine în continuare,
chiar [i prin colaborarea sa. Dar grija
editorului va continua [i în perioada
activitã]ii sale ca ata[at cultural [i de presã
la Lega]ia Românã din Londra. La 6 mai
1940, i-a scris profesorului Alexandru
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ostilitate cre[te în cele trei luni de serviciu,
[i este devastat de durere dupã anexarea
Basarabiei (III, 92); uneori, nu-[i ascunde
îngrijorarea („Trãiesc cu teamã, gândindumã necontenit la soarta ]ãrii mele”),
întrebând despre „lucrurile [i cultura din
]arã” (III, 91). Nelini[tea îl face sã î[i
doreascã reîntoarcerea în patrie, unde voia
sã vadã tipãrite urmãtorul numãr al revistei
„Zalmoxis” [i Mitul reintegrãrii. Dar nu va
reveni, ci îi va scrie lui Rosetti de la Lega]ia
Românã din Lisabona, unde i s-a fãcut
transferul în 1941 [i unde a trãit în acela[i
provizorat, înseninat doar de lectura
operelor complete ale lui Ortega y Gasset,
pe care-l considerã „cel mai european
dintre spanioli, iar critica societã]ii spaniole
a[a, cum o face el, cu durere se potrive[te
întocmai mult încercatei noastre ]ãri. Ar
merita sã fie tradus numai ca sã ne
cunoa[tem mai bine – [i societatea, [i
necazurile.” (III, p. 97 – 98).
O mai asiduã coresponden]ã în
acest an o va avea cu ziaristul Alexandru
Constant 49, subsecretar de stat la
Ministerul Afacerilor Strãine; dupã
experien]a traumatizantã din Marea
Britanie, pãrãsitã în urma alian]ei dintre
România [i puterile Axei, ajuns în
Lisabona la închiderea Expozi]iei
Expansiunii Portugheze în lume, i-a trimis
un raport, bucuros cã România era singura
]arã europeanã invitatã, cu texte din istoria
românilor [i o comunicare ]inutã de
Nicolae Iorga. Alãturi de Aron Cotru[, s-a
implicat în distribuirea unor cãr]i [i bro[uri
despre România Mare (sfârtecatã iar de
ru[ii sovietiza]i), în redac]ii, biblioteci,
universitã]i [i unor personalitã]i culturale
portugheze, iar o scrisoare adresatã
Directorului presei solicitã material
documentar (I, 220). Temele pericolului
comunist [i mijloacelor portugheze de
contracarare a propagandei lui revin în
urmãtoarele rapoarte. Douã se referã la
tensiunea politicã din Portugalia, unde
domneau o atmosferã apãsãtoare [i
„psihoza stãrii de rãzboi” din cauza
camuflajului antiaerian, la comploturile
împotriva lui Salazar, urmate de arestãri
[i deportãri, la sabotajul regimului sãu de
cãtre comuni[tii cu legãturi propagandistice în Rusia [i Marea Britanie [i la
naivitatea bisericii în judecarea
evenimentelor de pe pozi]ia de
supravie]uire, sub constrângerea
evenimentelor; aceasta sus]inea
„revolu]ia comunistã mondialã” pentru „o
lume nouã, socialistã [i cre[tinã”,
deoarece vedea în posibila victorie a
nazismului „dispari]ia definitivã a
cre[tinismului în Europa”. (I, p. 185).
Aceastã perioadã apare consemnatã în
Jurnalul portughez cu maximã acuitate.
Sub presiunea evenimentelor, Eliade î[i
gãsea rostul în onorarea îndatoririlor pe
care le avea la Lega]ie, anun]ând, în 1944,
titlurile de „iminentã apari]ie” în Portugalia,
opere semnate de Liviu Rebreanu, Vasile
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Voiculescu, Simion Mehedin]i (a cãrei
traducere o verificã, alãturi de Europolis-ul
lui Jean Bart), cât [i volumul sãu de eseuri
lusitane.
Aflat în Portugalia, Mircea Eliade
tânjea dupã întoarcerea în ]arã [i trimite o
cerere cãtre Gheorghe Brãtianu, decanul
Facultã]ii de Litere [i Filozofie din
Bucure[ti, „pentru înscrierea la concursul
deschis în vederea ocupãrii Conferin]ei de
filosofie a istoriei [i filosofie a culturii de
pe lîngã Facultatea de Litere [i Filosofie
din Bucure[ti”, cerere înso]itã de un
Memoriu de titluri [i lucrãri în vederea
ocupãrii prin concurs a Conferin]ei de
filosofie a istoriei [i filosofie a culturii,
apãrute în Bucure[ti, Cluj, Roma, Paris,
Calcutta [i Lisabona. Dar n-a fost sã fie.
Niciodatã.
CÂ
TEV
A CONCLUZII
CÂTEV
TEVA
Coresponden]a lui Mircea Eliade
purtatã cu oamenii de [tiin]ã, mae[tri,
profesori universitari, directori de edituri,
funda]ii [i reviste culturale, ori cu
reprezentan]i oficiali ai guvernului
României din perioada 1926 – 1945,
cuprinde preponderent informa]ii referitoare
la activitã]ile sale multilaterale de
cercetare, publicare, editare, promovare a
valorilor [tiin]ifice [i literare române[ti prin
articolele, studiile [i cãr]ile sale. Ea
vãde[te o rela]ie foarte bunã, de reciprocã
apreciere a valorii, exprimatã de cei care
îi scriu în mod direct, de solidaritate,
generozitate [i polite]e desãvâr[itã.
Multe scrisori definesc principiile,
metodele, instrumentele [i viziunea sa
[tiin]ificã, fundamentate pe inter- [i transdisciplinaritate, erudi]ie, spirit critic [i
onestitate intelectualã; „noul umanism” al
filosofului culturii [i „lec]iile Indiei” sunt
recognoscibile în concep]ia sa asupra
autenticitã]ii [i experien]ei din textele
literare. Scrisorile se referã, de asemenea,
[i la condi]ia precarã a intelectualului
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nou” în multe eseuri din 1932 – 33, fãrã a
o fi inventat el: era, de fapt, utilizatã constant în scrierile intelectualilor
contemporani lui [...] (cfr. M. L.
Ricketts, Rãdãcinile româneºti ale lui
Mircea Eliade, Bucure[ti, 2004, Vol. I, p.
545).” – Giovanni Casadio, Între filozofie,
medicinã ºi folclor. Mircea Eliade ºi Valeriu
Bologa, http://www.orizonturiculturale.ro/
ro_recenzii_Giovanni-Casadio.html.
10
„Cuvîntul”, 11 nov. 1928, p. 1 – 2.
11
Aici publicã Il male e la liberazione nella
filosofia Sâmkhya-Yoga, an 6 (1930), p.
200 – 221 [i Il rituale hindu e la vita
interiore, „Ricerche religiose”, an 8 (1932),
p. 484 – 504; în „Logos” nr. 1 – 2, publicã
douã recenzii în 1928 – cf. Mircea
Handoca, C.
12
„Buletinul Societã]ii de {tiin]e din Cluj”,
nr. 8, 8 oct 1931, p. 221 237, cf. ibid..
13
Memorii, ed. cit., p. 181.
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român din epoca interbelicã, la atitudinea
loialã fa]ã de mae[tri, la energia [i
devotamentul fa]ã de munca sa, la dorin]a
de schimbare de paradigmã prin
reevaluarea canonului [i la cea de inovare
[tiin]ificã.
Indirect mai mult, ele reflectã
instabilitatea politicã, socialã [i economicã
a noii Românii, polemicile culturale [i
invazia politicului în via]a privatã a
oamenilor de culturã. Sunt cutremurãtoare
paginile din 1937-1938, perioada cea mai
tensionatã pe care a trãit-o în România,
când a vie]uit în sãrãcie lucie [i a fost
arestat fãrã a fi acuzat sau judecat;
coresponden]a sa cu personalitã]i de prim
rang din lumea [tiin]ificã [i literarã vãde[te
convingerea lui [i a celor din epocã în
abuzul comis asupra lui; coresponden]a
cu prietenii [i oficialitã]ile relevã cã
plecarea sa în misiunile diplomatice de la
Londra [i Lisabona a însemnat o solu]ie
temporarã de supravie]uire economicã,
cãreia spera sã-i punã capãt dupã
sus]inerea concursului de conferen]iar pe
postul scos la concurs la Universitatea
din Bucure[ti, vãdind, în acela[i timp,
faptul cã a considerat comunismul drept
cel mai mare pericol politic pentru România
[i Europa, ca în mai vechile sale articole
[i în Jurnalul portughez.
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valutei”, vorbind „din dragostea [i considera]ia
ce ]i-o pãstreazã” cu câ]iva dintre membrii
comisiei, „recomandându-te stãruitor [i
convins pe deplin de rodnica muncã ce o depui
la Calcutta.” (MEC, V, p. 89).
30
Pre[edinte al acestei comisii a fost Nicolae
Iorga, care, spre cinstea sa, i-a aprobat
cererea, dar C. Rãdulescu-Motru îi mãrturise[te cu umor: „Anul viitor, sper sã nu mai fie
dânsul ca pre[edinte al comisiei de valutã.” –
MEC, IV, p. 39.
31
„Revue d’histoire de la philosophie”;
„Richerche religiose”; „Asiatica”; „Archeion” –
cf. Mircea Handoca, C.
32
În 1932, îi trimite o scrisoare profesorului
Ion Simionescu (1873 - 1944), de la Facultatea
de {tiin]e, director al Editurii Cartea
Româneascã, propunând pentru consiliul de
administra]ie publicarea volumului India.
Profesorul îl asigurã cã va avea în el „un
sus]inãtor sincer,”, pentru cã apreciazã modul
sãu de redare a celor trãite [i îi propune sã
publice cartea pe care Eliade o va intitula
Într-o mãnãstire din Himalaya (cf. Handoca,
MEC, V, p. 355). În legãturã cu aceste subiecte,
Eliade i-a adresat, în 1932, 3 scrisori, iar
profesorul 2. Din acelea[i motive acceptã sã
traducã pentru Funda]ia pentru Literaturã [i
Artã a Regelui Carol II cartea colonelului
Lawrence, Revoltã în de[ert, a[a cum reiese
din scrisoarea cãtre Secretarul ei general.
(EAA, p. 358).
33
„Vremea”, 7 iulie 1935, p. 6, republicat în
Profetism românesc, II, ed. cit., p. 104 - 107.
34
„Sânzana”, 15 ianuarie 1938, p. 3 - apud
Mircea Handoca, p. 206.
35
Iatã ce îi scria Jaques Byck (1897 - 1964),
lingvist [i filolog, profesor la Universitatea
Bucure[ti, pe 5 mai 1937: „Stimate Domnule
Eliade, la cîteva zile dupã ce ai pus în mîinile
iubitorilor de carte româneascã magistrala
edi]ie a operelor lui Hasdeu, autoritatea [colarã
te exclude din învã]ãmânt. De ce nu-mi pot
striga revolta a[a cum trebuie! in totu[i sã te
consolez. Nu uita cã acest lucru s-a întîmplat
cîndva [i lui Hasdeu (vezi edi]ia D-tale, vol. I,
pag XVIII, 327 [.a. Pentru un om cu însu[irile
D-tale – [i datã fiind identitatea împrejurãrilor
– acest lucru trebuie sã fie de bun augur. Cu
convingerea cã previziunea mea nu va da
gre[, te rog sã crezi în bunele sentimente pe
care ]i le pãstreazã, al d-tale, J. Byck”. (MEC,
I, p. 155 – 156).
36
În primele douã numere, au colaborat din
strãinãtate Ananda K. Coomaraswamy
( Filosofia artei medievale [i orientale),
Raffaele Pettazzoni (Corpul presãrat cu ochi),
C. Hentze (Cultul ursului sau al tigrului [i T[aot[ie), Benjamin Rowland (Buddha [i Zeul
Soare), J. Przyluski (Cultul stindardului la sci]i
[i în India), iar din ]arã Ioan Coman [i Petru
Caraman. Petru Caraman (Originea [i
evolu]ia credin]elor în Europa Orientalã),
Mircea Eliade (Cãr]ile populare în literatura
româneascã, Note asupra simbolismului
acvatic, studiile despre Mãtrãguna [i miturile
„na[terii miraculoase”) etc. cf. http://
www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=7471
37
Mircea Eliade, Memorii, ed. cit., p. 339.
38
În ciuda adversitã]ilor, Mircea Eliade a avut
norocul de a fi avut alãturi familia, so]ia, prieteni
influen]i. Mã întreb însã cum a rezistat tatãl
meu, mai ales cu începere din 1940, când
fãcea naveta între Universitã]ile din Cernãu]i,
Ia[i [i Bucure[ti (unde a avut ca profesori o
parte dintre profesorii lui Eliade), ori între front,
universitate [i precare servicii temporare, cu
pãrin]ii refugia]i în altã ]arã dupã ocupa]ia
ruseascã, rãmas în cele din urmã singur din
familia lui în România – câtã mai era. Fãrã
nicio veste, fãrã casã, muritor de foame ori
lucrând la munca de jos, urmãrit de securitate.
Dar asta e o altã poveste. NB: Tatãl meu [i-a
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„Cuvîntul”, 22 ianuarie 1932, p. 1 – 2.
Memorii, ed. cit., p. 198.
16
În Memorii , Eliade î[i aminte[te:
„...anun]asem un curs despre Problema rãului
[i a mântuirii în istoria religiilor [i un seminar
despre Disolu]ia conceptului de cauzalitate
în logica budistã medievalã. Meditasem
îndelung asupra acestor probleme, cuno[team
destul de bine materialul documentar [...]. Dar
când am ajuns într-o vineri dupã-amiazã la
Facultatea de Litere [...], m-am întrebat dacã
nu era la mijloc o eroare. Nu puteam crede cã
toatã lumea aceea înghesuitã pe coridor
venise sã mã asculte pe mine. [...] Din fericire,
Nae Ionescu nu era acolo. Mi-era ru[ine sã
am la deschiderea cursului meu mai mult public decât el – de[i [tiam bine cã majoritatea
veniserã [...] ca sã-l vadã [i sã-l asculte pe
autorul lui Maitreyi.” – ed. cit., p. 273.
17
Are dreptate Mihaela Gligor, care afirmã cã
„Interesul sãu pentru istoria [tiin]ei [i
încercarea de a face ceva în acest sens l-au
dus pe Eliade, indirect, înspre folclor”. Vezi
Mihaela Gligor Între filosofie ºi medicinã.
Folclorul medical în viziunea lui Mircea
Eliade ºi Valeriu Bologa, Presa Universitarã
Clujeanã, Cluj-Napoca, 2012, p. 28.
18
Ultima solicitare a lui Eliade dateazã din
1969.
19
În Memorii, Eliade men]ioneazã cã prezen]a
profesorului îl „asigura cã acest fel de gazetãrie
nu e incompatibil cu o activitate [tiin]ificã
riguroasã.”, ed. cit., p. 121. Au mai colaborat
la acest „ziar politic independent, scris de
intelectuali” Lucian Blaga, Iuliu Maniu, Cezar
Petrescu etc.
20
Aici vor apãrea, pe lângã articole cu temã
literarã sau istorico-religioasã, Itinerariul spiritual, ori Scrisori cãtre un provincial.
21
Nr. 3, p. 4 - 7
22
Martie, nr. 3, p. 85 - 90. În pofida acestui
lucru, el a publicat o serie de articole despre
Iorga în „Cuvîntul”, sub genericul Cetind pe
Iorga: Noi [i Nicolae Iorga, 6 noiembrie 1926,
p. 2; Impulsul poligrafic, 9 martie 1927, p. 1 - 2;
Lecturile, 1 aprilie 1927, p. 1 - 2. De la Hermes
Trismegist la Nicolae Iorga, 5 martie 1927, p.
1-2.
23
Mai multã omenie!, apud Mircea Eliade,
Memorii, ed. cit., p. 119.
24
Op. cit., p. 118 - 119.
25
1868 - 1957; Cf. Europa, Asia, America, ed.
cit., III, p. 7
26
Memorii, ed. cit., p. 118 - 120.
27
Eliade va colabora la „Revista de filosofie”
condusã de profesorul sãu în nr. 2, aprilie iunie 1930, unde publicã Introducere în
filozofia Samkhya.
28
Aluzie la Nae Ionescu, însãrcinat de el cu
sus]inerea cursului de Logicã; acesta ar fi fãcut
„un soi de misticism diletant”, denigrându-l în
„Cuvîntul” din cauza opozi]iei sale. Se
pãstreazã 4 scrisori cãtre Eliade redactate
între 1929 – 1938, [i una oficialã, cãtre
Ministrul de Externe - vezi MEC, IV - V.
29
Celelalte recomandãri au fost semnate de
Dimitrie Gusti [i Nae Ionescu. Ca bursier în
strãinãtate, el este nevoit sã corespondeze [i
cu Ministrul Instruc]iunii, care i-a acordat ajutor
de studii pentru procurarea biletului pânã la
Calcutta în octombrie 1928, iar în anul urmãtor
i-a finan]at par]ial o cãlãtorie de studii în Jaipur,
cu ocazia participãrii la „All India Philosophic
Congress” din Lahore, ca delegat al
universitã]ii din Calcutta. În solicitarea sa,
prilejuitã de „cea dintâi contribu]ie
româneascã la un congres [tiin]ific asiatic” (II,
p. 324), Eliade este corect în precizarea
facilitã]ilor [i costurilor acoperite de partea
indianã; de la G. Vlãdescu-Rãcoasa, Eliade
aflã cã profesorul Gusti nu primise cererea
lui, dar i-a dat „asigurarea caldã [...] în ceea ce
prive[te sprijinul sãu pentru prelungirea
14

respectat întotdeauna cuvântul dat, nu a fãcut
parte niciodatã din nici o mi[care sau partid
politic [i nici nu a avut notorietatea lui Eliade.
{i totu[i, absurdul i-a invadat [i lui via]a.
39
1899 - ?.
40
1885 - ?. De la Georgescu-Delafras se
pãstreazã o scrisoare din 1944, în care îl
anun]a de stadiul tipãririi nuvelei {arpele [i
î[i exprima inten]ia de a-i publica în anul
respectiv încã cel pu]in 3 - 4 cãr]i de literaturã.
(v. MEC, II, p. 40).
41
1892 - 1961; se pãstreazã 8 scrisori ale lui
Eliade cãtre el, expediate între 1927 [i 1943.
42
1898 - 1980, profesor universitar la Ia[i [i
Bucure[ti; se pãstreazã 1 scrisoare a lui
Mircea Eliade din 1940 [i 5 scrisori ale lui
Petru Caraman, din perioada 1930 - 1940. O
scrisoare de mul]umire pentru trimiterea
primului numãr al revistei prime[te Eliade [i
din partea lui profesorului [i criticului literar
Al. Dima (1905 - 1979).
43
1897/8 - 1966, estetician [i critic literar, din
1924 suplinitor la Universitate, iar din 1930
conferen]iar la Facultatea de Litere.
44
1880 - 1939; pre[edinte al Societã]ii
Scriitorilor Români, aghiotant regal.
45
1889 - ?, secretar în Ministerului Presei [i
Propagandei. Eliade îi adreseazã o scrisoare
în 1939 [i îi transmite volumul tipãrit,
anun]ându-l pe cel de al doilea.
46
1893 - 1939, apropiat de regele Carol II.
47
Se pãstreazã douã scrisori ale lui Stoicescu
din 1939.
48
1895 - 1990; filolog, director al Editurii
Cultura Na]ionalã [i al Editurii Funda]ia pentru
Literaturã [i Artã a Regelui Carol II, ini]iator al
proiectelor de editare a operelor lui B. P.
Hasdeu, Scrieri literare, morale [i politice
Editura Funda]ia pentru Literaturã [i Artã a
Regelui Carol II, 1937 [i Nae Ionescu, Roza
vînturilor (1926 - 1933), Editura Cultura
Na]ionalã, 1937, ambele îngrijite de Eliade.
Se pãstreazã 11 scrisori ale lui Eliade cãtre
el, redactate între 1940 - 1976, dintre care 7 în
perioada investigatã de noi [i 13 scrise de
Rosetti în perioada 1933 - 1969, dintre care
10 în perioada investigatã de noi.
49
Subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor
Strãine în timpul celui de Al Doilea Rãzboi
Mondial, cf. Mircea Handoca, EAA, I, p. 183.
Se pãstreazã 4 scrisori trimise de Eliade între
1941 – 1944.
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În memoria noastrã colectivã,
episodul „revoluþiei” ploieºtene de la 8
august 1870 a rãmas ca o ridicolã
manifestaþie popularã, în care revolta
pare sã fi fost doar pretextul unui
spectacol cu discursuri înflãcãrate ºi al
unui chef de pominã, cu grãtare încinse
ºi bãuturã în valuri. Discreditat chiar de
liberalii înºiºi (mai cu seamã de Hasdeu
ºi de fracþioniºtii ieºeni), ca sã nu mai
vorbim de conservatorii care îl aminteau
mereu, în deriziune, de la tribuna
parlamentului, episodul revoltei antidinastice din 8 august 1870 a fost mai
apoi trecut sub tãcere ca un fapt de
ruºine, la aceasta contribuind, evident,
prestigiul postum al lui Caragiale ºi al
junimiºtilor, în frunte cu Titu Maiorescu.
Câºtigând bãtãlia canonicã pe teren
estetic, junimiºtii au transmis în acest
fel posteritãþii, prin intermediul
manualelor, o imagine deformatã
caricatural a adversarilor politici, care
însã n-au fost nici pe departe atât de
ridicoli pe cât ni-i prezintã literatura
scriitorilor noºtri „clasici”. Iar dacã au
fost cu adevãrat ridicoli, trebuie precizat
cã ridicolul are totuºi ºi contrapartea sa
de sublim, dupã cum va afirma
Cãlinescu în splendidul sãu eseu
Domina bona, în care reabiliteazã nu
doar eroii din opera marelui comediograf,
dar ºi oratoria de tip romantic-pa[optist
de la care se revendicau ei atât de
entuziast, pe motiv cã delirul verbal ar
trãda un fond sufletesc genuin [i
pasional, sanc]ionat poate mult prea
sever de Maiorescu [i de junimi[ti.
Interesant e cã, pe lângã revoluþia
de la 1848 (eveniment fondator, care a

condus la constituirea statului român
modern), a revenit în atenþia cercetãtorilor ºi caricatura ei ploieºteanã, într-un
context ce reclamã reevaluarea
trecutului din diverse perspective ºi
metode de analizã, printre care ºi cea a
studiilor memoriei. Spre exemplu, într-unul
dintre cele mai substanþiale studii
consacrate ecourilor revoluþiei
paºoptiste (1848: Memorie ºi uitare în
România celei de-a doua jumãtãþi a
secolului XIX , Ediitura Universitãþii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi, 2015),
istoricul ieºean Mihai Chiper observa cu
acuitate cã „scopul sau ambiþia istoriei
nu este sã exalte, ci mai degrabã sã
anihileze ceea ce s-a petrecut în
realitate”, pentru posteritate rãmânând
vizibile numai „locurile memoriei”. Ca
atare, ºtergerea urmelor revoluþiei
ploieºtene reprezintã unul dintre cele mai
caracteristice moduri în care istoria a
modelat de fapt dupã bunul plac memoria colectivã. Îi revine Silviei Marton
meritul de a fi desluºit, în lucrarea Republica de la Ploieºti ºi începuturile
parlamentarismului în România (Editura
Humanitas, Bucureºti, 2016), semnificaþiile profunde ale episodului
revoluþionar din 8 august 1870, prezentat
în culori caricaturale de marele nostru
dramaturg ºi readus în atenþia publicului
larg de cel mai recent roman al lui
Bogdan Suceavã (Republica, Polirom,
2016), asupra cãruia ne vom opri în cele
ce urmeazã.
În consecinþã, deºi lui Radu Stanian
(unul dintre protagoniºtii revoluþiei
ploieºtene, în casa cãruia s-a pus la cale
de altfel conspiraþia republicanã) i s-a
ridicat o statuie în 1902, un monument
anume consacrat evenimentelor de la 8
august nu existã. Nici mãcar festivitatea
de inaugurare a Statuii Libertãþii la
Ploieºti, de pe 21 iunie 1881, nu pare sã
fi avut o legãturã directã cu „revoluþia”,
rolul ei fiind de a celebra „virtutea
ploieºtenilor în susþinerea drepturilor
cetãþeneºti cu ocazia alegerilor din anii
1869-1870” (Nicolae Fleva, apud Silvia
Marton, vol.cit., p. 292). „Tãcerea” se va
datora, dupã cum aflãm din documentele
epocii, armistiþiului încheiat între
ploieºteni ºi regele Carol, care între timp
se dovedise un monarh destoinic,
cucerind simpatia poporului în timpul
Rãzboiului de Independenþã. Un alt motiv
l-a constituit probabil sentimentul
ridicolului determinat de eºecul revoluþiei
din 8 august, liberalii ploieºteni preferând
amintirea gloriosului lor triumf în alegeri.
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revoluþia ploieºteanã, dramaturgul
prezintã maniera în care poporul înþelege
revoluþia ºi democraþia: „Scoalã,
cucoanã, ºi te bucurã, cã eºti ºi
dumneata mumã din popor; scoalã, c-a
venit libertatea la putere!” Leonida: „Când
aude de libertate, sare ºi dumneaei
rãposata din pat... cã era republicanã!
Zic: gãteºte-te degrab, Miþule, ºi... hai
ºi noi pe la revuluþie. Ne îmbrãcãm,
domnule, frumos, ºi o luãm repede pe
jos pân la teatru...”. „Ce sã vezi,
domnule? Steaguri, muzici, chiote,
tãmbãlãu, lucru mare, ºi lume, lume...,
de-þi venea ameþealã, nu altceva”. Când
Efimiþa, nedumiritã, cere lãmuriri: „ce
procopsealã ar fi ºi cu republica?”,
Leonida pronunþã aceste memorabile
vorbe: „(...) dacã e republicã, nu mai
plãteºte niminea bir...”, „fieºtecare
cetãþean ia câte o leafã bunã pe lunã,
toþi într-o egalitate”, „când e republicã,
dreptul e sfânt: republica este
garanþiunea tuturor drepturilor”, „se face
ºi lege de murãturi, (...) adicãtele ca
nimini sã nu mai aibã drept sã-ºi
plãteascã datoriile”. Dar revoluþia cum
se face, cine o pune la cale? Rãspunsul
e de cãutat în gazetã: „(...) dacã o fi sã
fie revuluþie, trebuie sã spuie la Ultimele
ºtiri. Unde mi-e gazeta?”. Dupã lectura
ziarului, eroul nostru pare în sfârºit
edificat asupra zgomotelor de afarã: „Nu
e revuluþie, domnule, e reacþiune;
ascultã: (citeºte tremurând): Reacþiunea
a prins iar la limbã. Ca un strigoi în
întunerec, ea stã la pândã ascuþindu-ºi
ghearele ºi aºteptând momentul oportun
pentru poftele ei antinaþionale... Naþiune,
fii deºteaptã! (cu dezolare) ªi noi
dormim, domnule!”. Înspãimântat,
Leonida vrea sã fugã la Ploieºti
(„Mergem la garã pîn dosul Ciºmegiului,
ºi plecãm pânã-n ziuã la Ploeºti... Acolo
nu mai mi-e fricã: sunt între ai mei!
Republicani toþi, sãracii!”), dar e liniºtit
de Safta, care aduce în sfârºit luminã:
„Safta: toatã noaptea a fost masã mare
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Aºa cum aratã Constantin Corbu, editorul
memoriilor lui Alexandru CandianoPopescu, în substanþialul sãu studiu ce
prefaþeazã confesiunea eroului revoluþiei
ploieºtene ( Alexandru Candiano
Popescu – participant ºi cronicar al vieþii
politice din România în a doua jumãtate
a veacului trecut , în vol. Alexandru
Candiano Popescu, Amintiri din viaþa-mi,
Editura Eminescu, Bucureºti, 1998),
monumentul inaugurat la câteva
sãptãmâni dupã proclamarea Regatului
nu pãstreazã deloc amintirea rebeliunii
antidinastice: Zeiþa Minerva þine în mâna
stângã un pergament cu inscripþia
„Constituþiunea ºi legea electoralã”, iar pe
faþadele soclului sunt patru inscripþii:
„Cetãþenilor ploieºteni, apãrãtorii libertãþilor
publice. România recunoscãtoare”, „Monument ridicat prin subscripþiune
naþionalã”, „Anul 1881, iunie 11”, „Anul
1869, martie 26”. Din informaþiile
furnizate în prefaþa volumului, aflãm de
asemenea cã memoriile lui Zaharia
Antinescu, fostul profesor al lui
Caragiale, consemneazã evenimentul în
termenii cunoscutului ceremonial paºoptist, descris aproape identic ºi în paginile
„Românului”: „Lume multã pe strãzi ºi la
ferestre, flori, tricolorul, pretutindeni
veselie, veºminte de sãrbãtoare, garda
naþionalã înºiratã ceremonios pe strãzile
care duc de la garã la primãrie” (apud
Constantin Corbu, vol.cit.) º.a.m.d. Nici
Candiano Popescu nu a avut un destin
mai fericit, deºi a avut merite
indiscutabile atât ca orator ºi gazetar, cât
ºi ca om politic, afirmându-se mai apoi
în timpul Rãzboiului de Independenþã în
luptele de la Griviþa ºi fiind decorat pentru
vitejia sa chiar de rege. Memoria
colectivã l-a reþinut însã în ipostaza
ridicolã de lider al revoluþionarilor
ploieºteni, ºi nu în cea de erou al luptei
pentru independenþã.
Pentru a înþelege rolul covârºitor pe
care l-a jucat literatura lui Caragiale în
discreditarea revoluþiei ploieºtene în particular ºi a ideii de „revoluþie” în general („Sunt
vechi, domnule!”, obiºnuia dramaturgul sã
spunã), e suficient sã ne reamintim câteva
secvenþe caracteristice. În D’ale
carnavalului, spiritul revoluþionar face casã
bunã cu pasiunea eroticã, fiind întruchipat
de Miþa Baston, apriga ploieºteancã: „Nae:
Cum sã scap de nebuna asta? Cum sã mã
cotorosesc de republicana? Vrea sã mã
bage în primejdie! Didina: Ce scandal! O
sã mijloceascã procese, poliþie, procuror,
ºi pe urmã la juraþi!... O sã ne dea pân
gazete!”; „Miþa: – Ai uitat cã sunt fiicã din
popor ºi sunt violentã; ai uitat cã sunt
republicanã, cã-n vinele mele curge sângele
martirilor de la 11 fevruarie; (formidabilã) ai
uitat cã sunt ploieºteancã – da, ploieºteancã!
– Nãicã, ºi-am sã-]i torn o revuluþie, da, o
revuluþie, sã mã pomeneºti!”.
În Conu Leonida faþã cu reacþiunea,
deºi nu se face trimitere directã la

la bãcanul din colþ (...) era ºi Nae
Ipingescu, ipistatul, beat frânt; chiuia ºi
trãgea la pistoale... obicei mitocãnesc”.
Republicanismul e persiflat în fel ºi
chip ºi cu alte prilejuri, de-ar fi sã
amintim doar celebrul discurs al lui Ricã
Venturiano: „Domnule, Dumnezeul nostru
este poporul: box populi, box dei. Noi n-avem
altã credinþã, altã speranþã, decât
poporul. (Jupân Dumitrache ascultã
uimit). Noi n-avem altã politicã decât
suveranitatea poporului; de aceea în
lupta noastrã politicã, am mai spus-o ºi
o mai spunem ºi o repetãm necontenit
tuturor cetãþenilor: Ori toþi sã muriþi, ori
toþi sã scãpãm!”. O replicã „în oglindã”
a edificatorului panseu caragialian am
gãsit chiar în memoriile sus-menþionate
ale lui Candiano Popescu, care identificã
ºi cauza eºecului temerarei sale acþiuni:
„Lumea noastrã civilã se învãþase ca
militarii sã îi facã revoluþie. Dovadã 11
fevruarie 1866, ºi de aceea astã lume
civilã adunatu-s-a, ales-a un cap al
conspiraþiei, plâns-a durerile naþiei, dar
când a fost vorba de acþiune s-a culcat
ºi a adormit, aºteptând de la alþii, potrivit
maximei comode: sau cu toþii învingem,
sau cu toþii muriþi. Iatã pricina de ce n-am
izbutit la 8 august” (vol. cit., pp. 73-74).
În treacãt fie zis, Ioana Pârvulescu,
în cartea sa Lumea ca ziar. A patra
putere: Caragiale (Humanitas, 2011)
semnaleazã drept fenomen recurent în
gazetele epocii, de mare expresivitate
literarã, „pierderea controlului stilistic”,
ceea ce transformã presa din vremea lui
Caragiale într-o unicã „supragazetã”,
mult mai unitarã în plan stilisticoexpresiv decât s-ar crede. Prin urmare,
fenomenul de superfetaþie retoricã nu
trebuie atribuit numai presei „roºii”,
Caragiale (ce se considera a fi fost el
însuºi „un patriot liberal zãnatic”)
criticând nu atât liberalismul în sine (cum
credea de pildã Ibrãileanu), cât
politicianismul populist (cum bine
remarcã Silvia Marton în lucrarea sa).
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mutaþie semnificativã în romanul
contemporan, orientat tot mai mult spre
o tematicã istoricã, „atât în varianta sa
documentarã, cât ºi (mai ales)
postmodern-fantezistã”. Având în vedere
cã istoria devine o temã predilectã a
literaturii de fic]iune într-un context ce
presupune redefinirea identitãþii
naþionale, din perspectiva fenomenului
migraþiei ºi a globalizãrii (Sanda Cordo[
vorbeºte de recurenþa problematicii
identitare în romanul românesc de dupã
2000), universitarul ieºean atrage atenþia
asupra interesului arãtat de scriitorii
contemporani secolului al XIX-lea,
considerat „un secol al memoriei”
deoarece de atunci dateazã apariþia
„conºtiinþei istorice”, care se bazeazã pe
„dramatizarea diferenþei în timp ºi spaþiu,
permiþând identificarea unor perioade ºi
contexte distincte” (Richard Terdiman,
apud Mihai Chiper, op.cit., p. 24). Ca
atare, dacã romanul istoric românesc de
la începuturi ºi pânã în comunism se
focaliza pe epoca veche ºi medievalã,
într-o tentativã de mitologizare
vectorizatã ideologic, dacã în anii [90
„istoria revizitatã era cea din anii
comunismului, cu accent pe fenomenele
rezisten]ei [i ale suferin]ei în închisori”,
cum [i „perioada interbelicã, valorizatã
prin contrast ca paradis pierdut” (Doris
Mironescu, op.cit.), în ultimii ani
romancierii preferã secolul XIX, care
devine astfel „o fantasmã, o proiec]ie a
lumii contemporane” – ca în romane
precum Zilele regelui (2008), de Filip
Florian (unde este invocat episodul
revoluþiei ploieºtene), Vie]ile paralele
(2012), de Florina Ilis, Viaþa începe vineri
(2011), de Ioana Pârvulescu º.a. Iar
preferinþa scriitorilor actuali pare cu atât
mai întemeiatã, cu cât „o epocã devine
eligibilã pentru un subiect de fic]iune
istoricã atunci când nu existã nicio
posibilitate de acces la epoca
reprezentatã” (Ralph Kopheis, apud Doris
Mironescu, op.cit., p. 269).
De la revoluþia din decembrie 1989
la revoluþia de la Ploieºti, Bogdan
Suceavã parcurge un traseu invers, cu
scopul vãdit de a desluºi resorturile mai
adânci, psiho-mentalitare, ale eºecului
tranziþiei noastre spre capitalism. Iar
ceea ce ne propune el în aceastã carte
e o istorie corect documentatã, menitã
a reabilita ([i literar, nu numai istoric)
personalitatea lui Candiano Popescu [i
a simpaticilor sãi comilitoni, singurele
amãnunte „inventate” fiind cele legate de
prezumtiva implicare a lui Caragiale, cu
tot cu personajele lui, în evenimentele
cu pricina. În nara]iune apar astfel, pe
lângã protagoni[tii revolu]iei ploie[tene
(Candiano, Gu]ã Andronescu, Radu
Stanian [.a.), pe lângã o serie de figuri
cunoscute de oameni politici (Eugen
Carada, Nicolae Fleva, Al. Papiu-Ilarian
etc.) [i gazetari (Cezar Bolliac, Ulysse
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Abia în Boborul se referã însã
Caragiale explicit la revoluþia
ploieºteanã, pe care o descrie în culori
teatrale, carnavaleºti, arogându-ºi
totodatã un rol însemnat în desfãºurarea
evenimentelor: „Când poporul a cãlcat
poliþia, eu m-am repezit ºi am dezarmat
pe un subcomisar de serviciu, luându-i
sabia din cui. M-am încins cu ea, ºi am
avut norocul sã treacã atunci pe lângã
mine Prezidentul Republicei. Eram de
ºaptesprezece ani; înfãþiºarea mea
hotãrâtã atrase privirile Prezidentului –
mã numi subcomisar în locul zbirului pe
care-l dezarmasem” (...). „Ceasuri
glorioase, n-am sã vã uit! ªeful meu,
poliþaiul (Stan Popescu) ºi conspiratorii
bãuserã „la chilometru” la otel Moldova.
(...) La 6 (...) Prezidentul, urcat pe un
scaun de tocat cârnaþi, citeºte actul
solemn al întemeierii Republicii. La 7,
se desfundã în toate rãspântiile
boloboace, în sunetele marºului eroic de
la [48. La 8, o parte din popor, cu
poliþaiul ºi cu un taraf de lãutari, mergem
la grãdina Lipãnescului. Aci, pe iarbã,
se încinge un ziafet nemaipomenit în
analele celor mai bãtrâne republice”
(Caragiale, Boborul, în Opere, vol. III,
ediþie de Al. Rosetti, ªerban Cioculescu
ºi Liviu Cãlin, EPL, 1962, p. 51). Evident, nu ºtim, nu putem ºti cât adevãr
ºi câtã fantezie existã în aceastã
coloratã evocare caragialianã.
De ce s-a oprit oare un prozator ca
Bogdan Suceavã tocmai la acest
subiect, în genere ignorat de istoriografie
[i pãstrat în memoria colectivã doar din
perspectiva grotesc-caricaturalã
vehiculatã de literatura lui Caragiale? În
primul rând, cred, tocmai datoritã
nefericitelor ecouri umoristice pe care lea dobândit, la noi, ideea de „revolu]ie” –
perceputã ca o „formã goalã”,
neasimilatã, se pare, de gena rasei.
Vorba lui Caragiale: „Moftangiul romîn
este: Din clasele primare pânã la
bacalaureat – anarhist; De la bacalaureat
pânã la primul examen de universitate –
socialist; De la primul examen pânã la
licenþã – progresist; De la licenþã pânã
la slujbã – liberal; De la slujbã pânã la
pensie – conservator; Iar de la pensie
încolo împãrtãºeºte principiile tinerimii
universitare” (Moftangii. Rromînul, în
Opere II, Ediþie de Al. Rosetti, ªerban
Cioculescu ºi Liviu Cãlin, ESPLA, 1960).
Sã nu uitãm apoi cã o altã „revolu]ie”
(înscenatã, confiscatã), sângeroasã de
aceastã datã, cea din 1989, constituie
tema reflec]iilor amare ale lui Bogdan
Suceavã, pe fondul evenimentelor
halucinante descrise în romanul care l-a
consacrat, Venea din timpul Diez (2004).
Într-un studiu recent consacrat
memoriei culturale ºi implicaþiilor sale
în creativitatea literarã (Un secol al
memoriei, Editura Universitãþii „Al.I.Cuza”,
Iaºi, 2016), Doris Mironescu remarcã o
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De aceea, observând cã parlamentarismul secolului XIX românesc se
bazeazã pe talentul oratoric ºi pe
argumentare (prin care se vãdeºte
libertatea de exprimare), Silvia Marton
atribuie liberalilor roºii iniþiativa de a
controla prin discursuri ºi interprelãri
deciziile guvernului, dezbaterea
parlamentarã transformându-se astfel
„într-o modalitate de continuare a luptei
de stradã ºi a conflictului electoral”
(Silvia Marton, op.cit., p. 244). Oratoria
imprimã aºadar o amprentã de
neconfundat ºi gazetãriei epocii. Iar
literatura lui Caragiale întreþine o vie
legãturã cu presa. De aceea, aºa cum
gazetarul, în lipsã de ºtiri autentice, se
vede nevoit sã le inventeze spre a nu-ºi
pierde cititorii însetaþi de senzaþional, tot
astfel ºi scriitorul trebuie sã fie capabil
a mistifica, adãugând realitãþii, dupã cum
spune Caragiale însuºi, „multã zeamã
de fantezie”. Din pãcate, ironia sorþii a
fãcut ca, tocmai atunci când ºi-a permis
un corespondent de presã real la
„Naþiunea românã” (ziar independent,
fãrã culoare politicã), autorul Nopþii
furtunoase sã fie demis din cauzã cã a
difuzat mincinoasa ºtire despre cãderea
Plevnei (inventatã nu de scriitorul meºter
la astfel de trebi, ci de un biet reporter
fãrã imaginaþie).
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de Marsillac), [i câteva personaje
caragialiene familiare nouã, precum
„reac]ionara” Mi]a Baston (care la origine
e de fapt „revoluþionarã”) [i „revolu]ionara”
Didina Mazu, jupân Dumitrache Titircã,
trompetistul Chiriac din garda civicã sau
Cetã]eanul Turmentat, reconstituirea
istoricã transformându-se într-un dialog
intertextual cu literatura [i cu biografia
marelui dramaturg.
Ca atare, Bogdan Suceavã pare sã
fi în]eles foarte bine cã formula
romanului istoric, pentru care opteazã în
cartea de fa]ã, trãie[te tocmai din
ambiguitatea aceasta programaticã a
raporturilor dintre „realitate” [i „fic]iune”,
ambiguitate retruvabilã de altminteri în
majoritatea scrierilor caragialiene. Din
acest motiv, prozatorul nu pare interesat
atât de revolu]ia ploie[teanã în sine, cât
de ecourile pe care ea le-a avut în
con[tiin]a [i în sensibilitatea tânãrului
Caragiale [i a oamenilor din vremea
aceea. Cãci scopul cãr]ii la care ne
referim e de a surprinde nu atât adevãrul
istoric, cât procesul cristalizãrii
personalitã]ii artistice a viitorului
dramaturg, în cadrul unor evenimente
precis atestate documentar. Cât prive[te
credibilitatea relatãrilor, nu întâmplãtor,
Bogdan Suceavã insistã în repetate
rânduri asupra exactitã]ii surselor sale
textuale, indicate riguros ori de câte ori
se ive[te ocazia, cu inten]ia de a crea,
stendhalian, impresia de autenticitate.
Cã memoriile lui Candiano nu-s mai
credibile decât fic]iunile caragialiene se
în]elege, cred, de la sine.
Revenind la roman, observãm cã
Bogdan Suceavã atribuie lui Caragiale
un rol major în derularea faptelor, tânãrul
copist de la tribunalul din Ploie[ti
dezarmându-l pe [eful poli]iei locale,
comisarul Ilarion Dimitriu, într-un moment delicat pentru soarta revolu]iei,
când cetã]enii pa[nici ai urbei ar fi putut
ceda în fa]a voin]ei neclintite a omului
legii. Rãsplãtit cu postul de subcomisar
al noii poli]ii republicane, junele Iancu
intrã în conflict cu familia, care-[i pusese
speran]ele în posibila lui carierã de
func]ionar. Dar tânãrul nu vrea sã audã
de asemenea meserie meschinã [i
prive[te cu admira]ie la Alecu Candiano
Popescu, pe care [i-ar fi dorit sã-l imite.
Revolu]ia nu dureazã însã mai mult de
o zi, pânã la venirea trupelor comandate
de maiorul Goian, când Iancu se vede
angajat fãrã voia sa de avocatul
acuzãrii, Simion Populeanu, care-l
însãrcineazã cu redactarea proceselorverbale din timpul anchetei. Demascat
la un moment dat [i eliberat din slujbã,
Iancu gãse[te totu[i protec]ie la Didina
(republicanã ce apreciazã just poten]ialul
viril al junelui revolu]ionar), la recomandarea cãreia ajunge sã regizeze
pledoaria apãrãrii, instrumentatã de
ilustrul avocat Nicolae Fleva. Dupã

reconstituirea faptelor, motivul e[ecului
revolu]iei ploie[tene pare sã se fi datorat
unui mesaj primit de Candiano prin
telegraf de la însu[i liderul liberalilor, Ion
C. Brãtianu, care l-ar fi îndemnat sã
treacã la ac]iune mult prea devreme. În
spatele întregii afaceri s-ar afla însã, în
opinia autorului, Manolache Costache
Epureanu, [eful reac]iunii, ce ar fi scris
telegrama în numele lui Brãtianu pentru
a zãdãrnici planurile conspiratorilor, care
mizau pe ac]iuni concertate în mai multe
ora[e din ]arã, dupã o doritã victorie a
Fran]ei în rãzboiul cu Prusia. În aceste
circumstan]e, Candiano ne apare drept
o victimã inocentã a politicienilor,
prozatorul prezentându-l într-o luminã
eroic-cavalereascã, de martir ce nu ezitã
sã se sacrifice pe altarul revolu]iei, luând
toatã vina asupra sa.
Interesantã se vãde[te a fi, dupã
cum spuneam, evolu]ia tânãrului
Caragiale pe parcursul evenimentelor,
junele combatant transformându-se
treptat dintr-un participant activ într-un
martor tãcut, obligat sã consemneze ce
se discutã (de unde [i bãnuiala
justificatã a comisarului: „Caragiali a
[ters ceva din actele oficiale ca sã-l
scape pe Candiano”), apoi într-un foarte
dibaci regizor ce contribuie decisiv la
triumful lui Fleva, pentru a povesti la
sfâr[it mamei sale (tatãl murise între
timp, ducând cu el în mormânt amãrãciunea de a-[i vedea fiul cãlcând pe
urmele fra]ilor sãi actori, Costache [i
Iorgu) cum s-au desfã[urat ostilitã]ile în
timpul procesului intentat celor 41 de
acuza]i la Târgovi[te, proces încheiat,
se [tie, cu achitarea tuturor celor
implica]i. Nara]iunea se structureazã
astfel în maniera unui scenariu ini]iatic,
mãrturisind procesul edificãrii interioare,

care duce la în]elep]irea viitorului
comediograf, vindecat finalmente de
patima revolu]iei. Fra]ilor Dumitrescu,
bãie]ii gazdei sale de la Târgovi[te,
contamina]i de fascina]ia pentru
revolu]ie nutritã de lecturile din Hugo
(„Toatã Târgovi[tea mãnâncã Victor
Hugo pe pâine. Se spun pove[ti despre
Victor Hugo la crâ[mã. Se trãie[te ca-n
Victor Hugo în toatã urbea”) le rãspunde
Iancu acum, în final, vorbindu-le nu din
cãr]i, ci din via]ã, din experien]ã: „– Cu
revolu]iile e cam a[a. Dacã stãruie[ti
prea mult cu ele, mai devreme sau mai
târziu î]i vine sã zici cã ]i-e ru[ine cã ai
fost de fa]ã”. Dincolo de negativitatea [i
ridicolul spiritului provincial, Târgovi[tea
(de pe internet am aflat cã Bogdan
Suceavã a devenit cetã]ean de onoare
al ora[ului) îi apare naratorului ca un soi
de Eden terestru, ca un spa]iu idilic [i
patriarhal, asemãnãtor Bucure[tiului
imaginat de Caragiale în Kir Ianulea: „Nu
po]i sã în]elegi ce înseamnã România
pânã nu vezi Târgovi[tea într-o duminicã
de toamnã, pe la ceasurile dupã-amiezii,
când strãzile se golesc [i aerul
strãluce[te. Frumoasã a fost cu osebire
toamna anului 1870. A fost un an bun,
livezile au fost minunate, de toate s-au
fãcut. Aici e valea merilor [i a prunelor,
un Eden între douã râuri, o câmpie
dominatã maiestuos de mãnãstirea
Dealu, care se înal]ã peste livezi ca un
profil fantast, ca un far izvorând luminã
dinspre gloria trecutului credincios”
[.a.m.d.
La fel ca în teatrul caragialian, [i în
romanul de fa]ã se vorbe[te mult, prea
mult, textul constituindu-se de fapt prin
aglutinarea mai multor discursuri, puse
în mi[care de ni[te resorturi narative
minimale, deslu[ibile abia la sfâr[it.
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chipuri, glas, sim]ire [i n-au vreo ru[ine
sã [i le arate. De-cum sunt serioase,
fiecare se joacã pe sine, uitând cã sunt
fãcute din materie care arde. Vreascuri
vopsite, ne spun cã sunt frumoase.
Toate marionetele sfâr[esc pe foc (...)
Asta a fost toatã povestea lor”.
Privitã din acest unghi, ca expresie
a dorului de libertate, dar [i a înclina]iei
noastre fire[ti cãtre joc [i petrecere, accentuate de presentimentul mor]ii,
„revolu]ia” menitã a instaura republica la
Ploie[ti a dobândit în imaginarul
caragialian prestigiul negativ al utopiei,
o utopie cãreia romanul lui Bogdan
Suceavã i-a deslu[it cauzele profunde,
cu ecouri de ne[ters în memoria afectivã
a scriitorului. {tiind cât de ata[at a fost
Caragiale de lumea româneascã, pe care
o iubea [i-o ura în egalã mãsurã,
exilându-se la Berlin, dar întorcându-se
mereu mai apoi, sedus la un moment
dat de promisiunea unui fotoliu de
deputat, e limpede cã ipostaza în care
ni-l înfã]i[eazã prezentul roman rãmâne
plauzibilã. Cãci dacã nu vom [ti
niciodatã cu adevãrat cât se va fi
implicat scriitorul în revolu]ia declan[atã
în ziua de 8 august 1870, nimeni nu ne
împiedicã sã presupunem, sã ne
imaginãm. În imagina]ie [i rezidã de
altfel, în termeni aristotelici punând
problema, superioritatea literaturii fa]ã de
istorie – cu precizarea cã literatura
pleacã în general de la via]ã [i de la ni[te
experien]e contextualizabile, chiar dacã
nu se întoarce mereu de unde a plecat.
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Impresia de discursivitate fãrã frâu [i fãrã
mãsurã e frapantã (se [tie cã scrisul lui
Caragiale rãmâne modelat de principiul
retoric chiar [i atunci când retorica e
discreditatã) – cãci la revolu]ie toatã
lumea simte nevoia sã spunã câte ceva,
inclusiv bãie]ii de prãvãlie ai lui Ghi]ã
Calup, cârciumarul, care nu rateazã
ocazia de a urca [i ei la tribunã. Iar
achitarea inculpa]ilor, care marcheazã „o
paginã de glorie liberalismului
românesc”, cum bine spune un personaj,
semnaleazã totodatã prefacerile adânci
din societatea noastrã, cãci modernitatea
vine nu doar „cu drum de fier”, ci [i „cu
procese”.
Un moment cheie pentru
în]elegerea cãr]ii îl constituie însã visul
povestitorului, episod admirabil, care
aminte[te frapant de secven]a similarã,
cu rol de mise en abîme, din Craii de
Curtea Veche – roman despre care
Bogdan Suceavã mãrturisea într-un
interviu cã îl recite[te mereu, trãind de
fiecare datã fascina]ia [i oroarea fa]ã de
spa]iul acesta valah, unde totul e luat în
u[or, inclusiv moartea. Visul lui Caragiale
simbolizeazã a[adar, dupã Mateiu cetire,
hagialâcul în artã [i anun]ã cristalizarea
unei voca]ii de scriitor, într-o manierã care
consunã cu interpretarea în cheie
carnavalescã a operei marelui dramaturg
(vezi eseurile lui Alexandru Paleologu,
ce nuan]eazã de fapt observa]iile lui
Zarifopol, subliniind abisalitatea viziunii
dramatice caragialiene, comice [i tragice
deopotrivã). Iatã fragmentul lãmuritor, care
explicã foarte plastic concep]ia
dramaturgului despre literaturã [i via]ã: „(...)
toate chipurile par mã[tile unui carnaval
domestic, în care nimic nu pare serios,
ci totu-i luat în [agã. Se întâmplã asta
pentru cã moartea-i atât de aproape? {i
ce glumã mai mare decât moartea? {tii
vorba ceea: azi e[ti, mâine nu mai e[ti,
ca-n Ploie[ti. A[a se spune. Nici mãcar
nu po]i spune cã oamenii au douã
chipuri, ci cã nimeni nu are chip. To]i
sunt marionete, cu picioare [i bra]e din
segmente de lemn, frumos închegate la
încheieturi, dar atârnând de un [ir de
scripe]i mecanici lega]i de clapele unui
clavecin. (...) marionetele fãrã chip
capãtã o rigiditate profund serioasã, ca
[i cum din a]e s-ar na[te temeinicia, din
dansul lor mecanica socialã, din
dinamica lor progresul. Umbritã tensiune
când asprele paia]e cer sã fie crezute
pe cuvânt, adicã dansul lor buf e vis al
lumii-ntregi, tot ce se poate mai demn,
mai sfânt [i mai sublim sub soare. {i
paia]ele vorbesc de ]arã, de Dumnezeu,
de legi [i de speran]e, paia]ele astfel
vorbesc, iar febra pe toate le adunã
laolaltã [i le dã chipuri. Te face sã vezi
lumea altfel, sã sco]i din clisa unde ei
te-mping un rost care dezleagã [arada:
o oglindã, una în care noaptea se vede
limpede ca ziua, marionetele capãtã
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Nora Iuga

fragmente de auror\ boreal\

Pentru Joachim

[i ave maria `n catedrala din sighi[oara
feþele dispãreau din istorie
nu mai era decât fereastra
pe care gheaþa ºi-a întins ghearele
n-a mai rãmas decât telegrama aceea
„ai grijã de câinii mei”
ºi ave maria în catedrala din sighiºoara
întreruptã de o ºoaptã frivolã
în sânge e frig
numai casa golul ei blând
din care miºcãtoarea carne a plecat
îmi tai unghiile
limuzinele spintecau ziua
ei se grãbeau la întâlniri
în fiecare dimineaþã un sens nou
ºi numerele de telefon
mersul solitar seamãnã cu o crimã perfectã
organele noastre se îmbolnãvesc
pentru cã lumina nu ajunge la ele
sunt iremediabil despãrþitã de trupul meu
ºi ce inutilã e noaptea
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mersul zilnic prin dreptul abatorului
ºi gândul copilului
„dacã vaca e mai mare decât omul
atunci de ce omul omoarã vaca
ºi nu invers”
fragment de aurorã borealã
drumul gândacului începe de jos
ºi urcã mânat de o aspiraþie divinã
mi-e fricã de câtã materie vie am strivit
acoperind soarele cu o basma roºie
aici ºi acum
în provincia cea mai inutilã
nodurile acestei sfori ar trebui desfãcute
sã o facem mai lungã
aºa cum desfaci un pãr negru
într-o noapte de crãciun
promisiuni ale iernii
moteluri modeste spulberate în somn
un vin greu ca o hainã
treci pe lângã ora ta
n-o recunoºti n-o aºtepþi

o ar\tare `nfoiat\ tandr\
dar animalul dar legile lui
ocrotite de vreme
ºi stârvul întins pe o zare roºie
fac tablouri mânjesc o zodie triumfalã
toþi avem secretele noastre
doi ciorapi de damã aleargã
pe întortocheatele galerii ale creierului
nici nu mai ºtiu unde ajung
din fiecare cãrare se desfac paºi
anume pregãtiþi pentru tine
tãcerea lor puþin speriatã
e un iepure mare
o arãtare înfoiatã tandrã
ivindu-se între doi copãcei
cuminte ascultând cum se prelinge
moartea pe bordura trotuarului
ºi n-am spus nimic
doar o halucinaþie a fost
în înserarea de iarnã
clanþa unei porþi vechi familiare

grafitti pe zidul unei [coli goale
vãd tot mai mult cum libertatea
e sacrificatã în favoarea egalitãþii
strãmoºul nostru nu-i pãstorul
care umblã pe cer ca un nevãzãtor
e plugarul care se aºazã în pãtrat
ºi iubeºte pãmântul
vãd oameni cu servietele doldora de motive
cu steaguri decolorate ºi triste
oameni care-ºi pun în fiecare dimineaþã
ceasul sã sune
ºi cred cã lumea începe sã funcþioneze
cauza are întotdeauna motiv
motivul nu are cauzã e un fel
de grafitti pe zidul unei ºcoli goale
o femeie inteligentã
e un caiet de matematicã
dimineaþa dupã ce mã spãl pe dinþi
îmi scot creierul ºi dezleg ecuaþii
„ce bun ºi ce frumos eºti tu iubitul meu
ºi nu te rezolvã nimeni”

Ion V\sâi

un instantaneu al mamiferului adult
moartea începe cu orele fixe
cu tabla de ºah
cu mania incompetenþei
afarã la margine
berzele pe picioroange
ciocul lor roºu
o mânãstire incendiatã
spun Hermannstadt
scânteile îmi sar pe retinã
cum sar castanele coapte
dincolo de perdele dincolo de zãpezi
eu de mânã cu mine
un instantaneu al mamiferului adult
agãþat de propria lui sinucidere
îmi provoc râsul provoc hemoragia
unui munte aºezat de-a curmeziºul drumului
o uºoarã transã diurnã
moartea e chematã de-o stea
care cade înlãuntrul meu
moartea e statuia ecvestrã
a sinelui triumfãtor
sunt grade sunt cifruri
numãrul meu se apropie de numãrul tãu
singura vâslã cu care pot
sã mai miºc acest creier
dincolo de alpi dincolo de zãpezi
într-o nucã verde
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ºi a venit cometa tempel-tuttle
dar n-am vãzut meteoriþii
scoborâtori din constelaþia leului
mã uit în dreapta mã uit în stânga
explorez un cer neted ºi alb
n-am crezut niciodatã
cã o sã-mi lipseascã acele cârlige
de care atârnam carnea
ºi trenurile pline cu sânge
numai bãtrâni cu pielea ca foiþa
lãsând sã se vadã prin ea
conturele lumii
... ele erau mici ºi albe
ca niºte batiste
acolo sub nuc
intrau ºi ieºeau din lighean
bãiatul avea un binoclu
învârtea de rotiþã
le aducea cu schimbul
atât de aproape
încât le lipea de ochi
le lingea buricul cu saliva ochiului...
sãtulã de simþuri camera
se strânge în jurul unei unghii
o sã mai creascã oare

nr. 48

iatã hârtia pe care scrii
e mai lungã decât viaþa ta
mi-e fricã sã continuu
într-o searã vor veni piticii
cu lãmpaºe aburite
într-o searã frumoasele mele picioare
se vor opri din dans
ºi parcã vãd un poet
citind aceste rânduri
într-o importantã adunare
între rãsãrit ºi camera mea
se întinde un bulevard adormit
ce cuminþi se fac gândurile
când se închid magazinele
ºi domniºoara cu ºorþuleþ apretat
aranjeazã vitrinele
o petardã fumegã pe asfaltul îngheþat
mai vino o datã cu nervii
cu sângele cu muºchii
la marginea mãrii
cum spunea rafael
cal aº fi vrut sã fii

aprilie 2018
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`ntr-o sear\ vor veni piticii

~ntâmpl\rile mele pove[tile altora
Am spus de-atâtea ori pove[tile altora
încât uneori mi se pare cã sunt ale mele
iar întâmplãrile despre care zice-se cã le-am trãit
au ajuns de mult sã fie ale altora
nu [tiu cum se face cã-mi amintesc de toate astea
în fiecare diminea]ã când mã trezesc buimac
[i cu sfârcurile ei de scrum între din]i
urmãrind fumul ]igãrii aburul cafelei
cum lenevesc pe tavan
orice a[ face, dupã cafea
urmeazã hã]i[ul orelor plictisitoare [i inutile
dar, spre dupã-amiazã, încep sã-mi lepãd
pielea de [opârlã a zilei
în momente de gra]ie, nu chiar la-ntâmplare
din întunericul înghe]at al congelatorului
scot cu aten]ie una dintre iubirile mele
pentru care, cândva, am suferit cât de cât

o las sã se dezghe]e încet, iar dupã o vreme
o asezonez
cu o sare dintr-o mare dispãrutã demult
cu piper negru alb ro[u verde
cu busuioc rozmarin mãtrãgunã de lunã
fum de tãmâie agheasmã
o masez u[or picurând miere, pu]in vin nostalgic
[i dupã clipe lungi de odihnã
încep s-o gãtesc la foc
foarte mic
în sfâr[it, la cina întârziatã îmi invit
iubita cea nouã, sã chicotim
sã ne jucãm, sã ne bucurãm împreunã
de gustul învãluitor al stingerii noastre
de mâine
însã, pânã a doua zi, mai e mult
[i în timp ce iubita face un du[, eu îmi torn
din sticla începutã un pahar de [ampanie
în minutele bune de a[teptare, alerg în sus
[i în jos pe smartphone – sunt [tiri în ne[tire
de la un atac sinuciga[, care amestecã
oasele [i carnea cãlãtorilor într-o sta]ie de metrou
pânã la un interviu elitist patriotic
din care aproape citez: România este
un proiect istoric de succes, iar românul
e un produs genetic foarte valabil, vã spun eu
care am cãlãtorit
noi, când chiuleam de la [coalã, mergeam
la bibliotecã
a[a cã, dacã vre]i sã mai urca]i ni[te trepte
în istorie, indigna]i-vã

Ion V\sâi
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Dan Petru[c\
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în cele din urmã, arunc smartphone-ul cât colo
fiindcã în aerul înfierbântat al încãperii
îmi a[tept iubita cea nouã
frumoasã [i umedã încã
sã iasã din baie
dar, cu toate astea, nu pot sã spun
dacã ceea ce mi se întâmplã e povestea mea
sau a altuia

aprilie 2018

Astãzi am vrut sã scriu un poem
însã locuin]a mea fugise de-acasã
hainele erau ale altuia mobilierul strãin
pe pere]i atârnau tablouri necunoscute
nici iubitele nu fuseserã parcã vreodatã
ale mele
tocmai mi se pãrea cã m-am rãtãcit
iar prin cap nu-mi trecea nicio idee
niciun glon] niciun fir albastru de iarbã
ceva sã-mi aducã aminte de mine
astãzi ]ineam mor]i[ sã scriu un poem
[i mi-am propus sã fiu mânios
cu emfazã
chiar mai mult decât Ahile pe Agamemnon
pentru partea din pradã care credea
cã i se cuvine – ce sã mai zic de Briseis
dar în minte nu-mi venea nicio imagine
niciun gând somnoros, sã mã scoatã
dintr-o zi incertã [i mahmurã

am vrut sã scriu un poem despre asta
ceva serios despre un fel de trezire
dar de teamã sã nu fiu penibil
n-am scris nimic

Ion V\sâi

în locuin]a asta necunoscutã
într-un târziu, m-am târât spre o masã de scris
[i n-a[ putea sã spun cum
dar mi-am amintit cã, demult
pe la cinsprezece ani am citit undeva
cã imediat dupã na[tere
omul este destul de bãtrân
ca sã moarã

o vreme am bãtut coclaurii internetului
am pândit lumea pe facebook
în biblioteca aceea strãinã am gãsit
ni[te cãr]i citite cândva pânã la jumãtate
însã în cele din urmã m-am a[ezat cu sfialã
într-un fotoliu [i-am butonat telecomanda televizorului
[tiam cã n-aveam sã aflu vreodatã
a cui era vocea de pe-o tãbli]ã de lut
gãsitã prin molozurile Babilonului
care se lamenta cã totul s-a spus
[i cã nu mai era niciun subiect
despre care sã scrie
a[a cum eram
tocmai mi se pãrea cã m-am rãtãcit
când iarã[i m-am târât spre masa de scris
[i, nu [tiu cum, dintr-odatã
mi-am amintit cã, pe vremuri
eram un [mecher de cartier
îndrãgostit
[i cã pentru o zi, am trãit ca un zeu

Ion V\sâi

am vrut sã scriu un poem despre asta
ceva serios despre un soi de trezire
dar de teamã sã nu mi se parã
cã sunt mincinos ipocrit sau prost
cum mai fusesem cum am mai fost
mi-am spus cã astãzi nu sunt în stare
sã scriu niciun vers
dupã o vreme, am privit prin perdea, afarã
o pasãre micã, cenu[ie, înfriguratã [i singurã
ciripea pe o ramurã
fãrã sã [tie parcã
de ce
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Constantin Noica - Corneliu {tefanache
Lucian Vasiliu

Lucian Vasiliu

aprilie 2018

Coresponden]\ inedit\

Poate nu gre[im, sus]inând cã, în anii grei de dupã devastatorul rãzboi, în
condi]ii dificile, presa noastrã culturalã a încercat sã men]inã un relativ echilibru
al valorilor, în formula enun]atã de pa[opti[tii „Daciei literare”, de junimi[tii
„Convorbirilor literare”, de interbelicii „Vie]ii Române[ti”.
Între remarcabilii editori de presã culturalã, în cap de listã avându-l pe George
Iva[cu, îl situez, personal, [i pe Corneliu {TEFANACHE (n. 23 august 1934,
Panciu, Vrancea – d. 12 ianuarie 2009, Ia[i). Romancierul a fost devotat revistei
„Cronica” (redactor [ef adjunct între anii 1965-1970), ulterior reluatului proiect
junimist „Convorbiri literare” (redactor [ef între anii 1971-1975), redac]ie în care a
însumat spirite critice remarcabile, precum tinerii de atunci Daniel Dimitriu, Val
Condurache, George Pruteanu, Mircea Iorgulescu, Alexandru Cãlinescu, Ioan
Holban, Mihai Dinu Gheorghiu, Constantin Pricop, Alexandru Dobrescu...
Epistolele, inedite, cãtre Corneliu {tefanache vor fi publicate într-un volum
compact la editura „Junimea”, în colec]ia „Manuscriptum” (redactor, Viorel
Dumitra[cu).
Mul]umim fiicei scriitorului, doamnei Irina Guihard {tefanache (stabilitã în
Fran]a), pentru generozitatea de a ne fi pus la dispozi]ie arhiva tatãlui ei, gra]ie
cãreia deceniile 1960/1970 vor dobândi mai multã consisten]ã documentarã în
istoria noastrã culturalã relativ recentã.

20.III. 1968
Bucure[ti
Constantin Noica
Stimate Domnule ªtefanache,
Mã grãbesc sã vã scriu un rând, de îndatã ce aflu de la
fostul Dvs. redactor, E. Simion*, cã probabil am mâhnit
conducerea revistei „Cronica” mutându-mi la Bucureºti glosarul
filozofic.
Nu ºtiu dacã Simion v-a comunicat cã, în schimb, mã
ofeream sã colaborez cu orice altceva la revistã. Deºi nu mai
vreau sã fac publicisticã – exceptând „Rostirea” ºi „Caietele
lui Eminescu” – pentru revista Dvs., care m-a primit atât de
prieteneºte, mã simt dator sã stau la dispoziþie oricând ºi
aproape cu orice.
M-am mutat cu „Rostirea” la Buc.[ureºti] numai spre a
putea face corecturi ºi eventual îndreptãri sau adãugiri în [palt.
De altfel, în aprilie „Rostirea” intrã sub tipar, la Ed. ªtiinþificã.
Dacã Platonul ce v-am trimis vi se pare nepotrivit, nu-l
publicaþi. (Dispuneþi numai sã mi se comunice aceasta, ca
sã-l pot folosi eventual)
Oricum, pãstrez revistei Dvs. cele mai calde simþãminte
de colaborator ºi cititor, iar dumneavoastrã vã trimit alese
gânduri, în nãdejdea de-a vã putea cunoaºte cândva.
Al D-voastrã,
Constantin Noica
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14 Apr.1968
Mult stimate Domnule ªtefanache,
Rândurile Dvs. m-au bucurat nespus.
Am întârziat puþin sã le rãspund, aºteptând
sã vãd dacã nu vin la Iaºi pentru o conferinþã,
cum era vorba.
Nevrând sã mai întârzii mai mult, vã
spun pe aceastã cale cã v-aº oferi, nu câte
un articol izolat (poate aþi vãzut interviul meu
din „Argeº” pe aceastã temã) ci capitole
întregi din cãrþi inedite, sub forma unui
foileton cu urmare, în orice paginã, dar la loc
constant.
V-ar interesa ceva despre Goethe ºi
filozofia (respectiv o interpretare din „Faust”)?
Dacã veniþi pe aici, rog lãsaþi-mi vorbã
cu o zi înainte unde sã vã caut, cãci lipsesc
de la Centrul de Logicã, având un regim special.
S-ar putea însã ca între timp sã vã
vizitez eu la Iaºi.
Al D-voastrã, ca ºi al Redacþiei, cu cele
mai alese gânduri,
Constantin Noica

aprilie 2018

Mult stimate Domnule ªtefanache,
Nu v-am mai trimis demult nimic,
într-un fel în aºteptarea unei întâlniri cu
Dvs ºi redacþia, cãci urma sã vin prin
Iaºi, ceea ce din pãcate nu s-a mai
întâmplat. Vã trimit acum un articol
desprins din introducerea la traducerea
eminescianã din Kant, ce urmeazã sã
aparã pânã la finele anului la Ed.
Tineretului. Dacã vi se pare potrivit, îi
veþi face cândva loc, de nu, puteþi arunca
la coº paginile, cãci mai am o copie.
În limitele timpului, care mi-e foarte
mãsurat din cauza specialitãþii, voi
încerca din când în când sã vã mai trimit
câte ceva – dacã binenþeles îmi pãstraþi
bunãvoinþa din trecut.
Cu cele mai alese gânduri, al Dvs,
C. Noica

Mult stimate domnule ªtefanache,
29 Febr. 1972, Bucureºti
Am primit bunele Dvs. rânduri abia acum douã
zile. În ciuda plãcerii pe care aº avea-o de-a începe
colaborarea, nu pot trimite aºa repede studiul, cãci e
scris în l. francezã ºi trebuie, odatã cu traducerea,
adaptat unei reviste care nu e de specialitate. Aceasta
înseamnã cã abia în cursul lunei martie, pe la 15-20
sã spunem, veþi putea avea întreg studiul, hotãrând
atunci asupra fragmentãrii lui.
M-aº bucura mult de tot sã vã pot întâlni. În lipsa
unui telefon personal, v-aº ruga sã mã înºtiinþaþi de
sosire ºi unde vã pot gãsi, la dna Felicia Noica (tel.
61.22.36), mama Siminei Noica de la Iaºi; trec pe acolo
din douã în douã zile.
Pe curând deci, cu noi veºti,
Al Dvs, cu alese gânduri,
C. Noica

14 aprilie 1970 Bucureºti
C. Noica

Nu v-am mai trimis demult nimic,
sau aproape nimic. Dacã vã face plãcere,
publicaþi rândurile acestea în legãturã cu
o lucrare ce stã sã aparã.
V-aº mai putea trimite sãptãmânile
acestea câteva articole în legãturã cu
„Caietele lui Eminescu”, în completarea
unei culegeri ce ar urma sã aparã la
editura „Junimea” în 1971.
Nu e nevoie sã-mi rãspundeþi. Voi
vedea din publicarea eventualã a
articolului alãturat rãspunsul Dvs.
Cu aceleaºi calde sentimente de
preþuire pentru dvs ºi revistã,
al Dvs devotat,
C. Noica

Ion V\sâi

Stimate Domnule ªtefanache,

***
Notã:
Pe plic: Tov. Corneliu {tefanache/
Revista Cronica/ Palatul Culturii/Ia[i
C. Noica/ Aleea Ornamentului 4/
Bloc E 9, ap. 34,
Berceni, Bucure[ti IV

Note
Note:
E. Simion, redactor al revistei „Cronica” din
Ia[i. A nu se confunda cu actualul acad.
Eugen SIMION, consacrat critic [i istoric
literar, universitar [i editor de elitã.
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15.IX. 1969

Ioan D\nil\

Certitudini ºi dileme
Când vine vorba despre datele
biografice ale unei personalitãþi,
cercetãtorii au douã cãi: fie consultã
materiale publicate, în legãturã cu
subiectul investigat, fie pornesc ei înºiºi
o cercetare, fãcând abstracþie de orice altã
sursã. Evident, prima alternativã este cea
mai comodã ºi prin urmare este preferatã
de majoritatea autorilor de studii
monografice. Cei din a doua categorie,
extrem de puþini, în onestitatea lor, nu simt
nevoia de a da, uneori, indicii privind
aventura bibliograficã, ceea ce poate
provoca ori alimenta o dilemã.
Cât priveºte viaþa unui artist, aceasta
pare a interesa tot mai puþin. „Bine cã s-a
nãscut”, auzim adesea ºi suntem tentaþi
sã dãm dreptate unei astfel de opinii dacã
nu ne-am trezi cu o cifrã rotundã,
determinând proiecte, strategii, consumuri
financiare etc. La nivelul Bacãului, fãrã
îndoialã cã un subiect ale cãrui coordonate
par a nu se limpezi nicicând este cel relativ
la data ºi locul naºterii lui Vasile
Alecsandri.
Cazuri similare
Un rãspuns care trece dincolo de
dimensiunile temporale ºi spaþiale ºi care
chiar nu prezintã însemnãtate din punctul
de vedere al canoanelor documentare este
cel legat de biografia lui Iisus Hristos:
„Evangheliºtii – recte Luca – nu ne
precizeazã nici ziua ºi nici mãcar anul în
care s-a nãscut Mântuitorul. Dacã luãm
ca bazã cele spuse de evanghelistul Luca,
în evanghelia sa, putem fixa cu
aproximaþie anul naºterii Domnului, însã
în nici un caz nu se poate bãnui ºi ziua”1).
În istoria literaturii române, cele mai
multe situaþii de incertitudine privind data
naºterii unor scriitori sunt plasate în
secolele al XVIII-lea ºi al XIX-lea.
Gheorghe ªincai (1754-1816)
Atât data, cât ºi locul ivirii pe lume a
autorului „Hronicii românilor ºi a mai multor
neamuri” au fãcut obiectul disputei între
istoricii literari. De altfel, chiar corifeul
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Cazul Alecsandri,
singular `ntre biografiile
scriitorilor români?

ªcolii Ardelene, „în timpul vieþii, a
însemnat, pe parcursul operei sale, ca ºi
în autobiografii, informaþii aparent
contradictorii despre anul ºi locul naºterii”2).
S-au vehiculat trei variante: 1753, 1755
(din calcule impuse de declaraþii ca
acestea: „Astãzi în 28 februarie a anului
1809 am împlinit 56 de ani de când m-am
nãscut pe lume” sau „Am fost canonic în
zece ani, de la anul 1774, când împlinisem
a vârstei mele 19 ani, pânã la anul 1784”)
ºi 1754, anul corect: „Natus autem sum
stilo vetere din 28 Februarii anno 1754”.
S-a crezut cã locul naºterii este Samºudul
(aici s-a stabilit familia când el avea 8-10
ani), dar declaraþia lui este alta: „M-am
nãscut la Râciul de Câmpie, în comitatul
Turda”.
Petru Maior (1760-1821)
Unul dintre cei mai însemnaþi cãrturari
transilvãneni, autorul „Istoriei pentru
începutul românilor în Dachia”, are parte
de douã variante biografice: 1760, TârguMureº, sau 1761, Cãpuºul de Câmpie,
comuna Iclãnzel, jud. Mureº3). Academia
Român decide: „c. 1760, Târgu-Mureº”4).
Ion Budai-Deleanu (1760-1820)
Cel dintâi scriitor modern al literaturii
române, autorul „Þiganiadei”, „s-a nãscut
probabil în anul 1760, în satul Cigmãu din
þinutul Hunedoarei”5). În general „despre
viaþa sa mãrturiile istoriografiei literare ne
dau prea puþine ºtiri”6). Variantã pentru anul
naºterii – 17637).
Iancu Vãcãrescu (1792-1863)
Poetul care ne-a lãsat „Primãvara
amorului” are parte de douã date privind

sosirea pe lume: 1791 ºi 1792. Biograful
sãu, Cornel Cîrstoiu, a socotit cã dacã la
29 aprilie 1791 a avut loc cununia, „Iancu
s-a nãscut la începutul anului 1792”8).
Primul an este susþinut, cu rezerve, de
Ovid Densusianu, George Cãlinescu (Iancu
„se nãscu prin 1791”) º.a. Sprijinitor al
acþiunilor social-culturale, va susþine
iniþiativa lui Gh. Lazãr de a deschide, în
1818, ªcoala de la „Sfântul Sava”.
Mihail Kogãlniceanu (1817-1891)
Cel dintâi istoric român modern,
fãuritor al noii Românii, deschizãtor de
drumuri în literatura românã prin cunoscuta
„Introducþie” la „Dacia literarã”, ºi-a
confecþionat un act de naºtere propriu, dar
istoria culturii a reþinut „data aflatã (de D.
Onciul, n. n.) pe ceaslovul pãrintesc: 6
septembrie 1817"9). Aceeaºi datã a fost
vehiculatã de Kogãlniceanu însuºi, în
prefaþa „Letopiseþelor” (1872), „invocând
însemnarea autografã a tatãlui sãu din
catastivul Întru aceastã condicã se
însãmneazã toþi banii ce-mi intrã în mânã
ºi alte socoteli sau însãmnãri ce-mi pot fi
tãinuite (1816), aflat astãzi în colecþiile
speciale ale Bibliotecii Academiei R.S.R.:
«Sã se ºtie cã s-au nãscut fiiul nostru
Mihail tot în zilele Preaînãlþatului domn
Scarlat Callimac la anul 1817, sept. 6, gioie
demeneaþa în zori de ziuã în ceasurile de
noapte la nouã ceasuri, în ziua prãznuirei
uneia din minunile Sfântului arhanghel
Mihail, ºi l-au botezat luminata domniþã
Mãrãoara Callimac»”10).
Unele discrepanþe biografice se
mãsoarã în luni sau ani. Astfel, în arhiva
familiei se aflã o cerere a lui Mihail
Kogãlniceanu, datatã 8 august 1847,

Ion Creangã (1837-1889)
Circulã douã variante ale datei
naºterii: 1 martie 1837, dupã propria
mãrturisire, respectiv 10 iunie 1839, „dupã
actul din mitrica satului Humuleºti, moºia
Mãnãstirii Neamþului, partea I”13). Pentru
prima dintre ele opteazã Academia
Românã (Dicþionarul general..., op. cit.,
2004; Valeriu Cristea), iar pentru a doua,
Dorina Grãsoiu ºi Despina Spireanu
(Literatura românã. Dicþionar cronologic,
op. cit.) ºi din nou Academia Românã,
filiala Iaºi (Dicþionarul literaturii române de
la origini pânã la 1900, Bucureºti, Editura
Academiei R. S. R., 1979; Alexandru
Teodorescu).
George Coºbuc (1866-1918)
Un reputat folclorist, Adrian Fochi,
autorul unei monografii tematice, „George
Coºbuc ºi creaþia popularã”, observã cã
viaþa poetului „e cunoscutã în liniile sale
mari”, dar cã „detaliile precise lipsesc sau
sunt controversate”14). Se reproºeazã cã
„însãºi data naºterii sale a dat, în ultima
vreme, prilej de controversã”15).
Poetul a susþinut cã s-a nãscut la 8
septembrie 1866, dar în Matricola
botezaþilor din comuna Hordou apare data
de 20 septembrie 1866. Un monograf al
scriitorului, Gavril Scridon, subliniazã cã
notaþia a fost „fãcutã, mai mult ca sigur,
de cãtre Anton Coºbuc, bunicul
poetului”16), în a cãrui casã se pãstra

Bicentenar V
asile Alecsandri?
Vasile
Da, în 2018!
Se ºtie cã în cazul poetului naþional
al românilor de pânã la ivirea lui Eminescu
sunt vehiculate trei ipoteze privind anul
naºterii: 1818, 1819 ºi 1821. (Alte douã
variante – 1820 ºi 1822 – le considerãm
accidentale.) Pentru anul 1818 pledeazã
Academia Românã, revista „România
literarã” (calendarul sãptãmânal
corespunzând lunii iunie înregistreazã la
ziua de 14: „s-a nãscut Vasile Alecsandri”),
istoricii literari Nicolae Manolescu,
Alexandru Piru º.a., cercetãtorii Emil
Ghiþulescu, Florin Faifer º. a. Temeiul este
mãrturia de mitricã descoperitã de
Gheorghe Ungureanu la Arhivele Statului
din Iaºi, cu notaþia de pe spatele acelui
document, aparþinând tatãlui viitorului poet:
„Vasilicã este nãscut la 14 Iunie 1818 în
târgul Bacãului, botezat în lege
pravoslavnicã de preotul Ioan dela biserica
numitã Precista din Bacãu”19).
Aºadar, Reuniunile Culturale
„Alecsandriada” din 2017 s-au constituit
ca prefaþã la bicentenarul naºterii, în
Bacãu, a poetului care, alãturi de George
Bacovia, a dat strãlucire unei þãri întregi.

N.a.
N.a.: Textul de mai sus se
constituie într-un posibil ºi parþial
rãspuns la întrebãrile puse de
Liviu Chiscop în recenzia la
volumul „Alecsandri, din nou
acasã”, de Ioan Dãnilã („Vitraliu”,
anul XXV, nr. 47, oct. 2017,
pp.163-165).
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matricola. De aceea este imposibil ca
acesta „sã nu fi înregistrat corect naºterea
nepotului sãu”17). Diferenþa de 12 zile
exprimã deosebirea dintre calendarele
iulian ºi gregorian, ceea ce face ca
transcrierea ambelor date (8/20
septembrie) sã fie „absolut necesarã, spre
a nu se stârni, în continuare, confuzii”18).

Ion V\sâi

pentru a i se acorda calitatea de alegãtor,
„Împlinind în luna trecutã treizeci de ani
[...]”. Acest început de petiþie
demonstreazã – dupã Nicolae Iorga – „cã
era la mijloc un interes: acela de a cãpãta
recunoaºterea doritã a dreptului electoral,
chiar dacã pentru aceasta trebuia sã-ºi
adauge douã luni la vârstã”11).
Puþin credibilã este ipoteza anului
1806: „Despre naºterea sa, Kogãlniceanu
întãrea, de asemenea, în lungul discurs
festiv rostit la Academia Românã în 1
aprilie 1891, data [de] 6 septembrie 1817,
în Iaºi, împotriva celor ce-o aºezau cu
unsprezece ani mai înainte, printre care
Titu Maiorescu (în caseta biograficã din
Mayers Konversation Lexikon ), G.
Vapereau (în Dictionnaire des
contemporaines, cinquième édition). În
revista România literarã, 1891, citând
acelaºi «ceaslov pãrintesc» ºi continuând
despre antecesori, Kogãlniceanu relata:
«Tatãl meu a fost vornicul Ilie
Kogãlniceanu; maica mea Catinca,
nãscutã Stavilla, era coborâtoare dintr-o
familie genovezã stabilitã în Cetatea
Albã»”12). Am dezvoltat acest episod
pentru cã are unele puncte comune cu
biografia lui Vasile Alecsandri: legitimarea
datei de naºtere conform notaþiei pãrinteºti,
motivul oficial al modificãrii acesteia
(susþinerea bacalaureatului, respectiv
dreptul electoral) sau originea italianã a
unuia dintre pãrinþi.
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Actul de na[tere al lui Vasile Alecsandri
Liviu Chiscop

De[i peste nu mult timp - la 21 iulie
2021 - vom celebra împlinirea a 200 de
ani de la na[terea marelui scriitor [i om
politic Vasile Alecsandri, existã încã voci
care încearcã sã tulbure apele,
propunându-ne o altã datã aniversarã.
Din monografiile consacrate lui
Alecsandri în veacul din urmã de cãtre
cercetãtori [i istorici literari de certã
notorietate [i incontestabil prestigiu
profesional (Sever Zotta, Elena
Rãdulescu-Pogoneanu, G. Cãlinescu, G.
C. Nicolescu º.a.), precum [i dintr-o
serie de studii mai recente având ca
temã genealogia1 poetului, [tim astãzi
cu certitudine cã acesta a fost al treilea
copil al pãrin]ilor sãi, dupã Catinca
(nãscutã în 1819) [i Thodosîia (nãscutã
în 1820) [i cã a venit pe lume în
împrejurãrile dramatice ale confruntãrilor
dintre eteriºti [i turci, care au avut loc
în Moldova, în vara anului 1821.
A[a cum am mai spus [i cu alte
ocazii, 2 dat fiind aceste dramatice
circumstan]e ale ivirii pe lume a primului
lor bãiat, pãrin]ii lui Alecsandri au [tiut
întotdeauna, cu exactitate, ziua de
na[tere a viitorului poet, datã pe care au
comunicat-o, fire[te, [i acestuia, cu
diferite ocazii. Scriitorul a [tiut-o
întotdeauna cu precizie, fiindcã an de
an î[i serba ziua aniversarã la 21 iulie
stil vechi. În aceastã privin]ã, Marta
Anineanu, o bunã cunoscãtoare a
biografiei poetului, cea care va alcãtui
volumele cuprinzând Corespondenþa
(peste 2.500 de scrisori!) din seria de
Opere (edi]ie criticã) ale lui Alecsandri,
are dreptate când afirmã: „Alecsandri,
scriind despre vârsta sau aniversãrile
sale, nu a greºit niciodatã data naºterii
(s.n.), calculul ducând întotdeauna la
anul 1821”.3 Într-adevãr, de fiecare datã
când i s-a cerut sã precizeze data
naºterii sale, poetul a indicat data de 21
iulie 1821, cu o singurã excepþie: în
1835, la Paris, când a fost nevoit sã
declare o altã datã de naºtere, pentru
cã cea realã nu i-ar fi permis înscrierea
la examenul de bacalaureat!
Nu e mai puþin adevãrat însã cã
poetul nu dispunea de niciun document,
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cu valoare juridicã, de naturã a confirma
data exactã a naºterii sale. Se pare însã
cã, vreme de aproape patru decenii,
nimeni nu-i va mai cere sã prezinte un
astfel de document...
Dar iatã cã în viaþa sa survin
împrejurãri care reclamã existenþa
actului de naºtere. ªi poetul se
intereseazã asupra procedurilor de urmat
în vederea obþinerii unui atare document.
Îl consultã, probabil, ºi pe amicul
Boerescu, jurist de seamã, autor al
Codului civil care-i va purta numele...
O slujnicã drãguþã...
Dar pentru ce-i trebuia, oare, acum,
dupã 1870, lui Vasile Alecsandri, actul
de naºtere? E o poveste veche, un
veritabil love story, din care s-ar putea
scoate nu doar un roman de dragoste,
ci ºi unul al vieþii de familie ºi al
paternitãþii, al afecþiunii paterne, mai bine
zis. Debutul sãu se situeazã cu mai
bine de un deceniu ºi jumãtate în urmã...
Era în toamna anului 1856. Alecsandri
[i o varã primarã a sa, Maria Grigoraº
(ªapte Sate) fuseserã la Mirceºti ºi se
întorceau, cu trãsura, la Iaºi. Au oprit,
pentru a lua dejunul, la Tg. Frumos, la
hanul lui Novakovski, mare meºter în
arta culinarã. „Dupã dejun, pe când se
înhãmau caii la trãsurã spre a pleca
înainte – spune Radu Rosetti în amintirile
sale –, Alecsandri, care hoinãrise prin
rateº (han – n.n.) veni spre varã-sa care
îl aºtepta ºi-i zise pe franþuzeºte: Mario,

Novakovski are aici o slujnicã drãguþã
care posedã coapse ºi pulpe deosebit
de frumoase. Le-am putut privi bine, cãci
spalã pe jos într-o odaie ºi ºi-o suflecat
sus poalele pentru a nu se feºteli. Tare
îmi vine s-o fur, când m-oi întoarce ºi s-o
duc la Mirceºti”.4 Unii biografi ai poetului,
dintr-o ipocritã pudibonderie, trec sub
tãcere episodul acesta, iar alþii îl
amintesc doar, spunând cã n-ar fi
adevãrat. În ceea ce ne priveºte, ºtiind
cã lui Alecsandri îi plãceau femeile, fiind
un cunoscãtor în materie, considerãm
cã întâmplarea e perfect verosimilã,
înscriindu-se în firescul vremurilor... De
aceea, vom continua sã spicuim din
ceea ce ne povesteºte Radu Rosetti.
„Doamna Grigoraº – continuã
memorialistul – crezu cã acest proiect
al poetului alcãtuia numai o glumã, dar
dupã câteva luni, mergând iar la
Mirceºti, vãzu acolo pe o tânãrã
servitoare, destul de plãcutã, bine
îmbrãcatã, despre care vãru-sãu îi zise
cã este aceea pe care o vãzuse la Târgu
Frumos, la Novakovski, pe care a adus-o
ca sã-i îngrijeascã de casã ºi de care
este foarte mulþãmit. Îi mai spusese cã
se numeºte Paulina ºi este polonezã”.5
Într-adevãr, Paulina era polonezã dupã
tatã, fiind fiica Elenei ºi a lui Iosefin
Lukassiewicz. Pãrinþii ei locuiau la
Bacãu, unde se nãscuse ºi ea la 1
ianuarie 1841. Intuiþia lui Alecsandri
funcþionase fãrã cusur: Paulina se
dovedi a fi un exemplar de rasã, adicã

Liviu Chiscop
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În întâmpinarea bicentenarului

Ion V\sâi

nu doar cu plãcute însuºiri fizice, ci ºi
cu calitãþi morale, intelectuale,
aptitudinale deosebite. Cãci iatã ce ne
mai spune memorialistul: „Confortul vieþii
de la Mirceºti, unde primea des vizitele
numeroºilor prieteni ºi cunoscuþi, era
deosebit de îngrijit ºi de mare, graþie
silinþelor femeii de condiþiune foarte
umilã, din care întâmplarea fãcuse soþia
lui Vasile Alecsandri”.6 Radu Rosetti îl
cunoscuse bine pe Alecsandri încã din
copilãrie, întrucât moºia pãrinþilor sãi de
la Cãiuþi-Bacãu se învecina cu moºia
poetului de la Borzeºti. Venind în fiecare
toamnã la Borzeºti, Alecsandri poposea
ºi la conacul vecinilor din Cãiuþi. „Vizitele
lui – îºi aminteºte Radu Rosetti – erau
totdeauna aºteptate cu bucurie, nu
numai de pãrinþii mei de care îl legau
atâtea amintiri ºi atâtea zile de
convieþuire, unele vesele, altele jalnice,
ce ei le trãise împreunã, dar ºi de
mine...”7
Un „copil din flori”
Dar sã revenim la Paulina ºi la
incredibila lor poveste de dragoste care
are legãturã directã cu actul de naºtere
a lui Vasile Alecsandri... „ªi Paulina –
continuã Radu Rosetti – nu numai cã a
rãmas pânã la moarte în casa lui Vasile
Alecsandri, dar nãscându-i dupã doi sau
trei ani o fatã, bucãþicã ruptã dintr-însul
ºi, prin îngrijirea trebuinþelor sale
materiale, fãcându-i-se indispensabilã, a
luat-o de soþie”.8 Întru totul adevãrat ce
spune memorialistul, cu o singurã
excepþie: Paulina i-a nãscut o fatã nu
dupã doi-trei ani, ci dupã exact un an, la
3 noiembrie 1857. Poetul nu era în þarã
la acea datã. Plecase în Franþa încã de
la 23 iulie 1857 ºi va reveni abia în
primãvara anului urmãtor. Înainte sã
nascã, Paulina s-a dus la pãrinþii sãi în
Bacãu, unde o va aduce pe lume pe fiica
lor Maria... Îþi vine sã crezi cã a fost
mâna Destinului, cã toþi trei – Vasile,
Paulina ºi Maria – au fost predestinaþi a
se naºte la Bacãu... Abia dupã trei ani,

în vara lui 1860, toþi trei se vor instala
definitiv la Mirceºti. Definitiv, e un fel de
a spune fiindcã nimic nu e definitiv pe
lumea asta. Când va împlini 7 ani, Maria
va fi dusã, de tatãl ei, la un pension din
Paris. Revenea uneori la Mirceºti, la
câþiva ani odatã. Uitase a vorbi
româneºte ºi întâmpina dificultãþi în a
conversa cu mama ei, care nu ºtia
franþuzeºte... Dar nu asta intereseazã
aici; intereseazã faptul cã sufletul
poetului era muºcat de îndoieli, de
remuºcãri ºi poate de reproºuri aduse
sieºi. Trecuserã, iatã, ºaptesprezece ani
de când trãia cu Paulina ºi relaþia lor încã
nu era legalizatã; ca sã nu mai vorbim
cã, nefiind cununaþi nici religios, trãiau
în pãcat, conform canoanelor creºtine...
Sau cã nu puteau merge împreunã la
diferite festivitãþi mondene, dat fiind
statutul ei social incert, pentru a ne
exprima eufemistic. Iatã de ce poetul se
gândea tot mai insistent sã se însoare
cu Paulina. Interesându-se referitor la
formalitãþile pe care le presupunea o
asemenea acþiune, i s-a spus cã e
necesar ºi actul sãu de naºtere, or el nu
avea aºa ceva...
Se va fi gândit atunci cã e mai
nimerit s-o adopte, mai întâi, pe Maria,
fiindcã ºi asta era o problemã care-l
frãmânta. Fata crescuse, era acum o
domniºoarã, mergea – însoþitã de tatãl
ei – la serate ºi la baluri, dar avea
statutul unui „copil din flori”, al unui copil
nelegitim, cãci purta încã numele de
familie al mamei, Lukassiewicz, fiindcã
poetul încã n-o recunoscuse oficial ca
fiind a lui... Dar ºi pentru atare acþiune
juridicã îi trebuia actul sãu de naºtere.
De aceea, se hotãrãºte, în sfârºit, a
întreprinde demersurile necesare pentru
a-l obþine. A aflat, astfel, cã e necesarã
proba „cu martori”, adicã sã depunã
mãrturie - autentificatã de Tribunal –
cinci persoane în vârstã, care sã-ºi
poatã aminti despre pãrinþii petentului ºi
despre locul ºi data naºterii sale. Astfel
de martori nu puteau exista, fireºte,
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decât la Bacãu, unde trãiau încã vecini
ºi cunoscuþi ai pãrinþilor sãi care îºi vor
fi amintit cel puþin despre botezul
viitorului poet la Biserica „Precista”.
Urma apoi ca, pe baza acestor mãrturii
autentificate, Tribunalul judeþului Bacãu
– secþia notarialã sã elibereze poetului
actul de naºtere. În acest scop, cam pe
la 25 martie 1873, Alecsandri îi scrie lui
Simion Hociung, preºedintele în exerciþiu
al Tribunalului judeþean Bacãu. Iatã
conþinutul scrisorii:
„Domnule Hociung,
Am nevoie de a-mi scoate o
mãrturie iscãlitã de oameni bãtrâni, care
sã-mi serveze de act de naºtere ºi vin a
te ruga ca sã binevoieºti a-mi pregãti
asemine mãrturisire. Eu sunt nãscut la
Bacãu la luna iulie 1821; pãrintele meu:
Vornicul Vasile Alecsandri; maicã-mea
Elena, nãscutã Cozoni.
Acum mã gãsesc la Bucureºti, de
unde sper sã plec peste trei zile, ºi,
trecând prin Bacãu, mã voi opri ca sã
desãvârºesc formalitãþile necesare
pentru legalizarea mãrturiei de cãtre Tribunal. Sper cã voi gãsi actul iscãlit de
marturi. Mã vei îndatori foarte mult.
Al d-voastrã amic ºi servitor,
V. Alecsandri”.9
E de menþionat aici ºi amãnuntul –
poate nu lipsit de importanþã – cã, pânã
dupã cãsãtoria cu Alecsandri, când
devine de jure coproprietarã a moºiei
Mirceºti, Paulina a primit cu regularitate
simbria cuvenitã/ convenitã pentru
slujba de administrator a moºiei.
Alecsandri însuºi va împrumuta bani de
la ea în câteva rânduri... Cu toate
acestea, Alecsandri a tratat-o în
permanenþã pe Paulina ca fiind soþia sa,
comportându-se adicã tandru, afectuos
ºi corect, fãrã a-i ascunde nimic din
planurile ºi acþiunile sale. Ea era la
curent, de pildã, cu intenþia lui de a-ºi
scoate actul de naºtere, indispensabil
în momentul adoptãrii Mariei sau al
eventualei lor cãsãtorii. Cãci iatã ce-i
scrie, între altele, Paulinei, cam tot în a
doua jumãtate a lunii martie 1873:
„Doamnei Paulina,
(...) La întoarcere (din Bucureºti –
n.n.) poate cã m-oi abate pe la Galaþi
(...), apoi mã voi opri la Bacãu 24 de ore
pentru ca sã-mi scot mãrturia ºtiutã
(s.n.).
Adio, te sãrutã
V. Alecsandri”.10
Poetul s-a aflat, într-adevãr, la
Bacãu, în ziua de 30 martie 1873, unde
scrie cererea prin care solicitã
Tribunalului judeþean autentificarea
mãrturiei; aceasta va fi publicatã de
Sever Zotta în anexa 39 a volumului
consacrat poetului în 1921. Tot aici va fi
publicat ºi actul de autentificare a
mãrturiilor depuse de cele cinci persoane
în vârstã, înregistrat la Tribunalul
judeþului Bacãu sub nr. 1355 din 30
martie 1873 (anexa 40).11

O romanticã poveste
de dragoste
Era de aºteptat ca, îndatã ce a intrat
în posesia actului sãu de naºtere, Vasile
Alecsandri sã se grãbeascã a se cãsãtori
cu Paulina Lukassiewicz. Dar nu se
întâmplã aºa. Poetul ezitã ºi tergiverseazã
legalizarea relaþiei cu Paulina. Mai mult
decât atât, preferã sã o adopte, mai
întâi, pe Maria. De ce amânã cãsãtoria
cu Paulina? Rãspunsul la întrebare ne
trimite la o altã poveste de dragoste din
viaþa poetului, mult mai romanticã decât
cea trãitã cu Paulina. Adaptatã pentru
ecran, ea ar putea deveni în zilele
noastre o telenovelã de succes. Din
pãcate, subiectul cercetãrii de faþã nu
ne permite sã spunem prea multe despre
povestea de iubire dintre poetul Vasile
Alecsandri ºi Elena Negri, cãci despre
ea este vorba. Cei doi se cunoscuserã
la moºia Pribeºti, în primãvara lui 1840,
la puþinã vreme dupã întoarcerea
poetului de la studii. Sorã cu Costachi
Negri – cel mai bun prieten al poetului –
Elena era o femeie de o frumuseþe
tulburãtoare. Iatã cum comenteazã N.
Petraºcu un portret al ei de prin 1844,
adicã exact din vremea când tocmai se
nãscuse marea pasiune reciprocã dintre
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Referindu-se la controversata datã
de naºtere a lui Vasile Alecsandri,
memorialistul ieºean Aurel Leon
demonstra, în 1968, cã „pentru 1821
pledeazã Foaia de cununie din 3
octombrie 1876, un (alt) Act doveditor
de etate – eliberat de Tribunalul Bacãu
la 30 martie 1873 pe bazã de martori,
Condica de calitãþi pentru amploiaþii
Arhivei Statului a Principatului Moldovei,
pe anul 1849, unde poetul a scris chiar
cu mâna sa ºi Albumul din 1878 al
Societãþii Junimea”.12 Nu înþelegem de
ce Aurel Leon spune Foaie de cununie
în loc de Act de cãsãtorie ºi Act
doveditor de etate în loc de Act de
naºtere, aºa cum e menþionat în scrierile
altor biografi ai poetului. De pildã, N.
Zaharia, în documentata sa monografie,
precizeazã cã actul de cãsãtorie din
1876 conþine un paragraf referitor la actul
de naºtere al lui Vasile Alecsandri, în
urmãtoarea formulare:
„Actul de naºtere (s.n.) al fiitorului
s-a eliberat din partea a 5 martori ºi
legalizat de Tribunalul judeþului Bacãu
sub numãrul 5920 luna martie 30 zile,
anul 1873".13
Aºadar, existã un act de naºtere al
lui Vasile Alecsandri, care i-a fost
absolut necesar poetului pentru a
reglementa/legaliza raporturile dintre el
ºi Paulina, precum ºi dintre el ºi fiica sa
Maria. Cãci, pe baza actelor de naºtere
ale Paulinei ºi Mariei, dar ºi pe baza
actului sãu de naºtere, o adoptã oficial
pe fiica sa Maria (Marghioliþa) la 25 iunie
st. v. 1874.

ea ºi Alecsandri: „Un portret fotografic
în vãpsele, fãcut în Iaºi cam pe la 1844,
reprezintã pe Elena N., un cap frumos
în toatã puterea cuvântului, purtând dupã
moda timpului zulufi scurþi, cu douã cãrãri
în loc de una, adicã aºa numita
pieptãnãturã en coeur. Pãrul negru,
mãtãsos, cu reflexe albastre, ochi
superbi, mângâioºi ºi negri ca ºi
sprâncenele. Nasul ºi gura potrivite.
Elena þinea o hainã uºoarã, un fel de
algerianã încrustatã, strânsã la sân de
o mânã încântãtoare ºi c-o miºcare
graþioasã”.14 În sfârºit, referindu-se la
fermecãtoarea Elena Negri, un alt biograf
al poetului o caracteriza astfel: „Elena
trebuie sã fi fost într-adevãr frumoasã;
ºi mama ºi bunica ei fuseserã de altfel
celebre frumuseþi ale Moldovei. Mama
ei fusese Zulnia, muza lui Costachi
Conachi, cu care se ºi cãsãtorise dupã
ce rãmãsese vãduvã. Dacã adãugãm
spiritul cultivat al Elenei, inteligenþa ei
vioaie, gândirea generoasã ºi deschisã
înnoirilor literare ºi sociale din Moldova,
înþelegem cã Alecsandri putea fi uºor
atras de aceastã fãpturã”.15 Dar Elena
Negri era mãritatã, aºa încât dragostea
lor va fi fost platonicã în prima fazã. Abia
dupã 1843, când Elena divorþeazã,
poetul putuse spera la o împlinire, la un
final fericit al dragostei pentru sora
prietenului C. Negri. Dar alte piedici li se
aºazã în cale. Alecsandri-tatãl îi
interzisese relaþia cu o femeie divorþatã
ºi mai în vârstã decât el (Elena era
nãscutã în 1820); aºa încât cei doi sunt
nevoiþi sã plece în strãinãtate. Elena,
fiind bolnavã de tuberculozã, era nevoitã
a se trata în zone mai însorite, din sudul
Europei. În iunie 1846, Alecsandri pleacã
spre Triest, prin Constantinopol ºi
Brussa, spre a o întâlni pe Elena Negri.
În septembrie, octombrie ºi noiembrie
cei doi sunt împreunã la Veneþia. Este,
probabil, cea mai fericitã etapã din viaþa
sa, pe care o va caracteriza astfel:
„Negreºit, este peste putinþã ca douã

inimi tinere ºi însufleþite de una ºi
aceeaºi dragoste sã simtã mai multe
emoþii plãcute, mai multã fericire
adevãratã decât acelea pe care le-am
cunoscut în timpul celor douã luni de la
Veneþia!”16 Între timp însã boala Elenei
se agraveazã, aºa încât, în decembrie
1846, cei doi pleacã la Paris pentru a
consulta alþi medici. Apoi, pleacã spre
sud, locuind, în ianuarie-martie 1847, la
Neapole ºi Palermo. În aprilie, Vasile
Alecsandri ºi Elena Negri pleacã spre
þarã, cu vaporul. Însã Elena e din ce în
ce mai suferindã ºi, la 4 mai 1847, moare
pe vapor, chiar la intrarea în „Cornul de
Aur”, nu departe de Constantinopol.
Referitor la idila dintre cei doi, Radu
Rosetti, în Amintiri din prima tinereþe,
spunea aºa: „În urmã fu cuprins de o
mare ºi înflãcãratã iubire pentru una
dintre surorile prietenului sãu Negri (...)
Anii acestei dragoste au fost cei mai
fericiþi ai vieþii poetului. (...) Se ºtie cum,
atinsã de o boalã care, mai ales atunci,
nu ierta niciodatã, iubita lui Alecsandri
avu un sfârºit tragic, pe un vapor ºi cã
trupul ei fu aruncat în mare”.17 L-am citat
pe Rosetti ºi pentru a corecta aceastã
inexactitate: trupul Elenei n-a fost aruncat
în mare. Poetul a înmormântat-o atunci
creºtineºte în cimitirul grecesc din Pera.
Îndurerat peste mãsurã, tânãrul
Alecsandri fãcu atunci un jurãmânt nu
mai puþin romantic: acela de a nu se mai
însura niciodatã! Despre jurãmântul acesta
nu ºtia decât prietenul sãu Costachi Negri, fratele Elenei. ªi într-adevãr, cât timp
va trãi C. Negri, poetul nu se va însura,
respectându-ºi jurãmântul pentru a nu-ºi
dezamãgi prietenul.
Cãsãtoria lui V
asile Alecsandri
Vasile
cu Paulina Lukassiewicz
Dar la 28 septembrie 1876, marele
sãu prieten, pe care-l considerase „cel
mai nobil cetãþean din România”, se
stinge din viaþã la Tg.-Ocna, la vârsta
de 64 de ani. La 30 septembrie,

1
Vezi: Liviu Chiscop, Alecsandri în
cea dintâi reconstituire genealogicã
(I), în Convorbiri literare, 150, nr. 9,
septembrie 2017, pp. 103-108.
2
Liviu Chiscop, Unde s-a nãscut,
de fapt, Vasile Alecsandri, în Plumb,
11, nr. 112, iulie 2016, pp. 1, 3.
3
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Corespondenþa (1871-1881),
Bucureºti, Editura „Minerva”.
4
Radu Rosetti, Amintiri din prima
tinereþe, Bucureºti, Editura „Cultura
Româneascã”, 1927, pp. 104-105.
5
Ibidem, p. 105.
6
Ibidem, p. 104.
7
Ibidem, pp. 105-106.
8
Ibidem, p. 105.
9
Cf. Vasile Alecsandri, op. cit., pp.
92-93.
10
Ibidem, p. 92.
11
Cf. Sever Zotta, La centenarul lui
Vasile Alecsandri, Iaºi, Tipografia
„Progresul“, 1921, p. 36.
12
Aurel Leon, Vasile Alecsandri, în
Cronica din 28 septembrie 1968.
13
Cf. N. Zaharia: Vasile Alecsandri.
Viaþa ºi opera lui, Bucureºti, Editura
Librãriei Al. Stãnciulescu, 1919, p.
14.
14
N. Petraºcu, Vasile Alecsandri,
Bucureºti, Stabilimentul Grafic I. V.
Socecu, 1894, p. 174.
15
G. C. Nicolescu, Viaþa lui Vasile
Alecsandri, Ediþia a III-a, Bucureºti,
Editura „Eminescu”, 1975, p. 88.
16
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Însemnãri, Bucureºti, 1964, p. 221.
17
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19
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când trebuia, la momentul oportun, adicã
înainte de a fi scoasã în lume, la baluri
ºi serate, în vederea mãritiºului. Acum
nu mai avea statutul unui „copil din flori”,
ci era fiica lui Vasile Alecsandri. De pildã,
la trei luni de la cãsãtoria pãrinþilor ei, în
ianuarie 1877, când merge la o soaré la
Cocriþã Cazimir, sau la balul Didiþei
Mavrocordat e prezentatã ca fiind „Marie,
née Vasile Alecsandri”. Noul statut social o va ajuta pe Marie sã-ºi gãseascã
repede un soþ, în persoana lui Dimitrie
Catargi, cu care se logodeºte în
septembrie, acelaºi an. La 6 octombrie
1877, la Primãria din Mirceºti, are loc
cãsãtoria civilã a celor doi; iar la 9
octombrie, la Biserica „Sf. Spiridon” din
Iaºi, unde aproape cu un secol mai
înainte strãbunicul dinspre tatã al Mariei
slujise ca vechil, era celebratã cãsãtoria
religioasã a fiicei lui Alecsandri cu D.
Catargi. A urmat o petrecere sobrã, dupã
care tinerii cãsãtoriþi pleacã, în aceeaºi,
zi la Paris.
La rândul lor, Paulina ºi Vasile
Alecsandri, dupã cãsãtoria lor civilã ºi
religioasã, au posibilitatea sã participe
la evenimente mondene sau sã rãspundã
unor invitaþii pe care nu le putuserã onora
pânã atunci. De pildã, însurat fiind, Vasile
Alecsandri poate fi naº la cãsãtoria
nepotului sãu de varã George Duca cu
Lucia Ghica, fiica Cleopatrei
Cantacuzino, doamnã de onoare a
reginei Elisabeta, soþia lui Carol I. De
altfel, soþii Alecsandri vor fi invitaþi, la
masã, de cuplul regal, la castelul Peleº
din Sinaia. Mai mult decât atât, acum,
cãsãtoriþi fiind, Alecsandri o lua pe
Paulina în toate deplasãrile sale, fiindu-i
dat Paulinei „sã fie împreunã cu bãrbatul
ei, musafiri ai regelui Carol ºi ai reginei
Elisabeta la Peleº ºi sã facã parte din
corpul diplomatic din Paris”.20
În concluzie, considerãm cã
existenþa unui act de naºtere al lui Vasile
Alecsandri trebuie sã facã sã înceteze
discuþiile în contradictoriu pe tema datei
naºterii sale. Atât timp cât data de 21
iulie 1821 e stipulatã în actul de naºtere,
a aduce în discuþie date lipsite de orice
temei ºtiinþific sau juridic precum cele de
14 iunie 1818, 14 iunie 1819, 14 iunie 1821
etc. ar fi un gest ce ar trãda fie ignoranþã,
fie neseriozitate, fie amândouã la un loc.
Naºterea lui Alecsandri trebuie aniversatã
– aºa cum a fãcut el însuºi cât a trãit – la
21 iulie st. v. (2 august stil nou).

Ion V\sâi

Alecsandri se afla la Tg.-Ocna, unde
asistã la funeraliile celui cãruia îi
promisese, la moartea Elenei, cã nu se
va însura niciodatã. Acum, dupã decesul
lui C. Negri, poetul se va fi simþit dezlegat
de jurãmântul fãcut în tinereþe. Numai
aºa se explicã cum, dupã numai trei zile
de la funeraliile fostului prieten, se decide sã se însoare cu Paulina
Lukassiewicz. Ceremonia religioasã are
loc în biserica din Mirceºti, în prezenþa
fiicei lor Maria, „spre bucuria admirabilei
femei ºi a fiicei sale”, cum bine spune
Al. Piru. În aceeaºi zi, 3 octombrie 1876,
are loc ºi cãsãtoria civilã, la Primãria
din Mirceºti.. Martori au fost Piti Lungu
ºi Mãrtin Vernica, doi þãrani din Mirceºti,
de 80 ºi 50 de ani, neºtiutori de carte,
care însemnarã actul încheiat prin
punere de deget.18 Iatã textul actului de
cãsãtorie dintre Vasile Alecsandri ºi
Paulina Lukassiewicz:
„Act de cãsãtorie 1876 Octombrie
3 zile.
Cãsãtoria între Vasile Alecsandri cu
d-na Paulina Lucasievici.
Vasile Alecsandri în etate de 55 de
ani, nãscut în urbea Bacãu, la anul 1821
luna iulie 1 zi fiu al d-lor Vasile Alecsandri
ºi Elena Alecsandri.
Paulina Lucasievici, în etate de 35
de ani, nãscutã în comuna Bacãu la 1841
luna ianuarie 1 zi, fiica majorã a d-lui Iosif
Lucasievici ºi Elena Lucasievici.
Actul de naºtere al fiitorului
(Alecsandri – n.n.) s-a eliberat din partea
a 5 martori ºi legalizat de Tribunalul
judeþului Bacãu sub nr. 5920 luna martie
30 zile, anul 1873".19
(Arhiva Primãriei din Mirceºti)
Aºa cum am mai spus parcã
undeva, adopþia Mariei se fãcuse exact
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Mihai Cimpoi despre drumul eminescian c\tre FIIN}|

Criticul ºi istoricul literar Mihai Cimpoi,
consacrat ca eminescolog de profunzime,
s-a nãscut la 3 septembrie 1942, în
comuna Larga, judeþul Hotin. A parcurs
ciclurile ºcolare preuniversitare în
localitatea natalã, dupã care a frecventat
cursurile Facultãþii de Filologie, la
Universitatea din Chiºinãu (1960-1965).
ªi-a început cariera profesionalã ca redactor la revista „Nistru” (1965-1972), a
continuat ca redactor la Editurile „Cartea
Moldoveneascã” ºi „Literatura Artisticã”
(1974-1982). În anii 1982-1983 va fi
secretar literar al Teatrului Naþional din
Chiºinãu, iar în anii 1986-1987 va fi tot
secretar literar la Teatrul liric „Al. Mateevici”,
din aceeaºi localitate. Din 1991, pentru mai
multe legislaturi, va ocupa funcþia de
preºedinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. În anul 1991 primeºte titlul
de membru de onoare al Academiei
Române, în 1992 devine membru titular al
Academiei de ªtiinþe din Republica
Moldova ºi membru al Uniunii Scriitorilor
din România. Debuteazã editorial în 1968
cu volumul „Mirajul copilãriei”. Dintre
volumele închinate vieþii ºi operei lui Mihai
Eminescu amintesc: „Narcis ºi Hyperion
(1979); „Cãderea în sus a Luceafãrului”
(1993); „Spre un nou Eminescu” (1995);
„Plânsul Demiurgului” (1999); „Esenþa
fiinþei” (2003) ºi „Mihai Eminescu.
Dicþionarul enciclopedic” (2013), o lucrare
care nu este atât de „enciclopedicã”, pe
cât îºi doreºte autorul.
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Moto
Moto:
„Întreaga operã a lui Eminescu ia înfãþiºarea unei drame
cu doi actori, care-ºi asumã în mod intermitent ºi rolul de regizori:
Poetul ºi Demiurgul... Dialogul poetului cu Demiurgul cunoaºte
toate treptele scãrii ontologice a cãutãrii Fiinþei ºi este pãtruns
de un puternic suflu tragic, de esenþã elinã ºi dacicã – în proiectul
de tinereþe al «Dodecameronului dramatic» – ºi de esenþã
mioriticã ºi, totodatã, problematic-axiologicã în sensul gândirii
moderne în etapa finalã... Este un teatru profund, vorbind în
termeni heideggerieni, însãºi conºtiinþa cã Demiurgul stã inert
în preajma omului eminescian ca om al acestei lumi genereazã
fundamentalul mod de Fiinþã existenþial”.
Mihai Cimpoi
(Mihai
Cimpoi)

Pe data de 27 octombrie 1994
eminescologul Mihai Cimpoi a fost prezent
la Bacãu, la Librãria „Vasile Alecsandri”,
pentru a-ºi lansa, o nouã ediþie a lucrãrii
„Narcis ºi Hyperion”, apãrutã în acel an la
Editura Junimea, Iaºi, 1994. Atunci, cu
preþul unei mari emoþii, am primit un
autograf din partea autorului, dupã un scurt
dialog privind relaþia dintre Eminescu ºi
India.
Narcis ºi Hyperion, lucrare editatã
mai întâi în anul 1979, apoi în 1985, este,
indiscutabil, o carte lipsitã de prejudecãþi,
venitã împotriva tuturor dogmelor
eminescologice. Cele optsprezece
capitole, redactate într-un stil eseistic
foarte plãcut, sunt organizate pentru a sluji
câteva idei majore. Ne putem gândi, mai
întâi, la preocuparea pentru surprinderea
unei direcþii de evoluþie poeticã de la
narcisism la hyperionism. Ne putem gândi,
apoi, la o frumoasã îndârjire în direcþia
întregirii personalitãþii lui Eminescu. Dar
cea mai importantã pare fi strãdania pentru
schiþarea unei ontologii eminesciene,
drumul cãtre Fiinþã , în contextul
frãmântatei filosofii moderne.
Primul capitol, intitulat Fiinþa
romanticã, urmãreºte condiþia omului romantic, pornit pe drumul cunoaºterii. ªtiut
fiind cã ispita necuprinsului angajeazã
gândirea romanticului pe drumul depãºirii
oricãrei situaþii îngrijorãtoare. Împotriva
îndoielilor, chiar a cunoºtinþei irealizabilului,
romanticul sperã, este mânat de pasiunea

creatoare, trãieºte în mit ºi se raporteazã
la absolut. În acest context, cu privire la
Eminescu, Mihai Cimpoi scrie: „Romantismul lui Eminescu e înainte de toate, un
romantism eminescian, care se cuvine
receptat prin «sintagmele eterne»
romantice, ca ºi prin simbolismul cu
accentul stãruitor pus pe muzicalitatea
purã ºi impersonalã ºi prin existenþialism,
cu situarea omului în cadrul existenþelorlimitã” (Mihai Cimpoi, Narcis ºi Hyperion,
Editura Junimea, Iaºi, 1994, p. 18).
Despre caracteristicile de început ale
creaþie eminesciene aflãm în capitolul
urmãtor, ce poartã titlul Lumea arhetipurilor.
Baza demonstraþiei o constituie ideea cã
în ultimã instanþã romantismul lui
Eminescu se reduce la umanism ºi cã
umanismul înseamnã, sub aspect esenþial,
valorificarea spiritualã a realitãþii. Înaintarea
pe calea valorii obligã însã la conceperea
unui sistem de criterii. De aceea,
Eminescu se raporteazã în permanenþã
la lumea arhetipurilor. Astfel cã, scrie Mihai
Cimpoi, „Începuturile lui Eminescu ne
oferã un model ontologic al începuturilor
lumii” ( Idem, p. 24). Iar „Ontologia
eminescianã se identificã perfect cu
ontologia omului «arhaic»: orice obiect ºi
acþiune sunt reale numai în mãsura în care
imitã sau repetã un arhetip” (Idem, p. 21).
ªi, în acest sens, „Iatã modul cel mai explicit, drumul filosofic al lui Eminescu spre
Luceafãrul: de la omul pururea tânãr din
legenda popularã, la omul cel veºnic din
Sãrmanul Dionis, ºi de la umbra acestuia,
permanentizatã lângã omul romantic
râvnitor de Absolut, la Archaeusul din
nuvela cu acelaºi titlu, ca, în cele din urmã,

Rugãciunea unui dac, conduce la
consecinþa cã „Eul dacic al lui Eminescu
este primul care, oglindit narcisic într-o
lume a mitosului pur, suportã o diferenþiere
ontologicã: el îºi primeºte, resemnat,
botezul istoriei, trãieºte febril criza valoricã
ºi se mutã din spaþiul sacru originar în
sfera imaginarã, aruncând straiul de
purpurã ºi aur peste þãrâna cea grea”
(Idem, p. 50).
Oglinzi în faþa Abisului fiinþial este
capitolul urmãtor, al cincilea ºi adânceºte
o idee plotinianã, potrivit cãreia „materia
este oglinda în care ceea ce este înalt,
sublim, devine banal ºi obiºnuit” (Idem, p.
53). Nu trebuie sã se înþeleagã de aici cã
luminarea Fiinþei ar însemna banalizarea
Absolutului, ci cã este vorba de
spiritualizarea materiei, urcarea ei, cu
ajutorul gândirii, pe drumul valorilor umane.
„Gândirea instaureazã Fiinþa sub chipul
unei corole uriaºe de minuni ce imitã un
adevãrat Paradis al materiei” (Idem, p. 51).
Prin gândire, Eminescu ia în stãpânire
realitatea ºi îi dã o ordine superioarã.
„Gândirea, la Eminescu, refertilizeazã
sâmburele lumii atins de rãu, îi redã
acesteia mãreþia pierdutã, o repune în
prezenþa Fiinþei prin deificare ºi restabilirea
ordinii valorilor supreme” (Idem, p. 53).
Pentru aceasta, gândirea eminescianã,
cãlãtorind mereu pe drumul cãtre Fiinþã,
situeazã oglinzi lãmuritoare între materie
ºi Absolut, în speranþa unei interferenþe
benefice pentru condiþia umanã. Energia
necesarã este degajatã de propriul eu,
nemulþumit de sine ºi tensionat de
interogaþia privind sensul vieþii. Bãtut de
gânduri, poetul-filosof are patima oglindirii
narcisiste, chiar dacã, uneori, Fiinþa apare
doar ca deziderat, nu o certitudine. Pentru
cã unele oglinzi reflectã abisul existenþial
ºi sugereazã spãrtura ontologicã. Prin
aceastã descoperire însã eul învaþã sã-ºi
descopere propriile certitudini cu privire la
existenþã. „Eul identificat lui Narcis,
îndepãrtat din realitate sau opusul ei, se
întoarce spre realitatea interioarã cãutând,
dincolo de contingent, imaginea purã a
spiritului” (Idem, p. 58). Pentru cã, „Oglinda
oferã nu fenomenul, ci noumenul, esenþa
idealã a lumii, adicã înseºi adâncurile
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Lumii, devine un narcis gnostic, ce
râvneºte risipirea întunericului din preajma
sa prin proiectarea asupra lui a lumii
divinului” (Idem, pp. 33-34). Ideea este cã
prin gnozã omul îºi poate depãºi dezbinul
lãuntric ºi poate recãpãta armonia pierdutã.
Oricum - ne spune Mihai Cimpoi „Eminescu se impune, astfel, ca un mare
poet al Fiinþei, filonul existenþial al operei
sale determinându-ne sã interpretãm
universalitatea sa prin filiere nu doar
romantismului, ci ºi postromantismului,
poeticii secolului XX în genere... Câmpul
transcendental eminescian adaugã pietre
dintre cele mai temeinice la piramida fiinþei
lumii, modelatã ca o imago muncii, dupã
chiar fiinþa omului. El ne demonstreazã
cã luminiºul (Lichtung-ul) e luminiº,
deopotrivã pentru prezenþã ºi pentru
absenþã” (Idem, pp. 35-36).
Drumul eminescian cãtre Fiinþã este
hotãrnicit ºi mai departe, în capitolul al
patrulea, intitulat Modelul Daciei.
Demonstraþia întãreºte adevãrul cã la
interogaþia filosofico-poeticã lumea
lumeºte, într-un joc al dezvãluirii/
ascunderii. Jocul nu este nici întâmplãtor,
nici la bunul plac al lui Eminescu.
Obstacolele ontologiei sunt prezente
oriunde ºi oricând ºi marcheazã profund
eul eminescian în drumul sãu cãtre fiinþã.
Întorcând „Uriaºa roatã a vremii”, pe
direcþia timpului istoric, creatorul devine
responsabil, în mod arhetipal, pentru
drama Daciei. Pentru cã „Dacismul sãu e
organic, esenþial, modificându-i existenþa
din interior” (Idem, p. 37). Nu este vorba
aici doar de o fulguraþie romanticã, ci de o
matrice existenþialã, arhetipalã, o imagine originarã, un centru energetic interior,
un complex eminescian înnãscut.
Aceasta înseamnã cã drumul lui
Eminescu cãtre fiinþã „presupune
declanºarea acestui centru psihic. E de
precizat, încã, cã el se declanºeazã nu
doar o singurã datã; de fapt, dacismul lui
Eminescu e chiar centrul energetic al fiinþei
sale; el e generator de curent continuu”
( Idem , p. 38). Conºtiinþa dacicã
eminescianã poartã marca tragicului.
Demonstraþia fãcutã de Mihai Cimpoi, cu
referire la poemele Sarmis, Gemenii ºi
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sã se opreascã la imaginea arhealã a lui
Hyperion, geniu ºi «cuvânt» al
Demiurgului” (Idem, p. 23). Coborârea în
lumea arhetipurilor îl înnobileazã pe
Eminescu cu înþelepciunea istoriei, chiar
dacã uneori aceasta vine ca o povarã.
Asumarea este totalã ºi indubitabilã. De
aceea, sugestiile arhetipale ale gândirii
mitofilosofice „se topesc în magna viziunii
eminesciene remodelatoare ºi, de la un
timp, nu mai sunt identificabile” (Idem, p.
25). Cert este cã, în cazul lui Eminescu,
ideea de cosmos aparþine în totalitate
geniului sãu. „Cosmosul eminescian
profund este o realitate fãrã spaþiu, un
«sâmbure de lume» asemenea atomului
ºi punctului matematic din consideraþiile
sale filosofice manuscrise” (Idem, p. 27).
În cel de-al treilea capitol, denumit
Câmpul transcendental, Mihai Cimpoi
abordeazã specificul privirii narcisice
eminesciene asupra Fiinþei. ªi aflãm cã,
fiind vorba de un poet tragic, reprezentarea
lui nu putea fi decât una dialecticã, în care
moartea ºi viaþa potenþeazã/actualizeazã
în permanenþã, pe fondul unei diversiuni
axiologice în care moartea pare un spaþiu
paradiziac iar viaþa un tãrâm infern. Mai
departe, pentru cã logica clasicã, nici
mãcar în varianta hegelianã, nu îngãduie
o asemenea dialecticã, este cãutatã o
salvare prin trimiterea la ceea ce ªtefan
Lupaºcu a numit principiul logic al
contradictoriului. Potrivit acestui principiu,
moartea ºi viaþa pot coexista în miezul
Fiinþei, cum pare cã se întâmplã ºi în
înþelegerea lui Eminescu. Sunt aduse în
sprijin ºi observaþiile formulate de Svetlana
Paleologu-Matta (Eminescu ºi abisul
ontologic ) ºi de Rosa Del Conte
(Eminescu sau despre Absolut), pentru a
sluji ideea cã „Eminescu apare ca un homo
folkloricus, reîntoarcerea într-o lume ce
gândea basme ºi vorbea în poezii fiind o
forma mentis, nu un program estetic
oarecare” (Idem, p. 31). Este vorba de o
gândire filosofico-poeticã, care se
întemeiazã pe mit ºi se îndreaptã cãtre
Absolut. Libertatea unei asemenea gândiri
este mai mare, dar nu înseamnã cã este
lipsitã total de determinaþii. Obstacolele
ontologice, precum Timpul ºi Devenirea,
care provoacã neliniºti ºi dezbinare nu pot
fi ocolite. În aceastã situaþie - susþine
Mihai Cimpoi - „Modernitatea lui Eminescu
constã în neliniºtea de naturã metafizicã,
ce va sublima într-un idealism ontologic,
puternic colorat de misticismul oriental”
(Idem, p. 32). Originalitatea lui Eminescu,
la care cerul ºi pãmântul nu se împacã,
chiar dacã se contopesc dupã logica
contradictoriului, nu este pusã la îndoialã.
Explicaþia este clarã: „În câmpul transcendental eminescian calea pentru Fiinþã
apare cu toate înaintãrile sale sigure, dar
ºi cu întreruperile sale determinate de
incertitudine, de piedici care mai de care.
Pe mãsurã ce avanseazã, Narcisul pur,
ce-ºi reflectã figura apolinicã în oglinda
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le rãspunde ferm, cu o soluþie nemioriticã
de astã datã. Pentru a rezista în faþa
violenþei istoriei, se cere sã ai cultul
memoriei ei, al valorilor ei ideale” (Idem,
p. 79).
Eminesco-ideatica
dragostei
constituie tema capitolului urmãtor,
dezvoltat sub titlul Monoteatrul iubirii; Eros
ºi Mors. În „teatrul iubirii”, cum spune Mihai
Cimpoi, Eminescu este unicul protagonist,
este romanticul care dialogheazã cu sine
pe tema ideii de femeie. ªi aceasta
deoarece fiind imaginatã cu însuºiri
dumnezeieºti, iubita rãmâne mereu

ceea ce este la Maestru raþiunii
(Descartes) bucata de cearã; chiar dacã,
atinsã de flacãra focului, ea s-a transformat
în carbon ºi hidrogen invizibil, intelectul
mai pãstreazã gustul dulceþii mierii pe care
o conþine ºi al polenului din care a fost
culeasã” (Idem, p. 90). Drept consecinþã,
„Golul aºteptãrii aduce în monoteatrul iubirii
invadat de urât însuºi Abisul Fiinþei, care
alterneazã prezenþa cu absenþa. Erosul
sfârºeºte prin instaurarea tragicã a
suferinþei, a unei situaþii-limitã a trãirii în
sensul dorului («Dar fata care iubeºte / Cu
dor moartea o gãseºte»). Prea-plinul
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abisale ale fiinþei” (Idem, p. 60). Oglinda
(luciul apei spre exemplu) focalizeazã
întregul univers într-un centru
spiritualizându-l, în dauna pornirilor
materiale ºi egoiste. Demonstraþia
convinge, indubitabil, cã „Este, la
Eminescu, o întreagã schelãrie de oglinzi
pe care poetul le construieºte spre a
arunca un pod luminiscent între cele douã
maluri ale abisului ontologic. Dar nici
miliardele de scânteieri pe care le sporeºte
prin oglindire progresivã nu salveazã podul
de prãbuºire, în urma cãreia apare iarãºi
zona obscurã a Fiinþei” (Idem, p. 60). Fapt
este cã deschiderea eminescianã spre
Fiinþã anunþã poezia secolului XX.
Capitolul al ºaselea, intitulat Regele
Lear ºi teroarea istoriei, evidenþiazã trãirea
intensã a poetului-filosof, care nu se poate
elibera nici de nostalgia sacralitãþii cerului,
nici de cea a „cercului strâmt” pãmântesc.
Simbol al acestei tensiuni, al durerii
universalizate, este personajul shakespearian Regele Lear. Justificarea vine de
la faptul cã atât Shakespeare cât ºi
Eminescu credeau cã fãrã suferinþã umanã
nu se naºte voinþa de desãvârºire.
Cunoaºterea prin suferinþã constituie, dupã
cum se ºtie, o dominantã a condiþiei
geniului. Iar „Eminescu vedea în Regele
Lear un destin ce consuna cu al sãu”
(Idem, p. 62). Astfel spus,, „Poetul se
înfãºurã în mantia regalã nu doar pentru a
se plasa într-o atmosferã de mit ºi basm:
el devine astfel centrul închipuit al lumii,
de unde roata istoriei se vede ca-n palmã”
(Idem, p. 61). În poetica eminescianã
ambivalenþa profundã a personajului
shakespearian este ipostaziatã de Împãrat
ºi Cãlugãr. „Diferenþa dintre cele douã
chipuri eminesciene este clarã: Regele
(Împãratul), apãrând în hotarul dintre real
ºi imaginar, gustã încã voluptatea
singurãtãþii, în timp ce Cãlugãrul este
expresia ultimului prag al durerii. Primul
marcheazã cufundarea în adâncurile
organice ale Poetului, al doilea e bolnav
de viaþã ºi vrea sã se întoarcã la izvoarele
ei dulci («dulce glas de argint»), cautã
eliberarea de transcendent” (Idem, p. 64).
Cunoaºterea prin suferinþã, în cazul lui
Eminescu, înseamnã pãtrunderea în ºinele
profund, acolo unde Eul se redã sieºi,
înnobilat prin durere. O asemenea
cunoaºtere asigurã ºi eliberarea totalã, nu
de suferinþã, ci în ºi prin suferinþã. Visul
este cel care oferã ºansa salvatoare pentru
redescoperirea identitãþii pierdute. Spaþiul
liricii eminesciene este unul de recuperare
a începuturilor, pentru compensarea vidului
sufletesc, cauzat de teroarea istoriei.
„Doina este, aºadar, fundamentalul strigãt
existenþial al lui Eminescu, identificat în
cel mai înalt grad cu cel - colectiv - al
neamului” (Idem, p. 72). Nici nu se putea
altfel, deoarece, „Istoriei, cu teroarea ei,
civilizaþiei tehnice, cu ambiþia ei de a
transforma omul în «parte, mijloc ºi instrument» adicã în nepersonalitate, Eminescu

adoratã ºi veºnic negãsitã. Singurãtatea
nutreºte iluzii ºi intensificã trãirile
dureroase, asemenea oricãrei proiecþii
cosmice. „Caracterul emblematic al eroticii
eminesciene apare convingãtor în lumina
teatralitãþii ei . Poetul îºi prezintã
monoteatrul într-un cadru crepuscular
þesut din umbre. Femeia este reprezentatã,
jucatã ºi dejucatã. E statuarã (deci,
emblematicã), apoi împãmântenitã,
reprodusã în cearã, demascatã îndatã
dupã mulaj. Procesul începe încã din
Venere ºi Madonã, cu dumnezeirea («Tu
ai fost divinizarea frumuseþii de femeie»)
ºi se încheie, la pragul de jos, cu
prostituarea sufletului ei («Tu îmi pari ca o
bacantã...»)” (Idem, p. 84). Curgerea
timpului evidenþiazã instabilitatea trãirilor
feminine ºi reveleazã gratuitatea jocului.
„Nu vedeþi c-acea iubire serv-o cauzã din
naturã?” (Scrisoarea IV) (Idem, p. 85)..
Ajungând la conºtiinþa acestui adevãr,
Eminescu îºi repudiazã pornirile senzuale
ºi rãmâne pe tãrâmul marii arte prin
spiritualizarea sentimentelor. Prin
idealizare, „Fiinþa, în câmpul erosului, se
lumineazã ºi se întunecã, respectiv, prin
trãirea prezenþei iubitei ºi prin revelarea
finalã a Absenþei ei” (Idem, p. 88). Cu
aceastã constatare, Mihai Cimpoi
amendeazã poziþia lui G. Cãlinescu privind
lipsa intelectualismului în erosul
eminescian. „Femeia este, la Eminescu,

iluzionãrii se preschimbã în Gol interior:
Strãin de toþi, pierdut în suferinþa / adâncã
a nimicniciei mele, / eu nu mai cred nimic
ºi n-am tãrie (Rãsai asupra mea). Focul
absenþei-prezenþei este pãtruns, în
asemenea situaþii-limitã existenþiale, de
suflu tragic emanat de întâlnirea lui Eros
cu Mors, al iubirii ce sacralizeazã legãtura
cu Cosmosul, cu Moartea suprimãtoare
de sensuri” (Idem, p. 90). ªi totuºi, „femeia
rãmâne ceea ce a considerat poetul cã
este de la bun început - o idee, un tablou,
chiar dacã din acestea a rãmas doar rama,
ca element simbolic al prezenþei” (Idem,
p. 90).
Unde existã pãtimire umanã trebuie
sã existe ºi conºtiinþa timpului. Cu atât
mai mult în cazul lui Eminescu. Viziunea
eminescianã asupra timpului este
sintetizatã în capitolul intitulat Timpul „circular”; ora douãsprezece. Ni se confirmã
ºi aici cã cele mai frecvente simboluri prin
care timpul capãtã identitate fizicã ºi
istoricã sunt roata ºi orologiul. Acestea
explicã structurarea ciclicã a viziunilor
poetico-filosofice, în care miezul nopþii
pare a fi „un punct mort al duratei”.
„Repetându-ºi teatralizat drumul, poetul
aude un ceasornic al timpului, bãtând stins
ºi uniform în tactul inimii imobilizate.
Teatralizarea înseamnã de acum
automatizare, în virtutea însãºi a
procesului în urma cãruia repetarea exactã
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lãuntric eminescian sublimeazã tablourile
percepute de ochiul «primitiv» din afarã”
(Idem, p. 140). ªi atunci se poate înþelege
cu uºurinþã de ce Eminescu prevesteºte
poezia secolului XX. „Ochiul nu stabileºte
doar un simplu contact cu universul, ci,
activând în cel mai înalt grad conºtiinþa ºi
potenþializând ºinele adânc, ilumineazã
întreaga Fiinþã (ochiul eminescian este
«sumã a fiinþei», cum observã ºi Dan C.
Mihãilescu în Perspective eminesciene,
Bucureºti, 1982, p. 112)” (Idem, p. 142).
Exprimarea artisticã eminescianã nu
se bazeazã numai pe estetica privirii, ci
ºi pe un auz de excepþie, care percepe
muzicalitatea Fiinþei sub forma unei
armonii universale. Tema acestei
muzicalitãþi este abordatã în capitolul al
unsprezecelea, intitulat Undoirea;
„Cântarea este existenþã”. Auzindu-ºi
propriul eu, situat la contactul realitãþii cu
imaginaþia, muzica eminescianã are o
semnificaþie ontologicã. „Muzicalitatea
eminescianã, axatã pe mari simboluri ca
stupul, unda, orologiul, arfa (lira), pe
expresia elevatã a tuturor ritmurilor
fundamentale ale naturii ºi cosmosului, se
constituie, totuºi, din acordurile pure ce
vin din sfera unui sine plenar, recuperat
dintre oglinzile scindatoare ºi realizat cu
sentimentul regãsirii adevãrului vieþii a
spiritului în faþa unitãþii primordiale a
Universului” (Idem, p. 155).
Despre organicismul concepþiei lui
Eminescu aflãm mai departe, în capitolul
Parte ºi întreg. Ideea slujitã, pe bunã
dreptate, de Mihai Cimpoi este aceea cã
este vorba de un organicism original, superior atât perspectivei sistemice din
secolul al XlX-lea, cât ºi structuralismului
din secolul XX. Este adevãrat cã
Eminescu nu a elaborat o teorie completã
asupra determinismului, însã în
însemnãrile rãmase în manuscrise ºi în
publicisticã pot fi descoperite texte
relevante privind profunzimea gândirii sale.
Iatã, spre exemplu, doar un scurt fragment,
chiar dacã este exprimat metaforic: „Este
ascuns în fiecare secol din viaþa unui popor
complexul de cugetãri ce formeazã idealul
lui, cum în sâmburele de ghindã e cuprinsã
ideea stejarului întreg”. Ceea ce îl atrage
pe Eminescu este ideea internã a
întregului, cea care autoguverneazã natura
ºi realitatea socialã. „Intuiþii sigure îl
îndrumau pe Eminescu nu numai spre
reprezentãri sistemice sau structuraliste
ºi nici numai spre gãsirea unui raport
suficient în sine dintre ghindã ºi stejarul
matur, ci spre cuprinderea clarã ºi
complexã a întregului” (Idem, pp. 165-166).
Este vorba de o gândire dialecticã,
preocupatã sã concilieze sistemismul cu
fragmentarismul, în perspectiva întregului.
În acest sens, Mihai Cimpoi noteazã: „Prin
felul sãu de a înþelege raporturile dintre
parte ºi întreg, Eminescu îºi depãºeºte,
evident, secolul, fiind mai aproape de
gândirea filosoficã ºi ºtiinþificã a secolului
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Cel de-al nouãlea capitol, Spectacolul
ontologic al apelor, pune în discuþie o
obsesie eminescianã fundamentalã, cu
mare încãrcãturã miticã, respectiv cea
privind prezenþa apei ca rãspuns la dorinþa
de reintegrare în datul primordial. Pentru
cã mitul neptunic eminescian cultivã
speranþa recâºtigãrii plinãtãþii vieþii, a stãrii
pierdute prin coroziunea timpului.
De aceea faptul de scufundare în ape
dobândeºte o mare valoare psihicã,
filosoficã ºi moralã. „Scufundarea
neptunicã e, la Eminescu, un gest
arhetipal, o imagine-cheie, spre care
converg celelalte acþiuni caracteristice,
precum oglindirile narcisice, iluzionarea din
monoteatrul iubirii, reflecþiile filosofice mai
profunde în faþa apelor” (Idem, p. 114).
Prezenþa apei nutreºte o anume înþelegere
a întregului cosmos, o iniþiere în axiologia
vieþii ºi a iubirii. „Privit comparativ cu poeþi
care au contemplat originile neptunice ale
lumii, Eminescu are o notã particularã:
coboarã energic în zona originarului. Unirea
cu elementul îi aduce cu siguranþã
renaºterea spiritualã, însemnând, întâi de
toate, o capitalã aventurã miticã a eului”
(Idem, p. 117). Perspectiva cosmicã
potenþatã de neptunismul eminescian
întreþine arderea spiritualã ºi relevã un poet
al Fiinþei. În acest sens, pe bunã dreptate,
Mihai Cimpoi afirmã cã „neptunismul
eminescian nu traduce pe planul expresiei
simple reprezentãri onirice; el þine de o
concepþie adâncã, potrivit cãreia unduirea
e principiul ce susþine universul” (Idem, p.
125). Pentru cã, la Eminescu, „apa
semnificã sub aspect ontologic, Neantul
primar ºi, totodatã, ieºirea periodicã din
el, configurând jocul grav al revelãrii/
ascunderii Fiinþei în starea lui naturalã”
(Idem, pp. 126-127).
Modernitatea concepþiei lui Eminescu
este temeinic demonstratã ºi în capitolul
urmãtor, intitulat Ochiul ca „sumã” a Fiinþei.
Adevãrul este cã eul eminescian, prin vãz,
dobândeºte un mod superior de a fi, îºi
procurã identitatea pierdutã. Privirea
poetului-gânditor este activã, cu virtuþi
demiurgice, în stare sã recreeze spiritual,
pentru cã vine de la ochiul care a avut
curajul sã se situeze în centrul lumii.
„Ochiul eminescian e întotdeauna prezent,
fiindcã nu numai comunicã cu celelalte
simþiri, ci le ºi vegheazã, vegheazã actul
creator ca atare” (Idem, p. 129). Privirea
lui Eminescu este în permanenþã
direcþionatã atât spre exterior, cât ºi spre
interior. Urmãrind plinãtatea viului, „viziunile
eminesciene îºi pornesc dintr-o singurã
rãdãcinã proiecþiile spre sfera idealitãþii reci,
hyperionice, ºi invers, spre luminile calde,
interioare, ºi bucuriile narcisice” (Idem, p.
138). ªi totuºi, rãmâne incontestabilã
demonstraþia lui Edgar Papu (în lucrarea
Poezia lui Eminescu), potrivit cãreia
Eminescu este un poet al depãrtãrii, un
însetat de Absolut. Numai cã, trebuie sã
þinem cont ºi de urmãtorul adevãr: „Ochiul
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a gesturilor favorizeazã eroziunea
memoriei (Idem, pp. 91-92). Amintirile sunt
vãmuite de uitare ºi astfel revelaþia
spontanã este îngrãditã de automatismele
sufletului. „Timpul, mut, surd ºi orb în
afarã, unde e expresia uitãrii absolute, se
mutã în inima lumii, unde devine orologiu.
Numai ticãitul indiferent ºi uniform mai
pãstreazã amintirea vieþii” (Idem, p. 94).
ªi totuºi, chiar ºi în aceastã neutralitate
temporalã, cãutarea identitãþii nu se stinge.
Forþa spiritului continuã sã idealizeze. Mai
mult, „Ascuþirea (alterarea) sentimentului
timpului apare la Eminescu ca urmare a
constrângerii libertãþii spirituale, a
înstrãinãrii definitive” (Idem , p. 95).
Situându-se între încremenirea eleatã ºi
curgerea heraclitianã, Eminescu viseazã
un timp ideal, paradoxal, al inhibiþiei, dar
ºi al excitaþiei. Metafora roþii sugereazã
miºcarea subtilã a vieþii, este imaginea
eternitãþii, iar orologiul trimite la
reprezentarea curgerii indiferente a
timpului, un fel de punte între eternitate ºi
timp. În aceastã curgere ciclicã, miezul
nopþii este momentul tainic dintre somn ºi
veghe, când „fraternizeazã eternul gol de
sens ºi cotidianul încãrcat de sens” (Idem,
p. 103). Pornind de aici, memoria
eminescianã este îndreptatã cãtre
începuturi, pentru a-ºi descoperi
identitatea. Pentru cã, „În spiritul tuturor
marilor romantici, dar ºi într-un mod
deosebit faþã de al acestora, Eminescu
transcende toate timpurile, stãruie asupra
unei conºtiinþe a lor, se întoarce cu
permanenta sa predispoziþie filosoficã spre
acel punct al genezei, unde firul vremii
toarce ºi deopotrivã se retoarce, adicã
unde vremea se naºte din ea însãºi, ca
izvorul” (Idem, p. 103).

În aventura cãtre Absolut, Eminescu
nu putea ocoli filosofia germanã. ªi
poposeºte permanent în aceastã ºcoalã
luminoasã nu pentru a se lãsa influenþat
ci pentru a comunica cu spirite situate la
înãlþimea gândirii ºi simþirii sale. Capitolul
urmãtor, Archaeus ºi raþiunea purã
(Eminescu ºi Kant), aduce date
interesante despre frumuseþea acestei
comunicãri. ~n fapt, gestul lui Eminescu
nu face decât sã-i confirme geniul, în familia spiritului universal, alãturi de Schiller,
Goethe, Dostoievski, Tolstoi º.a. Mai mult,
remarcã Mihai Cimpoi, faþã de alte
personalitãþi „kantianizate”, „poetul nostru
se va întâlni cu filosoful de la Königsberg
într-un fel singular: el nu este influenþat ca
atare, ci îl traduce. Când spunem acest
lucru, ne gândim nu la traducerea pe care
o face din Critica raþiunii pure, ci la faptul
cã traduce ideile kantiene în reprezentãri
poetice. Astfel se naºte mitul eminescian
de inegalabilã forþã artisticã al
Archaeusului” (Idem, p. 182). Altfel spus,
nu este nimic întâmplãtor în felul în care
Eminescu se întâlneºte cu marile idei
filosofice kantiene, ºi nu numai. Formaþia
ºi predispoziþia l-au ajutat sã intuiascã
faptul cã în lupta cu necunoscutul poetulfilosof are un plus de ºansã, chiar dacã
are ºi ghinionul de a nu fi bine înþeles.
Cãtre o asemenea bunã înþelegere, eseul
lui Mihai Cimpoi constituie un adevãrat act
de curaj. Autorul considerã, pe bunã
dreptate, cã „A sosit timpul sã-l scoatem
pe autorul Luceafãrului din umbra tiranicã
a lui Schopenhauer, sã-l trecem, atât cât
se cuvine, prin umbrele nu mai puþin
tutelatoare ale lui Kant, Hegel ºi Heidegger,
pentru ca, în cele din urmã, sã-l redãm tot
freamãtului originar al personalitãþii sale
lirice ºi intelectuale, «specificului miros de
pãmânt proaspãt al propriului sãu suflet»”
(Idem, p. 205). Despre felul în care s-a
apropiat Eminescu de filosofia lui Kant,
aprecieri juste gãsim la Constantin Noica,
cel care deschide perspectiva ce va fi
dezvoltatã ºi de Mihai Cimpoi. O
perspectivã care slujeºte adevãrul cã
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al XX-lea, a cãrui epistemologie
pactizeazã cu viziunea miticã. Onticul ºi
gnoseologicul îºi dau mâna în chip
eminescian, întregul fiind conceput ca un
ceva unitar” (Idem, pp. 169-170).
Considerând cã nu existã niciun
pericol de a-l transforma pe Eminescu
într-un monstrum eruditionis, în capitolul
urmãtor, intitulat Vocaþia fausticã, Mihai
Cimpoi se separã de consideraþiile lui
George Cãlinescu ºi se apropie de
strãdaniile lui Constantin Noica în
aprecierea virtuþilor geniului. Argumentele
în sprijinul ideii cã poetul-filosof a fost un
homouniversale sunt multiple ºi puse în
relaþie de corespondenþã cu descoperirile
din ºtiinþa secolului XX. De notat, împreunã
cu Mihai Cimpoi cã „abia sfârºitul de secol
XX adaugã personalitãþii lui Eminescu
latura fundamentalã neobservatã sau
tãgãduitã (ca fiind o expresie a
diletantismului, v. Cãlinescu): profunda
dimensiune fausticã. Asemenea lui Dante,
Goethe, Leonardo, Eminescu este ºi un
mare om de ºtiinþã” (Idem, pp. 173-174).
ªi, mai departe, „Ca om de ºtiinþã,
Eminescu se dovedeºte a fi un om al
culturii moderne, sedus prin excelenþã de
cultul posibilului. Dupã credinþa lui fermã,
lumea nepusã în relaþie este moartã, iar
punerea în relaþie provoacã manifestarea
posibilului, ieºirea lui din starea latentã sau
din inerþie (la Einstein, însãºi energia
presupune starea iniþialã de repaus)” (Idem,
pp. 175-176). Descoperim aici nuanþe
interesante privind concepþia eminescianã
despre filosofie, precum jocul pre-raþional
al artei, surpându-i radicalismul” (Idem, p.
176). În mod cert paradigma filosoficã
româneascã ºi-a lãsat amprenta asupra
concepþiei eminesciene despre timpul
ondulatoriu. „Unda ontologizeazã intens
universul eminescian. Valorile prezentului
nu sunt certe, ele trebuie dobândite prin
miºcare spre trecut, aºa cum particuleleundã, în viziunea lui Einstein, nu deþin
poziþii anumite, ci numai le dobândesc în
timp ce le mãsurãm cu anumite
instrumente” (Idem, pp. 177-178).

94

Eminescu descoperã în textul kantian o
parte din propriile sale intuiþii. De aceea,
traducerea din Critica raþiunii pure îi
procurã o stare specialã, o trãire intens
emoþionalã a momentului destãinuirii.
Participarea eminescianã la noutatea
kantianã este plenarã ºi asumatã, este un
fel de regãsire a identitãþii propriului Eu,
activat de forme apriorice transcendentale.
Asemenea lui Kant, Eminescu considera
cã la baza cunoaºterii stã Eul gânditor,
capabil de sintezã prin unitatea conºtiinþei
de sine. În acest sens, în manuscrisul
2306, la fila 52, noteazã: „Filosofia este
aºezarea fiinþei lumii în noþiuni, spre a cãror
stabilire judecata nu se serveºte de altã
autoritate decât de-a sa proprie”. Noutatea
kantianã poate fi sesizatã, împreunã cu
Constantin Noica, conºtientizând
importanþa propunerii de trecere de la
explorarea transcendentã (a ceea ce e
dincolo de lucruri) la explorarea
transcendentalã (a ceea ce este
dincoace). Explorarea transcendentalã,
menitã sã arate „cum e cu putinþã ceva?”
descompune obiectul cunoaºterii în
realitate materialã, pe de o parte, ºi
structurile formale apriorice, pe de altã
parte. Aceasta înseamnã, cum frumos a
spus Eminescu, cã I. Kant „desface ca
un ceasornicar întreg aparatul cugetãrii”
(Comentariu asupra conferinþei lui V.
Pogor) ºi recunoaºte pentru prima oarã în
istoria filosofiei, un rol activ ºi creator
subiectului cunoscãtor. Kant susþine cã
omul dispune de trei facultãþi de
cunoaºtere, respectiv sensibilitatea,
intelectul ºi raþiunea . Acestea opereazã
cu forme apriorice specifice. Sensibilitatea
oferã materia cunoaºterii cu ajutorul a douã
intuiþii, respectiv intuiþia timpului ºi intuiþia
spaþiului. Intelectul asigurã forma
cunoaºterii, cu ajutorul a 12 categorii,
privilegiate fiind categoria de substanþã ºi
categoria de cauzalitate. Iar raþiunea,
formã fãrã materie, opereazã cu trei idei
apriori, respectiv ideea de libertate, ideea
nemuririi sufletului ºi ideea de Dumnezeu.
Pentru cunoaºterea ºtiinþificã trebuie sã
coopereze sensibilitatea ºi intelectul,
respectiv materia ºi forma. În ce priveºte
raþiunea, fiind formã lipsitã de materie,
oferã ºi ea cunoºtinþe, însã acestea sunt
doar iluzorii. Sintetic vorbind, folosind
cuvintele lui Mihai Cimpoi, „Procesul
cunoaºterii îºi are punctul de pornire în
cadrul experienþei, dar o parte din
cunoºtinþe sunt generate de facultãþile
noastre cognitive, fiind, prin urmare,
apriorice” (Idem, p. 196). Deºi nu încape
nici o îndoialã asupra faptului cã Eminescu
a cunoscut în profunzime sistemul kantian,
nu înseamnã cã drumul sãu de poet-filosof
a fost vitregit de originalitate. Preocupat
de problematica omului ºi a cunoaºterii,
el a þintit, dincolo de schematica rigidã
kantianã, cãldura vieþii. Cum spuneam,
Eminescu a înþeles cã nu este suficient
sã se manifeste nici numai ca simplu
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ontologice din secolul XX. Discuþia este
începutã cu referire la simbolul cercului,
privit ca o permanenþã în istoria culturii,
ca manierã tradiþionalã de a sugera spaþiul
autarhic al eului. „Organizat armonios în
jurul propriului centru, cercul ne indicã, prin
simplitatea sa graficã, o puternicã
individualizare. Hotarul dintre eu ºi lume e
marcat de linia subþire care s-a închis.
Sensul care nu-i scapã, evident, lui
Eminescu e puternica focalizare ºi
individualizare operatã de actul încercuirii”
(Idem, p. 236). În legãturã cu viziunea
cosmicã eminescianã, Mihai Cimpoi
aduce în discuþie, pe lângã modelul
platonician (calota sfericã ºi muzica de
octocord), ori cel kantian (pluritatea lumilor)
ºi conceptul aristotelic al miºcãrii circulare,
ca mãsurã a tuturor celorlalte miºcãri,
inclusiv a vieþii omului. Circularã este ºi
traiectoria cunoaºterii eminesciene.
Hyperion-cel-Tânãr lãrgeºte cercul
cunoaºterii, aspirând spre nemarginile
gândirii, iar maturul Hyperion îl îngusteazã,
convins fiind de adevãrul cã numai ceea
ce face parte din cercul propriu poate fi
cunoscut. Dar pentru ajungerea la acest
adevãr trebuia fãcutã miºcarea. „Lãrgirea
iniþialã ca ºi restrângerea finalã, creeazã
o lume eminescianã omogenã, sfericã,
asemenea celei goetheene, dostoievskiene, faulkneriene” (Idem, p. 240).
Viziunea eminescianã este pusã în
legãturã ºi cu „modelul de lume” elaborat
de iluminiºti, care împreuneazã latura
speculativã cu cea empiricã în cunoaºtere.
De aceea, omul lui Eminescu „va cãuta
un cerc epistemologic restrâns, în care
armonia ºi ordinea internã sã domine, un
cerc care sã înscrie, însã, în el toate cercurile
cercetãrii (= cunoaºterii)” (Idem, p. 241).
Cercul eminescian înseamnã unitatea
finitului cu infinitul, o miºcare în-fiinþãtoare,
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el devine mai mult stoic decât sceptic.
Sau, cum spune Mihai Cimpoi, „nu
pesimist, ci mai degrabã grav este
Eminescu, aliniindu-se prin aceasta
spiritelor mai bune, adicã celor
problematice «catilinare», superioare” (M.
Cimpoi, Op. cit., p. 213). ªi cu aceastã
disponibilitate, „raportat la treptele
hegeliene, spiritul eminescian cunoaºte
mai degrabã liniºtea unitãþii, cuceritã stoic,
decât neliniºtea conºtiinþei nefericite”
(Idem, p. 215). Mai departe, autorul cãrþii,
deºi este interesat, cu precãdere, de
aspectele ce îi apropie pe Eminescu ºi
Hegel, evidenþiazã ºi unele deosebiri. „Atât
de apropiaþi în modul de a concepe ºirul
fenomenologic al treptelor cunoaºterii
(explicat ºi de predispoziþia spre
schematism ce-i caracterizeazã), omul lui
Hegel ºi omul lui Eminescu se despart
prin felul în care ajung «la sine acasã»”
(Idem, p. 222). Omul lui Hegel, al unui
filosof, deºi descoperã atâtea contradicþii,
gãseºte forþa necesarã sã le împace,
rãmâne liniºtit ºi acceptã gândul cã tot ce
este real este raþional. In timp ce omul lui
Eminescu, al unui poet-fîlosof, deºi cautã
certitudini de sine, le descoperã doar parþial
ºi temporar, întrucât orice contradicþie
descoperitã îl frãmântã, îl atenþioneazã cã
trãieºte, totuºi, în apropierea „cercului
strâmt”, cu toate limitele lui corozive.
„Omul hegelian ºi-a pierdut esenþa
(Sinele), dar se împacã uºor cu prozaica
realitate ºi se sacrificã (în finalul
Fenomenologiei) ºtiinþei, conceptului.
Cunoºtinþele universale ale omenirii se
impun ca o realitate obiectivã cu mult mai
puternicã decât omul singular. Unica
realitate adevãratã este ideea absolutã,
ridicatã la rang de valoare supremã: având
statutul de obiectivitate ºi de cauzã finalã
a existenþei, ea nu mai dã seama de viaþa
individualã, consideratã fragmentarã,
secundarã, nesubstanþialã” (Idem, p. 230).
De partea cealaltã, „Pentru Eminescu,
omul este, însã, «o nouã întrebare pusã
Universului», o fiinþã individualã care nu
se poate împãca hegelian cu pierderea
individualitãþii. El coboarã în istorie, ca ºi
autorul Fenomenologiei, dar nu pentru a
ajunge la un înþeles conceptual al ei, ci
pentru a gãsi «cheile de aur» ale trecutului,
potrivite ºi «porþilor inimii» sale” (Idem, p.
230). Dupã aceste frumoase comentarii,
cred cã cea mai nimeritã este o apreciere
referitoare la ultimele douã capitole:
„«Schiþa» eminescianã a lumii e dialecticã,
e complementar hegelianã ºi kantianã...
Eminescu, în calitatea sa de mare poet al
fiinþei, este de neconceput fãrã hegelianismul ºi kantianismul sãu prin
excelenþã dialectic” (Idem, p. 232).
Tot despre filosofia eminescianã este
vorba ºi în capitolul „Cercul ce lumineazã
tetrada” (Eminescu ºi „luminiºul” lui
Heidegger). De data aceasta atenþia este
îndreptatã asupra unor intuiþii ale poetuluifilosof ce anticipeazã dezbaterile
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filosof, nici numai ca simplu poet. Oricum
- noteazã Mihai Cimpoi - „Kantianismul lui
Eminescu e adânc, de esenþã, ºi þine de
freamãtul intim al gândirii sale... Intimitatea
dialogului dintre învãþãcel ºi bãtrânul
dascãl îndrumã mereu naraþiunile ºi
poeziile pe o albie a metaforei intelectuale”
(Idem, p. 198). Predispoziþia sufleteascã
eminescianã aduce muzica lirismului ºi
îmbracã ideile seci kantiene, pentru a
reface armonia lumii. „Nu avem, de aceea,
de a face, la Eminescu, cu influenþe în
sensul obiºnuit al cuvântului, ci cu reflexe
intime ale kantianismului” (Idem, p. 198).
Structurat sub forma unui dialog filosofic
de iniþiere, fragmentul narativ Archaeus
confirmã indubitabil acest adevãr. Un merit
al lui Mihai Cimpoi este ºi acela de a fi
evidenþiat rolul ironiei la gânditori de
altitudine, precum Kant ºi Eminescu.
Pentru cã tocmai datoritã spiritului ironic,
Eminescu, maestru al jocului ce amestecã
realitatea ºi visul, ajunge sã construiascã
reprezentarea unei lumi vãzutã ca o
comedie. Într-un fel de concluzie la tema
privind kantianismul lui Eminescu, autorul
cãrþii noteazã: „Omul singur se încurcã
definitiv în cãutarea adevãrului deplin.
Poveºtile sunt acelea care ne ajutã sã ne
amestecãm visurile ºi gândurile cu ale lor:
«în ele trãieºte Archaeus...». E frumosul
mit eminescian, care a topit într-o
supraimagine vie ºi concretã toate
imaginile goale kantiene” (Idem, p. 204).
Bucuria întâlnirii cu fîlosofia
eminescianã se continuã ºi în capitolul
urmãtor, intitulat Odiseea fenomenologicã
a spiritului (Eminescu ºi Hegel). O
problemã mult discutatã în eminescologie
ºi soluþionatã, de cele mai multe ori
contradictoriu. La timpul sãu, George
Cãlinescu a formulat opinia cã, pentru
Eminescu, maniera lui Hegel „rãmâne
complet strãinã ºi n-avem dovezi cã poetul
ar fi citit Fenomenologia Spiritului, sau cã
s-ar fi lãsat câtuºi de puþin captat de
dialectica operei” ( Opera lui Mihai
Eminescu, vol. I, Editura Minerva 1976,
p.647). Mihai Cimpoi receptând corect
sugestia lui Constantin Noica, aceea de a
nu ne mai „odihni în Cãlinescu”, cu mult
curaj formuleazã o opinie contrarã. ªi bine
face întrucât deschide noi perspective
pentru eminescologie, alãturi de cele
propuse de I. Lupaº, Al. Dima ori T. Vianu,
toþi dispuºi sã interpreteze nuanþat
provocarea poetului-filosof, potrivit cãreia
„istoria omenirii e desfãºurarea cugetãrii
lui Dumnezeu” (Scrisoarea din 3/15 august
1871, cãtre Dumitru Brãtianu, în legãturã
cu proiectul serbãrii comemorative de la
Putna). Adevãrul este cã eul eminescian,
puternic personalizat ºi dinamic, deºi crede
în „nemarginile gândirii”, nu poate uita cã
„ceea ce este etern nu este esenþial pentru
om”. Pânã la urmã însã, ºansa o
descoperã în propriile sale pasiuni, care-l
ajutã sã gãseascã stabilitate chiar ºi în
caracterul fluctuant al stãrilor. De aceea
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o apropiere de certitudine, în sensul
ontologiei spiritului românesc, o confirmare
a ceea ce Constantin Noica numeºte
„devenire întru fiinþã”, este drumul în spiralã
al eului. „Miºcarea în dans circular prin
inele concentrice implicã sinele într-o
ascensiune sigurã spre esenþa sa ce se
menþine neschimbatã. E chiar drumul în
spiralã a eului eminescian” (Idem, p. 243).
Ca ºi la Heidegger, la Eminescu limbajul
formeazã hora cuvintelor în care se
oglindeºte lumea ºi care þine cumpãna
gândirii. Înaintarea în cunoaºtere
presupune, însã, periclitarea cumpenei,
întrucât numai miºcarea poate lumina fiinþa
lumii. „La Heidegger adunarea lucrurilor se
datoreazã cercului ce lumineazã tetrada
(cercul ºi pãmântul, muritorii ºi divinii,
formând un Tot ce pleacã de la o unitate
originarã), la Eminescu rotaþiunea instituie
sistemul universului prin jocul micilor
icoane ºi al cumpenei puse în cumpãnã.
Oricare ar fi modul de a-1 concepe, jocul
lumii, «cercetat mai de aproape»,
lumineazã ceva din enigma Fiinþei” (Idem,
p. 244).
Capitolul urmãtor, al ºaptesprezecelea, intitulat Golul ºi plinul fiinþial, pune
în discuþie, pe scurt, raportul dintre raþional
ºi afectiv în . creaþia lui Eminescu.
Problemã dificilã dar care trebuie abordatã
cu curaj. Cu atât mai mult cu cât, se pare,
ºi în tratarea acestui subiect, cercetãtorii
s-au „odihnit în Cãlinescu”. Încã de la
începutul acestui text Mihai Cimpoi,
valorificând câºtigurile din capitolele
anterioare, ne atenþioneazã cã „viziunile
eminesciene nu pot fi pur eleate; ele au
ca dat prim, tranzitoriul, deci schimbarea...
manifestãrile eului sãu sunt dinamice ºi
puse constant sub semnul tranzitoriului,
al trecerii de la momentul dispoziþional la
o stare complexã” (Idem, pp. 246-247).
Este o miºcare care vine din tensiunea
sufletului, un dor care poartã gândul, o
modalitate naturalã de stimulare reciprocã
a afectivului ºi raþionalului. Aceasta
înseamnã cã dialectica eului cu lumea,
sub exigenþa pãstrãrii identitãþii, este una
complexã. Înseamnã mai departe cã, dacã
viziunile lui Eminescu nu erau pur eleate,
ele nu erau nici pur heraclitiene. Observaþia
este valabilã pentru orice fiinþã creatoare,
fapt demonstrat ºi de Valery (Poezia ºi
gândul abstract). Cu atât mai mult este
valabilã pentru un geniu de talia lui
Eminescu. Problema care rãmâne
deschisã este cu privire la rolul pe care
poetul-filosof îl acordã reflecþiei în procesul
de creaþie. La aceastã interogaþie,
rãspunsul lui Mihai Cimpoi începe cu
premisa cã „Metapoetica eminescianã
este esenþialmente o mitopoeticã, o
poeticã naturalã bazatã pe intuiþii
sufleteºeti sigure” (Idem, p. 248), cã
Eminescu cãuta raporturi organice între
fantezie ºi reflecþie. Adevãrul premisei este
întemeiat chiar de un text al geniului,
privitor la un proiect de roman: „Nu sunt

încã în clar nici cu forma, nici cu fondul;
nici cu pãrþile singulare, nici cu raportul în
care acestea sã steie”. Adevãrul este cã
fãrã prezenþa conceptului, care sã
structureze unitar, chiar ºi încãrcãtura
afectivã, creaþia lui Eminescu nu putea
exista. În fapt, „Eminescu are, succesiv,
nostalgia «golului», ca ºi a vieþii imediate,
drama cunoaºterii consumându-se între
perspectiva integratoare a obiectului ºi cea
care aratã marginea” (Idem, p. 251). Altfel
spus, „Între narcisica ºi blânda contemplare
ºi imobilitatea eleatã a lui Hyperion, dominã
o stare de poezie naturalã, în cadrul matern
al cãreia Eminescu ba recreeazã lumea,
dansând ºi cântând ca indicul Shiva (în
ipostaza de bard), ba îi reproduce ritmurile
esenþiale, ba o coloreazã intens cu razele
roºii ale unei flãcãri ce vâlvoieºte ritmic,
concentrând simbolic consumul lui psihic”
(Idem, p. 254). Pe baza unor asemenea
argumente, în mod firesc, este formulatã
ºi concluzia, potrivit cãreia „Omul
eminescian întinde peste abis o punte
muzicalã care instaureazã Fiinþa în golurile
pe care le presupune trecerea. El întinde
în univers o arfã orficã «de cântãri
umflatã», generând un Plin Fiinþial” (Idem,
p. 255).
Ultimul capitol al cãrþii, Dialogul dintre
Poet ºi Demiurg, creioneazã portretul
presupusului interlocutor cu care
Eminescu parcurge aventura cunoaºterii
Fiinþei. „Dialogul poetului cu Demiurgul
cunoaºte toate treptele scãrii ontologice
a cãutãrii Fiinþei ºi este pãtruns de un
puternic suflu tragic, de esenþã elinã ºi
dacicã - în proiectul de tinereþe al
Dodecameronului dramatic - ºi de esenþã
mioriticã ºi, totodatã, problematic
axiologicã în sensul gândirii moderne în
etapa finalã” (Idem, p. 256). Dezvoltând
ideile acestui fragment, Mihai Cimpoi
observã cã deºi în aparenþã dialogul dintre
Poet ºi Demiurg este armonios, în realitate
nu lipsesc nici nuanþele de opoziþie. Mai

ales atunci când tânãrul poet-filosof este
frãmântat de marile întrebãri privind sensul
existenþei. Interesantã se dovedeºte ºi
încercarea de a descoperi similitudini între
Demiurgul eminescian ºi diferite ipostaze
ale Absolutului, de la Primul Motor
aristotelic pânã la Unul lui Plotin. Adevãrul
este cã Eminescu a cãutat în permanenþã
un principiu care sã întemeieze ordinea
fiinþei ºi sã dea sens existenþei umane.
Iar atunci când nu a gãsit o asemenea
Forþã a trãit tragedia neputinþei. „Printr-o
asemenea verticalitate a gândirii, omul
eminescian evolueazã de la Dumnezeul
gnostic doar revelat prin fascicole de
luminã intensã la Demiurgul-ontologic cu
care este consubstanþial ca geniu în care
sunt puse «nemargini de gândire»” (Idem,
p. 259). Cu aceastã idee este pregãtit ºi
finalul cãrþii: „prin consubstanþialitatea sa
cu divinul, Hyperion devine vârful cel mai
luminiscent al Fiinþei pe care îl relevã
adâncimile eului eminescian narcisic contemplate... Hyperion închide cercul fiinþial
al întoarcerii în totul mioritic (al
platonicienei întoarceri la Unu ºi Identic)
ºi al redãrii Sinelui profund, pe care îl
deschide Narcisul începuturilor” (Idem, pp.
261-262).
La capãtul acestei lecturi lente ºi
interesante, se impun câteva recunoaºteri.
Dialogul cu Mihai Cimpoi, prin intermediul
acestei cãrþi a fost de un real câºtig. Pe
lângã plãcerea lecturii, asiguratã de stilul
îngrijit ºi exprimarea frumoasã, am avut
ocazia sã-mi întãresc unele convingeri
privind filosofia lui Eminescu, sã-mi
zdruncin altele ºi sã-mi pun noi întrebãri.
Este o carte de care voi avea nevoie
oricând, dincolo de aceste însemnãri.
Ideea este cã, potrivit concepþiei lui Mihai
Cimpoi, Eminescu este un Poet al Fiinþei.
Iar prezentele însemnãri trebuie sã fie
împãnate cu noile argumente pe care
autorul le aduce în cãrþile urmãtoare.

Sau, poate, controversele cu tatãl
sãu [i cu tradi]ia propriei origini, care
condamnã categoric un asemenea gest:
„Dupã opinia iudaismului rabinic,
sinuciderea este înruditã cu crima. De
fapt, nu este permis sã te atingi de propria ta via]ã, dupã cum nu este permis
sã te atingi nici de via]a altora.
Sinuciga[ul care a ac]ionat pe deplin
con[tient, în mod voluntar [i premeditat,
nu are dreptul la onorurile care li se
acordã în mod normal mor]ilor.”2
Cãci Julius Mordecai Pincas
(numele artistului la na[tere) provenea
dintr-o veche familie sefardã, mama
(Sofie Russo) ajungând în Bulgaria pe o
filierã italiano-sârbeascã, iar tatãl
(Marcus Pincas, din pãrin]i cu numele
Pinas) având un traseu turcesc.
Cãsãtoria „fondatoare” a avut loc la
Russe (Bulgaria), unde s-a nãscut primul
copil (Samuel), dintre cei 11 ai familiei.
Apoi Marcus [i Sofie se mutã la Vidin,
unde se va na[te Julius Mordechai
Pincas (cum a fost înscris în acte viitorul
artist) la 31 martie 1885, el fiind al optulea
descendent.
În 1892, Marcus Pincas [i-a mutat
afacerile [i familia la Bucure[ti. Aici a
început copilul Julius, în vârstã de 7 ani,
sã-[i îmbogã]eascã memoria afectivã –
conform unui precept al lui Marcel
Proust (conteazã enorm, pentru un artist, memoria de la 6 la 11 ani 3).
Instalat în cartierul evreiesc
Vãcãre[ti-Dude[ti, magazinul de cereale
„Marcus Pincas & Co” [i împrejurimile i-au
oferit lui Julius mediul divers colorat în
care a crescut [i a început sã cunoascã
lumea. Pe la vârsta de 14-15 ani el deja
î[i ajuta tatãl în activitatea comercialã.
Dar de câte ori prindea un moment liber,
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Cu douã sãptãmâni înaintea
vernisajului sãu de la Galerie Georges
Petit din Paris (programat la 20 iunie
1930), Jules Pascin a reu[it sã
cutremure întreg Montparnasse-ul: s-a
sinucis în propriul atelier printr-o triplã
execu]ie – otrãvire, tãierea venelor de la
mânã [i spânzurare de clan]a u[ii. A[a
l-a gãsit Moïse Kisling. Pe un perete
scrisese cu sânge „Adieu Lucy”, iar pe
o masã lãsase un petec de hârtie cu un
înscris testamentar pentru Lucy Krogh
(iubita obsesivã) [i Hermine Lionette
Cartan-David.
Gestul pare cu atât mai ciudat cu
cât Pascin se afla în plinã glorie artisticã.
De ce a fãcut asta? Întrebare fãrã
rãspuns, lãsând loc altor întrebãri:
„Prieteni, cunoscu]i apropia]i sau mai
îndepãrta]i, discutau în jurul mormântului
deschis (...) mult prea multe versiuni;
ce l-a determinat sã se sinucidã (cu
siguran]ã cã nu întâmplãtor în ajunul
vernisajului sãu)? Înstrãinarea Lucyei?
Colicele sale biliare [i hepatice devenite
de multã vreme insuportabile [i datoritã
cãrora ajunsese la un anumit morfinism?
Denun]ul murdar pus la cale la Sanaris
de un grup de filistini de pe Riviera
împotriva lui [i a altor doi colegi strãini
[i ordinul de expulzare (care l-a indignat
în asemenea mãsurã încât la un banchet
de protest prezidat de Picasso [i-a rupt
rozeta Legiunii de Onoare de la
butonierã, repetând monoman [i profetic
fiecãruia în parte [i mie: Plus d[illusion!
Suntem deja condamna]i cu to]ii!)? Sau
îndoiala bolnãvicioasã, latent letalã fa]ã
de importan]a lui picturalã, pe care totu[i
nici unul dintre rivalii sãi nu o
subapreciase cu atât de rea voin]ã ca,
autocritic, el însu[i, Pascin?” 1

adolescentul nostru se grãbea cãtre
„Crucea de piatrã”, faimoasa zonã în
care func]ionau vreo 20 de bordeluri.4
Un client obi[nuit al „stabilimentelor”
putea sã aibã o impresie deta[atã, rece,
în privin]a personajelor locului, precum
Constantin Beldie: „În zadar ve]i cãuta
la aceste femei vreo fãrâmã de
personalitate proprie, subiectivã,
orginalã, simplu egoistã. Sunt ca ni[te
automate, dotate cu ni[te mecanisme
la dispozi]ia aceluia care plãte[te, a[a
cum erau pe vremuri bufetele automate
din Bucure[ti...”5 Dar un artist, fie el [i
în devenire, sim]ea diferit, era implicat
altfel, descoperind aspecte invizibile
pentru vizitatorul comun. Ceea ce se va
vedea în opera ulterioarã a lui Jules
Pascin. Fiecare detaliu biografic
conteazã în acest caz: „Acolo (în
Bucure[ti – n.m.) [i-a însu[it Pascin
primele arme ale sexualitã]ii a cãrei aurã
scandaloasã îl va înso]i toatã via]a: s-a
îndrãgostit de o femeie cu un parfum de
douã ori mai otrãvitor. Întâi, pentru cã el
avea cincisprezece ani [i ea treizeci.
Apoi, pentru cã ea conducea o afacere
care-i asigura dispre]ul sufletelor
cuvioase din ora[. Era patroana unicã a
celui mai mare bordel din Bucure[ti,
stabiliment de care tânãrul Pascin era
foarte interesat, contrariind prin aceasta
autoritatea familialã.”6
Dincolo de legenda urbanã care a
depã[it realitatea, cert e cã Julius –
desenând siluete feminine [i mai ales
fetele tinere din bordel, cu acceptul [i
complicitatea patroanei – aici a început
sã deseneze [i tot aici [i-a fixat tema
obsedantã a artei sale. Aceasta l-a fãcut
celebru, dar i-a adus [i multe necazuri.
Consecin]e imediate: tatãl sãu l-a scos
din „mediul toxic”, trimi]ându-l sã
studieze la Viena [i i-a impus sã-[i
schimbe semnãtura, pentru a nu-l face
de râs. A[a a devenit Pincas, prin
anagramare, „Pascin”!
Totu[i, pânã sã porneascã pe
itinerarul sãu ulterior (München, Berlin,
Paris, SUA [i retur), Jules Pascin a
apucat sã lase în familie [i la prietenii
din Bucure[ti o sumã de lucrãri. Am gãsit
douã dintre ele într-o colec]ie privatã, în
urmã cu câ]iva ani. Sunt desene
„cumin]i”, naive, de începãtor (datând din
1900-1901), mai curând cu o
semnifica]ie documentarã, similare cu
acelea aflate în colec]ia Muzeului
Na]ional de Artã al României, dar fãrã
sã abordeze nuditatea.7
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des femmes. Il y avait un temps, où j’ai
bien dessiné. C’est fini depuis
longtemps. J’ai raté ma vie. Je suis un
homme foutu.”9
Scena înmormântãrii lui Jules
Pascin a fãcut o lungã carierã în
anecdotica artei. Cortegiul multicolor [i
zgomotos (un amestec de arti[ti,
scriitori, ziari[ti, pedera[ti, chelneri,
prostituate, cer[etori [i mul]i curio[i) a
uimit Parisul. Întâmplãtor, pe 7 iunie
1930, scriitorul Mihail Sebastian se afla
[i el acolo. Peste aproape un an (cf.
ziarului Cuvântul, 3 apr. 1931), acesta
rememora evenimentul. Din textul
relatãrii, re]in un moment semnificativ:
„Abia la cimitir, un fapt mãrunt a pus
dintr-o datã pe aceastã scenã un
nea[teptat accent de tragedie. Un
prieten al mortului – André Salmon? – a
încercat sã spunã în fa]a gropii deschise
câteva cuvinte de rãmas bun. Dar l-au
înecat lacrimile [i a trebuit sã fie dus de
acolo. Atunci, din mul]ime s-a desprins
un om bãtrân. Vorbea rar, cu o lini[te
voluntarã, lipsitã de duio[ie. Mai târziu
am aflat cã fusese scriitorul evreu
Schalom Asch. Vorbea în idi[. Câ]i din
ascultãtorii aceia francezi, ru[i, bulgari,
italieni vor fi priceput ce spunea? Dar
era în vorbele lui o cruntã disperare ce
suna ca un blestem sau ca un apel, un
cântec legãnat ce se adresa mor]ii
înse[i.”10
Evenimentul s-a petrecut în
Cimetière de Saint-Ouen, unde trupul lui
Jules Pascin a fost îngropat prima datã.
Peste aproape un an, familia a mutat
rãmã[i]ele pãmânte[ti ale artistului în
Cimitirul Montparnasse. A[adar, pentru
ca paradoxul sã fie total, dupã o triplã
sinucidere era obligatoriu ca pictorul
nostru sã aibã mãcar douã înmormântãri!
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Faptul cã desenele respective nu
sunt singurele lucrãri rãmase de la Jules
Pascin în România îl aflãm din memoriile
scriitorului rus Ilia Ehrenburg, care l-a
cunoscut bine mai târziu, în Paris.
Ehrenburg a fãcut o vizitã în capitala
noastrã dupã Al Doilea Rãzboi Mondial,
în 1945, fiind contactat aici de un frate
al pictorului. Iar acesta i-a mãrturisit:
„Credeam cã fratele meu e un nebun. A
fãcut artã [i apoi s-a spânzurat. Eu am
fost un om bogat. Îmi pare rãu cã nu pot
sã vã arãt ce parc aveam, ce copaci [i
ce pãsãri. Eram cãsãtorit cu o femeie
din aristocra]ia româneascã. Dar iatã cã
a venit fascismul... Voiam sã-mi pãstrez
averea [i am transcris-o în întregime pe
numele so]iei mele, care era o arianã
purã [i apar]inea unei familii de boieri de
vi]ã veche. De îndatã ce a pus mâna pe
hârtii, m-a pãrãsit. Nu mai am bani. Am
un apartament, mobilã, trãsurã. {tiu cã
în curând n-o sã mai am nici asta. Ieri,
au vrut sã mã distrugã pentru cã eram
evreu, mâine mã vor distruge pentru cã
sunt exploatator. Da, acum îmi dau
seama cã fratele meu a fost cu mult mai
inteligent. Am citit într-un ziar francez
cã desenele lui se vând la licita]ie. Cu
creionul a [tiut sã facã bani adevãra]i.
Pe când eu am avut în mânã monede
false. {i apoi a [tiut sã se spânzure la
timp. Orice s-ar spune, nebunul sunt eu
[i nu el!.. Mai am destule lucruri de-ale
lui. N-am inten]ia sã fac comer] cu ele.
Vreau sã le donez unui muzeu bulgar.”8
Cu ocazia acelei întâlniri, douã desene i
le-a fãcut cadou lui Ilia Ehrenburg.
Dupã plecarea din Bucure[ti (1902),
unde nu a mai revenit niciodatã – dar
unde [i-a însu[it tema dominantã a
operei sale [i pseudonimul –, Jules
Pascin a urmat drumul unei cariere
fulminante: a studiat arta la Viena,
München [i Berlin (stabilind o strânsã
colaborare cu vestita revistã
Simplicissimus), iar în 1905 s-a instalat
la Paris (Foto 6: J. Pascin la Café du
Dôme, Paris, în 1910); acolo a început
sã expunã în galerii, a devenit foarte
cunoscut, încât [i Armory Show din New
York l-a solicitat pentru o expozi]ie
(1912); înainte de izbucnirea Primului
Rãzboi Modial a plecat în America (unde
a fãcut sute de desene în sudul SUA [i
în Cuba); acolo s-a [i cãsãtorit cu
pictori]a Hermine Lionette Cartan David
(1918); s-a întors la Paris (1920), lucrând
intens, expunând cu succes, câ[tigând
mul]i bani [i la fel de mul]i prieteni, dar
bând peste mãsurã [i ducând o via]ã
dezordonatã.
Îi plãcea sã provoace [i cultiva
paradoxul: „Dacã cineva îi vorbea lui
Pascin despre arta lui, îl pãrãsea fãrã
niciun rãspuns, sau îi rãspundea: Je
vous donne un bon conseil: ne vous
occupez de ma peinture. Elle ne vaut
pas la peine. Occupez-vous de la vie et

Note
Note:
v. Walter Mehring, Verrufene
Malerei, Diogenes Verlag, Zürich,
1958 (ed. rom. 1975);
2
cf. Jean-Christophe Attias, Esther
Benbassa, Dictionnaire
de
civilisation juive , Ed. LarousseBordas, Paris, 1997 (ed. rom. 1999);
3
v. În cãutarea timpului pierdut
(toate edi]iile)
4
este semnificativ faptul cã, la
câ]iva ani dupã mutarea familiei
Pincas în capitala României,
Serviciul sanitar al ora[ului simte
nevoia sã reglementeze fenomenul
prostitu]iei,
editând
un
REGULAMENT pentru privegherea
prostitu]iei în ora[ul Bucure[ti.
Investit cu decretul regal nr. 1.085
din martie 1898; unde, la Art. 10, se
preciza: „Se considerã casã de
prostitu]ie o casã în care locuiesc
sau se adunã unua sau mai multe
femei sub patronagiul proprietarei
sau locatarei acelei case, care e
responsabilã pentru paza bunei
ordini. De asemenea, se vor
considera case de prostitu]ie
locuin]ele în care [ed una, douã sau
mai multe prostituate împreunã,
fãrã a se afla sub patronagiul uneia
dintre ele.” – cf. Adrian Majuru
(coord.),
Prostitu]ia
între
cuceritori [i plãtitori , Ed.
Paralela 45, Pite[ti, 2007;
5
v.
Constantin
Beldie,
Caleidoscopul unei jumãtã]i
de veac în Bucure[ti (19001950)
[i
alte
pagini
memorialistice , Ed. Humanitas,
Bucure[ti, 2014;
6
v. Dan Franck, Bohèmes. Les
Aventuriers de l’Art moderne
(1900-1930), Ed. Calmann-Lévy,
Paris, 1998 (ed. rom. 2003);
7
ca o curiozitate, precizez cã douã
desene de J. Pascin, de astã datã
„comme il faut” (adicã fãrã sã
afi[eze sexualitatea, însã realizate
cu mâna sigurã a artistului deja
consacrat), se gãsesc în colec]ia
Muzeului Memorial „Octavian
Goga” de la Ciucea, probabil
cumpãrate de scriitor la Paris, prin
anii ’30;
8
v. Ilia Ehrenburg, Oameni, ani,
via]ã (vol. 3), Ed. Univers,
Bucure[ti, 1972 (col. „Meridiane”),
trad. Tatiana Nicolescu;
9
„Vã dau un sfat bun: nu vã mai
ocupa]i de pictura mea. Nu meritã.
Ocupa]i-vã de via]ã [i de femei. A
fost o vreme când desenam bine.
S-a terminat demult. Mi-am ratat
via]a. Sunt un nenorocit.” – cf.
Walter Mehring, idem;
10
v. Mihail Sebastian, Itinerar
spiritual francez , Ed. Hasefer,
Bucure[ti, 2007.
1

semnau
cu
pseudonim spre a
nu li se cunoa[te
identitatea [i a nu fi
urmãri]i în vreun
proces de presã
precum Sandy [i
Dprx,
iar
la
„Mojicul”, care avea
drept redactori pe
gazetarii Archibald
(G. Rãdulescu), Ion
Gorun (Al. I. Hodo[),
Maximin (G. MillianMaximin) [i Mefisto
(M.S. Faust-Mohr),
se manifestau ca
desenatori satirici
Gilly (Anghel Gh.
Pomescu), Hugo
Square [i N. Petrescu-Gãinã. Când, în
timpul refugiului la Ia[i din 1917-1918,
Ranetti împreunã cu Petre Locusteanu
au editat o revistã de umor intitulatã
„Greerul” ca o continuare fireascã a
dispãrutei „Furnici”, l-au avut drept principal desenator pe B[Arg (Ion
Bãrbulescu). În „Adevãrul”, pe prima
paginã era publicat, destul de des, câte
un desen umoristic sub genericul
Adrian-Silvan Ionescu

În perioada neutralitã]ii, dar [i în
aceea a conflictului armat care i-a gãsit
oponen]i în Marele Rãzboi, monarhii celor
douã ]ãri vecine, România [i Bulgaria,
au fost ]inta ironiilor revistelor umoristice
[i subiect recompensant pentru
caricaturi[tii care le deserveau. În vreme
ce la noi în ]arã peni]ele înveninate ale
desenatorilor satirici au fost foarte active în intervalul 1915-1916, dupã ce
bulgarii s-au alãturat Puterilor Centrale
în conflictul armat mondial, confra]ii de
la sud de Dunãre au devenit interesa]i
de subiectul românesc pe care l-au tratat
deosebit de virulent abia dupã ce am
devenit inamici, în toamna lui 1916.
La Bucure[ti, în acel interval,
apãreau trei reviste de umor: „Furnica”,
„Veselia” [i „Mojicul”, iar ziarul „Adevãrul”
avea aproape zilnic o caricaturã în
paginile sale. La Sofia erau publicate
douã reviste similare, „Baraban” [i
„Bãlgaran”.
La „Furnica”, periodic condus de
George Ranetti [i N. D. }ãranu,
caricaturi[tii care colaborau constant
erau Ary Murnu [i Francis {irato; la
„Veselia”, aflatã sub redac]ia lui C.
Cosco, principalul ilustrator era SanGeorge la care se mai alãturau al]ii ce

Chestia zilei, ai cãror autori erau Iosif
Iser sau Alex. Marin.
La hebdomadarele bulgare
caricaturile erau elaborate de Petãr
Paspalev, Raiko Aleksiev, Petãr Pavlov
[i, cel mai important dintre ei,
Aleksandãr Bojinov, care era [i
redactorul [ef al lui „Bãlgaran”,
considerat pãrintele caricaturii bulgare.
Ne propunem sã analizãm, comparativ,
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Doi monarhi vecini, inamici `n vâltoarea Marelui R\zboi
[i caricatura vremii lor
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Tema nasului suveranului vecin era
motivul principal al sãge]ilor
caricaturi[tilor români. Pentru acest nas
foarte mare – de a cãrei dimensiune
fãcea chiar posesorul haz, cu un înalt
sim] al autoironiei, considerându-l o
trompã, iar pe sine însu[i un în]elept
elefant5 - ]arul bulgarilor fusese poreclit
„Nazone”. Pe seama acestei
caracteristici a figurii sale s-a glosat
foarte mult în periodicele noastre fiind
adesea reprezentat fie ca un pahiderm,
fie ca saltimbanc de circ. Cum Marele
Rãzboi pãrea, din afarã, un mare
spectacol, Murnu a imaginat o
reprezenta]ie într-o arenã unde
protagoni[tii erau ]arul Ferdinand [i
kaiserul Germaniei, iar spectatori regele
României [i membrii guvernului sãu Ion
I. C. Brãtianu, Barbu {tefãnescu
Delavrancea, Take Ionescu [i Nicolae
Filipescu, a[eza]i de-o parte [i de alta a
reprezentãrii simbolice a ]ãrii sub
înfã]i[area unei ]ãrãnci plictisite de
reprezenta]ie, care cascã de-i trosnesc
fãlcile. Stând în echilibru pe un glob
terestru, ]arul îl sus]ine în vârful nasului
pe kaiser ce, executând o periculoasã
acroba]ie, se sprijinã în ]epu[a cã[tii
sale, fãcându-l sã sângereze pe aliat.

Tot Murnu l-a reprezentat pe ]ar în
chip de elefant cãlãrit de marele sãu
aliat. Pe trompã suflã foc [i parã, în
vreme ce obuzele zboarã pe deasupra
lor. Ca un martor impar]ial, regele nostru
întreabã, în zeflemea: „Cam frig pe la
noi, Kaizere, nu-i a[a?” „Nu-mi pasã:
mul]umitã elefantului ãsta pot între]ine
toatã iarna focul în Balkani!”7

În desenul satiric na]ional,
Ferdinand al României este prezentat
totdeauna demn [i sobru, strâns în tunica sa de general de cavalerie, iar

Ary Murnu, Teatrul rãzboiului în Balcani, „Furnica” No. 14, 24 noiembrie 1915

Ary Murnu, Visul Kaiserului, „Furnica” No. 9/ 20 octombrie 1915

Între cei doi saltimbanci s-a înfiripat un
dialog plin de în]elesuri relative la situa]ia
lor [i a spectatorilor: „A cam plictisit pe
România spectacolul nostru: uite-o cum
cascã!”, remarcã împãratul german, la
care ]arul rãspunde: „N-o plâng pe ea,
Kaizere, cã stã bine: cascã-n stal, pe
câtã vreme eu... cascã-n nas!” 6

Ary Murnu, Bulgaria î[i dã foalele peste cap!, „Furnica” No. 15/ 1 Decembrie 1915

Tot aceastã chestiune este abordatã
de Ary Murnu pe ultima copertã a
aceleia[i reviste din 8 septembrie 1915.
Intitulatã Cinema-rãzboi , imaginea
reprezintã pe monarhii vecini alãturi de
un grec stând în expectativã în fa]a unui

craniu în ale cãrui gãvane se vãd, ca pe
un ecran de cinematograf, chipurile celor
doi kaiseri alia]i, Wilhelm al II-lea [i Franz
Joseph I. De falca rânjitã a hârcii stãtea
proptitã o scarã, iar legenda era
revelatoare în acest sens: „Ochii
fascinatori sau neutri gata sã intre în
gura mor]ii”.3 Tot la posibilitatea de a-i
câ[tiga pe cei doi drept alia]i se referea
[i caricatura urmãtoare a lui Murnu, Visul
Kaiserului, în care acesta, purtându-l în
cârcã pe vârstnicul împãrat austriac,
calcã pe nasurile celor doi Ferdinanzi ca
peste o punte ce leagã douã ]ãrmuri: „Ce
mai pod mi-a[ face eu pânã la
Constantinopol din Ferdinasurile astea!”4

Francisc {irato, Neutralitatea româno-bulgarã, „Furnica” No. 20/ 13 ianuarie 1915
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imaginile ce-i au ca personaje principale
pe cei doi Ferdinanzi în viziunea
desenatorilor satirici din cele douã ]ãri
vecine.
Amândoi de sânge german,
provenind din douã dinastii importante
europene, Hohenzollern [i Saxa-CoburgGotha, cei doi monarhi erau chiar înrudi]i,
iar regina Maria î[i amintea, cu plãcere,
în Povestea vie]ii mele, de vizitele la
Bucure[ti ale „unchiului” bulgar, foarte
simpatic [i hâtru, un mare biolog [i botanist, dar [i un admirabil „causeur” [i un
actor în comportament, care purta multe
inele pe degetele albe cu unghii foarte
lungi.1 Totu[i, fiecare s-a aliat cu inamicul
celuilalt [i, astfel, au devenit inamici
direc]i, confruntându-se pe câmpul de
luptã.
În timpul neutralitã]ii ambelor ]ãri,
Francisc {irato dãdea la luminã în
„Furnica” o amuzantã scenã cu monarhii
vecini îmbrãca]i civil, dar pãstrându-[i
pe cap acoperãmintele militare specifice
armatelor lor, chipiul românesc [i [apca
bulgãreascã. Ei se intersecteazã în
timpul unei plimbãri dar preocupa]i de
lectura unor periodice – Ferdinand al
României cu „Monitorul oficial” în mânã,
iar Ferdinand al Bulgariei cu „Mir” – se
aga]ã de mânerele umbrelelor ce le
strângeau sub bra] [i nici unul nu mai
putea sã înainteze. Caricatura se
intituleazã Neutralitatea româno-bulgarã,
iar legendele celor douã imagini ce se
continuã, cinematic, constituie întrbarea
legitimã a celor doi Ferdinanzi: „Cu cine
mergem?” [i „Hei, drãcia dracului, mi se
pare cã stãm pe loc!”.2

Hugo Square a închipuit o nara]iune
cu douã faze pusã sub legenda „Dacã
cineva ar îndrãzni sã tulbure somnul
românului... atunci... ca la 1913!”11 În cea
dintâi, ]arul bulgar î[i bagã nasul pe
fereastra camerei unde doarme un
doroban] ce, vigilent, se treze[te [i pune
mâna pe sabie, în vreme ce, din rama
de pe perete, chipul regelui Carol I pare
nelini[tit. În cea de-a doua, soldatul
român s-a întors pe partea cealaltã, sã-[i
continue somnul, dupã ce i-a retezat
curiosului nasul spre satisfac]ia

Hugo Square, Situa]ia în Balcani, „Mojicul” No. 52/21 februarie 1916

Sandy, Napoleon Nazone al Bulgarilor, „Veselia” No. 13/24 martie 1916

În „Veselia”, caricaturistul ce se
ascundea sub pseudonimul Dprx, publica în numãrul din aprilie 1916 o
caricaturã de sezon pricinuitã de
sãrbãtoarea Pa[telui, dar cu aluzie la
dorita [i apropiata intrare a noastrã în
rãzboi: soldatul român, cu ouã ro[ii în
mânã, îl invitã pe ]arul bulgar sã
ciocneascã cu el, iar pentru cã acesta
ezitã, îi dã cu oul în nas – „Ce, nu vrei,
stai cã-]i arãt eu ]ie! Na!” – dupã care
întoarce spatele [i pleacã lãsând
adversarul sã fie mângâiat de Kaiser:
„Consoleazã-te aliate, tot nasul tãu fu
mai tare.”15 Chiar dacã nara]iunea este
destul de spiritualã, de[i cam naivã,
desenul nu are elegan]ã, este simplist,
linia lipsitã de modula]ie [i de nerv.
Comparativ cu Petrescu-Gãinã,
experimentatul colaborator al „Mojicului”
[i al altor reviste umoristice, sau chiar
cu acelea ale colegului de redac]ie Hugo

Tot acest atelaj original asudã din
abunden]ã cãrându-l pe împãratul neam]
ce se aratã foarte mul]umit de pozi]ia
sa, cu biciul în mânã. Coperta
urmãtorului numãr al revistei are aceia[i
protagoni[ti prin[i într-un dans îndrãcit
la sunetul fluierului kaiserului, care-l
invitã [i pe român sã intre în horã, în
vreme ce acesta, mucalit, rãspunde cã
a[teaptã sã oboseascã actualii
dansatori.13
Nasul formidabil al ]arului poate fi
confundat cu un zeppelin ce î[i face
apari]ia deasupra unei a[ezãri lini[tite,
motiv pentru Square de a ilustra o
nara]iune în patru timpi, cu legende care

101

nr. 41

nr. 48

Vitraliu

aprilie 2018

Hugo Square, Teama de zeppeline,
„Mojicul” No. 58/3 aprilie 1916

Tot Hugo a semnat coperta
numãrului din 21 februarie 1916, Situa]ia
în Balcani, unde kaiserul cãlãre[te pe
nasul bulgãresc sprijinit pe umerii
alia]ilor, împaratul austro-ungar [i
sultanul otoman, spre a arãta cã
Germania este cãlare pe... situa]ie.12

produc o succesiune a tensiunii
dramatice: „Zeppelinul se zãre[te!... Se
apropie! Iatã-l! Vine! A venit! Na!”14

N. Petrescu-Gãinã, Pe frontul de la Salonic, „Mojicul” No. 74/24 iulie 1916

bãtrânului suveran ce râde, încântat, în
cadra sa.

Hugo Square, Dacã cineva ar îndrãzni sã tulbure somnul
românului... atunci... ca la 1913, „Mojicul” No. 48, 24 ianuarie
1916

remarcile sale sunt în]elepte [i ironice,
în vreme ce Ferdinand al Bulgariei apare
întotdeauna în atitudini ridicole, iar
schimbul de replici pe care îl are cu
aliatul sãu prusac ori cu ceilal]i tovarã[i
de arme îl plaseazã într-o situa]ie
penibilã de subordonare [i nesiguran]ã.
Ferdinand de la nord de Dunãre este un
raissoneur, iar cel de la sud de Dunãre
este un personaj buf [i jalnic.
Alte douã coper]i realizate de Murnu
în primele douã numere din anul 1916
ale revistei dezvoltã tema impozantului
nas bulgar. În prima imagine, ]arul se
plânge de frig [i de faptul cã alia]ii nu-i
pot ]ine de cald într-atâta încât i-a
înghe]at nasul8. În urmãtoarea ilustra]ie,
Franz Joseph se mirã de forma cã[tii
kaiserului care nu mai are ]epu[a
obi[nuitã, iar când acesta [i-o ridicã, se
vede cã pe cre[tetul imperial stã tolãnit
Ferdinand, iar nasul proeminent a trecut
prin calota cã[tii.9
În „Veselia”, sub condeiul lui Sandy,
]arul este figurat în atitudinea [i cu
vestimenta]ia inconfundabile a capului
primului imperiu francez, având legenda:
„Napoleon Nazone al Bulgarilor”10

Începând de la acest numãr,
Ferdinand al Bulgariei nu mai este
reprezentat, ca pânã la acea datã, în
mãre]ia sa cazonã, cu lente, decora]ii,
baston de mare[al [i cizme strãlucitoare, ci într-o uniformã ponositã [i
încãl]at cu opinci, dupã tipicul trupelor
sale modest echipate. În ultimul numãr
al revistei dinaintea ocupãrii Bucure[tilor
de trupele Puterilor Centrale, datat 14
noiembrie 1916, ]arul bulgar apare în
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Ary Murnu, Inven]ie bulgãreascã: rolul lui Nazone
în Balkani, “Furnica” No. 9/14 noiembrie 1916

A doua caricaturã îl prezintã pe ]ar
galopând pe un cal ce are o elice sub
coadã în vreme ce cãlãre]ul are o alta la
nas. Desenul se intituleazã Inven]ie
bulgãreascã – rolul lui Nazone în Balkani,
iar legendã dã noi explica]ii: „Zi [i noapte
cutreierã vãzduhul cu aerocalul sãu”.21

Odatã cu ocuparea Capitalei de
inamic, revistele umoristice î[i
înceteazã apari]ia. Refugiat la Ia[i,
George Ranetti, directorul „Furnicii”, avea
sã editeze, începând din luna martie
1917, o nouã revistã de umor, „Greerul”,
unde caricaturile aveau sã fie semnate
de un artist de mare valoare, dedicat
acestui gen, B’Arg. Fa]ã de varianta
bucure[teanã a revistei, unde coper]ile

Caricaturi[tii bulgari au început sã
abordeze subiecte române[ti [i sã
ridiculizeze figura regelui nostru abia în
toamna lui 1916, când s-a declan[at
conflictul dintre cele douã ]ãri vecine.
Maestru al propagandei, Petãr
Paspalev, se pricepea sã aleagã
elementele de mare efect destinate a fi
în]elese [i re]inute cu u[urin]ã de public. Pentru a prezenta înfrângerile
Alia]ilor, el a concentrat într-o camerã
pe ]arul Nicolae, regii Serbiei [i
Muntenegrului, pre[edintele Fran]ei,
Reyomnd Poincaré [i pe un britanic, to]i
bandaja]i. Ultimul sosit, ce abia se
strecura pe u[ã, slãbit [i cu pas nesigur
de rãnit, era regele Ferdinand, care avea
o mânã prinsã de gât cu o e[arfã [i cu
cealaltã se sprijinea în cârjã.23 Pe coperta
numãrului din 23 octombrie 1916 a fost
preluat un desen de P. Zimel din presa
de specialitate germanã ce-l arãta pe
feldmare[alul August von Mackensen
fãcându-[i apari]ia la fereastrã, suit pe
o scarã [i cu o mãturã în mânã,
speriindu-i pe regele Ferdinand, care
chiar cade de pe scaun, [i pe primministrul I.I.C. Brãtianu care prive[te
uimit, cu mâna la gurã, apari]ia spectralã
a comandantului armatei Dunãrii. 24
Acesta, cu degetul întins, le spune, cu
severitate: „Diminea]a facem curã]enie!”

B[Arg, Pe frontul de la Mãrã[e[ti, „Greerul” No. 25/3 septembrie 1917

foloseau policromia, la Ia[i, date fiind
marile lipsuri de materiale tipografice de
bunã calitate [i a condi]iilor precare de
imprimare, coperta folosea doar o
singurã culoare alãturi de contururile
negre. Ferdinand al Bulgariei apare ca
erou al uneia dintre ironiile talentatului
desenator în noiembrie 1917 când,
fãcând referire la victoriile române[ti de
la Mãrã[e[ti, kaiserul î[i urecheazã
aliatul pentru cã nu se avântã în luptã,
evitând proiectilele expediate din
tran[eele noastre.22
Ary Murnu, Ce-o sã fie la urmã, „Furnica” No. 9/14 noiembrie 1916

douã caricaturi, ambele datorate lui
Murnu. În prima, reprodusã pe copertã,
monarhul român l-a ridicat pe inamicul
vecin de turul pantalonilor [i-l ]ine
suspendat, în vreme ce alia]ii sãi o iau
la sãnãtoasa. Pe când el se cãineazã
cã e tratat astfel [i amicii nu-i mai sar în
ajutor [i-i trag „chiulul”, Ferdinandul de
la nord de Dunãre se adreseazã
dispre]uitor fãcând un joc de cuvinte cu
referire la acel „kultur” invocat de
invadatorul neam]: „Nu-]i face inimã rea,
bulgãroiule: asta înseamnã cã te-ai
civilizat... cã ai fãcut cuno[tin]ã cu «kiulturul» german”.20

Ary Murnu, Bãtãlia navalã de la Varna, „Furnica” No. 52/15 august 1916
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Square, Dprx pare un artist naiv care
printr-o fericitã întâmplare a fost publicat
în paginile respectivului periodic. Ajutat
de o linie expresivã [i de o impecabilã
individualizare a personajelor, PetrescuGãinã a imaginat un dialog pedant pe
teme militare între kaiser [i ]ar pentru
coperta „Mojicului” din 24 iulie 1916: cel
dintâi îl preseazã pe cel de-al doilea sã
între în luptã, amintindu-i cã i-a acordat
gradul de mare[al prusac, dar acesta îi
aminte[te cã [i el l-a onorat pe kaiser
cu gradul de colonel al unui regiment
bulgãresc [i, arogant, îi arage aten]ia cã
nu poate primi ordine de la un rang inferior.16
Într-o nouã serie de caricaturi ale
lui Ary Murnu din vara lui 1916,
Ferdinand al Bulgariei apare în situa]iile
cele mai penibile: fie nasul sãu a devenit
termometrul cu care se mãsoarã
temperatura situa]iei din Balcani17, fie
este periscopul unui caraghios submarin
bulgãresc format chiar din trupul
mãtãhãlos al ]arului, tras pe sub apã de
un car cu boi18, sau în chip de chiria[
care, dupã obiceiul locului, la Sf. Dumitru
trebuia sã î[i schimbe domiciliul: cãrând
în spinare un co[ciug pe care scrie
„Dinastia Coburg” el se grãbe[te spre o
nouã adresã explicându-i lui Franz Joseph, care abia se mai poate sprijini în
cârje „Mã mut, nene Io[ca: n-ai auzit cã
Rusul mã dã afarã din casã?”19

Din 1917, principalul colaborator al
revistei „Baraban” [i autor al ilustra]iilor
cu subiect românesc a fost Raiko
Aleksiev. Cu o linie mai anguloasã decât

Începând cu anul 1917, periodicul
de care ne ocupãm nu a mai avut
specificatã pe copertã data apari]iei, ci
doar numãrul [i anul a[a cã este destul
de dificil sã fie plasat într-o anumitã lunã.
Tot începând cu acest an, printre
colaboratori apare [i numele lui Petãr
Pavlov, autor al unor desene cu o linie
mai pu]in vibratã [i al unor chipuri nu
prea expresive comparativ cu realizãrile
colegilor sãi Bojinov [i Aleksiev, dar cu
suficient umor suscitat de realitã]ile pe
care le înfiera. Pe ultima copertã a
numãrului 14, un rus uria[ cu ruba[cã
ro[ie, semn al bol[evizãrii, refuzã
alia]ilor balcanici recunoa[terea vechilor
tratate [i a compensa]iilor de rãzboi.
Unchiul Ivan, cu bra]ele larg deschise
spre a opri trecerea lui Nikita al
Muntenegrului, Petãr al Serbiei [i lui
Ferdinand, îi alungã cu vorbele: „Mar[,
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verb românesc – „cu un picior în groapã”,
se pronun]ã, totu[i, cu fermitate:
„Niciodatã [i pentru nimic în lume nu voi
fi de acord cu pacea!”
Aleksandãr Bojinov a fost, de
departe cel mai prolific [i mai spiritual
desenator umoristic bulgar activ în
vremea Marelui Rãzboi. „Dupã
demonstra]ia de la Riahovo – Ferdinand
al Valahiei se întoarce la cartierul general”, în care apare regele nostru
]inându-se de marginile unei luntrii u[oare
ce era ridicatã pe creasta unui val. Dar,
cea mai puternicã [i mai ofensatoare
caricaturã din aceastã serie realizatã de
Bojinov este aceea în care capul regelui
României este ]intuit de urechi, în
piroane, ca acela al unei vietã]i
sacrificatã la abator. Deasupra celor
douã piroane au fost scrise numele celor
douã localitã]i fortificate ce fuseserã
cucerite de bulgari, Tutrakan [i Silistra.
La fel ca la cel dintâi desen, [i aici
legenda este în românã, dar scrisã în
caractere cirilice: „Ferdinandul cel Mare”.

Vitraliu

a lui Paspalev [i cu motive care frizau
ridicolul dus la extrem fa]ã de vecinii de
la nord de Dunãre [i fa]ã de to]i
du[manii Bulgariei, Aleksiev are o
contribu]ie de marcã la ilustra]ia satiricã
din ]ara lui. Pe coperta a 4-a a numãrului
din luna mai 1917 sunt figura]i inamicii
balcanici defilând cu un drapel în vânt
[i intonând un refren cunoscut cititorilor
periodicului: „Cântec de întovãrã[ire ce
se aude departe... cântec de muncã”.28
Regele Ferdinand, cu aceea[i capelã
modestã [i încãl]at cu opinci are înfiptã
la cingãtoare o sabie de lemn, de copil.
Este par]ial obturat de regele Nikita al
Muntenegrului, care duce [i steagul: el
pare a-i încuraja pe ceilal]i, Petãr al
Serbiei [i Nicolae al II-lea al Rusiei,
pirpiriu, descul], rufos [i cu un cap
dispropor]ionat fa]ã de trup. Acela[i
cvadrumvirat a fost inserat, sub titlul
„Interviuri cu oameni mari”, în numãrul
din septembrie doar cã de data aceasta
sunt doar portretele celor patru
conducãtori, fiecare gratulat cu câte un
epitet înjositor: Nicolae Sãrãntocul,
Patronul Petar Karagheorghevici, Domnu
Ferdinandul Ie[escu [i Nikita
Haiducenschi.29 To]i patru au inserate
sub chip texte în care sunt evoca]i
generalul Lavr Gheorghevici Kornilov
sau prim-ministrul guvernului provizoriu,
Aleksandr Fiodorovici Kerenski. Astfel,
]arul se lamenteazã: „Kornilov e un taur
mare printre oamenii mei. Se pare cã a
plecat din Petrograd, de ce nu a trecut
sã mã ia [i pe mine?” Regele Serbiei,
cu ochii ie[i]i din orbite [i expresie de
indignare, spune: „Pfui, mama lui de
Kornilov, îi trebuie solda]i ca sã meargã
la Kerenski? Sã fi trimis un sârb
adevãrat, acesta singur s-ar fi descurcat
cu Kerenski. Sârbii din Sarajevo au
învã]at serios meseria”. Suveranul
muntenegrean se pronun]ã amenin]ãtor:
„Ah, ah, ]in-te bine, Kornilov, nu cãlca
pe acest pãmânt, cãci ortacii te vor
prinde!” La portretul monarhului român
sunt inserate cuvinte cu mare dozã de
ridicol: „Kornilov, Kerenski, trimite]i ni[te
bere la Ia[i, cãci aici nu este nimic de
mâncare”, cu referire la marea crizã
alimentarã din Moldova.
Spre a lua în derâdere situa]ia
dramaticã a ]ãrii al cãrei guvern, armatã
[i familie regalã trebuise sã se refugieze
la Ia[i în urma ocupãrii Capitalei,
Aleksiev îl deseneazã pe rege – numit
„Domnul Moldovanski” – îmbrãcat într-o
uniformã soldã]eascã zdren]ãroasã [i
închis într-un ]arc înconjurat cu sârmã
ghimpatã, spre a arãta cât de limitat
devenise teritoriul na]ional, iar grani]ele
erau chiar linia frontului unde se dãdeau
lupte.30
Într-o ilustra]ie preluatã din revista
germanã „Simplicissimus”, regele se
ascunde într-un sicriu. 31 „Ferdinand
Românul”, de[i aflat – dupã vechiul pro-

Aleksandar Bojinov, Ferdinandul cel Mare, Arhiva Institutului de Studii ale Artei, Sofia

Petar Paspalev, Cât îmi vor da la Londra, mie, un
jalnic mare[al, din ceea ce mi-a dãruit Nikola[a
anul trecut , „Baraban” No. 340/January 7, 1917

În primul numãr din 1917, pe ultima
copertã era reprodusã o ilustra]ie
preluatã tot din presa germanã, semnatã
de A. Hansche, intitulatã „În noul an”;
ea îl reprezintã pe regele Ferdinand în
chip de gâscã gola[ã, ce [i-a pierdut
penele. Acestea zboarã în jur [i pe
fiecare este scris numele uneia dintre
bãtãliile pierdute – Silistra, Tutrakan
(Turtucaia), Constan]a, Sinaia, Or[ova,
Turnu Severin, Târgu Jiu, Craiova. Pe o
aripã se mai ]ine o panã pe care e trecut
Bucure[ti, iar în coadã, douã cioturi pe
care apar Ia[ii [i Gala]ii. Legenda este
elocventã în acest sens: „Dacã nu m-ar
fi presat atât de tare din douã pãr]i,
niciodatã nu m-a[ fi lãsat atât de
smulsã”25 – fãcându-se referire la cele
douã fronturi cãrora a trebuit sã le facã
fa]ã România, cel din nord, unde a fost
atacatã prin Transilvania de Armata a
IX-a germanã, sub comanda generalului
Erich von Falkenhayn, [i cel din sud
unde a ac]ionat Armata Dunãrii
comandatã de August von Mackensen.26
Din acel moment, motivul principal
al ironiilor caricaturi[tilor bulgari avea sã
îl constituie monarhul român etichetat cu
tot felul de apelative ofensatoare,
precum „Domnul Ie[escu”, „Ferdinandul
Valahiei”, „Ferdinand Valahul”,
„Ferdinand Moldoveanul” sau, [i mai rãu,
„Ferdinandul jugãnit”.
Un ultim desen consacrat de
Paspalev tematicii române[ti a apãrut
în numãrul din 7 ianuarie: regele apare
a[ezat pe un scaun, cu picioarele goale
[i capelã soldã]eascã pe cap, ]inând un
sceptru în mânã [i având o ]igaretã
aprinsã lipitã de buze. Monologul
suveranului a devenit legenda caricaturii:
„Cât îmi vor da la Londra, mie, un jalnic
mare[al, din ceea ce mi-a dãruit
Nikola[a []arul Nicolae al II-lea] anul
trecut?”.27
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Tot Aleksiev a executat ultima
copertã a numãrului 49 spre a-l
reprezenta pe regele României ca un
cer[etor picotind pe o bancã de parc [i
meditând la soarta sa vitregã: „Oh, de
m-a]i fi invitat, frã]e[te pe tron”.40

Raiko Aleksiev, Frã]iorul: Nu vã teme]i, mãrite rege, noi suntem gata sã vã mai dãm ajutor; Ferdinand
Moldoveanul: Ei, atunci dã-mi o ]igarã [i douã ruble, la în]elegere, „Balgaran” No. 41/1917

Bojinov l-a imortalizat pe suveranul
român ca un client de restaurant,
fãcându-[i comanda în care se aflau
sugestii la preliminariile pãcii de la
Bucure[ti: „Hei, chelner, adu-mi [i mie
la fel ca tovarã[ului Lenin, o por]ie din
porumbelul pãcii, dar fãrã anexiuni [i
despãgubiri ca garniturã”.37
Aleksandar Bojinov, Hei, chelner, adu-mi [i mie la fel ca
tovarã[ului Lenin, o por]ie din porumbelul pãcii dar fãrã
anexiuni [i despãgubiri ca garniturã, „Balgaran” No. 34/ 1917

În numãrul din august 1917, Pavlov
îi reprezentase pe regele nostru [i pe
acela al Serbiei îmbrãca]i zdren]ãros [i
descul]i, mânându-[i animalele
domestice, unul ni[te porci – pentru cã
strãmo[ul familiei domnitoare
Karagheorghevici fusese porcar –
celãlalt ni[te ra]e. Legenda era aleasã
în concordan]ã: „Capul conduce, capul
înrobe[te, capul pa[te ra]e [i porci!”
O caricaturã nesemnatã, poate
preluatã dintr-o publica]ie strãinã, aratã
un ofi]er rus ce-i oferã regelui Ferdinand
un brevet de decora]ie adresându-i-se
cu multã curtoazie: „Înãl]imea Voastrã
Rege al Valahiei, dl. Kerenski vã
decoreazã cu crucea Sf. Gheorghe
pentru nemuritoarea voastrã vitejie cu
care a]i fugit înapoi”, la care suveranul,
ce era înconjurat de bagaje ca semn cã
se pregãtea sã pãrãseascã zona
distrusã de rãzboi, întreabã, cu în]eles,
„Haine albe nu a trimis?”34 Întrebarea
aceasta era cu dublu în]eles, mai întâi
referindu-se la pacea mult doritã [i apoi

Într-un desen al lui Pavlov, regelui
nu-i mai este nici mãcar men]ionat
numele, ca pânã acum, ci e poreclit
Mãmãligãrescu. Cãzut în genunchi, se
semere[te în fa]a unui bulgar neao[ spre
a ob]ine condi]ii mai bune la semnarea
pãcii: „Nene Ganiu, spune cinstit, o sã
vrei despãgubiri?” Rãspunzând peste
umãr, prin fumul pipei, bulgarul
aminte[te, cinic, interven]ia româneascã
din cel de-Al Doilea Rãzboi Balcanic,
care a adus înfrângerea Bulgariei [i
pacea: „Doar pentru gãinãriile fãcute în
1913, prieten drag”.38
O altã ironie la lipsurile din Ia[i a
fãcut-o Aleksiev în ilustra]ia copertei
numãrului 41 unde, bine înfofolit, regele
converseazã cu un muscal mustãcios.
Acesta îl asigura pe suveran de bunele
inten]ii ale ru[ilor: „Nu vã teme]i, mãrite
rege, noi suntem gata sã vã mai dãm
ajutor”, la care Ferdinand Moldoveanul
rãspunde, „Ei, atunci dã-mi o ]igarã [i
douã ruble, la în]elegere.”39

Petar Pavlov, Este micã ]igara asta ca sã-mi potolesc apetitul
]igãnesc, d-le Kerenski, „Balgaran” No. 28/1917

la uniformele albe pe care le foloseau
ofi]erii imperiali înainte de rãzboi ca
]inutã de varã. Caricatura fusese
suscitatã de un subiect de actualitate,
acela al decorãrii regelui României de
cãtre primul ministru al guvernului
provizoriu, a[a cum anun]a presa din ]arã
în septembrie 1917.35
Tot la rela]iile româno-ruse sunt
fãcute trimiteri [i prin ilustra]ia copertei
numãrului urmãtor, semnatã de Pavlov,
în care Ferdinand într-o uniformã
ponositã, se umile[te culegând un
chi[toc cãzut în urma lui Kerenski ce
se plimba cu mâinile la spate, îmbrãcat
elegant ca pentru o ceremonie oficialã,
cu jachetã [i ]ilindru. Ferdinandul
Valahiei spune: „Este micã ]igara asta
ca sã-mi potolesc apetitul ]igãnesc, d-le
Kerenski”.36
Aleksandar Bojinov, La poarta ro[ie, „Balgaran” No. 15/1917
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nu recunosc nici o în]elegere secretã,
anexãri [i despãgubiri, n-o sã primeascã
nimeni.”32
Pe coperta urmãtorului numãr al
publica]iei, Bojinov l-a ales pe regele
nostru drept subiect al în]epãturilor sale
cu referiri la rela]iile nu prea bune dintre
România [i Rusia dupã instaurarea
guvernului provizoriu condus de
Kerenski. {i-a intitulat compozi]ia „La
poarta ro[ie”, spre a-l prezenta pe
Ferdinand, de data aceasta în uniformã
de general, cu epole]i [i lenta unei înalte
decora]ii strãbãtându-i pieptul, dar cu o
capelã ostã[eascã ]inutã, respectuos,
în mânã, la spate, bãtând în u[ã:
„Kerenski, deschide! Nu deschizi? Atunci
îmi va deschide Mackensen la Jekov.”33

Aleksandar Bojinov, Ferdinand Valahul în anul 1917,
Catalogul expozi]iei „Karikaturi ot Aleksandar Bojinov”,
Sofia, 5 iunie 1924
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Raiko Aleksiev, Ferdinandul Valahiei: Oh, de m-a]i fi invitat, frã]e[te
pe tron, „Balgaran” No. 49/1918

Bojinov a închipuit a conversa]ie
între Lloyd George [i regele Ferdinand
în fa]a unei spânzurãtori. Premierul
britanic îl încurajeazã [i-l asigurã pe rege
de nobila sa misiune: „Nu tremura,
Ferdinandul meu, gânde[te-te, tu te duci
sã mori pentru cauza unei ]ãri atât de
merituoase precum... Anglia”.41 Un dialog între cei doi mai fusese imaginat de
Bojinov [i în alt desen, tipãrit în catalogul
unei expozi]ii ce o organizase la Sofia
în 1924, unde Ferdinand Valahul,
acoperit cu o pelerinã [i cu capela
specificã prive[te în sus la înaltul prim
ministru britanic, figurat cu pipa în gurã,
o [apcã de golf pe cap [i cu mâinile
înfundate în buzunare: „Domnule,
dumneavoastrã sunte]i Lloyd George?”
„Da.” „Vã rog, renun]a]i la continuarea
rãzboiului, ãsta e un lucru groaznic.”42
În acela[i catalog era inseratã altã [arjã
la adresa regelui României reprezentat
ca o zburãtoare ale cãrei gheare erau
încurcate într-o masã de câl]i spre a
explica legenda „Amestecarea
echilibrului balcanic sau coco[ul valah

în câl]i”.43 Tot acolo, pentru a ilustra
dramaticul an 1917 artistul l-a schi]at pe
monarh a[ezat pe un modest taburet în
fa]a unui sobe de tuci al cãrei foc
încearcã sã-l înte]eascã aruncând
înãuntru o coroana de lauri, spre a se
încãlzi. Figura este tristã, obositã,
îmbrãcãmintea ponositã, frigul aspru,
elemente ce sugerau priva]iunile aduse
de o campanie dezastruoasã dusã
împotriva fo[tilor alia]i tradi]ionali de
„Ferdinand Valahul în anul 1917".44
În anul 1918, Bojinov a compus
patru portrete ale suveranilor balcanici
[i al ]arului ru[ilor care, în imagina]ia
sa, erau „Candida]i ca portar la Palatul
Pãcii de la Haga”. 45 To]i patru erau
prezenta]i, în haine civile, ca la o
expunere fotograficã, în cadre
dreptunghiulare, cu etichete dedesubt:
Nikita Negu[ov, Petre Karagheorghevici,
Ferdinandul jugãnit [i Nikolãi]ã
Romanov.46 Aici, pentru regele nostru a
fost folosit apelativul cel mai jignitor din
câte apãruserã pânã atunci.
Acesta a fost ultimul desen în care
era prezent un motiv românesc. Pe 28
septembrie 1917, Bulgaria a capitulat [i
a ie[it din conflict47 iar în noiembrie 1918
rãzboiul a luat sfâr[it iar caricatura î[i
pierduse obiectivul de a-i ridiculiza pe
inamici [i a ridica moralul cona]ionalilor.
To]i autorii ale cãror opere au fost
prezentate aici [i-au continuat, cu
succes, activitatea fãrã însã a mai ataca
]ara vecinã de la nord de Dunãre cu care
nu se mai afla în stare de conflict armat.
*
Mae[tri ai desenului satiric,
colaboratorii revistelor de specialitate din
Bucure[ti [i Sofia au realizat o
iconografie umoristicã de mare valoare
[i interes a participãrii ]ãrilor noastre la
Marele Rãzboi, aflate în tabere
antagoniste. Figurile celor doi monarhi
au oferit subiecte generoase de hilaritate
pentru peni]a înveninatã a caricaturi[tilor
români [i bulgari care, la împlinirea
centenarului de la acele evenimente,
meritã a fi studiate [i restituite
contemporaneitã]ii.

Petru Bejan

Textul de fa]ã cautã sã rãspundã
câtorva întrebãri: Care ar fi tendin]ele
principale în estetica actualã? Dar în
comunicare? Putem determina puncte de
convergen]ã între aceste douã domenii?
Ce propun esteticile comunicãrii? Este
posibilã o esteticã a discursului public?
Dacã da, cum am putea determina
particularitã]ile [i, mai ales, finalitã]ile
acesteia?
1. Tendin]e în estetica contem
contem-poranã.
O primã eviden]ã: estetica de
facturã clasicã, centratã pe categoria
frumosului, a fost substituitã odatã cu
proliferarea unor estetici alternative –
fenomenologicã, analiticã, pragmatistã,
rela]ionalã, somaticã, a vie]ii de zi cu zi...
Cu toate acestea, se pot fi formula douã
constatãri importante: chiar dacã [i-a
pierdut „aura” în câmpul artei, frumosul [i-a
sporit seduc]ia în afara acesteia, s-a extins
[i generalizat, devenind un reper estetic
inevitabil în via]a obi[nuitã; grani]ele dintre
artã [i via]ã par sã se fi estompat, astfel
încât cele douã tind a se confunda.
2 . Critici ale comunicãrii.
Astãzi, complicitatea tradi]ionalã
dintre Frumos, Bine [i Adevãr este repusã
în discu]ie, inclusiv în comunicare. Sã
amintim doar criticile unor Guy Debord ºi
Jean Baudrillard. Exploatând vocabularul
filosofic marxist, cel dintâi descrie lumea
noastrã ca fiind una confiscatã de
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„spectacol” ºi iluzii propagate agresiv de
media. Spectacolul este un raport social
între persoane independente, dar
mediatizat de imagini; este „coºmarul”
societãþii moderne ºi, totodatã, „gardianul”
acestui vis oribil. Limbajul comunicãrii
autentice s-a pierdut; este însã semnul
pozitiv descifrat în miºcarea de
destructurare modernã a oricãrei arte, adicã
„aneantizarea ei formalã”.1
La fel de radical în sentinþe este Jean
Baudrillard, cunoscut pentru criticile administrate lumii postmoderne, descrise ca
obsedatã de fantasmele succesului ºi ale
consumului fãrã frâu. Consecinþa? Relaþiile
umane se atrofiazã treptat, deoarece
oamenii de astãzi rãtãcesc inerþial în
labirintul informaþiilor mijlocite de
televiziune ºi de ordinator. „Astãzi nu mai
existã scenã sau oglindã, ci numai un
ecran ºi o reþea. Nu mai existã
transcendenþã sau profunzime, ci numai
suprafaþa imanentã a derulãrii operaþiilor,
suprafaþa netedã ºi operaþionalã a
comunicãrii”.2 „Societatea de consum” a
fost trãitã sub semnul alienãrii, ca
„societate a spectacolului”. Când dispar
spectacolul, scena, teatrul, iluzia, când
totul devine transparent ºi vizibil, când
totul devine informaþie ºi comunicare
începe obscenitatea generalizatã, adicã
tocmai situaþia pe care o experimentãm.
Nu mai trãim drama alienãrii, „trãim în
extazul comunicãrii”.3
Valorificând astfel de teme, un Lucien
Sfez propune asumarea „criticã” a
comunicãrii4, Philippe Breton vorbeºte
despre „utopia comunicãrii”5, iar Ignacio
Ramonet, discutã, la rândul lui, despre
„tirania comunicãrii”6, inventariind, ca ºi
ceilalþi, „efectele perverse” ale practicilor
comunicaþionale. „Trebuie sã cãutãm o
dieteticã a comunicãrii?” se întreba
Baudrillard. Sau, mai degrabã, „sã lãsãm
ca saturaþia reþelelor ºi suprasaturarea
informativã sã-ºi facã efectele
paralizante”, adicã sã-l lãsãm pe insul
obsedat de tehnologie ºi consum sã-ºi
regrete propriile excese7.
Dincolo de toate aceste reflexe ale
protestului nedisimulat sau ale negaþiei,
realitatea ºi necesitatea comunicãrii sunt
incontestabile, cum incontestabilã este ºi
necesitatea contrapunerii unui metadiscurs
critic, apt sã-i descrie mecanismele, sã le
studieze în profunzime ºi, eventual, sã-i
corijeze derapajele. În aceastã perspectivã,
estetica poate oferi un punct de sprijin important. Vorbim deja despre proiecte de
esteticã a comunicãrii; este reclamatã,

totodatã, necesitatea unei estetici a
discursului public.
3. Estetici ale comunicãrii.
Începând cu anii ’80 au apãrut mai
multe estetici ale comunicãrii.8 În genere,
acestea î[i iau ca model arta. Se vorbe[te
despre „artistul comunicator”, despre o
„artã a comunicãrii” care se folose[te de
tehnica recentã [i exploreazã cu asiduitate
„teritoriul” on-line.
Estetica comunicãrii este o teorie
esteticã ºi chiar o practicã artisticã deja
recunoscutã. Iniþiatorii proiectului sunt
Fred Forest ºi Mario Costa, promotorii unui
Grup Internaþional de Cercetãri de Esteticã
a Comunicãrii. Forest este ºi autorul unui
Manifest de esteticã a comunicãrii.
Scris în 1983, diseminat ºi accesibil
în spaþiul virtual, Manifestul... conþine
opinii, observaþii, critici ºi propuneri vizând
reconsiderarea problematicii artei din
perspectiva noilor tehnologii. Cele 13
secþiuni ale acestuia cer considerarea artei
nu în termeni de obiecte izolate, ci din
perspectiva conceptelor de relaþie ºi
integrare. Operele, datele, sistemele
artistice vor trebui analizate ca întreguri
integrate. Ceea ce constituie opera nu este
suportul material, nici reprezentarea sa
vizualã, ci tocmai ceea ce nu este la
îndemâna simþurilor noastre. Banalizarea
practicilor vizuale ar reclama o repliere a
artiºtilor cãtre noi activitãþi estetice ºi
simbolice decât cele clasice. Un astfel de
mediu este cel al comunicãrii, devenit
obiect, dar ºi mijloc al demersului artistic.
Artistul comunicator este un
producãtor de simboluri; el recurge la cu
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Pentru o estetic\ a discursului public

Ion V\sâi

totul alte mijloace decât artistul tradiþional.
Mesajele sale sunt destinate nu muzeelor
închise, ci câmpului epistemic nelimitat
al mass-mediei ºi al Internetului. „Spaþiul”
sãu privilegiat este cel al informaþiei.
Societãþii de producþie, cred teoreticienii
Manifestului..., îi succede o alta, a
comunicãrii. Electricitatea, electronica ºi
informatica sunt noile instrumente de
creaþie. Ele ne-au schimbat mediul fizic
înconjurãtor, ne-au modificat radical
reprezentãrile mentale, sensibilitatea în
ansamblu.
Artistul comunicãrii se apleacã mai
puþin asupra trecutului, devenind om al
prezentului, „martor angajat în aventura
timpului sãu”. Noþiunea de relaþie joacã un
rol decisiv în viaþa lui; la fel concepte
precum cele de vitezã, ritm, flux,
informaþie. El devine un veritabil „architect”
al informaþiei în mediul circumscris lui.
Noile „opere” de artã sunt sistemele de
comunicare. Renunþând la fabricarea de
obiecte ºi la expunerea lor imediatã, arta
însãºi se „dematerializeazã” treptat; ea
devine emisie, recepþie, deturnare de
mesaje ºi de informaþie nu doar în interiorul
„sistemului” consacrat ºi oficial al artei, ci
ºi în cel al reþelelor infinite de comunicare.
Important este sã fii „branºat”, „conectat”
la reþea, pentru a fi oricând în rela]ie cu
ceilalþi.
4 . Discursul
public,
între
retoricã [i esteticã.
Dacã o retoricã a discursului public
se aflã deja în uz, estetica discursului
public este pe moment în cãutare de
legitimitate. Cu totul justificatã în practica
propriu-zisã a comunicãrii, aceasta s-ar
putea construi pe douã direc]ii: una care
presupune construc]ia discursului public
dupã regulile artei (arta oratoricã); alta
conceputã în sens „ecologic” sau „igienic”,
vizând posibilitatea unei „terapii” discur-

Note
Note:
Guy Debord, La societé du Spectacle, Gallimard, Paris, 1992, p. 181
2
Jean Baudrillard, Celãlalt prin sine
însuºi, Casa Cãrþii de ªtiinþã, ClujNapoca, 1997, p.8
3
ibidem, p. 15
4
Lucien Sfez, Critique de la communication, Éditions du Seuil, Paris, 1988
5
Philippe Breton, L’utopie de la communication, La Découverte, Poche,
Paris, 1997
6
Ignacio Ramonet, La tirannie de la
communication , Éditions Galilée,
Paris, 1999
7
Jean Baudrillard, Strategiile fatale,
Editura Polirom, Iaºi, 1996, p.18
8
Fred Forest, Manifest pour une
esthétique de la communication,
Jean-Paul Doguet, Pour une
esthetique...
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comicul, banalul, indiferentul) sunt valabile
[i pentru a descrie [i aprecia
performan]ele comunicative. O esteticã a
discursului public va urmãri efectele
discursului din perspectiva interesului
provocat de interven]ia cuiva, urmãrind
reac]iile de plãcere, seduc]ie, atractivitate
sau, dimpotrivã, de respingere (vulgaritate,
monotonie, utilizarea limbii de lemn sau a
cli[eelor).
Publicitatea are un avans în direc]ia
„artificãrii” discursului, prin împrumutarea
unor teme pur artistice sau prin rafinarea
unor tehnici de produc]ie artistice (muzicã,
teatru, film...). Imaginea modelului inspirã
(influen]eazã) imaginea produsului. În
mass-media, tabloidizarea (vulgarizarea)
gustului... na[te mon[tri. Cultura veritabilã
î[i gãse[te loc doar în programe care
exclud pariul audien]ei de masã. Publicul
exigent va cãuta satisfac]ie în dispozitivele
media alternative, de felul blogurilor private, între]inute de personalitã]i veritabile
[i credibile, de scriitori confirma]i, de
speciali[ti având o largã recunoa[tere...
O esteticã a discursului public poate
fi asumatã dupã modelul esteticii literare.
Aceasta va da aten]ie limbajului vehiculat,
stilului [i expresivitã]ii acestuia, evitând
trucurile oratorice [i [abloanele retoricii. O
atare esteticã va fi centratã pe elegan]ã,
naturale]e, sinceritate, bun-sim] [i bun-gust,
toate menite a poten]a la maximum
interesul pentru discurs, pentru veritabila
comunica
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sive, urmãrind sã eradicheze sursele
„toxice”, noxele discursive, luând ca
exigen]e principale bunul-sim] (o exigen]ã
eticã) [i bunul-gust (o exigen]ã esteticã).
Fãrã îndoialã, existã similitudini între
o perspectivã retoricã [i una esteticã
aplicate discursului public. În primul rând,
împart acelea[i exigen]e (frumosul, stilul
[i elegan]a limbajului). Totu[i, diferen]ele
nu sunt de neglijat; estetica studiazã
frumosul, în timp ce retorica (definitã de
latini drept ars pulchre dicendi, „arta de a
vorbi frumos”) vizeazã efectul persuasiv,
adicã ob]inerea adeziunii publicului.
Oratorul vrea sã convingã cu orice pre],
sporind miza ornamentelor discursive.
Retorica discursului public mizeazã
pe impresie (patos), figuri (îndeosebi
hiperbola) [i minciunã. Este demagogicã,
stridentã, stereotipã; se bizuie pe
naivitatea (credulitatea) publicului, în
inten]ia de a influen]a sau manipula.
Aceasta ritualizeazã [i dogmatizeazã
„regulile” discursului, cãutându-i eficien]a,
indiferent de sinceritatea inten]iilor.
Discursul transformat în spectacol (show),
îndeosebi televizat, este forma sa publicã
obi[nuitã. Demagogia politicã este foarte
eficientã în mai toate campaniile
electorale. Asociatã spectacolului,
verbiajului [i demagogiei, retorica [i-a
pierdut sim]itor din credibilitate.
Estetica discursului public mizeazã
în special pe: a) autoritatea celui ce
comunicã [i b) calitatea propriu-zisã a
discursului. Prima este sus]inutã de
autoritatea modelului (de via]ã, de carierã,
de succes) care asumã un stil
personalizat, inconfundabil, fãcând din
propria via]ã o „operã de artã”. Regina
Elisabeta, Papa Francisc, Dalai Lama,
Regele Mihai al românilor sunt doar câteva
exemple. În discursurile publice, persoane
de succes precum Bill Gates [i Mark
Zuckerberg pun pre] mai pu]in pe impresie,
pe vestimenta]ie sau pe artificiile oratorice.
Cum se explicã totu[i interesul [i aten]ia
de care se bucurã mai peste tot?
În anumite situa]ii, atractivitatea unui
discurs nu constã în striden]a sau
histrionismul oratoric, ci în elegan]ã,
naturale]e, inteligen]ã, în calitatea
informa]iei sau a mesajului. Atitudinea
vorbitorului este mai curând...esteticã. O
esteticã a discursului public este
antidemagogicã [i ostilã verbiajului.
Discursul este „reu[it” dacã treze[te
interesul, dacã impresioneazã sau place,
indiferent de densitatea gesticula]iei sau
de dramatismul „punerii în scenã”.
Pe de altã parte, o esteticã a
discursului public va privilegia „indicii” de
felul logicii [i coeren]ei argumentelor,
stilului (calitã]i retorice), dar [i naturale]ii,
profunzimii abordãrii, actualitã]ii,
sinceritã]ii, plãcerii produse de o interven]ie
oratoricã (calitã]i estetice).
Principalele categorii estetice
(sublimul, frumosul, urâtul, tragicul,

Petru Bejan

Sensibil fãrã a fi patetic, cerebral fãrã
a fi rigid, incomod [i sever uneori, jovial [i
disponibil îndeob[te, Liviu Suhar (n.1943),
la cei 75 de ani împlini]i de curând, este
un nume de referin]ã al plasticii române[ti
contemporane. La ceas aniversar, Muzeul
de Artã din cadrul Palatului Culturii, dar [i
Galeria „Dana” din Ia[i, i-au organizat,
fiecare, expozi]ii retrospective personale.
Care sunt liniile definitorii ale plasticii
artistului ie[ean? Ce anume îl face,
deopotrivã, respectat [i apreciat? Putem
vorbi despre un stil al sãu, de neconfundat?
A studiat pictura la Cluj, sub
îndrumarea unor dascãli cu notorietate
(Aurel Ciupe [i Petru Abrudan), dar s-a
consacrat ulterior în capitala Moldovei,
înso]indu-se în genera]ia sa cu nume
importante ale picturii autohtone: Dimitrie
Gavrilean, Ioan Gânju, Ion Neagoe,
Corneliu Ionescu sau Valeriu Gonceariuc.
Exigent ca profesor, a contribuit la
formarea [i afirmarea multor arti[ti. Un
portofoliu impresionant de lucrãri, expozi]ii
în locuri sonore, stagii de documentare în
multe ]ãri, câteva cãr]i de istoria, teoria [i
critica artei (Pledoarie pentru obiectul
metaforã, Natura moartã în opera lui C.D.
Stahi, Natura moartã în pictura
româneascã, Glose în labirintul artelor
vizuale), o asocia]ie [i un muzeu care îi
poartã numele... sunt semnele unei cariere
de excep]ie. „Rolul” decisiv, asumat cu
pasiune [i responsabilitate pre] de
jumãtate de veac, l-a jucat în picturã.
În linii generale, Liviu Suhar este
interesat de o „gramaticã” a picturalitã]ii
menitã sã elucideze natura vocabularului
plastic [i regulile de func]ionare a
acestuia. Este pictura doar un simplu
me[te[ug, lesne de învã]at [i facil de
aplicat, la îndemâna oricui? Sau este,
mai degrabã, una cosa mentale, adicã
un angajament lucid, motivat estetic,
nobil în inten]ii [i finalitate – cum credeau
arti[tii renascenti[ti? Lec]ia tradi]iei,
împãrtã[itã [i de pictorul ie[ean, constã
în exigen]a de a cupla efortul cu
inteligen]a, sensibilitatea [i ideea, într-o
perspectivã armonicã, sãnãtoasã în plan
cultural.
Teza sa de doctorat, dar [i
preocupãrile ulterioare, ni-l aratã preocupat
îndeosebi de motivul naturii statice, de
forma [i culoarea obiectelor, de dispunerea
lor spa]ialã, dar [i de „animarea” lor
metaforicã. Prin transfer semantic,
„obiectul-metaforã” devine altceva decât
este ori pare a fi. Asocierea lucrurilor,
punerea lor în dialog vizual, duce la crearea
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unor câmpuri vizuale spectaculoase, în care
fantasticul [i realul fuzioneazã discret.
Pictorul „antropomorfizeazã” cu premeditare
obiectele, sustrãgându-le [abloanelor
decorative. În scenografiile propuse de
artist, oalele [i ulcelele intrã în
contaminare [i comunicare reciproce, se
metamorfozeazã magic, devenind
personaje de prim-plan.
Eschivându-se capriciilor modei, Liviu
Suhar [i-a schi]at un traseu profesional
mai pu]in aderent la „spiritul vremurilor”,
pe alocuri ideologizat în exces, optând
pentru modalitã]i de expresie personale.
Încã de la sfâr[itul anilor [60, picteazã în
cicluri tematice, preschimbându-le func]ie
de evolu]ia propriilor noduri de interes. În
anii începuturilor, preferã subiecte cu mizã
folcloricã, dar [i altele, „amprentate”
speculativ [i interogativ (Noaptea fetelor,
Cântare omului, Singurãtate, Medita]ie,
Nocturnã, Sperietori [i lunã). Între notele
distinctive – cromatica nocturnã (fundal
albastru sau cenu[iu, tonuri contrastante)
[i o figura]ie cvasirealistã (Familia,
Maramure[ence, Continuitate). De[i
neocolite, peisajul [i portretul au o mai
micã vizibilitate printre lucrãrile artistului.
Î[i creeazã, în contrapondere, o adevãratã
„mitologie personalã”, populatã cu
bocitoare, pe]itori, colindãtori, irozi,
muzican]i, arlechini, solicita]i sã
dramatizeze mesaje. Locul [i timpul sunt
decisive în pictura lui Liviu Suhar. Fie cã
evocã coline bucovinene sau idilice ]ãrmuri
de mare, fie cã ne invitã prin defileurile
paradisurilor urbane, artistul fixeazã
impresii, re]ine amintiri [i le a[azã într-o
nostalgicã arhivã sentimentalã. Memoria
pãmântului natal vorbe[te despre farmecul
satului de altãdatã, cel de care junii
studio[i se înstrãineazã definitiv.
Manualitate, cerebralitate, muzicalitate
pot fi mãrcile distincte ale unui stil Liviu Suhar.
De[i mizeazã pe inspira]ie, artistul preferã
lucrul migãlos, ob]inut prin studiu [i
tatonare. De aici [i luciditatea asumatã,
ostilã atât improviza]iei, cât [i lirismului
excesiv. Unele din retrospec]ii au parfum...
sonor [i simbolic; autorul descoperã o lume
polifonicã, vibrantã, cu nun]i fabuloase,
miri îndrãgosti]i [i muzican]i care „încântã” cu instrumentele lor (fluiere, chitare,
naiuri, tobe), a[ezate într-o orchestra]ie
armonicã [i... simfonicã vizual (Baladã,
Singurãtate, Trio, Muzican]i, Arlechin,
Ritmuri, Cântec de dor, Temã muzicalã,
Duet, Melos).
Lucrãrile din ultima vreme capãtã o
tentã predilect metaforicã [i alegoricã.
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Liviu Suhar - un metafizician al picturii

Vasele de lut sunt „îmbrãcate” în motive
folclorice [i solicitate sã interpreteze
diferite partituri ale umanului (Oale de lut,
Pom cu oale, Bol, Metamorfozã, Forme
în dialog). Influen]at, cred, de „pictura
metafizicã” a lui Giorgio De Chirico, dar [i
de lucrãrile suprareali[tilor întâlni]i prin
muzeele Spaniei, Liviu Suhar exerseazã,
începând cu anii ’90, o picturã ce îmbinã
realul [i iluzoriul, tradi]ia [i modernitatea,
mitul [i imagina]ia, retrospec]ia [i medita]ia
(Sisif, Înãl]are, Nocturnã, Medita]ie,
Maestrul, Fereastra nop]ii, Icar, Fereastrã
melancolicã, Poartã sacrã, Nocturnã
florentinã, Praguri, Spa]iu vene]ian).
Ce oferã Liviu Suhar publicului sãu
în contextul aniversar? O biografie artisticã
exemplarã, consacrând seriozitatea,
pasiunea [i constan]a drept ingrediente
esen]iale... Sute de lucrãri valoroase –
unele donate generos marilor muzee, spre
uz temporal neîngrãdit... O picturã cu
accente metafizice, invitând, în egalã
mãsurã, la reflec]ie [i plãcutã delectare.
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Petru Bejan
„viziunii fãrã comentariu”. Niponitatea
s-ar înscrie într-o paradigmã a semnului/
semnificantului vid. Versul unui haiku,
bunãoarã, nu descrie [i nici nu define[te.
Occidentalul cautã sã în]eleagã [i sã
interpreteze, în timp ce japonezul cautã
altceva. Totul se rezumã la voluptatea de
a face semne, de a le transforma în
scriiturã, în plãcerea de a semnifica – chiar
[i fãrã a urmãri o poveste sau un mesaj
anume. La fel, în cazul tablourilor – a[
spune. Fiecare autor î[i confec]ioneazã o
lume - multiplicând dupã voie semnele
preferate.
Gravurile lui Toshio Yoshizumi ne
coboarã parcã în Infern. Unele vorbesc
despre emo]ii, disperare, moarte, despre
grijã [i speran]ã – teme recurente în
portofoliul expresionist. Oscilant [i evaziv,
expresionismul japonezului este când abstract, când figurativ. Pesimismul grafic
al lui Yoshizumi este articulat în cheie
subiectivã [i personalã (preferã fizionomiile
camuflate, învãluite, misterioase,
sugerând medita]ie, introspec]ie, cenzurã
interioarã, angoasã, teama de moarte).
Identitatea propriei persoane pare incertã
[i problematicã. Pictor al începuturilor de
lume, dar [i al Apocalipsei, artistul evocã
exploziile de materie, na[terea [i extinc]ia
universului. Yoshizumi suprimã cadrele
spa]io-temporale, le pulverizeazã,
amplificând impresia de gol, de vid cosmic, în care omul nu se mai regãse[te
decât ca particulã infinitezimalã.
Absolvent al Universitã]ii de Arte din
Bucure[ti, sec]ia „artã monumentalã”,
Mihai Chiuaru este unul din pictorii
autohtoni cu blazon artistic respectabil.
Exploreazã mai toate registrele artelor
vizuale, fiind autorul unor „puneri în scenã”
memorabile, din care nu lipsesc tablouri,
obiecte [i instala]ii inspirat asamblate.
Revine uneori la temele favorite,
resemnificându-le sau aducându-le la zi.
Inauguratã acum câ]iva ani, tema fructului

oprit este în fapt o invita]ie la a discuta
despre seduc]ie [i ipostazele ei.
Dacã Toshio Yoshizumi ne coboarã
în Infernul emo]iilor, Mihai Chiuaru ne invitã
în grãdina Paradisului, oferind câteva din
merele ispitei biblice. Pictate în culori de
pãmânt, fructele iau forma unor inimi decorate cu semne. În centrul fiecãrui mãr se
deschid ferestre: ferestre cãtre cotidian,
puncte de fugã ale min]ii [i privirii dincolo
de spa]iul imediat accesibil. Chiuaru
dezidilizeazã fructele din Eden, conferindu-le consisten]a materiei brute, a
pãmântului-sursã, topos originar, loc al
peniten]ei existen]iale, dar [i al tenta]iilor
evazive.
Spre deosebire de expresionismul [i,
uneori, gestualismul lui Toshio Yoshizumi,
Mihai Chiuaru opteazã pentru tu[a clasicã,
figurativã, camuflatã în manta simbolicã.
Dacã primul pare a suspenda reflec]ia [i
interpretarea, celãlalt le presupune ca
necesare [i indispensabile. Manierismul
grafic exersat în tablouri scoate în eviden]ã
nu doar ingeniozitatea asocierilor, cât [i
dexteritã]ile picturale, abilitatea de a
combina formele [i culorile, alternan]ele
de lumini [i umbre.
Diferen]ele de stil, concep]ie [i
limbaj dintre cei doi arti[ti sunt asumate
[i vizibile. Japonezul evocã teme grave,
decupate din recuzita emo]iilor universalvalabile (angoasa, disperarea, moartea...),
în timp ce bãcãuanul investigheazã
retrospectiv arhetipurile, simbolurile
inaugurale, într-un limbaj plastic evident
modernizat. Reticen]i în etalarea
ostentativã a însemnelor identitare, ambii
privilegiazã tehnici [i motive care
surclaseazã frontierele [i parcelãrile
conjuncturale.
Expozi]ia de la Galeria „Dana” din Ia[i
pare mai mult decât o fericitã întâlnire a
doi prieteni. A fost, înainte de toate, ocazia
unui dialog simbolic, la distan]ã, între douã
culturi (japonezã [i românã), între douã
lumi (Orientul [i Occidentul). Lumi de
semne – deopotrivã interesante, atractive,
vrednice de explorat.

Mihai Chiuaru

Asocierea unor arti[ti în proiecte
comune se justificã, de regulã, prin
invocarea de vecinãtã]i confortabile, fie cã
vorbim de afinitã]i tematice, de
compatibilitã]i formale sau complicitã]i
strategice. Omogenitatea sau coeren]a ar
fi imposibile altfel. Curajoase [i insolite
sunt însã acele evenimente croite cu
premeditare în a etala diferen]ele,
recurgând la formule nu conciliante sau
dizolvante mutual, ci transgresive [i
promi]ãtoare sub aspect cultural. În acest
fel ar trebui vãzut demersul colaborativ al
japonezului Toshio Yoshizumi [i al
bãcãuanului Mihai Chiuaru, derulat la Ia[i,
pe simezele Galeriei „Dana”.
Nãscut la Seitama (1952), în Japonia,
Toshio Yoshizumi este un pictor [i
grafician cu notorietate atât în ]ara natalã,
cât [i în afara acesteia. Dupã o primã
familiarizare cu arta europeanã (studiatã
între 1978 [i 1979, în Spania, la Granada),
participã la numeroase expozi]ii personale
[i de grup în ora[e importante de pe mai
toate continentele. Are o prezen]ã
consistentã la evenimente vizuale
organizate în Centrul [i Estul european
(Cehia, Serbia, Bosnia-Her]egovina, Bulgaria, Croa]ia, Macedonia, Polonia, Estonia, Moldova, Ucraina...). În România, a
expus deja la Cluj-Napoca, Zalãu, Bacãu,
Timi[oara, Arad.
Realizate în tu[ de sepia, lucrãrile lui
Yoshizumi schi]eazã chipuri [i mã[ti, pe
de o parte, pete [i stropi în dispuneri
aleatorii – pe de alta. În privin]a cheii de
lecturã [i semnifica]iilor mobilizate, autorul
ne oferã prea pu]ine indicii. Discre]ia [i
retractilitatea – se [tie – sunt note distinctive ale spiritului nipon, perceput adesea
ca opac [i impermeabil. Vizitând Japonia,
Roland Barthes credea cã a descoperit
acolo un imperiu al semnelor, o „]arã a
scriiturii”. Miniaturalã în construc]ie,
poezia de tip haiku ar fi ilustrat perfect
paradoxul „suspendãrii sensului” sau al
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Lumi de semne: Toshio Yoshizumi [i Mihai Chiuaru

Petru Bejan

Dupã finalizarea studiilor de licen]ã
[i masterale la Universitatea de Arte
„George Enescu” din Ia[i, Delia Andrie[
(n.1989), se angajeazã la un ambi]ios
proiect doctoral în cadrul universitãþii
similare din Bucureºti cu o tezã
(coordonatã de Ruxandra Demetrescu)
care dezbate problema criteriilor de
evaluare în artele vizuale contemporane.
Participã, în paralel, la numeroase expozi]ii
de grup, unde exerseazã pictura, fotografia
digitalã, instala]ia, performance -ul,
interven]ia participativã [i scenografia
teatralã. În 2015 este selectatã cu
proiectul „Self Dystopia. 3E” în cadrul
Platforma X, o reziden]ã interna]ionalã cu
bazã tehnologicã.
Chiar dacã evaziv în titulaturã,
Breathe this air (Respirã acest aer),
actualul proiect al Deliei Andrie[ de la
Borderline Art Space din Ia[i, cautã sã
circumscrie – plastic [i poetic, deopotrivã
– mãrcile reprimate ale femininului. Aria
tematicã asumatã nu dã satisfac]ie nici
discursului protestatar (denun]ând
discriminarea de gen), nici entuziasmului
revendicativ, al emancipãrii. Refuzã,
premeditat, argumentele „pãruielilor”
feministe ale anilor ’70, mai curând
zgomotoase [i stridente. Lipse[te, altfel
spus, obi[nuitul „fir ro[u” al pozi]ionãrilor
ideologice partizane, nerelevante în
contextul prezent. Ce se propune, în
schimb? Un demers pluriform, conceput
pe versan]ii reflec]iei [i introspec]iei,
angajând în egalã mãsurã poten]ialul
expresiv al imaginii (compozi]ii picturale),
dar [i disponibilitã]ile semantice ale
cuvântului (un performance - lecturã).
În linii mari, crea]iile Deliei Andrie[
tatoneazã femininul din perspectiva
reperelor sale identitare. Sunt vizate
„figurile” arhetipale de prim-plan (mama,
iubita, vãduva), îngrãdite de conven]ii sau
prejudecã]i, [i constrânse la disimulãri,
subterfugii, eschive, renun]ãri. Este
femininul fatalmente enigmatic [i inefabil?
Putem dibui o „atmosferã” naturalã a
acestuia, imediat respirabilã? Sau un
parfum distinct, lesne de reperat?
Cartografiind femininul, artista
exploateazã ambiguitã]ile dintre fenomen
[i esen]ã, realitate [i simulacru, eviden]ã
[i ascundere, naturã [i artificiu, mobilizând
date ale esteticii receptãrii, fenomenologiei
percep]iei, psihanalizei [i hermeneuticii
filosofice. Nu lipsesc în fundalul speculativ
referin]e la reprezentan]ii „turnului iconic”
(Gottfried Boehm) sau la cei ai „turnului
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pictural” (W.J.T. Mitchel), autori care pun
în discu]ie statutul imaginii artistice în context postmodern.
Punctul de fugã investigat de artistã
este intimitatea, îndeosebi cea psihicã.
Duplicitã]ile femininului, camuflãrile,
mã[tile cosmetice, trucurile în[elãtoare nu
sunt defel stigmatizate. Dimpotrivã,
acestea intrã într-o economie adaptativã
discret stilizatã, în care firescul este
ajustat [i resemnificat.
Ce ne aratã lucrãrile Deliei Andrie[?
Suprafe]e ample, umbrite, obscurizate,
tu[e gri-cenu[ii... Cadre statice, ferestre
larg deschise (Laundry is bliss, Window),
nu tocmai transparente, ambiguizând la
maximum raporturile spa]io-temporale. O
e[arfã brodatã – laitmotiv vizual – devine
semn distinctiv, vehicul identitar,
sinecdocã a femininului, parte ridicatã la
nivelul întregului. E[arfa este deopotrivã
voal, rufã întinsã la uscat, accesoriu
decorativ, lucru manual, „crea]ie” în ordinea
preocupãrilor domestice, surclasând însã
relevan]a utilitarã. Candoarea, tãcerea,
elegan]a, discre]ia, reveria, melancolia,
jocul, uitarea intrã în registrul experien]elor
feminine asumate ca posibile embleme ale
diferen]ei.
Plasticitatea lucrãrilor din expozi]ia
artistei ie[ene este articulatã nu pe un
estetism edulcorat, ci pe „tensionarea”
voluntarã a câmpului pictural, invitând
ochiul la popas tãcut, contemplativ [i
interogativ, lipsit însã de voluptã]ile
„deconstruc]iilor” critice sau ale asalturilor
exegetice spectaculoase. Tabloul este
„structurã de tensiuni” vizuale (Gilles
Deleuze); nu se cite[te, nici nu se

analizeazã cu „bisturiul” ra]iunii (Susan
Sontag), ci trebuie „degustat”, ascultat,
mirosit sau „mângâiat” îndelung cu
privirea. Doar prin mobilizare sinestezicã,
privitorul poate intui satura]ia semanticã
inerentã câmpului vizual desfã[urat în fa]a
sa, ori „plinãtatea” sensului vizat.
Performance-ul recitativ al Deliei
Andrie[ trimite la „Gânduri ne[tiute [i locuri
imateriale”. Alternând versuri în limba
maternã (originarã, favorabilã intimitã]ii [i
a familiaritã]ii domestice) [i în englezã
(strãinã sau de împrumut, limba
conven]iilor planetare), artista pune în contrast incon[tientul personal [i pe cel
colectiv (în în]elesurile date de Freud [i
Jung), ambele impunând cenzuri [i
restric]ii. Femeia este surprinsã astfel în
alcãtuirea-i ambivalentã, chiar paradoxalã:
puternicã [i fragilã, angelicã [i maleficã,
inocentã [i vicioasã, activând instinctiv
când retorica seduc]iei, când [tiin]a
replierilor strategice.
Care sunt mãrcile distinctive ale
femininului? Cum recunoa[tem feminitatea
în ipostazele sale ingenue, nealterate de
ipocrizii [i conven]ii? Artista nu propune
defini]ii, nici nu oferã vreo rezolu]ie. Oferã,
în schimb, semne sau indicii vizuale cu
subîn]eles, favorabile articulãrii unui
proiect de atmosferã, gândit a dejuca locuri
comune [i prejudecã]i. De privit, a[adar.
{i de... respirat.
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Delia Andrie[. Exerci]ii de respira]ie

7. Un orizont al necuprinderii este
mereu activ aici (de unde [i a[teptãrile
prezen]ei unei mereu alte „lumi sonore” în
execu]ie-interpretare): „Întregul compozi]iei
rãmâne [i el, în execu]ia muzicantului,
ireal. Sinteza audierii – laolaltã într-o unitate
nu o poate realiza nici cel mai desãvâr[it
interpret, pentru ascultãtor; el i-o poate
desigur apropia, îl poate conduce spre ea,
dar nicio putere din lume nu îl poate scuti
în audierea muzicii de edificarea
succesivã a întregului. Unul, în adevãr, nu
poate, «sã audã» pentru celãlalt, tot atât
de pu]in pe cât poate sã gândeascã, sã
conceapã sau sã în]eleagã. Însã...
unitatea [i întregul obiectului muzical nu
existã nicãieri decât în audierea muzicalã.
Este deci limpede cã tot ce s-a spus mai
sus despre «apari]ia» unei unitã]i de
compozi]ie se potrive[te tocmai execu]iei
sonore a muzicantului, [i nicidecum
muzicii scrise”1.
Numitul „plan de (sau din) spate”
(Hintergrund) ridicã astfel mari dificultã]i
de în]elegere. Poate de aceea, N.
Hartmann l-a studiat sub formula
„fenomenul planului de spate muzical”.
Cãci în actul unic „al execu]iei de aici [i
de acum” este realizatã nuai „pãtura
intermediarã a «sonoritã]ii perceptibile»,
ceea ce înseamnã cã „în execu]ie, ceea
ce este cu adevãrat muzical în muzicã
rãmâne apari]ie. Fãrã îndoialã, nu trebuie
sã subapreciem faptul de a ]ine de apari]ie;
apari]ia poate fie ea însã[i eminent
obiectivã, poate fi convingãtoare [i
zguduitoare, poate rãpi cu sine mul]imea
auditorilor, în chip uimitor, îi poate contopi
în unitatea unei trãiri artistice «unice». Dar
ea rãmâne totu[i apari]ie [i nu devine
realitate. {i numai în felul acesta se
realizeazã într-însa condi]ia fundamentalã
a «obiectului estetic» [i a frumosului”2.
Într-o formulare (oarecum rezumativã)
se poate spune „cã nici în muzica
executatã nu existã vreun moment de
iluzie... Execu]ia rãmâne execu]ie [i
gravitatea con]inutului care apare într-însa
cu putere irezistibilã rãmâne pe planul
apari]iei, Raportul pãturilor, cu opozi]ia lor
dintre real [i ireal este pãstrat. Numai cã
aici el lucreazã cu alte mijloace decât în
artele plastice. Aparen]a suprimãrii lui ]ine
de faptul cã muzica purã nu are teme
extramuzicale, ceea ce înseamnã cã ea
nu este artã reprezentativã. Ceea ce ea
însã mijloce[te cu adevãrat ascultãtorului
prin planurile ei din fa]ã, nu se poate
exprima în nici un fel prin cuvinte [i
concepte”3.

aprilie 2018

Alexandru Boboc

Alexandru Boboc

8. Rãmâne însã o enigmã: cum poate
apãrea în planul sensibil ceea ce este de
cu totul altfel? {i aceasta în mod diferit în
diferitele arte. Totul depinde de în]elegerea
„legii obiectiva]iei”, activã pe fondul
„spiritului obiectivat”, mai exact a „fiin]ãrii
obiectului estetic”.
Tema de bazã ar fi urmãtoarea:
„obiectul estetic” nu are „fiin]ã de sine
stãtãtoare, independentã de subiect (o
fiin]ã în sine)”, dar „o parte dintr-însul
subzistã perfect independent de subiect.
Cu aceasta ne aflãm în fa]a problemei
modului sãu de a fiin]a. Rezolvarea ei este
o temã ontologicã”4.
Este o temã care ]ine de „problema
generalã a fiin]ãrii spirituale (Problem des
geistigen Seins). Cãci tocmai cum obiectul
estetic subzistã numai «pentru» o fiin]ã
spiritualã, tot astfel într-însul se aflã
totdeauna cuprins ceva cu con]inut spiritual, cel pu]in un mod determinat de a
vedea sau de a în]elege. Aceasta nu se
poate imediat vedea în obiectul naturii,
foarte bine însã în produsul artei, al operei
de artã, care „este produc]ie a spiritului [i
are în sine ceva din spiritul productiv care
a creat-o”5.
A[adar, „obiectul estetic intrã, în
mãsura în care este creat de om, într-un
cerc mai larg de fenomene; el constituie o
specie particularã a spiritului obiectivat.
El cade în acela[i timp cu totul sub legea
obiectiva]iei”6.
În modul ei complex de fiin]are,
obiectiva]ia „este numai în parte realã,
adicã singurã materia împreunã cu
modelarea ei este realã; con]inutul spiritual propriu-zis rãmâne ireal, nu este
realizat nici de spiritul viu; dimpotrivã, el i
se înfã]i[eazã numai ca apari]ie... în
raportul de apari]ie este vorba de ceva mult

mai general, nu de opera de artã singurã.
E vorba aici nu de modul particular de
fiin]are al obiectului estetic, ci de modul
de a fiin]a al spiritului obiectivat”7.
Dupã legea obiectiva]iei, „orice
apari]ie a unui con]inut spiritual e
dependentã de ac]iunea reciprocã a
spiritului viu, întrucât acesta urmeazã sã
procure condi]iile în]elegerii”; conform
acestei legi, întregul unei „alcãtuiri” are
douã straturi eterogene, „atât în structura
cât [i în modul lor de fiin]are. Cãci numai
planul din fa]ã, plãsmuirea materialã,
sensibilã, este real; planul din spate, al
apari]iei, con]inutul spiritual, este ireal.
Primul subzistã, împreunã cu modelarea
lui, în sine; cel din urmã, în schimb, numai
«pentru» un spirit viu este gata sã-l
primeascã, care î[i aduce la aceasta
contribu]ia [i devine, în recep]ie,
reproductiv”8.
9. În esen]a obiectiva]iei „este [i
rãmâne enigma: «cum» poate ajunge, în
definitiv, modelarea unui lucru sensibil în
planul din fa]ã sã fie purtãtoare a unui con]inut
care posedã un cu totul alt mod de fiin]are
[i nu este dat decât «pentru» o con[tiin]ã.
Cãci raportul, totu[i, este tocmai acesta: cã
acest con]inut poate fi intuit în modelarea
sensibilã a materiei [i poate fi redobândit de
fiecare datã dintr-însa. Într-un fel oarecare,
el trebuie totu[i sã fie con]inut într-însa”9.
Care ar fi solu]ia enigmei? Este aceea
„cã, în fapt, con]inutul spiritual nu se gãse[te
nici el în materia modelatã fãrã con]inutul
unui spirit viu. El nu se aflã într-însa
nicidecum «în sine», ci numai «pentru noi»
cei care îl sesizãm. {i el nu este pus de
spiritul producãtor într-însa decât pentru
un spirit care îl sesizeazã, nu însã
imprimat, în sine [i independent de
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10. Un loc aparte în în]elegerea
raportului acestor planuri îl are „jocul liber
cu forma”: „Este vorba de o activitate în
adevãr creatoare, care intervine aici
principial în locul reprezentãrii, de un joc
cu totul numai de dragul lui ... Nu avem la
bazã nici o formã prezentabilã. De aceea,
modelarea formei este aici cu totul
autonomã, este de o libertate de naturã
diferitã [i mai mare decât în artele
reprezentative. Ea este purã produc]ie, fãrã
moment mimetic sau reproductiv, purã
«crea]ie din nimic»”14.
Cu adevãrat liberã – scrie Hartmann
– este numai muzica, [i anume cea purã.
Cãci [i ea «poate» sta în serviciul unor
scopuri. În muzica purã, principiul «jocului»
ajunge la deplinã independen]ã. Muzica e
un joc de sunete, succesiuni de tonuri,
armonii [i timbre – într-o materie deci care
se sustrage în cea mai largã mãsurã
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acesta, fiin]ei materiei. Forma care îi este
în realitate imprimatã este, dimpotrivã, ea
însã[i numai cea materialã, a[adar aceea
a primului plan sensibil”10.
Multe se pot în]elege prin analogie
cu „uimitoarea capacitate de varia]ie a
conceptului... capacitatea lui unicã de a
nu rãmâne înapoia progresului, care
niciodatã nu se opre[te, al cunoa[terii. Dar
totodatã ea aduce o mãrturie grãitoare
despre fragilitatea legãturii dintre termen
[i con]inut spiritual, în concept”11.
Exemplul conceptului e grãitor, cãci
„abia în opozi]ia fa]ã de el e pusã esen]a
obiectiva]iei artistice în luminã justã. Opera de artã, în adevãr, are cu totul altã
stabilitate, o incomparabil mai înaltã for]ã
istoricã de persisten]ã. Temeiul acestui
fapt stã în legãtura solidã [i de sine
stãtãtoare între planul din fa]ã [i cel din
fond într-însa. Cãci legãtura aceasta nu
este nici conven]ionalã, nici condi]ionatã
din afarã (din partea unor conexiuni
sistematice), ci e o legãturã pur internã
(subl. n.), autonomã. De aceea ea nu se
adreseazã în]elegerii, ci intui]iei; [i
înãuntrul intui]iei ea are forma legãturii
celei mai strânse între intui]ia sensibilã
(percep]ia) [i formele superioare ale
intui]iei”12.
În compara]ie cu conceptul, în opera
de artã „tocmai primul plan, latura materialã
[i sensibil real este bogat dezvoltatã: o
atare dezvoltare lipse[te conceptului, de
aceea el nu poate de la sine sã facã sã
aparã nimic, ci trebuie sã recurgã la
conexiunile care se aflã dincolo de el.
Opera de artã nu trimite la nimic de felul
acesta: plinãtatea modelãrii proprie
plãsmuirii reale e suficientã pentru a face
sã aparã celui care intuie[te un con]inut
spiritual. Acesta e sensul faptului cã în
opera de artã legãtura între planul din fa]ã
[i cel din spate este «strânsã», solidã [i
de sine stãtãtoare. Nu cunoa[terii
lucrurilor, pe care o aducem cu noi, i se
deschide con]inutul spiritual, ci intui]iei...”13.

scopurilor extraestetice. În mãsura
aceasta, ea este cea mai liberã dintre arte.
{i anume ea este liberã pe douã laturi:
este tot atât de liberã de tema
extraesteticã, adicã de subiect, ca [i de
scopul extraestetic”15.
{i... o concluzie semnificativã pentru
delimitare între arte: în momentul crea]iei
se atinge „un grad de productivitate pe care
celelalte arte nu îl cunosc. Compozi]ia este
întemeiatã pe inven]ie – pe surprindere [i
descoperire interioarã –, astfel încât chiar
«tema» muzicalã însã[i este liber creatã,
un pur produs al fanteziei muzicale”16.
Aceastã dezvoltare în sfera rolului
formei relevã tot mai mult posibilitatea
în]elegerii crea]iei muzicale în care
libertatea joacã un rol important, ceea ce
face necesarã [i o clarificare a
interreac]iunii, a opozi]iei [i unitã]ii, (a
complementaritã]ii, poate) planurilor:
Vordergrund V (disjunc]ie neexclusivã) [i
U (reuniune) cu Hindergrund.
Compara]ia dintre concept [i opera
de artã a pus în eviden]ã legãtura
«strânsã» dintre «planul din fa]ã» [i «planul
din (de) spate» [i, implicit, kantian vorbind,
«condi]iile de posibilitate» ale actului
muzical, în care, ca într-un „eveniment”
de limbaj (discursul) survine orice limbaj,
ca [i limbajul muzical: cu mai multe nivele,
dar dominant este cel dual: al compozi]iei
[i al interpretãrii-execu]ie, acoperind
dualitatea [i opozi]ia specifice modului de
fiin]are al operei de artã (muzicale),
respectiv a celor douã planuri: Vordergrund
[i Hintergrund, care (dupã N. Hartmann)
„sunt în muzicã mai asemãnãtoare unul
cu altul, [i dupã felul lor mai apropiate”.
Cum sã în]elegem aceastã dualitate,
în care „întregul mi[cãrii care apare” este
„ceva acustic-ireal, care nu este realizat
nici în execu]ia sonorã?”. Într-adevãr,
„Irealitatea” acestor planuri „a [i fost în
muzicã în]eleasã, mai mult decât oriunde”.
Cãci modul lor de a fi este diferit: ele nu
sunt identice, dar nici opuse unei identitã]i
(poate superioare lor).

A[adar, cum e posibilã „unitatea
muzicalã a operei sonore”, sinteza,
compozi]ia, dacã aceastã unitate „nu
poate fi sensibil auzitã?”
Sã încercãm sã surprindem statutul
acestei unitã]i prin apel la principiul
„identitã]ii indiscernibililor” (formulat [i
folosit de Leibniz în logicã [i în metafizicã
în interac]iune cu alte principii: ordine [i
continuitate , îndeosebi), menit „sã
corijeze”, într-o anumitã mãsurã, principiul
continuitã]ii, dupã care: „... în virtutea unor
temeiuri metafizice, în univers totul se aflã
în legãturã astfel încât totdeauna prezentul
ascunde în sânul sãu viitorul. Dacã s-ar
contesta aceasta, atunci în lume ar exista
goluri, ceea ce ar rãsturna marele principiu
al ra]iunii suficiente [i ne-ar aduce în stare
sã recurgem la miracole sau la simplul
hazard în explicarea fenomenelor”17.
Ca toate principiile (formulate de
Leibniz), principiul continuitã]ii conduce la
„principiul ordinii în general”, care este un
principiu de uniformitate, dar „este necesar
ca, pe lângã diferen]a de timp [i loc, sã
existe un principiu intern de deosebire, [i
chiar dacã existã mai multe lucruri din
aceea[i specie este tot a[a de adevãrat
cã nu existã niciodatã lucruri complet
asemenea”; „ceea ce numim principiul
individua]iei are drept corespondent pentru
oameni, principiul deosebirii... Dacã doi
indivizi ar fi perfect asemenea [i egali ([i
într-un fel) de nediferen]iat prin ei în[i[i,
nu ar exista principiul individua]iei”18.
Principiul „identitã]ii indiscernibililor”
(«identitatis indiscernibilium» ne poate
ajuta sã clasãm diferen]ele dupã ordine [i
mãrime, ordinea fiind totodatã termen de
enumerare [i principiu de organizare a
enumerãrii. Indiscernibilitatea este o rela]ie
de asemãnare completã (dupã con]inut,
identitate), dar nu este o identitate
numericã, ci o diversitate (dupã con]inut
a indiscernibililor)19.
În esen]ã, principiul „identitã]ii
indiscernibililor” permite o considerare a
identitã]ii a douã obiecte prin disociere în
func]ie de proprietã]ile lor, astfel încât nu
constituie un singur obiect, ceea ce nu
exclude faptul ca un acela[i obiect sã fie
denotat de nume diferite. Dacã cele douã
ar fi perfect asemãnãtoare [i egale, de
nedistins, nu s-ar mai justifica distinc]ia
individualã sau diferen]ele.
În spiritul monadologiei lui Leibniz:
„trebuie chiar ca fiecare monadã sã fie
diferitã de oricare alta. Cãci nu existã
niciodatã în naturã douã fiin]e cu
desãvâr[ire una ca alta [i în care sã nu
fie posibil a gãsi o diferen]ã internã sau
întemeiatã pe o determinare intrinsecã”20.
11. Problema este deci de a gãsi
„diferen]a internã” bazatã pe o determinare
lãuntricã, esen]ialã, ceea ce ar putea
conveni analizelor de mai sus, în care cele
douã planuri distingibile din punct de
vedere al „raporturilor de apari]ie” în care
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Ibidem, p. 104.
Ibidem, p. 128.
15
Ibidem, p. 129.
16
Ibidem.
17
G.W. Leibniz, Despre principiul
continuitã]ii, în: Characteristica universalis
[i alte scrieri (traducere, note [i postfa]ã
de Alexandru Boboc), Editura Grinta, ClujNapoca, 2008, p. 52. „Chiar [i în lucrurile
care existã simultan, acolo unde intui]ia
sensibilã nu observã decât salturi, poate
exista continuitate” (Ibidem, p. 53).
18
G.W. Leibniz, Noi Eseuri asupra
intelectului uman , Editura Grinta, ClujNapoca, 2003, p. 166, 167.
19
Termenul „indiscernibilia”, folosit de
Leibniz ca „principiu al indiscernibililor” în
calculul predicatelor „ca parte a defini]iei
no]iunii de identitate, sau ca teorema care
o caracterizeazã”. În aceastã formulare
modernã ea aserteazã cã, dacã x [i y au în
comun toate proprietã]ile ([i deci sunt
indiscernibile) atunci x este identic cu y.
Uzul variabilelor care pot sã fie substituite
de nume sau descrieri de obiecte, ne
permite a evita formulãri cu apartenen]ã
paradoxalã, precum «dacã douã obiecte
au în comun toate proprietã]ile, atunci sunt
identice (sunt un singur obiect), nefiind
totu[i particularmente problematic ca un
acela[i obiect sã fie denotat de nume
diferite... Încadrat în limbajul logicii
predicatelor, principiul exprimã un adevãr
pur logic, a cãrei negare este o contradic]ie.
La Leibniz însã acesta se prezintã la prima
vedere ca un principiu metafizic în baza
cãruia, date fiind douã obiecte de fapt, este
totdeauna posibil in linea di principio a le
disocia chiar în baza naturii lor. Ca atare
principiul nu exprimã un adevãr pur logic,
[i este subiect de posibile confuzii. Totu[i,
rezultã nemijlocit din doctrina leibnizianã
cã toate proprietã]ile unui individ (cel la
care uzul este considerat «accidental»)
sunt constitutive esen]ei sale. Date fiind
aceste premise, distinc]ia între rela]ii
extrinseci [i proprietã]i intrinseci ale unui
individ rezultã relativ la cunoa[terea de
cãtre noi a acelui individ...” (Enciclopedia
Garzanti di Filosofia, La nuova edizione
1993, Garzanti Editore s.p.a. Milano, p.
536).
20
G.W. Leibniz, Vernunftprincipien der
Natur und der Gnade. Monadologie, F.
Meiner, Hamburg, 1982, p. 28.
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Note
Note:
*
Cu titlul „Vordergrund” [i „Hintergrund” –
contrast fundamental în CORPUS-ul
operei muzicale. O încercare de a în]elege
specificul modelãrii [i stratificãrii în
compozi]ia [i în execu]ia muzicalã, textul
de bazã al comunicãrii sus]inute la
Simpozionul MUZICÃ {I FILOSOFIE,
Academia de Muzicã „Gh. Dima”, ClujNapoca, 3-5 iunie 2016.
1
Ibidem, p. 139.
2
Ibidem, p. 139-140.
3
Ibidem, p. 140.
4
Ibidem, p. 93.
5
Ibidem, p. 93-94. Mai exact, opera de artã
„apar]ine dupã genul ei unei forme
particulare a fiin]ãrii spirituale, «spiritul
obiectivat». Ea este obiectiva]ie, adicã
proiectarea unui con]inut spiritual în planul
obiectelor”; obiectiva]ia este „a treia formã
fundamentalã a spiritului. E adevãrat, ea
nu este spirit viu, ci numai con]inut spiritual,
produs al spiritului, crea]ie spiritualã. În
aceastã calitate însã, ea subzistã într-o
anumitã desprindere de «via]a spiritualã»...
este oarecum scoasã dintr-însa [i astfel
scutitã de transformarea ei, poate duce
a[adar lângã ea o existen]ã pentru sine”
(Ibidem, p. 94).
6
Ibidem, p. 95. „Legea obiectiva]iei este
dublã. Ea spune mai întâi cã: un con]inut
spiritual nu se poate men]ine decât în
mãsura în care el e fãcut captiv al unei
materii sensibile reale, adicã în mãsura în
care este înlãn]uit în ea prin modelarea
particularã a materiei, [i în felul acesta este
sus]inut de aceasta. {i în al doilea rând ea
spune cã acest con]inut spiritual purtat de
materia modelatã are nevoie de ac]iunea
reciprocã a spiritului viu, a celui personal
[i a celui obiectiv; cãci el este dependent
de o con[tiin]ã care intuie[te... care în]elege
sau care recunoa[te [i cãreia el îi poate
apãrea mijlocit de plãsmuirea realã” (Ibidem, p. 95).
7
Ibidem, p. 96.
8
Ibidem, p. 100, 101.
9
Ibidem, p. 101-102.
10
Ibidem, p. 102.
11
Ibidem, p. 104.
12
Ibidem . Ideea legãturii interne între
planuri este esen]ialã [i ea face inteligibilã
opozi]ia (contrastul) dintre planuri [i
unitatea lor, ca moduri de a fi
complementare, în fond, interdependente.

Ion V\sâi

se aflã totodatã în sine [i în prezen]ã opera de artã muzicalã. Cãci planurile prezintã
fiecare o „diferen]ã internã” bazatã pe o
determinare intrinsecã, dar între ele
persistã un contrast dinamic, tensionat,
în mãsura în care „planul de spate” survine
prin mijlocirea „planului din fa]ã”, fie cã este
vorba de modelarea materiei („pãtura realã”
a sunetelor) în compozi]ie, fie cã este
vorba de mãsura în care în în]elegerea
muzicantului executant este reconfiguratã
(cu planurile ei) bucata muzicalã
respectivã.
În al]i termeni, cum „existã aici ceva,
care, stând înapoia sunetelor, se desprinde
de ele”, constituind însã un plan de spate,
care apare prin mijlocirea planului din fa]ã,
în mijlocirea prin execu]ie trebuie sã
rãmânã „con]inut muzical autentic”, adicã
în aducerea în prezen]ã (execu]ie)
configurarea în gândirea (muzicalã) a
interpretului [i în interpretarea-execu]ie ca
atare sã reitereze în audi]ie piesa muzicalã
conform cerin]elor partiturii.
În acest sens, se spune cã interpretului îi incumbã o mare rãspundere, mai
ales cã el devine „un asociat al
compozitorului” [i, în felul acesta nu doar
reproducãtor, ci „productiv creator”.
Prin aceastã „despicare” în
diversitatea interpretãrilor, identitatea
operei muzicale este, în anumite limite
pãrãsitã. Cãci interpretul nu atrage „întregul
plan de spate al muzicii”, „întregul operei
muzicale”, ci „numai prima pãturã, cea mai
apropiatã a planului de spate, cea auditiv
perceptibilã a tonurilor [i a armoniilor”; „tot
restul rãmâne ireal” [i „trebuie sã se nascã
în con[tiin]a celui care ascultã”.
Diferen]a dintre planuri în compozi]ie
pare cã se mutã cu fiecare interpretare,
dar nu structural, a[a cum este în
compozi]ie, ci numai func]ional, dupã
diversitatea interpretãrilor, rãmânând obiect
al unei împliniri posibile.
Poate de aceea, Hartmann spunea
cã „întregul compozi]iei (unitatea) rãmâne,
[i în execu]ia muzicantului, ireal”, iar
„sinteza audierii – laolaltã într-o unitate nu
o poate realiza nici cel mai desãvâr[it interpret, pentru ascultãtor; el i-o poate
desigur apropia, îl poate conduce spre ea,
dar nicio putere din lume nu îl poate scuti
în audierea muzicii de edificarea
succesivã a întregului”.
Acesta este de fapt [i contextul
farmecului „lumilor sonore” solidar cu un
sentiment (mereu reînnoit) al a[teptãrilor.
Cumva ca în sentimentul romantic al
a[teptãrii din „Imnurile” lui Hölderlin, toate
strãlucind de metafore ce redau sim]ul
poetului pentru muzicalitatea limbii.

Ozana Kalmuski Zarea

Tema apariþiei ºi afirmãrii geniului a
preocupat generaþiile din urmã,
potenþatã, desigur, de înmulþirea
observaþiilor ºi cercetãrilor asupra
parapsihologiei ºi subconºtientului, ca ºi
a studiilor încã mai aprofundate ce
implicã funcþiile neurovegetative ºi
neuropsihice. Astfel, orizontul teoriei
asupra înþelegerii ºi definirii geniului a
cunoscut mutaþii semnificative, deºi
încadrarea fenomenului într-un tipar
strict este departe de a constitui o
realitate general acceptatã ºtiinþific.
Însuºi demersul de a forþa logica în
scopul constituirii unei definiþii a
fenomenului rãmâne o încercare
hazardatã. În apariþia ºi expandarea
însuºirilor geniului e tot atâta mister
exponenþial – faþã de însuºirile omului
comun – cât în misterul vieþii înseºi.
Lucian Blaga, care intenþiona sã
elaboreze o lucrare de parapsihologie în
cadrul celei de a cincea trilogii a
sistemului sãu filozofic, era preocupat
de percepþia extrasenzorialã, telepatie,
precogniþie, retrocogniþie, hipnozã ºi
psihokinezie, ca soluþii întregitoare ale
determinãrii noþiunii de geniu. Dacã nu
abordãm subiectul cu trufia, uneori
pãgubitoare, a omului de ºtiinþã care nu
vrea sã lase niciodatã loc misterului sã
se manifeste, atunci putem sã acordãm
acestui mister calitatea de „semnificaþie
abstractã”, cum spune Hegel, care se
referã aici la transcendent. Apoi întreaga
doctrinã a transcendenþei de care avem
neapãrat nevoie în aprecierile pe care ni
le propunem, vrea sã spunã cã tot ce e
DINCOLO de noi poate, în condiþii
specifice, sã se oglindeascã în ceea ce
este DINCOACE. Iar ce e DINCOLO se
aflã, întotdeauna, dincolo de mintea
noastrã (beyond the brain, cum zice
Stanislaw Grof). Geniul, mai spune
acesta, nu e decât un aparat, un receptor capabil sã perceapã flexiunile din
câmpul de interferenþã gravitaþionalã al
vastelor spaþii de expresie de DINCOLO.
Desigur, suntem în domeniul speculaþiilor, dar al unor speculaþii care þin cont
de o realitate aflatã în afara regimului
unitãþilor de mãsurã ale respectivei
realitãþi întrucât depãºeºte limitele
acesteia.
Mãrturisesc cã pe mine aceastã
depãºire a limitelor m-a interesat în
mãsura în care þinea de domeniul
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muzicii, care e specialitatea mea. Pentru
cã limitele sunt un soft al intelectului,
iar manifestãrile care îl depãºesc þin de
o intervenþie specialã. Muzica, mai mult
decât oricare dintre domeniile în care se
exprimã geniul, e independentã de lumea
fenomenelor, cum observã Schopenhauer,
ºi ar putea sã existe chiar dacã universul nu ar mai exista. Tot el mai spune,
în „Lumea ca voinþã ºi reprezentare“, cã
existã o cunoaºtere aparte care se aplicã
la ceea ce subzistã independent ºi în
afara oricãrei relaþii obiectuale ºi
raþionale. Aceastã cunoaºtere constituie
esenþa lumii ºi substratul profund al
fenomenelor. Iar modul de cunoaºtere
al acestui substrat profund este opera
pe care ne-o propune geniul. Dar
Schopenhauer adaugã ceva extrem de
interesant ºi revelator: „Muzica datoratã
geniului e o revelaþie ºi o interpretare a
absolutului imaterial pe care a avut
privilegiul de a-l asculta”. Kantian
vorbind, dar fãrã a ne depãrta de
Schopenhauer, putem spune cã
transcendenþa comunicã prin geniu cu
noi, ea exprimându-ºi astfel voinþa de a
fi auzitã. Ideea eternã a autorului „Lumii
ca voinþã ºi reprezentare” este
Demiurgul lui Goethe cãruia, „Clavecinul
bine temperat” al lui Bach îi evocã „Un
dialog al Demiurgului cu sine însuºi“.
Tânãrul Nietzsche, subjugat de
miraculosul ideaticii eline, scria inspirat
de Wagner în „Naºterea tragediei din
spiritul muzicii”, sclipitorul eseu din 1872:
„Existã douã modalitãþi prin care arta se
afirmã, în fiinþa umanã, ca un fel de forþã
a naturii – pe de o parte ca viziune, pe
de alta, ca orgiasticã dionisiacã. Ele îºi
au fundamental fiziologic în vis ºi beþie”.
Ce ar putea fi acest „fundament” decât
stratul de permeabilitate ce interfereazã
cu acel „altceva de DINCOLO”? Un
mecanism telepatic de înaltã rezoluþie
ºi fineþe pare sã guverneze acest
proces. Holliss avea dreptate sã afirme:
„Geniul, spre deosebire de contingent,
nu ia nimic din realitate”.
Cu toatã încãrcãtura ei de
suspiciune, contradicþii, paradoxuri ºi
marginalizãri ºtiinþifice, actul telepatic
experimental suportã calitatea de agent
de transfer dincolo de orice dubii. Existã
un episod celebru din viaþa lui Wagner
care confirmã cât se poate de elocvent
aceastã stare de transfer telepatic.

Ozana Kalmuski Zarea
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necesare pentru a încerca sã conturez
definiþia unuia singur ºi, bineîneles, fãrã
a reuºi. Iar aceasta confirmã odatã mai
mult cã realitatea geniului scapã
aprecierilor comune, misterul sãu, taina
sa, situându-se acolo unde priceperea,
stãruinþa ºi eforturile noastre de
înþelegere ºi cunoaºtere se dovedesc
neputincioase.

Ion V\sâi

lasã, din punct de vedere intuitiv-raþional,
fãrã rãspuns întrebarea dacã este un
fenomen real sau simplã autoamãgire.
În acest caz, se recurge la aducerea în
discuþie a aºa- numitului „câmp de forþe
psi” care ar fi un generator ce iradiazã
din chiar miezul memoriei universale al
precogniþiei. În aceastã ecuaþie a
geniului reformator de cogniþie ar intra
toþi marii fondatori care ºi-au pus
amprenta asupra istoriei, ºtiinþei, artei
sau lumii ideilor abstracte. Nu ar fi deloc
lipsit de interes ca, în linia realist-intuitivã
a explicãrii fenomenului extrasenzorial
care e geniul, sã amintim despre ceea
ce unii analiºti numesc patologie psihicã
– altfel spus, o anume mutaþie de naturã
mentalã, o abatere de la normã, de la
standardul sinapselor neuronale, care
permite accesul în spaþii cognitive de
neatins de cãtre creierul comun.
În sfârºit, studierea creierului unor
oameni de geniu pare sã confirme faptul
cã, în anumiþi parametri, acestea diferã
de cel al omului obiºnuit. Se poate
observa cât de multe cuvinte mi-au fost

Ion V\sâi

Wagner scrie: „Înapoindu-mã într-o dupãamiazã acasã, m-am culcat aºteptând
sã adorm. Simþeam cã mã cufund în
somnolenþã, dar parcã eram luat de un
curent de apã. Murmurul apei cãpãtase
însã un caracter muzical – era acordul
lui mi bemol major... Mi-am dat seama
cã îmi apãruse motivul preludiului din
„Aurul Rinului”. Desigur, ar fi de neiertat
sã nu amintesc aici o altã mãrturie
celebrã. Ea aparþine lui Salieri – despre
care se poate spune orice, numai cã ar
fi þinut la Mozart nu. Cu atât mai mult
mãrturia acestuia e de naturã sã te punã
pe gânduri. Salieri scrie „Partitura lui (e
vorba despre partitura monumentalului „Requiem”) era lipsitã de orice
ºtersãturi sau adãugiri. Era ca ºi cum
cineva i-ar fi dictat notele, iar el nu ar fi
fãcut altceva decât sã le ordoneze
frumos pe portativ.” Însuºi mecanismul
telepatic, dacã ar fi sã ne însuºim acest
model de „transfer”, e un procedeu pe
care îl utilizeazã savanþii în practica
efectivã. Aºadar nu au niciun motiv sãl infirme. Dar este de aºa naturã încât
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Cassian Maria Spiridon
***
o ploaie fãrã oprire
se revarsã
peste câmpie ºi pomii
plecaþi în cãutarea
primãverii
în care liliacul deja se scuturase
de florile albe sau roºii
liliachii ca în apusurile tropicale
inima pulseazã
în ritmul egal al zilei ºi nopþii
lângã inima ta
primãvara e încã devreme
ºi ploaia continuã în averse
peste ierburi ºi case
oglindã a iubirii
o ploaie ce saturã planeta
ºi sufletele toate
cu o îngãduinþã cosmicã
în care iarbã
culcãm ale noastre trupuri
când mânã peste mânã aºezãm
ºi pieptul întâlneºte sânul
ploaia ne cade peste creºtet
ca-ntr-un repetat diluviu
în care Noe catã
pe noii vechi
Adam ºi Eva

Sunt cuvinte
doar piatra poate înþelege
altã piatrã
fie ea ºi adormitã
în caldarâmul zorilor
cãlcatã
prin roua dimineþii
de tãlpile desculþe
hotãrâte
de muma începuturilor
mumã a popoarelor
sunt cuvinte scurte
cum e înfrigurata searã
din care se revarsã neostoitã
jalea
ºi sunt cuvinte în care
vezi pieirea cum se înfiripã
e îndeajuns Fiul
pe stânca însângeratã
o! mumã prea-ncercatã
cu boii inimii
tu ari
prin þarina-ndurãrii
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Cotropit de paloare
se aude un tropot
de început de lume
un tunet se rostogoleºte
din ceruri
precum pe caldarâmul strãzilor
roþile carelor trase de plãvani
printre maºini silenþioase
se aude un fâlfãit
cum brãzdeazã prin cer
dupã luminã
vântul îþi suflã în ceafã
fluierã ca un glon
pe lângã urechile
unde timpanul ciocãnelul scãriþa
vibreazã
mã las cotropit de paloare
ridic pahare pline
ºi din nou pline
un clinchet care se revoltã
cã Europa-i tot mai bãtrânã
deºi se dã drept junã plinã de nuri
ºi gata de dansuri frivole
vine la ore târzii câte un avertisment ca-n Cãrþile sfinte
are manºetele negre de funcþionar
nãrãvit la hârþoage
în care conºtiincios sunt încondeiate
mulþimi fãrã de numãr

~ntunecate catarge

o! nu sunt vapoare mateloþi ºi amirali
cât Dunãrea ar merita ºi Marea
la câte bãtãlii pierdute ne aºteaptã
e sângele o pânzã strãvezie
un scut/ o pavãzã de peºteri
unde nici soarele nu calcã

o pasãre neagrã taie
dunele ridicate de viscol
trupuri electrice
se strecoarã printre propileele nopþii
c-un zumzet de flutur
degete în cãutare
pe harta unei geografii îngrijorate

aprilie 2018

stuful prezent pe maluri
ºi pe margini de drumuri ºi câmpie
e tãios ca sãbiile
mânuite în lupte fratricide
fãrã milã
e verde în seceta ce ne cuprinde
în tot locul

cu miºcãri de balet o fecioarã
pluteºte peste albe câmpii de omãturi
cu miros de floare
în tija unei aºteptãri înþelepte
îndrumã

prin munþii de nisip
în gropile de piatrã
acolo lacrimile curg ºi nopþile s-aºazã

copacii
întunecate catarge
înfipþi în cuprinzãtoare zãpezi
paznici muþi
în iubire
se-nalþã tot mai sus
spre inimi rugãtoare
învãpãiate
rãtãcitoare în albãstrime

lungi sunt pieþele amiezii
precum iubirile târzii
la umbra lor doar clopote rãsunã
voi tinere simþuri
printre atâtea dune
nu îndrãzniþi ºi nu speraþi
la gloria strãbunã
sunt multe lovituri
ºi piepturi prea puþine
la câte vatra este-ndreptãþitã

un înger prãbuºit
rãsfrânt în oglinda spartã a Lunii
ne urmeazã

sã ne târâm piciorul printre pietre
pânã la malul plin de
stuful dureros al amintirii

***
sângele
se scurge prin tuburile nopþii
precum izvoarele planetei
transparente
sub tropicala razã
s-a rãtãcit
chitaiul
a eºuat pe þãrmul
îndepãrtat al Andromedei
printre constelaþii
de nimeni vizitate
în veci de nimeni cãutate
doar telescoape curioase
încearcã sã le afle sensul
în inutila lor rostogolire

Atât de pu]ine
stelele

stau bine
acolo în cer
sunt gemene cu nemurirea
au mulþimi de ochi
ce stau de veghe
la atât de puþine
mâini mângâietoare

Ion V\sâi

puzderie de ochi
stau aþintite peste vieþile noastre
abia (s)clipesc
nu vor sã ne piardã nici o miºcare
nici o zvâcnire a inimii
cel mai mãrunt sentiment
nici un scâncet al naºterii
primii paºi
nestãvilite iubiri
ºi pãcate
pândesc sã nu scape ultimul suflu

ei! Voi umblãtoare umbre
cum treceþi ºi petreceþi
plante ºi pomi
ºi blânde patrupede
ºi încercatul dintre toate
la urmã e bipedul
cum spune Stagiritul
mã strãdui sã rãmân
încã sã rãmân
printre cei vii
atât cât se cuvine
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Alt\dat\
Altãdatã pe când sufletul era singura monedã de schimb
Care mai valora ceva în gaura asta
Þi-aº fi spus adevãrul în faþã:
Motivul pentru care te sãrutam atunci era
Rãspunsul la întrebarea de ce mã sãruþi

Val M\nescu

Eu te iubeam tot cu subînþeles printre gene
Murind puþin câte puþin
Sufocat de acidul grãmezii de hormoni nucleari
Dar vremurile uceniciei au trecut
Lupul muºcã noaptea din lup sfâºiindu-se
Þi-aminteºti cãmaºa cu manºete existenþiale
Din care-ai tãiat fâºii ºi-ai împletit frânghii
De legat jurãminte sãlbatice
Când tãlpile tale foºneau pe mochetã
În frumuseþea aceea de haos
Doamne ce bucurie tristã era iubirea ta
Ca un drapel zdrenþuit de vânturi ºi ploi
de la capul bunei speranþe
Mai sus paralel
Ceasul meu biologic se zbãtea într-o baltã de sânge
Cerºind îndurare ºi chiar aºa în urletul fiarei
Am dus în laþ lupul din mine ºi l-am priponit
De cabana vânãtorului
Sã-i facã el felul dacã eu n-am permis
Sã ucid animale

Petrecerea
La 80 de ani tragic ies din nou
la protest în arenã
ºchiopãtând în pantalonii de piele indestructibili
solidari cu tinereþea mea hippy
contra nimicului nemuritor
ºi a vânãrii de vânt

Autostop pe margine
Nimeni nu spune nimic
plutesc frunze cad servere
iubiri banate din gelozie
sau motive politice
sunã alarmele de dezastru
nimeni nu spune nimic
dar nici nu vrea
Fur þigãri din cireºul uscat
parcã mi-e teamã
un vecin þipã ºi trec multe maºini
cu deþinuþi pentru iubiri ilegale
spre tribunal
Calea Romanului drumul spre nord
neguri frig criminal
nimic clar pe internet
N-ai unde fugi
la limita rezistenþei
Alegi eject
Liniºtea cea mare a plecãrii
ca sub pãmânt
Ei, ºi?
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Huiduiesc cu pãlãria lui Dylan pe cap
ºi chitara istericã fãrã bemoli
de parcã ar fi important
Suflu în cârja din lemn de alun
legea-mi permite sã cred
cã-i obsesia puritãþii unui caval
fãrã de gãuri
Mi-adaug flegma în vidanja defectã
ce zace pe marginea gurii de canal
în aºteptarea mecanicului providenþial
N-aveam cum fi altul decât
un ºchiop mereu ostil situaþiei de fapt
pãºind antipatic prin istoria asta
de douã parale a muncipiului global
liber sã-mi iau bilet cãtre niciunde
Mã topesc în proteste perpetue
în sughiþul planetei
care mã îndeasã în noroiul rece
fãrã conotaþii sexuale contra gravitaþiei
nud în marele frig ce urmeazã dupã
declaraþia de libertate
Pânã la capãt un huo rãspicat oboselii
plecãrii fãrã de þintã
aroganþei paharului gol
cancerului evazionist la impozitul
pe respiraþie comunitarã
în timp ce patria mea România
mãreºte taxa pe aer muzicã ºi rãsfãþ

trecea o salvare prin ploaie cu sirena aprinsã
pe calea lactee în mare vitezã
ducând poezia la spital
ºi nichita cânta
nimic nu mai e cum era
Bãtrâne

Un vagabond din Bac\u a câ[tigat
o excursie-n Hawaii
Un vagabond din Bacãu avea picioarele reci
ªi urechea stângã înfundatã cu poezii vechi
De care habar n-avea
Oricât ar fi dansat rock de pe vremuri
în ciorapii de lânã de oaie
Cu dragoste împletiþi de mama lui
sweet child in time
Tot îi era frig la picioare
Iar versurile din urechea stângã
Îl împiedicau sã audã cum rup cetãþenii tãcerea
Cântându-ºi iubirile sau
Adresând cuvinte ce nu se pot reproduce aici
Politicienilor corupþi mincinoºi sau hoþi
Care fireºte nu se aflau prin preajmã
Mai trebuie adãugat cã omul nostru pierdea mereu
Trenurile deoarece avea un husky melancolic
Care în loc sã latre mieuna cu o tandreþe ºoptitã
De parc-ar fi fost îndrãgostit
Cu toate astea într-o zi de februarie
vagabondul acesta flotant prin Bacãu
a câºtigat o excursie-n Hawaii

Actorul Stelian
Frumos ºi liber ca un fluture fãrã de moarte era strãinul perfect
Îºi împãrþea sinele în replici egale
ºi tot în mod egal dãruia replici nemuritoare
sãracilor ochi din stal ºi ochilor din strãlucitoarelor loje
Mascat în caractere pline de viaþã ori în suflete moarte
strãlucind în luminile rampei
întreba în dreapta ºi-n stânga scenei
cu ce monedã s-ar putea cumpãra lacrima
râsul ºi celelalte dulci ºi triste trãiri
Numit uneori responsabil pe casa destinelor
la final de spectacol pãrea un nimeni absolut
Dar contopit cu umbra unuia dintre arlechini
nu-nceta sã-ºi ascundã mirarea în tãcerea fotoliilor
doldora de vorbe vorbe vorbe
Portar discret la rafinãria de poezie
nu cere nimic pentru o meditaþie discretã
la lecþia de arta posibilului cãci ºtie de demult pe de rost
cum se curãþã în pãcat rufele pãtate cu glorie
Se ridicã ºi-acum alb ca zãpada în miezul de noapte
exilat în tumultul singurãtãþii
tresare la respiraþia numai de el auzitã
a marilor spirite pe care le-a încarnat.
În camera tapetatã cu zestrea lui de litere
e-n dialog cu sute de Rareºi ºi Vifori ºi mai mult
cu mii de Luceferi
sã-ºi vindece dorul de infinit
atârnat sus în cupola teatrului
paralel cu microfonul de fond
Un dangãt de gong viaþa actorului
în cãutarea izvoarelor abisale
supravieþuind în monologuri
care sparg ºi acum monotonia urbei
strecurându-se abil cu halebarda vocalã
printre afiºe electorale aplauze
sfinþi bizantini ºi alte melancolii provinciale
Nici nu ºtie actorul cã nu are scãpare
pagina lui se descompune ºi se face la loc
aidoma furtunii dupã senin
ºi a seninului dupã furtunã
iar pe planeta Bacãu la ieºirea din salã plouã
parºiv de toamnã
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am scos dopul ºi l-am întors
cu picioarele pe pãmânt în bibliotecã
nimic nu mai e cum era
bãtrâne
începu sã cânte nichita
ºi-i curgea sângele printre rânduri
dupã ce spãrsese sâmburele cu inima

Ion V\sâi

În ultima toamnã
înghesuit între
Steinbeck Shakespeare Marquez Dostoievski ºi alþii
românul Stãnescu stãtea cu capul în jos
lângã o sticlã de þuicã
ºi zâmbea minunându-se cum
Se clãtina printre pietre o frunzã de prun

Vitraliu

Nichita

Adrian Jicu

Ziua întâi
Simpozionul s-a deschis miercuri,
11 octombrie, la Muzeul de Artã
Contemporanã „George Apostu”, cu
expozi]ia lui Simion Zam[a, vernisatã
de prof. univ. dr. Petru Bejan. Artist plastic, pictor [i grafician, maestru emerit al
artei din Republica Moldova, Simion
Zam[a este unul dintre cei mai
importan]i arti[ti plastici de peste Prut.
Expozi]ia a fost dublatã de lansarea
albumului care îi poartã numele, reunind
lucrãri reprezentative pentru întreaga sa
crea]ie, volumul fiind editat cu sprijinul
Consiliului Jude]ean Bacãu.

Adrian Jicu

Într-o lume în care locul adevãrului a fost luat de postadevãr,
iar valorile sunt relativizate & rãsturnate, nu po]i sã nu te întrebi
ce rãmâne din activitatea lui Titu Maiorescu [i din strãdania
junimi[tilor de a pune bazele unei culturi întemeiate pe adevãr [i
pe muncã, în care cuvintele-cheie sunt meritocra]ia [i elitismul.
La 150 de ani de la înfiin]area revistei „Convorbiri literare” [i la
100 de ani de la moartea lui Titu Maiorescu, cea de-a XXII-a
edi]ie a Simpozionului na]ional de esteticã (organizat de Centrul
de Culturã „George Apostu” Bacãu) a stat sub semnul
maiorescianismului, omagiind efortul genera]iei junimiste de a
construi un stat na]ional modern, în acord cu tendin]ele europene
ale sfâr[itului de secol XIX [i început de secol XX.
Propunându-[i sã sublinieze, din nou, legãturile culturale,
artistice, istorice [i literare dintre cele mai importante regiuni ale
României, prin manifestãri care contribuie la con[tientizarea
eforturilor puse la temelia construc]iei na]ionale, programul
Simpozionului na]ional de esteticã (Bacãu, 11-14 octombrie 2017)
s-a remarcat, de la bun început, prin pozi]ionarea sub egida
spiritului critic maiorescian, prin invita]ii prezen]i în Bacãu,
personalitã]i de prim rang ale vie]ii academice [i cultural-artistice
române[ti: acad. Ioan Aurel Pop, acad. Eugen Simion, acad.
Alexandru Boboc, Vasile Tãrâ]eanu, Cãtãlin Turliuc, Petru Bejan,
Dorel Vi[an, Ion Bogdan {tefãnescu, Alexa Visarion, Simion
Zam[a, Leo Butnaru, Ioan Cristescu, Virgil {tefan Ni]ulescu etc.

Ziua a doua
Simpozionul a continuat joi, 12
octombrie, la Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacãu, cu dezbaterea
„Titu Maiorescu 100: Spiritul critic
maiorescian [i omologarea canonului
modern al culturii române”. Despre
mo[tenirea maiorescianã a vorbit
neobositul academician Alexandru
Boboc. În contextul presiunilor exercitate
de autoritã]ile ucrainene, Vasile
Tãrâþeanu (Cernãuþi), membru corespondent al Academiei Române, a pledat
pentru predarea limbii române în ºcolile
din localitãþile cu populaþie majoritar

Simion Zam[a
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româneascã din Ucraina. La rândul sãu,
prof. univ. dr. Traian Diaconescu, de la
Universitatea „Al. I. Cuza”, a vorbit
despre Vasile Alecsandri, insistând
asupra recunoa[terii europene a
cunoscutului poem Cântecul gintei
latine. În acela[i cadru, a fost lansat
volumul „Împotriva Uitãrii”, de Alexa
Visarion, despre care au vorbit Carmen
Mihalache, critic de teatru [i director al
revistei Ateneu, ºi prof. univ. dr. Petru
Bejan, de la Universitatea „Al. I. Cuza”
din Iaºi.
Dezbaterile au continuat la Colegiul
Na]ional „Ferdinand I“ Bacãu (care a
sãrbãtorit 150 de ani de la înfiin]are),
avându-i în prim-plan pe aceia[i
Alexandru Boboc, Vasile Tãrâ]eanu [i
Traian Diaconescu, dar [i pe poetul Leo
Butnaru.
Seara, Teatrul Municipal Bacovia a
gãzduit ceremonia de decernare a
Marelui Premiu „George Apostu”
pentru anul 2017 domnului Alexa
Visarion. Nãscut la 11 septembrie 1947,
Alexa Visarion este regizor de teatru ºi
film, scenograf, eseist, scenarist, [i
profesor universitar. Remarcabila sa
activitate a fost sintetizatã de Dorel
Vi[an. Dupã festivitate, a avut loc
spectacolul extraordinar „Sunt suflet din
sufletul neamului meu”, realizat de
actorul Dorel Vi[an [i de Ion Bogdan
{tefãnescu, unul dintre cei mai
importan]i flauti[ti contemporani,
supranumit „flautul de aur”.
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Organizarea acestei edi]ii a
simpozionului a beneficiat de implicarea
ini]iatorului acestui program, Gheorghe
Popa, secretar de stat în Ministerul
Culturii [i Identitã]ii Na]ionale (manager
al Centrului de Culturã „George Apostu”
timp de 27 de ani) [i de munca întregii
echipe a centrului. El a fost posibil prin
implicarea unor parteneri care au în]eles
importan]a afirmãrii ideii române[ti în [i
prin culturã: Consiliul Jude]ean Bacãu,
Universitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacãu, Universitatea „George Bacovia”
din Bacãu, Teatrul Municipal „Bacovia”,
Filarmonica „Mihail Jora”, Colegiul
Na]ional „Ferdinand I”, Colegiul Na]ional
Pedagogic „{tefan cel Mare”, Federa]ia
Tinerilor din Bacãu. Parteneri media au
fost cotidianul „De[teptarea”, TVR Ia[i,
Radio România Ia[i, EuroTV Bacãu, iar
sponsorii acestei edi]ii, Aerostar S.A.,
Agricola S.A., S.C. Rolex S.R.L., Camera de Comer] [i Industrie Bacãu, S.C.
Pambac S.A. [i S.C. Vitiprod S.R.L.

Simpozionul na]ional de estetic\,
Universitatea”Vasile Alecsandri” din Bac\u

Maiorescu 100: Spiritul critic
maiorescian [i omologarea canonului
modern al culturii române”. Acad. Ioan
Aurel Pop, acad. Alexandru Boboc,
prof.univ.dr. Traian Diaconescu, dr. Virgil
{tefan Ni]ulescu [i prof.univ.dr. Petru
Bejan s-au întâlnit cu elevii [i profesorii
acestui colegiu, cãrora le-au vorbit
despre rolul lui Maiorescu [i al „Junimii”
în construirea canonului modern al
culturii române.
Seara, la Filarmonica „Mihail Jora”
din Bacãu, a avut loc ceremonia de
decernare a Marele Premiu „George
Apostu”, pentru anul 2017, academicianului Ioan-Aurel Pop, festivitatea
fiind prefa]atã de o laudatio realizatã de
acad. Eugen Simion. Spre surprinderea
celor prezen]i în salã, rãspunsul
academicianului Ioan-Aurel Pop a fost
unul cu trimitere la literaturã, un elogiu
adus neamului românesc prin versuri din
crea]ia unor poe]i precum: Vasile
Alecsandri, George Coºbuc, ªt.O. Iosif,
Ion Pillat, Octavian Goga, Lucian Blaga
sau Tudor Arghezi.
Premiul i-a fost înmânat de
secretarul de stat Gheorghe Popa, iar
trofeul, operã a sculptorului Emil Casian
Dumitraº, de directorul general interimar
al Centrului, doamna Doina Barbu.
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CN Pedagogic “{tefan cel Mare”

Ziua a treia
Vineri, 13 octombrie 2017,
Universitatea „George Bacovia” din
Bacãu a gãzduit momentul de vârf al
simpozionului, conferin]a „Elogiu
istoriei”, sus]inutã de acad. Ioan-Aurel
Pop, urmatã de lansarea volumului
„Istoria Transilvaniei” (de acela[i IoanAurel Pop), despre care a vorbit prof.
univ. dr. Cãtãlin Turliuc. Acad. Ioan-Aurel
Pop, rectorul Universitã]ii Babe[-Bolyai
din Cluj-Napoca, eminent istoric ºi
cercetãtor român, specializat în istoria
formãrii naþiunilor, istorie medievalã,
paleografie latinã ºi studii transilvane, a
contribuit substanþial la progresul notabil
înregistrat dupã 1989 în cunoaºterea
istoriei medievale ºi premoderne a
spaþiului românesc ºi a Europei
Rãsãritene ºi Centrale. Nu [tiu al]ii cum
sunt, dar mie discursul academicianului
Ioan-Aurel Pop (cu ocazia primirii Marelui
Premiu „George Apostu”) mi-a amintit de
romanul lui J. D. Salinger, De veghe în
lanul de secarã, arãtând celor prezen]i
cã trebuie sã privim cu încredere cãtre
Centenarul Marii Uniri din 2018. În
contextul deconstruc]iilor [i demitizãrilor
de tot felul, Ioan-Aurel Pop a reumanizat
istoria, demonstrând, în Aula „Moldova”,
cã avem nevoie de istorie în litera [i,
mai ales, în spiritul ei. A fost o prelegere
profund maiorescianã prin felul în care
conferen]iarul a [tiut sã dea erudi]iei
aparen]a simplitã]ii, discursul sãu cucerind
prin directe]ea mesajului [i prin firescul
limbajului. A fost ceea ce englezii ar numi
a „clear-cut” speech, o pledoarie puternicã
[i convingãtoare pentru recuperarea
dimensiunii formative a istoriei, în apatica
[i confuza societate româneascã de
astãzi. Solu]ia pentru a-i contracara pe
fal[ii profe]i din spa]iul public este chiar
adevãrul istoric, academicianul clujean
invocând în acest sens un proiect pe care
îl coordoneazã [i la care lucreazã istorici
români, maghiari, germani sau evrei,
anima]i de dorin]a reconstituirii adevãrului
istoric despre Transilvania.
În dupã-amiaza aceleia[i zile, la
Colegiul Pedagogic „{tefan cel Mare“
Bacãu, a continuat dezbaterea „Titu
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Cuvânt de `ntâmpinare la deschiderea
Simpozionului na]ional de estetic\
Neculai Lupu

Domnilor academicieni ºi profesori
universitari,
Domnule secretar de stat,
Doamnelor ºi domnilor profesori,
scriitori, creatori ºi iubitori de culturã ºi
arte,
Dragi studenþi ºi elevi,
Dragi bãcãuani,
În calitate de rector al Universitãþii
„George Bacovia” din Bacãu, mã simt
onorat sã vã urez „Bine aþi venit!” în
universitatea noastrã, o universitate
tânãrã care, anul acesta, sãrbãtoreºte
25 de ani de existenþã.
De 25 de ani suntem în cãutarea
acelui model al valorilor europene
perene, care sã ne facã utili, apreciaþi,
cunoscuþi, respectaþi ºi cãutaþi, în
aceastã zonã a Moldovei de mijloc, aici,
unde ºi ªtefan cel Mare a avut ºi `ncã
are a doua Curte Domneascã.
Astãzi suntem gazdã a celei de-a
XXII-a ediþii a Simpozionului naþional de
esteticã, desfãºurat sub genericul
„ImagiNaþie-Energia culturii” – în calitate
de parteneri ai Centrului de Culturã
„George Apostu” – o instituþie-reper nu
doar pentru Moldova, ci pentru România.
~ntrucât ediþia din acest an premerge
Centenarului Marii Uniri, organizatorii
simpozionului vor sã marcheze din nou
legãturile culturale, artistice, istorice ºi
literare dintre marile regiuni istorice ale
României: Moldova marelui ªtefan, – din
Pocuþia coborând de-o parte ºi de alta a
Nistrului pânã la Marea cea Mare – Þara
Româneascã ºi, nu în ultimul rând,
Transilvania.
Suntem mândri cã Bacãul, iatã, a
devenit pentru câteva zile Centrul care
reuneºte mari personalitãþi ale ºtiinþei,
culturii ºi artelor din România Mare – prin
manifestãri ample ºi de mare profunzime
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intelectualã, dar ºi patrioticã – menite
sã readucã în conºtiinþa neamului
românesc sacrificiile imense depuse la
temelia construcþiei naþionale de
generaþiile care au fãcut istorie ºi au
rãmas în istorie.
Toate acestea se întâmplã datoritã
unui om care a ridicat Bacãul la nivelul
de Centru de culturã în rândul celor
consacrate în þara noastrã – aºa cum
puþini au reuºit înaintea lui.
Unic ºi inconfundabil, prietenos, dar
ºi oficial – Gheorghe Geo Popa – omul
revoluþiei la Bacãu ºi cel mai puternic
om al judeþului în ’90, a predat puterea
altora ºi, în loc sã intre în politica mare
sau în afaceri (sã aibã ºi el, ca tot
românul, mãcar un dosar de corupþie), a
preferat sã se retragã în lumea lui –
Cultura.
La fosta Casã de oaspeþi a lui
Ceauºescu, de pe malul Bistriþei, el a
aºezat piatrã cu piatrã, cu eforturi
extraordinare, dar ºi cu pricepere, timp
de 27 de ani, dând Bacãului, Moldovei ºi
Þãrii Centrul de Culturã „George Apostu”.
Cele douã universitãþi din Bacãu,
Universitatea „Vasile Alecsandri” ºi
Universitatea „George Bacovia”, sunt
alãturi ºi oricând prezente a contribui la
bunul mers al acestor grandioase
manifestãri academice ºi culturale care
dau un semnal cãtre lume, dar mai ales
cãtre generaþia tânãrã, care astãzi este
în grija noastrã. Mâine vom fi noi în grija
ei ºi ne va arãta, la propriu, modul cum
am ºtiut sã o creºtem.
Doresc mult succes lucrãrilor
simpozionului, iar oaspeþilor noºtri le
urãm sã aibã o ºedere cât mai plãcutã
în Bacãu, fapt care sã-i determine sã
mai vinã pe la noi.
Vã mulþumesc!
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Dan Petru[c\

Dan Petru[c\

A XXII-a edi]ie a Simpozionului
na]ional de esteticã a fost, dincolo de tradi]ia
pe care o presupune deja acest eveniment,
un prilej de a aduna la un loc Lumea. În
perioada 11-14 octombrie 2017, Bacãul a
fost iarã[i, pentru câteva zile, o adevãratã
capitalã a culturii [i artei române[ti. Centrul
de Culturã „George Apostu” Bacãu este
ini]iatorul acestui eveniment de mai bine
de douã decenii, sub aura Academiei
Române [i în parteneriat cu institu]ii administrative, de învã]ãmânt [i culturã, dintre
care amintesc Universitatea „Vasile
Alecsandri” [i Universitatea „George
Bacovia” din urbea lui Bacovia. Doamna
Doina Barbu, directorul centrului, redactorii
revistei „Vitraliu”, apoi Gheorghe Geo Popa,
secretar de stat în Ministerul Culturii [i
Identitã]ii Na]ionale au catalizat mai toate
energiile culturale [i artistice ale Bacãului
[i ]ãrii. Dincolo de toate activitã]ile
complexe pe care le propune un eveniment
de anvergurã na]ionalã, Centrul de Culturã
„George Apostu” Bacãu devine [i un spa]iu
al prieteniei în care cei implica]i, organizatori
[i invita]i deopotrivã, cred cu convingere
([i refuzând utopia) cã o ]arã nu poate
supravie]ui fãrã modele durabile, fãrã
promovarea [i sus]inerea valorilor na]ionale.
Evenimentul s-a a[ezat sub semnul
„Titu Maiorescu 100: Spiritul critic
maiorescian [i omologarea canonului modern al culturii române”. Deschiderea
oficialã a Simpozionului na]ional de esteticã
a avut loc în seara zilei de 11 octombrie
2017, la Centrul de Culturã „George Apostu”
Bacãu, cu expozi]ia artistului plastic Simion
Zam[a, din Republica Moldova, prezentatã
de prof. univ. dr. Petru Bejan, de la

Universitatea „Al. I. Cuza” din Ia[i. Au urmat
lansarea albumului de artã al acestei
expozi]ii [i a revistei „Vitraliu”. Urmãtoarele
douã zile au cuprins lucrãrile Conferin]ei
na]ionale de esteticã, apoi activitã]i precum
„Spectacolul cãr]ii”, decernarea Marelui
Premiu „George Apostu” unor mari
personalitã]i culturale, întâlniri cu publicul,
concerte, spectacole. Conferin]a na]ionalã
de esteticã a depã[it, cum era [i firesc,
problematica generoasã a rolului pe care
l-a avut atunci acest „spiritus rector” al
„Junimii”, Titu Maiorescu, personalitatea
care, prin activitatea sa culturalã [i literarã,
întemeia o nouã etapã în istoria noastrã
culturalã [i literarã. Heliadesca formulã
„Scrie]i, bãie]i, numai scrie]i!” ajunsese sã
fie caducã. Prin deceniul al [aptelea al
secolului al XIX-lea, venise timpul separãrii
apelor de uscat, a valorii de nonvaloare.
Alocu]iuni pe acest subiect a rostit lect.
univ. dr. Adrian Jicu, moderator al mai
multor momente ale Conferin]ei na]ionale
de esteticã ce s-au desfã[urat la
Universitatea „Vasile Alecsandri”,
Universitatea „George Bacovia” [i Colegiul
Na]ional „Ferdinand I”, institu]ii de
învã]ãmânt din municipiul Bacãu. Tot în
aceste spa]ii au conferen]iat despre
criticismul maiorescian acad. Alexandru
Boboc [i prof. univ. dr. Petru Bejan.
„Spectacolul cãr]ii” a oferit publicului de la
Universitatea „Vasile Alecsandri”, pe 12
octombrie, cartea regizorului Alexa
Visarion, „Împotriva Uitãrii”, prezentatã de
Carmen Mihalache, redactor-[ef al revistei
„Ateneu”. Tot într-un „Spectacol al cãr]ii” a
fost oferitã publicului de la Universitatea
„George Bacovia”, pe 13 octombrie, cartea
istoricilor Ioan Aurel Pop [i Ioan Bolovan,
„Istoria Transilvaniei”, care a fost prezentatã
de prof. univ. dr. Cãtãlin Turliuc.
Anul 2017 a constituit un prilej de a
reconfigura, dupã douã mii de ani, „enigma”
relegãrii poetului latin Publius Ovidius Naso
[i de a sublinia influen]a operei acestuia
asupra Evului Mediu [i Rena[terii. În mod
strãlucit, despre aceste aspecte a
conferen]iat la Universitatea „Vasile
Alecsandri”, la Colegiul Na]ional „Ferdinand
I” [i Colegiul Pedagogic „{tefan cel Mare”
din Bacãu prof. univ. dr. Traian Diaconescu,
clasicist, traducãtor, istoric [i critic literar,
[ef al Departamentului de Filologie Clasicã
[i Romanicã etc.
Fiind în pragul celor o sutã de ani de
la Marea Unire de la 1918, în cadrul
Simpozionului na]ional de esteticã s-a
problematizat acest aspect fundamental al
istoriei noastre na]ionale. Era nevoie, în
acele zile ale simpozionului, de personalitã]i
marcante care sã prezinte publicului prezent

în aula Universitã]ii „George Bacovia”
Bacãu, în ziua de 13 octombrie, importan]a
acelui moment al istoriei noastre. Atunci,
acad. Ioan Aurel Pop, rector al Universitã]ii
„Babe[-Bolyai” din Cluj-Napoca, a construit
un „Elogiu al istoriei”, marcând „ora astralã”
a neamului românesc. De asemenea,
profesorul univ. dr. Cãtãlin Turliuc,
cercetãtor [tiin]ific la Institutul „A. D.
Xenopol” al Academiei Române, Filiala Ia[i,
a vorbit despre cartea „Istoria Transilvaniei”.
Fiecare dintre vorbitori a sus]inut în variate
forme [i cu argumente cã Marea Unire de
la 1918 a fost rezultatul unui proces istoric
început cu sute de ani în urmã, începând
cu formarea con[tiin]ei na]ionale a
românilor.
La Colegiul Pedagogic „{tefan cel
Mare” Bacãu, lucrãrile Conferin]ei na]ionale
de esteticã au fost moderate de poetul [i
eseistul Dan Petru[cã. În alocu]iunile lor,
acad. Alexandru Boboc [i prof. univ. dr.
Petru Bejan au vorbit despre importan]a
„Junimii”, „Convorbirilor literare” [i operei
maioresciene, iar despre Marea Unire a
nuan]at pentru auditoriul interesat acad.
Ioan Aurel Pop. În continuare, prof. univ.
dr. Traian Diaconescu a prezentat, pe scurt,
una dintre traducerile sale recente, poemul
„Nux” (Nucul), care, prin elementele de stil
[i prin con]inut, poate fi atribuit poetului latin
Ovidiu. Tot atunci au citit din crea]iile lor
poe]ii Leo Butnaru [i Nicolae Bãciu], ultimul
fiind redactor-[ef al revistei „Vatra veche”.
În seara zilei de 12 octombrie, la
Teatrul Municipal „Bacovia” a avut loc
ceremonia de decernare a Marelui Premiu
„George Apostu” regizorului Alexa Visarion.
O laudatio a rostit atunci actorul Dorel Vi[an,
care, împreunã cu flautistul Ion Bogdan
{tefãnescu, a sus]inut apoi spectacolul
„Sunt suflet din sufletul neamului meu”. În
seara urmãtoare, pe 13 octombrie, în sala
„Ateneu”, a avut loc ceremonia de decernare
a Marelui Premiu „George Apostu”
academicianului Ioan Aurel Pop. Despre
autorul „Istoriei Transilvaniei”, academicianul Eugen Simion a rostit o laudatio,
amintind, în cuvinte de suflet, printre altele,
cã, citindu-i studiile cu mai mul]i ani în urmã
[i fiind impresionat de anvergura
documenta]iei [i elegan]a discursului, a
în]eles cã „tânãrul” Ioan Aurel Pop meritã
un loc în Academia Românã.
Dupã aceste momente, orchestra
simfonicã a Filarmonicii „Mihail Jora” din
Bacãu a sus]inut un concert de galã. Apoi,
cele trei zile ale Simpozionului na]ional de
esteticã s-au deschis înspre o „searã a
prieteniei”, care s-a prelungit pânã târziu,
în noapte, în sala de marmurã a Centrului
de Culturã „George Apostu”.
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Laudatio

Dorel Vi[an

Dorel Vi[an

Alexa Visarion, regizor de teatru [i film,
ajuns celebru, doctor în arte, profesor
universitar [i conducãtor de doctorate,
eseist, critic, [i cu preocupãri teoretice în
teatru [i film, cavaler de Malta [i om de
spirit. L-a urmãrit [i preocupat mitul
constructorului Manole [i asemeni
legendarului me[ter care ce clãdea ziua
noaptea se surpa, s-a rugat [i el „Doamne,
ajutã-mã sã nãdãjduiesc dincolo de zare
ca sã pot [i eu sã construiesc” [i a construit
un templu din propria lui fiin]ã, din propria
lui artã, din propria lui operã, sensibilitate [i
omenie pe care a dat-o cu generozitate
oamenilor. Ca orice om luminat, [i-a dat
seama cã norocul vine numai atunci când
mergi în întâmpinarea lui [i a fãcut acest
lucru toatã via]a. Astfel, a trecut prin utopia celor [ase bucurii ale lumii [i ale vie]ii:
avere [i sãnãtate constantã, prieten [i
nevastã cu vorbã dulce, copil ascultãtor [i
învã]ãturã cu folos.
Destinul lui Alexa Visarion se
confundã cu propriile fapte, cu propria trãire,
cu lãuntrul sãu frenetic [i îndãrãtnic pe care
cu aleasã generozitate l-a oferit oamenilor
[i care s-a întors la el în chip de demnitate
[i destina]ie dupã mãsura pre]uirii pe care
[i-a dat-o el însu[i. Coleg de genera]ie, mia fost conducãtor [i sfãtuitor la lucrarea de
doctorat. Ne-am împrietenit cu mul]i ani
înainte, am lucrat împreunã în teatru [i film,
am cunoscut clipe minunate familiale, neam spus necazurile [i durerile, ne-am ajutat
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în restri[te, mergem mai departe în
„aceea[i forma]ie”. Mã descurc cu greu în
valul de amintiri [i gânduri care mã
cople[esc; un sentiment de smerenie mã
subjugã [i mã cucere[te, un soi de
venera]ie care mã distan]eazã [i mã
îndeamnã la o plecãciune în fa]a
personalitã]ii sale, o smerenie ca o
îmbrã]i[are, ca un sentiment de mândrie
pentru el [i pentru to]i oamenii de valoare
pe care i-am cunoscut [i m-am format
odatã cu ei. Mul]i dintre ei ne-au lãsat „cu
plânsul [i cu toamna” [i iar îl aud pe Nichita
ca o reverbera]ie de dangãt de clopot:
„rãsturnarea clepsidrei este o tragedie”. Ce
rãmâne? Respectul [i considera]ia sunt o
floare rarã... Cine e[ti tu cel care e[ti, [i
unde e[ti, când nimic nu este?
Alexa Visarion nu poate fi comparat
decât cu el însu[i. El face parte dintre cei
pu]ini [i ale[i. Mare artist, mare regizor,
mare profesor, mare prieten, mare om. Mul]i
au învã]at de la el un ]el nobil în via]ã: orice
mare ac]iune sã o faci numai dupã puterea
propriului talent. Alexa Visarion face parte
dintre oamenii care fac posibilã fapta. Dintre
aceia care cãlãtoresc în întuneric [i se
întorc cu lumina pentru semenii lor.
N-a fost un cãutãtor de aur [i de lucruri
trecãtoare, dar a avut întotdeauna [i chiar
cu prisosin]ã atât cât i-a trebuit. A fost [i
este o personalitate care a [tiut sã coboare,
sã priveascã înlãuntrul sãu, sã se în]eleagã,
sã se cunoascã, sã se apropie de
Dumnezeu, care i-a dat o sãnãtate

Gheorghe Geo Popa, Alexa Visarion, Dorel Vi[an, Doina Barbu
Teatrul Municipal “Bacovia”, 2017
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Cine e[ti tu cel care e[ti...?
constantã. A cultivat prietenia, [tiind cã
prietenii adevãra]i î]i dubleazã bucuriile [i
î]i înjumãtã]esc necazurile.
L-a dãruit Dumnezeu cu o so]ie
inteligentã [i iubitoare, lângã care a gãsit
fundamentele cãsãtoriei prelungite,
plãcerea, simplitatea [i delicate]ea. A avut
copii ascultãtori, ca dovadã cã cei doi fii ai
Domniei Sale sunt foarte bine realiza]i, sunt
oameni aprecia]i, iubi]i [i folositori. A [tiut
sã tragã din învã]ãturã ceea ce este esen]ial
în om. A cunoscut principiul lui Aristotel:
rãdãcinile învã]ãturii sunt amare, dar
fructele sunt dulci. Considerã via]a nu ca
pe un drum spre îmbãtrânire [i spre
degradare, ci ca pe un drum spre în]elep]ire,
ca un rãgaz care îi este dat omului pentru
a decanta [i a distila tot ce este esen]ial în
el.
Oamenii ace[tia se numesc mari, buni
[i frumo[i. Aceastã categorie de semeni
au dorul nepieritorului [i pot sã spunã atunci
când sunt chema]i: „Doamne, nu te mai
urmez... nu te mai urmez... nu te mai urmez,
dar de murit nu voi muri acum, poate mai
spre searã... poate vinerea viitoare, poate
peste un an sau zece ani, mult o sã mã
mai târâi dupã tine, Doamne, poate un veac,
sau zece veacuri pânã când to]i aceia care
m-au cunoscut m-au uitat”. Din cele ce am
spus cred cã se poate trage o concluzie,
cã domnul Alexa Visarion este îndrituit de
a primi aceastã mare distinc]ie. Eu îl
îmbrã]i[ez cu prietenie [i dragoste, îi urez
via]ã lungã [i spor [i rodnicie în toate. Amin!
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Discurs de recep]ie

Alexa Visarion

Alexa Visarion

Undeva în respiraþia pãmântului,
Maria [i Visarion, pãrin]ii mei, sunt cei
care dau semn prin suferin]a lor, prin
durerea ºi prigoana la care au fost
supu[i, dau semn de putere ºi luminã ºi
acestui eveniment, act de culturã intrat
în tradiþie... Ei sunt pentru mine
deschiderea, prin gând ºi suflet a tainelor
despre fiinþã ºi existenþã, care mi-a
susþinut cariera...
Sunt nãscut undeva lângã Boto[ani,
într-o comunã risipitã pe coline, în casa
bunicului meu Teodosie, venit în
România din Orheiul de peste Prut.
Despre om ºi despre lume, despre
cãlãtoria aici ºi printre stele, am aflat
acolo , în acea casã, prin sufletul
mãrturisitor al mamei mele. Nãscut în
ceasuri de cumpãnã pentru familie,
septembrie 1947, când se aºeza
întunericul peste conºtiinþã ºi neam (tatãl
meu urmãrit de securitate era fugar, iar
apoi a fost arestat pentru simplul motiv
cã era membru în conducerea superioarã
a Partidul Na]ional }ãrãnesc), am fost
botezat, pe ascuns, ca sã nu afle lumea
cã exist, în acea casã, de cãtre stare]ul
Schitului Zosin. Acesta-i începutul. Am

sim]it, apoi, din plin via]a cu bucuriile
ei, cu fricã adâncã, sãnãtoasã, cu
momentele de încredere într-o clipã care
ar fi trebuit sã aparã... Sunt aici, pe
scena Teatrului „Bacovia”, iar ei, pãrin]ii,
sunt tot aici ºi se bucurã...
Acest pãmânt al Moldovei mi-a dat
întâlnirea cea mai bogatã, cultivatã de
mama mea în ceasurile noastre de
singurãtate, întâlnirea cu poezia... cu
Eminescu. În aceastã copilãrie
înghiontitã de peste tot, am început sã
gândesc, sã mã apropii de rosturi [i
în]elesuri prin trãirile Lui. Solitudinea
înfriguratã îmbogã]e[te omul, dã
dimensiuni ample, profunde [i semnificã
timpul, iar copilãria e iluminarea în care
ne a[ezãm destinul.
ªi, când e[ti fericit, cum sunt eu
acum pe aceastã scenã, fericirea naºte
în tine o tulburãtoare, stranie, nelini[te...
Da. Aici, acum, de undeva, tot din lumea
cea fãrã de întristare , mã prive[te
zâmbind sfios, George Apostu. L-am
cunoscut. Ne-am cunoscut. Am vorbit
despre rãspântiile vieþii, despre
interogaþii, despre artã, despre cenzurã,
despre putin]e [i neputin]e, despre
dorin]a de a nu ne lãsa înfrân]i. Durerea
are ºi ea nãdejde. Din aceastã stare
Apostu a zãmislit Cri[tii sãi, plini de
dumnezeire rãstignitã.
În fa]a Teatrului din Botoºani
vegheazã bustul lui Mihai Eminescu.
Când eram elev, la liceul ce-i purta
numele, treceam zilnic prin faþa Poetului
ºoptindu-i: „Bunã ziua, Mihai... te rog...
nu mã lãsa... sã mã pierd!...”. {i anii au
trecut, ºi viaþa m-a cãlãtorit pentru a afla
ceva despre calea întrebãrilor. Am
aproape jumãtate de secol de teatru, de
bucurie trudnicã... ºi arta ce respirã
amintiri îmi vorbeºte despre creatorii ei,
îngerii efemerului, vii ºi nemuritori care
au lãsat Semn, chiar dacã mulþi dintre
ei, din ce în ce mai mulþi, au trecut
dincolo.
ªi în teatru, ºi în film am avut
bucuria sã lucrez cu aceºti iniþiaþi în
tainele sufletului. E important sã ai
matcã, origini, sã ai un loc de unde te
po]i înãlþa... într-un zbor care oricum te
frânge... mai repede sau mai târziu...
Victoria finalã e doar iluzie, important e
traseul spre acea Luminã, zborul din
gânduri spre gânduri...
Cred cã mul]umirile care sunt
aduse în asemenea momente de ceremonial trebuie cumpãnite, pentru ca
ele sã nu fie doar vorbe, sã nu spunã

ceea ce a devenit o obi[nuin]ã, sã fie,
cum bine zicea Jean Jaurès: „Nu putem
preda altora ceea ce vrem, ceea ce [tim,
nu putem preda decât ceea ce suntem.”
Momentul de revela]ie trebuie sã ne
identifice sensurile.
Premiul „George Apostu” conþine în
esenþã destin, destinul unui om... ºi e
bine ca tãcerea sã-l înnobileze.
Aici, la Bacãu, se între]ine o flacãrã
datoritã puterii de muncã [i de sacrificiu
a lui Geo Popa ºi a dumneavoastrã care
ºtiþi prin misiunea asumatã de acest
Centru de Culturã cã trebuie sã ne luãm
în serios... Altfel, nu ne ia nimeni. Trãim
epoca indiferenþei ºi a sloganurilor
maligne.
{i mai e ceva important. Trebuie
sã ai suflet pentru a gândi limpede. Pe
mine m-a iniþiat în necunoscutul fãrã de
margini - ]ara mea... Ea mi l-a dat pe
Eminescu, mi-a dat credinþa ºi biserica,
familia ºi prietenii, mi-a dat [ansa
întâlnirii cu arta româneascã [i arta
lumii... mi-a dat identitate. ªi aceastã
identitate e recunoscutã de Premiul
„George Apostu” pe care l-am primit cu
onoare acum.
Nemãrginirea existenþelor umane se
cufundã în tãcerea timpului, dar mãreþia
veacurilor trãieºte prin puterea credinþei,
a înãlþãrii spirituale ºi se mãrturiseºte
în tainele artei ºi culturii. Ele nasc ºi
cuprind nemurirea ºi binecuvânteazã
înþelegerea omeneascã.
„Nu ceea ce este inspirã creaþia, ci
ceea ce ar putea fi, nu concretul, ci
posibilul”, spune Rudolf Steiner.
Gândesc cu sufletul [i mintea mã
în]elege... Gândesc cu sufletul, cu
pasiunea lui... Autoritatea nu se poate
desãvârºi decât prin în]elegerea celuilalt.
Celãlalt existã, trebuie ascultat,
respectat.
Dumnezeu e [ansã pentru a fi om,
[ansã de a trece dincolo de barierele pe
care ]i le aºazã viaþa, societatea, timpul
sau vremelnicia puterii la un moment dat.
Nu trãim pentru a avea bogã]ii, pentru
faimã, pentru fericire. Trãim pentru a
în]elege... ºi a avea darul lacrimilor.
Înnoirea organicã a tradiþiei prin
culturã, pentru a oferi mereu sufletului
nostru dimensiuni esenþiale, este o
creºtere în amplitudine a desãvârºirii,
care aici, la Centrul de Culturã „George
Apostu” Bacãu, prin cunoaºtere ºi dialog, dã vieþii viaþã.
Vã mulþumesc.
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Eugen Simion

Eugen Simion
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Numele lui conteaz\ enorm `n cultura noastr\

Onora]i academicieni,
Doamnelor [i domnilor,
Am venit [i altãdatã la Bacãu, am
venit întotdeauna la Bacãu cu plãcere,
am venit, evident, întâi pentru Bacovia
[i din dragoste pentru poezia lui. N-am
avut timp sã venim pentru Vasile
Alecsandri, dar vã propun, domnule
secretar de stat Geo Popa, sã facem
ceva pentru Alecsandri. Un mare poet,
un mare om de culturã, Alecsandri este
unul dintre cei care au construit România
modernã – cultural, politic, economic –,
prin talentul lui, dar [i prin priceperea
diplomaticã. A fost ambasadorul lui Cuza
pe lângã Napoleon al III-lea. A[ vrea sã
venim la anul [i în anii urmãtori la Bacãu
sã-l publicãm pe Vasile Alecsandri în
edi]ia criticã de „Opere fundamentale”,
a[a cum meritã. Atunci bucuria noastrã
va fi mare.
Am venit cu plãcere [i înainte de 1990
la Bacãu. Aproape ritualic, ca într-o
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cãlãtorie ini]iaticã, veneam aici toamna,
împreunã cu mul]i scriitori, cu regretatul
bãcãuan, marele profesor Alexandru
Piru, dar [i cu colegii mei de genera]ie,
critici, poe]i. Într-o istorie rea, nu e bine
sã uitãm oamenii de bine. ~mi amintesc
de ei cu respect...
Invitat de dumneavoastrã, domnule
secretar de stat, [i de institu]ia pe care
a]i condus-o multã vreme pânã acum,
Centrul de Cultur\ “George Apostu”.
Vreau s\ v\ spun c\ sunte]i un om de
ispravã, domnule Geo Popa, dorindu-vã
sã fi]i un om de ispravã [i la Ministerul
Culturii. Mã opresc aici ca sã nu zic
ceva de rãu de Ministerul Culturii, care
în ultimii 27 de ani nu a fãcut multe
lucruri. Am aflat cã pânã acum au fost
25 de mini[tri ai Culturii. Ave]i
posibilitatea sã face]i în continuare multe
lucruri...
Voi face o laudatio despre colegul
meu de academie, profesorul Ioan-Aurel
Pop. E mai tânãr decât mine, aproape
cu o genera]ie. Ar trebui sã spun o
banalitate care se spune în asemenea
momente de emo]ie, aproape cã nu are
nevoie sã fie prezentat, pentru cã e
cunoscut ca istoric [i, în ultima vreme,
e cunoscut prin discursul lui public foarte
necesar [i cu totul remarcabil. Totu[i
când prime[te un premiu foarte important, trebuie sã amintim de el [i sã-l
lãudãm. Domnul profesor Ioan-Aurel Pop
este ardelean, rectorul Universitã]ii din
Cluj, o mare universitate foarte bine
organizatã, a[ spune cu o oarecare
invidie cã e chiar mai bine organizatã,
articulatã decât universitatea unde eu am
fost aproape 50 de ani profesor, cea din
Bucure[ti. Înainte de toate, el este un
istoric medievist, nu vreau sã spun cã
este cel mai bun medievist sau cel mai
bun istoric, pentru cã lucrurile astea de
obicei se spun u[or. El este încã un om
tânãr, în plinã afirmare, numele lui
conteazã enorm în cultura noastrã [i a[
spune cã conteazã enorm în ceea ce
avem nevoie noi românii, astãzi...
E un discurs pe care îl ]in românii
acum [i au dreptate, nu ne merge bine.
Un vechi prieten de-al meu care s-a
grãbit sã moarã, Octavian Paler, avea
obiceiul sã spunã cã gena româneascã
s-a deteriorat. N-am crezut niciodatã [i
nu cred lucrul acesta. Spun doar cã
suntem într-un moment istoric greu, nu
avem o elitã politicã care sã ne
organizeze, încât statul român, na]iunea
românã, în genere, pare în momentul de

fa]ã depã[itã, deterioratã. Dar eu cred
cã în momentul de fa]ã avem nevoie de
un alt tip de discurs, acela pe care îl
]ine de obicei [i cu care fraternizez
aproape întotdeauna, profesorul IoanAurel Pop. Trebuie sã dãm o [ansã
acestui popor. Avem pe ce ne sprijini,
pe cultura noastrã, avem modele în
istorie. Iatã, de douã zile, am publicat
într-o colec]ie de „Opere fundamentale”
pe Mihail Kogãlniceanu, douã volume
masive cu scrierile sale culturale, [i
urmeazã un al treilea, care înglobeazã
toatã opera de scrieri istorice.
Kogãlniceanu este o figurã uria[ã, cea
mai importantã, dupã pãrerea mea, a
secolului al XIX-lea. El face parte dintr-o
genera]ie de oameni, o mânã de oameni,
de intelectuali, fii de boieri [i din clase
mijlocii care existau atunci în Valahia [i
în Moldova, care au fãcut studii [i s-au
întors [i au construit România modernã.
Ei au fãcut-o: Cuza [i oamenii lui, C.A.
Rosetti, Kogãlniceanu, Ion Ghica [i to]i
ceilal]i, o genera]ie formidabilã. De ce
energiile române[ti nu ar putea astãzi,
într-un moment de mare tensiune în
lume, s\ o schimbe. Tehnologia de vârf,
societatea numericã ne-a scos din ale
noastre, noi trebuie sã ne regãsim [i asta
a[ vrea sã facã românii.
Doamnelor [i domnilor,
Revin la istoricul pe care îl premia]i
dumneavoastrã. Domnul profesor IoanAurel Pop este un medievist, unul de
mâna întâi, a[ spune eu, a scris cãr]i
fundamentale, m-am uitat pe un
dic]ionar, are aproape 40 de cãr]i,
aproape cã m-a]i depã[it...
Cãr]ile lui se citesc, au intrat în
bibliografia [colarã. În ultimii ani am citit
câteva cãr]i despre Transilvania care au
fost scrise cu erudi]ia istoricului, dar [i
cu sufletul unui intelectual, nu mã jenez
sã spun, patriot (un cuvânt care nu prea
se folose[te astãzi). Am regãsit ceva,
v-o spune un valah, din acel suflu
extraordinar al memorandi[tilor pe care
noi îi uitãm, oamenii aceia care aproape
douã secole au lucrat pentru identitatea
româneascã [i pentru recunoa[terea
na]iunii române. Vechiul spirit al [colii
ardelene, despre care, la rugãmintea mea,
a scris un frumos studiu pe care trebuie
sã-l publicãm în Dic]ionarul general al
literaturii române. Mi-au plãcut foarte
mult aceste cãr]i. Nu voi vorbi despre
ele. Mai am câteva lucruri sã remarc.
Din punctul meu de vedere, sunt un
profesor de literaturã, sunt critic literar,
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dacã limba noastrã mai rezistã. {ti]i cã
în momentul de fa]ã sunt peste 6000 de
limbi, iar previziunile fãcute de un istoric
al limbii sunt urmãtoarele: cã în trei sute
de ani vor rãmâne trei [i prima nu este
engleza, prima este chineza, [i a doua
este spaniola [i abia a treia este limba
englezã. Ei bine, în procesul acesta, ce
se întâmplã cu limba noastrã [i dacã se
întâmplã ceva cu limba, ce se întâmplã
cu cultura noastrã. Avem limbã, avem o
identitate, avem voce. Acestea sunt
douã criterii dupã care judec eu un istoric
în momentul de fa]ã [i am vãzut cã nu e
un criteriu localist, de patriot pierdut. ~l
folosesc [i marile culturi. Poate e inutil
sã vã spun cã Academia Francezã [i
Academia de {tiin]e Morale [i Politice
organizeazã în fiecare an o dezbatere
despre cultura francezã [i identitatea
francezã, [i scot la sfâr[it o carte, în
care marii istorici [i oameni de culturã
dau rãspuns. Supunându-l pe profesorul
Ioan-Aurel Pop la acest test, n-a[ zice
cã ia premiul întâi, cã e prea pu]in, am
vãzut cã a fost întotdeauna [ef de
promo]ie, e un om eminent, dar mi se
pare c\ are discursul cel mai articulat [i
cel mai actual pe care un istoric român
îl ]ine în momentul de fa]ã.
Închei cu o amintire frumoasã, sper
cã nu fac un lucru nepermis. Am [i eu un
merit în via]a domnului profesor Ioan-Aurel
Pop, [i anume, când am fost
Pre[edintele Academiei, am citit un
studiu al lui care mi-a plãcut foarte mult,
mi-a plãcut spiritul lui [i am început sã
mã interesez cine este acest autor. L-am
identificat [i l-am invitat sã fie membru
al Academiei Române.
Vã mul]umesc foarte mult!

Gheorghe Geo Popa (stânga), Ioan-Aurel Pop, Eugen Simion
Filarmonica “Mihail Jora” Bac\u, 2017

a dus o polemicã, poate una dintre
pu]inele polemici serioase care s-au dus
în cultura noastrã, dupã 1990, când toatã
lumea, în libertate, se confruntã [i se
ceartã. {i a[a se face cã intelectualii,
mai ales, au rãmas certa]i. Ne-am certat
atunci în 1990 [i a[a am rãmas. De
pildã, autorul despre care vorbesc a scris
o carte foarte necesarã, polemizând cu
un alt istoric, cel care [i-a fãcut o
profesiune din a dãrâma miturile
române[ti. Este vorba despre Lucian
Boia, profesorul la Universitatea din
Bucure[ti, [i care, am auzit, îi înva]ã
pe studen]ii sãi, demitizarea, o
profesiune nouã, adicã demitizarea pe
ideea cã toatã istoriografia unei perioade,
nu numai cea comunistã, a început cu
cea comunistã [i se pãrea cã are ceva
de spus. Dar el merge mai departe spre
origini, la Roller, vestitul Roller care a
mistificat într-adevãr toatã istoria
noastrã, prin anii ’50-’60, [i ajunge la
Mihai Viteazul... Ideea cã miturile în sine
reprezintã o minciunã [i noi nu putem
intra în Europa dacã suntem înso]i]i de
miturile noastre este o idee cât se poate
de falsã. O na]iune, o culturã nu existã
fãrã miturile ei. Ei bine, profesorul IoanAurel Pop a scris o carte despre mituri,
a publicat-o acum în edi]ia a doua, în
care rãstoarnã toatã aceastã teorie foarte
primejdioasã. Dacã iei acestui popor
zestrea asta de pre] pe care o reprezintã
miturile, modul imaginarului în care un
popor poate primi [i poate explica lumea,
atunci îi iei baza, îi iei esen]ialul. El a
fãcut aceastã carte, splendidã a[ spune,
într-un tip de polemicã neobi[nuitã,
civilizatã.
A[ vrea sã spun ceva [i cu asta o
sã las laudatio neterminatã...
Ce cred eu despre istorici, care în
momentul de fa]ã sunt poate cei mai
necesari, pentru cã planeta în totalitate,
noi, europenii, în mod sigur, [i popoarele
mici, [i limbile mici, culturile mici
(culturile minore, cum spunea Blaga...)
uneori culturile minore dau mari scriitori
(vezi cultura danezã, care a dat un mare
filosof care stãpâne[te secolul al XX-lea,
este vorba de Hildegard)? Un istoric de
astãzi se confruntã cu douã subiecte:
`n primul rând s\-[i defineasc\ na]iunea
[i istoria, identitatea `n plin proces de
globalizare; cum fix\m noi tot ce ]ine de
identitatea noastr\ `n leg\tur\ cu acest
proces, `ncepând cu limba [i cu toate
celelalte valori `n care noi credem? ~n al
doilea rând, în cazul nostru special, al
românilor, un istoric se mai confruntã cu
ceva iar noi îl judecãm dupã felul cum
rãspunde: în ce mãsurã, ideea de
democra]ie, de europenism, de
mondializare se confruntã cu ideea de
na]iune, de culturã, de identitate. Astea
mi se par mie temele esen]iale care agitã
lumea spiritului românesc în momentul
de fa]ã, pentru cã ne punem problema

Discurs de recep]ie
Ioan-Aurel Pop
Domnule secretar de stat,
Doamnelor [i domnilor,
Fire[te cã vã mul]umesc din tot
sufletul meu, este un moment a[a de
emo]ionant, încât nu [tiu dacã voi putea
rândui gândurile. Vã cer permisiunea sã
rãspund [i eu atipic, sã port un dialog cu
sala [i, în adâncul sufletului meu, cu
domnul academician Eugen Simion, care
mi-a fãcut aceastã deosebitã surprizã, sã
vorbeascã despre mine. Dacã n-ar fi spus
Domnia Sa, a[ fi spus eu cum m-a ajutat
cu mintea, cu sufletul [i cu gândul, sã
ajung în Academia Românã, alãturi de idolii
mei [i, nãdãjduiesc, liderii acestui popor.
Am sã fac o foarte scurtã istorie a
românilor, ca un omagiu adus domnului
academician, în versuri. N-am scris eu
versurile, le-au scris al]ii, dar am sã fac
acest lucru trecând prin câteva momente
ale istoriei, nu prin toate, [i nu de la
Burebista încoace.
Pentru cã suntem într-o clipã specialã
a anului, îngãdui]i-mi sã vã amintesc cã
„Tot mai miroase via a tãmâios [i coarnã,
/Mustos a piersici coapte [i crud a foi de
nuc.../ Vezi, din zãvoi sitarii spre alte veri
se duc;/ Ce vrea cu mine toamna, pe
dealuri de mã-ntoarnã?” Tot la un deal ca
acesta, care era pe Valea Arge[ului, [i pe
care-l evocã a[a de frumos Ion Pillat, urca
odatã, la 1878, un om sãrman: „Pe drumul
de costi[ã ce duce la Vaslui / [...] Atunce
colonelul, dând mâna cu sergentul,/ Se-ntoarce, dã un ordin... Pe loc, tot regimentul/
Se-nºirã, poartã arma, salutã cu onor/
Sergentul care trece trãgând al lui picior”.
Era gloria noastrã înmãnuncheatã în figura
unui om sãrman, a[a cum, pe lângã Vasile
Alecsandri, îl înfã]i[a [i George Co[buc
pe cel care era “...schilav tot! Un cer[etor/
Te-ntorci acum acasã,/ {i ce fecior frumos
erai!/ Dar oricum e[ti, ce-]i pasã!/ Tu vei
vedea iar satul tãu/ {i casa voastrã-n vale,/
{i biata mamã-]i va ie[i/ Plângând `n cale./
{i eu rãmân sã mor pe-aici/ Cu liftele
pãgâne!”. {i omul î[i varsã dorul în
continuare [i, la urmã, îi spune un lucru
extraordinar: sã sãrute pãmântul ]ãrii, a[a
cum, apoi, ni-l va înfã]i[a Liviu Rebreanu pe
Ion, pe care-l umanizeazã în ciuda crimei,
prin faptul cã ]inea atât de mult la pãmântul
lui reavãn, încât îl sãruta din când în când.
Bunica mea s-a nãscut înainte de
Primul Rãzboi Mondial, fire[te, [i o vãd
întâmpinând momentul 1918 „Cu pãrul alb,
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~ncep s\ simt [i eu cum bat
`n geam “razele de lun\”

cu ochii mici/ {i calzi de duio[ie,/ Aievea
parc-o vãd aici,/ Icoana firavei bunici/ Din
frageda-mi pruncie.” Pe {tefan Octavian
Iosif l-am cunoscut de elev, dintr-o efigie
care era lângã liceul meu, „Andrei {aguna”,
din Bra[ov, în care locuise [i se nãscuse,
fusese [i el alumn al acestei [coli. Vine,
fire[te, momentul acesta al Marii Uniri.
Momentul a fost întâmpinat [i cu mare
bucurie, dar [i cu o triste]e în suflet, cã s-a
împlinit prea târziu. V-aduce]i aminte cum
cânta Octavian Goga ]ara lui pierdutã: „La
noi sunt codri verzi de brad/ {i câmpuri de
mãtasã;/ La noi atâþia fluturi sunt,/ ªi-atâta
jale-n casã./ Privighetori din alte zãri/ Vin
doina sã ne-asculte;/ La noi sunt cântece
ºi flori/ ªi lacrimi multe, multe...”
Goga a trãit momentul Unirii [i s-a
împãrtã[it din el, a fost un om activ în
epoca interbelicã. Eu, dacã m-a[ apuca,
dar nu sunt istoric specialist în istorie
contemporanã, sã le arãt oamenilor politici
de azi despre care vorbea domnul academician [i spunea cã de fapt nu sunt, în
mod sigur nu sunt oameni de stat
majoritatea, cine a fãcut politica în epoca
interbelicã, handicapul ar fi extraordinar.
El, Goga, a fost bucuros de momentul
Marii Uniri, ca toatã genera]ia lui. Ei au
trãit cople[i]i de asta [i n-au putut trece
peste acest moment niciodatã. Un analist
rãu a spus cã au rãmas obseda]i de Marea
Unire, nepunând cuvântul „obsesie” între
ghilimele. Goga s-a întors la un moment
dat acasã. Asta ne atrage aten]ia cã epoca
interbelicã nu a fost o epocã de aur, de[i
pentru to]i oamenii, perioadele de dinaintea
lor, mai ales acelea de când au fost ei
tineri, sunt epoci de aur. S-a întors acasã
în preajma Sibiului, unde se nãscuse, [i a
scris poezia „Casa noastrã”: „Trei pruni
frãþini, ce stau sã moarã,/ Îºi tremur’

creasta lor bolnavã,/ Un vânt le-a
spânzurat de vârfuri/ Un pumn de fire de
otavã./ Cucuta creºte prin ogradã,/ ªi
polomida-i leagã snopii.../ - Ce s-a ales
din casa asta,/ Vecine Neculai al popii!...”
[i continuã cu drama casei propriu-zise,
care, de fapt, era casa cea mare, ]ara. Îl
evocã pe tatãl, care avea „Înfipt în meºtergrindã...,/ Rãva[ul turmelor de oi;”, care
privea trist la casã [i o evocã pe mama
care îi spune „Zi Tatãl nostru sara, dragã,/
{i sã te por]i la-nvã]ãturã!...”.
{i, în fine, cel care a trãit momentul
Marii Uniri într-un mod [i foarte spiritualizat,
dar [i na]ionalizat, pentru cã studiase mult
cultura germanã, a fost Lucian Blaga. El
[i-a intitulat „Poemele luminii”, volum
apãrut în 1919, gândindu-se la marea
luminã care se revãrsase peste neamul
românesc. El a scris o poezie, astãzi
uitatã, care e închinatã ]ãrii. Spune la un
moment dat, „}ara [i-a-mpins hotarele/
toate pânã la cer./ Pajuri rotesc - minutare
în veºnicul ceas -/ peste câmp ºi oier./
Fluturând în ve[minte/ de culoarea
[ofranului,/ ard fe]ele verii ca steaguri/ în
vântul ºi-n râsetul anului.” Atât de frumos.
E aproape la fel de frumos ca poezia
„Mamã ]arã”, scrisã de Tudor Arghezi:
„Maicã, mul]i te-au duºmãnit/ Cã eºti
neam blagoslovit.”
În fine, dupã toate astea, cã nu vreau
sã ajung la perioada contemporanã,
în]elegând aceste momente [i prin vocea
poeziei, pe care profesori ca Eugen
Simion [i arti[ti ca Alexa Visarion [i
maestrul Dorel Vi[an, prezen]i aici, mi
le-au insuflat mie. Nu pot sã închei f\r\
s\ v\ spun cã, dupã aceste poezii, încep
sã simt [i eu cum bat în geamuri „razele
de lunã”.
Vã mul]umesc!

Istoria ca disciplinã de studiu (sau
istoria-discurs ori scrisul istoric) este
o formã de cunoa[tere a vie]ii
oamenilor care au trãit în trecut, a[a
cum sunt multe alte forme de cunoa[tere a vie]ii oamenilor actuali. Istoria
ca realitate este chiar via]a oamenilor
care au trãit demult. Între istoriarealitate [i istoria-discurs (sau istorianara]iune) sunt diferen]e inerente,
pentru cã realitatea trecutã nu se poate
reînvia ca atare, ci se poate doar
reconstitui în mãsurã mai mare ori mai
micã, în func]ie de urmele rãmase de
atunci [i care se numesc izvoare
(surse, mãrturii). Descoperirea [i
studierea acestor izvoare este o operã
laborioasã pe care nu o pot face decât
speciali[tii, adicã cei care s-au pregãtit
în mod special în acest sens. Totu[i,
de trecut, ca [i de alte domenii, se
ocupã [i amatorii.
I. Dragostea pentru trecut
[i capcanele sale
Amatorismul în tratarea trecutului
se manifestã pe mai multe planuri.
Unul dintre planuri se referã la
nespeciali[tii care scriu istorie. Este
vorba, de regulã, de intelectuali cu diverse pregãtiri superioare care au
impresia cã meseria de istoric este la
îndemâna oricui, cã hobbyul lor pentru
timpurile revolute se poate u[or
confunda cu specialitatea. Eroarea lor
fundamentalã rezidã în necunoa[terea
metodelor istorice, a limbilor izvoarelor
[i, prin urmare, în imposibilitatea de a
ajunge la surse [i la autentica lor
interpretare. De aici rezultã concluzii
aberante, situate în afara oricãrei
realitã]i istorice, de genul: dacii au fost
stãpânii lumii; limba dacicã stã la baza
tuturor limbilor europene, a limbii latine,
a limbilor romanice; dacii au fost
cre[tini înainte de Hristos; românii au
inventat scrierea acum cinci mii de ani
sau acum opt mii de ani etc.
Existã însã [i unii speciali[ti,
adicã istorici de meserie, care au
învã]at temeinic cum se poate
reconstitui trecutul, dar care, din varii
motive, nu-l mai studiazã în func]ie de
mesajele izvoarelor. Pe de o parte, unii
nu reu[esc sã mai ajungã la izvoare,
fiindcã accesul la surse presupune o
pregãtire superioarã, dificilã, insistentã, continuã, pe care ace[tia nu o
au; pe de altã parte, al]ii ar putea sã
ajungã u[or la mãrturiile despre trecut
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– mai ales la cele din epocile mai
recente, elaborate necriptat [i în limbi
accesibile –, dar preferã sã nu o facã.
Motivele pentru care unii dintre
speciali[tii în istorie modernã [i
contemporanã nu mai merg la surse
se leagã nu doar de comoditate, ci [i
de anumite concep]ii filosofice. De
exemplu, ideea lui Francis Fukuyama
despre „sfâr[itul istoriei” le deschide
unora apetitul de specula]ii gratuite, în
condi]iile în care lumea nu se mai aflã
la zenit, ci la amurg sau la apus. În
altã cuprindere, tratarea postmodernã
a realitã]ii contemporanele este de
ajuns adep]ilor post-adevãrului pentru
repudierea reconstituirii veridice a
frescelor trecutului. În cercurile
filosofice actuale, se discutã mult
despre natura comunicãrii. Pentru ace[ti
teoreticieni, comunicatorii de-acum nu
mai au menirea sã explice lumii
realitatea care existã ori s-o facã accesibilã, cunoscutã, ci sã construiascã
o nouã realitate/ noi realitã]i, în func]ie
de ideile comanditarilor lor, ale
grupurilor de interese, ale liderilor
comunitã]ilor. În acest sens, se
constatã, de exemplu, cã adevãruluicoresponden]ã (discursul sau teoria se
adecveazã perfect cu realitatea; ideile
reflectã realitatea a[a cum este ea),
cultivat în epocile revolute, i-a urmat
adevãrul-coeren]ã (de la Kant încoace,
ideile sunt adevãrate dacã sunt
compatibile cu ansamblul ideilor considerate la un moment dat adevãrate,
dacã nu contravin acestora), din
timpurile moderne, pentru ca astãzi sã
fie în vogã adevãrul-semnifica]ie
(semnele [i codurile prin care se
comunicã fãuresc realitatea, iar
aceastã realitate virtualã devine

adevãr; adevãrul se manifestã în
func]ie de utilitate). Prin urmare,
adevãrul ar trebui sã fie altul pentru
fiecare grup de oameni [i chiar pentru
fiecare individ, dupã principiul cã un
leu înseamnã ceva pentru cel care nu
are decât cincizeci de bani [i cu totul
altceva pentru cel care are un milion
de lei. Aceastã relativizare fãrã limite
a adevãrului în general, a condus, implicit [i inevitabil, la relativizarea
adevãrului istoric, care, pentru unii, nici
nu mai existã [i, prin urmare, nu mai
trebuie cãutat. De aici decurge [i
modalitatea de a face istorie oricum,
dupã impresii de moment, dupã
comanda socialã, dupã interesul cuiva,
dupã gustul publicului, dupã cota de
vânzare a cãr]ilor de istorie pe pia]ã
etc. Numai cã astfel de discurs despre
trecut nu mai este produsul muncii
specialistului, ci al imagina]iei amatorului (chiar dacã cel care scrie istorie
este istoric cu diplomã/ diplome). Altfel
spus, [i specialistul de forma]ie poate
sã fie amator prin modalitatea de
elaborare a discursului.
Existã [i anumi]i intelectuali (fãrã
pregãtire sistematicã de istorici) care
iubesc sau nu trecutul, dar care vor,
se simt datori ori sunt obliga]i de
împrejurãri sã-l popularizeze, sã-l
transmitã publicului. Cea mai mare
parte a publicului nu poate sã distingã,
de regulã, între un discurs istoric de
specialitate [i un discurs fals, între o
cercetare autenticã [i una improvizatã.
Transpunerea istoriei pentru publicul
larg a fost întotdeauna dificilã, riscantã,
problematicã. A explica o [tiin]ã, o
disciplinã, o formã de cunoa[tere
teoreticã a realitã]ii „pe în]elesul
tuturor” este, în general, greu de
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II. Viziunile extreme despre
trecut, sus]inute de
nespeciali[ti
În ultimii ani mai ales, s-a instalat
în România o neîncredere aproape
generalizatã în istoriografie, în munca
istoricilor, în capacitatea acestora de
reconstituire a lumilor de odinioarã, în
paralel cu strãdania unora – de regulã,

fãrã pregãtire de specialitate – de a
impune „viziuni” noi, „unice”, „sigure”,
„revolu]ionare” despre trecut [i, cu
precãdere, despre trecutul nostru.
Paleta acestor abordãri din spa]iul public (nu din cel [tiin]ific) oscileazã între
douã extreme:
1. Noi, românii, nu am fost nimic
sau mai nimic în trecut [i, ca urmare,
ar fi de preferat sã recunoa[tem asta
în studii, cãr]i, monografii, sinteze,
manuale [i sã prezentãm oamenilor [i,
mai ales, genera]iilor tinere, nimicnicia
noastrã. Pentru oamenii dezamãgi]i de
via]a trãitã, pentru sceptici, pentru cei
care vor sã fie interesan]i, din moment
ce nici via]a contemporanã nu are mare
pre], trecutul este demn de dispre], de
oprobriu, de repudiere.
2. Noi, românii, am fost totul în
lume, dar, din prostie, modestie, miopie
sau datoritã unor comploturi bine orchestrate contra noastrã, nu ne
prezentãm lumii în lumina „adevãratã”,
de „genii ale omenirii”, de „pãrin]i ai
civiliza]iei”. Pentru unii „patrio]i” [i
„na]ionali[ti”, trecutul românesc este
„vârsta de aur”, este ocazia mãririi, a
proslãvirii neamului care, dacã a fost
glorios cândva, trebuie sã tindã sã fie
[i acum la fel (în ciuda decaden]ei
contemporane).
În primul set de abordãri intrã o
serie de idei minimaliste, sus]inute prin
extragerea din scrisul istoric românesc
a unor exemple selectate anume [i prin
obturarea, ignorarea, ocultarea altor
fapte [i procese istorice. Adep]ii
acestor opinii spun cã trecutul
românilor a fost alterat iremediabil de
mituri identitare [i, mai ales,
na]ionaliste, care trebuie eliminate.
Aceste mituri ar strãbate scrisul istoric
românesc de la cronicari pânã astãzi,
aproape fãrã nicio excep]ie. Cu alte
cuvinte, to]i istoricii români, mari [i
mici, ar fi gre[it, de cele mai multe ori
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realizat. De[i cercetarea trecutului
dispune de regulile sale precise,
bazate pe metode de investigare
complexe [i verificate de secole, opinia
publicã are impresia cã trecutul se
poate cunoa[te oricum, cã este un
lucru simplu, cã este la îndemâna
oricui. Iar dacã nu se ajunge la
rezultatele dorite de public, atunci sunt
de vinã, desigur, istoricii, care ascund
cu bunã [tiin]ã „adevãrul”, sau
conspira]iile unor grupuri obscure,
interesate sã amãgeascã lumea, sau
politicienii, interpre]i partizani ai vie]ii
trecute etc. Dificultatea vine dintr-o
chestiune relativ simplã de epistemologie: istoria-cunoa[tere (unii îi zic
[i istorie-discurs) nu se poate
suprapune niciodatã perfect peste
istoria-realitate. Cu alte cuvinte,
realitatea de demult nu mai poate fi
niciodatã reînviatã, revitalizatã,
copiatã întocmai, ci doar reconstituitã
în mod aproximativ, în func]ie de
izvoarele pãstrate [i cunoscute. În
plus, mai sunt [i viziunile diferite ale
istoricilor asupra vie]ii, viziuni care
genereazã [i interpretãri diferite asupra
trecutului (care este tot o dimensiune
a vie]ii). Se produc, astfel, fresce
diferite ale lumii [i se multiplicã nevoia
permanentã de noi investiga]ii istorice.
Cei care preiau necritic, din peisajul
existent, teorii istorice verificate de-a
valma cu ipoteze prezentate/ ambalate
ca teorii sunt mediatorii, comunicatorii
de profesie, ziari[tii, blogerii etc.
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inten]ionat, ca sã scoatã în eviden]ã
mãre]ia românilor, ca sã rãspundã unor
comenzi sociale, ca sã se plieze
politicului etc. Ce propun ace[ti critici?
Paradoxal, nu propun cãutarea [i
relevarea adevãrului, ci rescrierea
relativizantã a istoriei. Ei ar dori ca
istoricii români sã sus]inã cã românii
nu au o origine clarã, fiindcã nu sunt
nici daci, nici romani, nici daco-romani,
nici slavi, dar pot fi cumani, amestecuri
ciudate etc., cã romanizarea [i
continuitatea nu au existat, cã poporul
român nu are un loc precis de formare,
cã nu a avut nici coeziune [i nici
identitate. În consecin]ã, în Evul
Mediu, românii ar fi fost supu[i cu totul
regatelor [i imperiilor vecine, voievozii
no[tri ar fi fost mereu înfrân]i pe
câmpurile de luptã [i nu ar fi contribuit
cu nimic la apãrarea Occidentului [i nu
i-ar fi ocrotit pe fãuritorii catedralelor
etc. În dreaptã consecin]ã, Mihai
Viteazul nu ar fi decât un condotier,
arondat conducãtorilor care plãteau
mai bine; ideea de unitate româneascã
nu ar fi existat niciodatã în min]ile
românilor de rând; unirea s-ar fi fãcut
prin voin]a marilor puteri, ajutate de o
elitã localã excentricã [i exaltatã, care
ar fi copiat gesturile popoarelor
occidentale. Na]ionali[ti ar fi – dupã
judecã]ile acestor exege]i – nu numai
istoricii, ci [i aproape toate categoriile
de mari intelectuali, de la poe]i precum
Mihai Eminescu, George Co[buc [i
Octavian Goga pânã la arti[ti plastici,
muzicieni, teologi etc. În concluzie,
românii nu ar fi nici genero[i, nici
primitori, nici harnici, nici inventivi, ci
doar ni[te jalnici supravie]uitori, ni[te
trecãtori anonimi prin via]ã, rãi cu
strãinii, chiar xenofobi, egoi[ti, anima]i
de spirit gregar, la[i, masã gelatinoasã
u[or de modelat, fãrã voin]ã [i fãrã
idealuri.
Al doilea set de abordãri este opus
celui dintâi, el extrãgând din istorie doar
mãrturiile glorioase, cele care ar
reprezenta prioritã]i române[ti absolute
în lume, cele care ar eviden]ia
grandoarea noastrã ca popor unic [i
chiar ales. Mul]i pornesc în sus]inerile
lor de la acest fel de la surse,
interpretate însã distorsionat. Ei
observã toate criticile aduse la adresa
destinului românilor, se simt frustra]i
de cei care combat continuitatea,
romanizarea, participarea la cruciadele
târzii etc. {i oferã explica]ii care sã
facã toate aceste critici superflue.
Astfel, pornind de la o faimoasã
apreciere, mai mult metaforicã, a lui
Herodot 1 – ge]ii erau din neamul
tracilor, iar tracii erau cel numeros
popor din lume dupã indieni –, ace[ti
„exege]i” de pripas sus]in cã daco-ge]ii
au dominat lumea europeanã, cel pu]in
de la Atlantic la Urali [i cã românii sunt

III. Sursele viziunilor extreme
despre trecut: curentele
culturale române[ti dominante
De unde provin oare cele douã
viziuni, privilegiate adesea de presã,
tocmai pentru cã nu sunt „pe linie”,
pentru cã stârnesc interes în largi
categorii de cititori ignoran]i sau mai
pu]in instrui]i, pentru cã aduc succes
de vizibilitate? Ele sunt exagerãri –
câteodatã pânã la caricaturã – ale celor
douã mari curente de gândire din
cultura modernã româneascã: unul
europenist, deschis spre lume [i
prooccidental, care constata, cu regret
[i spirit critic, întârzierea sau
defazarea românilor în raport cu
civiliza]ia [i cultura etalon din vestul
Europei [i altul protocronist,
autohtonist [i rãsãritean, care descoperea farmecul tradi]iilor noastre, ritmul
nostru propriu de via]ã, „ve[nicia
nãscutã la sat”, for]a ]ãranului român,
vie]uirea prin supravie]uire [i stagnare
etc. Ambele aceste curente au avut
reprezentan]i de seamã, intelectuali de
prim rang în fruntea lor. Pentru prima
orientare, este de ajuns sã-i evocãm
pe Titu Maiorescu – cu faimoasa sa
„teorie a formelor fãrã fond” – [i pe
Eugen Lovinescu – cel care vedea în
sincronizarea noastrã cu Europa
occidentalã secretul modernizãrii
României. Pentru cea de-a doua
abordare, îi avem pe Eminescu, pe
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IV
IV.. Exagerãrile din perioada
recentã
La fel s-a întâmplat [i în perioada
postdecembristã, cu tu[e cel pu]in la
fel de îngro[ate, dar în timp ceva mai
concentrat, fiindcã planeta se grãbe[te
[i lumea se mi[cã (înainte, înapoi,
cine [tie?) în ritm mult mai alert ca
odinioarã. Suntem în plinã epocã a
digitalizãrii! Dupã na]ionalismul profund
caricatural de sub comunism, în
vremea cãruia istoria noastrã era albã
[i complet imaculatã, trecutul fiind un
mar[ triumfal din succes în succes,
iar comunismul însemnând trecerea din
victorie în victorie, a trebuit sã vinã,
fire[te, o scârbã imensã. De aceea,
s-a manifestat liber ridiculizarea
curentului na]ionalist-comunist, numai
cã lucrurile nu s-au putut opri aici. Într-o
societate a[ezatã, era de a[teptat sã
ne ru[inãm de exagerãrile na]ionaliste
recente [i sã revenim la un spirit de
echilibru. Dar noi, ca bravi latini
temperamentali [i prea iu]i când nu
trebuie, am sãrit de departe calul,
punându-ne prea multã cenu[ã în cap
[i sus]inând cã nu am fost, în fapt,
capabili de opere durabile, cã nu am
fãcut decât mult zgomot pentru nimic,
cã ne-am blindat cu mituri na]ionaliste
[i cã ne-am umilit înaintea romanilor
cuceritori, apoi înaintea slavilor, apoi
înaintea ungurilor, apoi înaintea turcilor,
apoi înaintea ru[ilor/ sovieticilor etc.
Cãr]ile de scandal, articolele, presa
mondenã, televiziunile, internetul erau
pline de „eseuri”, multe în limbaj
grobian [i licen]ios, despre
contraperforman]ele noastre. Fire[te,
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receptare a valorilor general-umane.
Exacerbarea, vulgarizarea [i
caricaturizarea acestor douã curente,
onorabile [i sustenabile amândouã, a
început în secolul al XX-lea, dar s-a
manifestat plenar dupã Al Doilea
Rãzboi Mondial, mai întâi sub regimul
comunist.
Pervertirea primului curent (cel
europenist) s-a fãcut prin interna]ionalismul proletar, care dispre]uia
tot ceea ce era românesc [i preamãrea
valorile „marelui frate de la Rãsãrit”,
rus [i sovietic, care urma sã domine
[i sã sovietizeze întreaga lume. Faptul
a fost la apogeu în „obsedantul
deceniu” (circa 1950-1960), cum îl
numesc litera]ii, când unii au fãcut
închisoare numai pentru cã erau
intelectuali sau pentru cã i-au lãudat
în fa]a elevilor pe Mihai Viteazul [i pe
Alexandru Ioan Cuza. A urmat o scurtã
perioadã de relativ echilibru, când, pe
fondul regimului comunist „cu fa]ã ceva
mai umanã”, s-a revenit la multe dintre
valorile autentice române[ti.
Dar, ulterior, în ultimii 10-15 ani de
dictaturã ceau[istã, s-a petrecut
exacerbarea celui de-al doilea curent,
autohtonist. Atunci a reînviat curentul
tracist sau dacist; atunci am sãrbãtorit
(cu accente împinse la ridicol) „2050
de ani de la primul stat dac centralizat,
unitar [i independent”, de sub regele
Burebista; atunci s-a propus (mai în
glumã, mai în serios!) schimbarea
numelui ]ãrii din România în Dacia,
fiindcã primul nume ar fi reflectat ideile
„imperialismului roman”; atunci ni se
spunea cã eram condu[i de „geniul
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Carpa]ilor”, cã eram cel mai glorios
popor din lume, fãuritor al „societã]ii
socialiste multilateral dezvoltate” etc.
Cu alte cuvinte, în cei circa 40 de ani
de comunism, am trecut dintr-o
extremã în alta.
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Iorga [i pe Blaga, care sunt, totu[i,
atipici, fiindcã în elogiile lor aduse
românilor [i românitã]ii, în paseismul
[i conservatorismul lor se regãsesc [i
incontestabile idei moderne, de
integrare europeanã, de pre]uire [i
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daci adevãra]i, care vorbeau latine[te
înainte de romani, cã dacii ar fi fost
cre[tini înainte de Hristos, cã ei ar fi
creat un imperiu [i o civiliza]ie
superioarã, unicã, irepetabilã, cu
savan]i care [tiau medicinã, botanicã,
astronomie etc. Prin urmare, românii
nu ar fi avut nevoie în istoria lor nici
de romani, nici de romanizare [i nici
de continuitate. Una dintre cãr]ile
jenante care sus]inea, în urmã cu vreo
douã decenii, astfel de idei hilare se
chema „Noi nu suntem romani, romanii
sunt noi!”. Dar românii, în viziunea
men]ionatã, sunt mai vechi [i decât
dacii, fiindcã sunt creatorii mondiali ai
scrisului, în acord cu „tãbli]ele de la
Tãrtãria”, cu „tablele de la Sinaia”, cu
faimosul codice „Rohonczi/ Rohonczy/
Rohonc” etc. De[i istoricii de meserie
s-au pronun]at de nenumãrate ori, în
mod [tiin]ific – adicã utilizând
metodele consacrate [i verificate – în
legãturã cu toate aceste izvoare,
demonstrându-le importan]a realã,
relativitatea [i chiar falsitatea,
apãrãtorii primordialismului românesc
nu se lasã, î]i continuã mar[ul triumfal,
spre marea pagubã a poporului român,
vãzut adesea de cãtre occidentali ca
unul neserios, aplecat spre
spectaculos [i specula]ie, spre
ignoran]ã [i minciunã.
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pot face singuri cercetare [i chiar fac
un fel de pseudo-cercetare, amãginduse pe sine [i amãgind un anumit public. Mai ajung la aceastã „metodã” [i
istoricii autentici (cu studii de
specialitate) care, dintr-un motiv sau
altul, renun]ã sã mai ajungã la surse –
materia primã a istoricului – [i se
mul]umesc cu impresii culese de la
al]ii, din lecturii varii, din cãr]i de
filosofie a istoriei, de popularizare etc.
Apar, astfel, falsele reconstituiri, care
se încadreazã, de regulã, în curente
sau a[a-zise curente ultracontemporane, la modã: deconstructivism, demitologizare, meta-istorie,
istorie contrafactualã, prezenteism etc.
Ele sunt justificate prin imposibilitatea
cercetãrilor clasice de a ajunge la
reproducerea întocmai a frescelor lumii
trecute, prin zãdãrnicia unor astfel de
încercãri [i chiar prin negarea
necesitã]ii adevãrului istoric. În acest
marasm relativist, se acceptã aproape
orice afirma]ie despre trecut. Unii
pornesc de la premisa cã, din moment
ce trecutul oricum nu mai existã, este
ca [i cum nu ar fi existat niciodatã.
Golirea trecutului de existen]ã realã,
dar [i concep]ia cã trecutul – chiar dacã
a fost odatã – este non-cognoscibil fac
cercetarea istoricã inutilã. Prin urmare,
în unele medii intelectuale actuale, se
trateazã trecutul pornind de la o paletã
largã de concep]ii, flancate de douã idei
extreme: trecutul este obiect de
cercetare [tiin]ificã [i poate fi cunoscut
exact „a[a cum a fost”, pe de o parte,
[i trecutul este o iluzie, iar adevãrul
istoric nu existã, pe de altã parte.
Fire[te, prin cultivarea acestor extreme, statutul istoriei ca formã de
cunoa[tere a realitã]ii se dizolvã [i
dispare, iar trecutul ajunge sã fie orice
altceva (inven]ie, imagine, literaturã,
politicã, artã plasticã, muzicã, film,
propagandã, eseu istoric, filosofie,
sociologie etc.), dar nu obiect de
cunoa[tere istoricã. În acord cu aceste
viziuni post-moderne, istoricii [i
amatorii ajung otova, pot face orice cu
trecutul, îl pot aborda oricum, îl pot
reinventa, modela, imagina, în
conformitate cu voin]a lor, cu talentul
lor, cu toanele lor.
V. Exemple concrete
Din aceastã gamã largã de
modalitã]i de raportare la trecut, presa
a ales [i alege, de regulã, formele
spectaculoase, atractive pentru public, care rãstoarnã viziuni consacrate,
care epateazã, care sfideazã
„academismul”. Publicul larg, de cel
pu]in douã milenii încoace, este doritor
de panem et circenses, adicã de hranã
bunã [i de spectacol. Un „spectacol”
creator de confuzii este acela al
asumãrii de cãtre români a unor

„prioritã]i” din urmã cu mii de ani, pentru
cã una este sã spui cã pe teritoriul
României s-a petrecut cutare
eveniment [i alta cã românii au
inventat scrierea pe pãmânt. Ideea cã
„prima scriere din istoria omenirii
provine de la Tãrtãria”, de pe Mure[,
este datã de unii amatori drept
certitudine. Asemenea afirma]ii au fost
repetate în ultimii ani de mii de ori în
mass media, fãrã nicio acoperire realã,
pe baza afirma]iilor unor doritori de
senza]ional, cei mai mul]i fãrã
pregãtire de specialitate. Nici nu se
[tie exact de unde vin acele tãbli]e [i
nici de când dateazã (au fost tratate
prin 1969 cu anumite substan]e
chimice, în laborator, iar datarea lor
precisã este acum imposibilã). Altã
marotã: „Românii sunt daci, nu romani.
România este Dacia [i Dacia este
România”. Niciun fel de cercetare
arheologicã, epigraficã sau documentarã nu justificã aceastã afirma]ie,
„garnisitã” [i cu alte gugumãnii, de
genul: „Istoria adevãratã a României –
dacii sunt primii oameni care au
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ochii clarvãzãtori [i urechile agile ale
autohtoni[tilor nu au rãmas în
pasivitate, arsenalul lor fiind [i el
inepuizabil. Pentru ei, trecutul a
continuat sã fie plin de prioritã]i
române[ti obturate de for]e oculte,
inclusiv de istorici închista]i [i
academi[ti, incapabili sã vadã
eternitatea [i genialitatea românilor.
Astfel, vechile cli[ee au fost reluate
în chip exacerbat: istoria nu s-a nãscut
la Sumer, în Mesopotamia, ci la Carpa]i
[i la Dunãre; scrisul mondial s-a
inventat pe Valea Mure[ului; limba
latinã era stãpânitã de daci înaintea
romanilor; [tiin]ele lumii s-au dezvoltat
în Mun]ii Orã[tiei [i în Mun]ii Bucegi;
dacii [i Dacia lor „imperialã” au stãpânit
întreaga Europã; romanizarea nu a
existat [i nu a fost nevoie de ea etc.
Ambele extreme au un numitor
comun: pun între paranteze [i chiar
dispre]uiesc meseria clasicã de istoric,
disciplina ([tiin]a) numitã istorie, cam
în felul în care vracii [i vindecãtorii
ignorã medicina academicã, studiatã
în facultã]ile de specialitate. Istoria, ca
disciplinã modernã de studiu, s-a format în secolele al XIX-lea [i al XX-lea
[i are ca scop descoperirea [i
afirmarea adevãrului istoric (atât cât
este el omene[te posibil), pe baza
studierii surselor (izvoarelor), cu
ajutorul metodelor specifice („[tiin]elor
auxiliare”) [i care sunt foarte
numeroase: arheologia (autonomizatã
ca disciplinã între timp), epigrafia,
paleografia, diplomatica, numismatica,
medalistica, vexilologia, sigilografia,
genealogia, heraldica, arhivistica,
muzeologia, codicologia, bibliologia,
demografia istoricã, cartografia istoricã
etc. Pentru studiul trecutului mai
îndepãrtat este nevoie ca istoricii sã
cunoascã limbi clasice [i moderne,
spre pãtrunderea izvoarelor [i a
istoriografiei existente. Stãpânind [i
studiind toate acestea, istoricii ajung
sã cerceteze trecutul, sã compare
mereu datele [i apoi sã încerce sã-l
recompunã, ca într-un joc de puzzle.
Pe lângã istorici, existã pe lumea
asta foarte mul]i iubitori de trecut.
Ace[tia pot cunoa[te istoria sau pãr]i
din istorie la fel de bine ca istoricii,
numai cã între ei [i istorici existã o
mare deosebire (pe care pu]ini o
sesizeazã [i o con[tientizeazã): în
vreme ce amatorii iubesc trecutul, dar
îl [tiu de la al]ii, istoricii, dincolo de
pasiunea lor pentru via]a oamenilor de
odinioarã, o reconstituie prin cercetãri
proprii. Cercetarea istoricã nu o pot
face decât speciali[tii, fiindcã doar ei
au pregãtirea de specialitate care le
permite accesul la izvoare, compararea, încadrarea [i interpretarea lor.
Disfunc]ionalitã]ile apar, de regulã,
atunci când amatorii î[i închipuie cã

populat Europa”. S-a terminat cu
oamenii de Cro-Magnon, de Neanderthal, cu to]i omenii de oriunde, din moment ce dacii no[tri sunt eterni. În alte
cazuri, se abordeazã „alfabetul dacic”,
Codexul Rohonczi [i fel de fel de scrieri
zise arhaice. Alfabetul dacic nu existã,
pentru cã dacii (cu excep]ia unui mic
grup de mari preo]i, care foloseau
alfabetele grec [i latin) nu scriau,
pentru cã nu ne-a rãmas nicio operã
scrisã de la ei, pentru cã nu ajunseserã
încã în stadiul de la fi „litera]i”. Codicele
Rohonczi, scris pe hârtie datatã exact,
dupã filigran, la 1529-1540, este, cel
mai probabil, un fals din secolele XVIIIXIX, poate chiar din epoca romanticã,
atunci când o astfel de îndeletnicire era
la ordinea zilei. Dacii au existat în
antichitate, cam între secolele VIII î.

135

nr. 41

nr. 48
aprilie 2018

era numit de popor „Craiul” sau
„Crãi[orul”, iar noi, dupã mai bine de
un secol [i jumãtate de atunci, îl facem
„criminal”, pe motiv cã ar fi omorât
oameni. Avram Iancu i-a organizat pe
români militãre[te sub forma unei
armate, compuse din legiuni [i cete,
conduse de prefec]i [i tribuni, ca sã
poatã lupta contra armatei ungare,
conduse de Iosif Bem [i trimise de
Kossuth; or, când luptã douã armate,
are loc un rãzboi, iar în rãzboi mor
oameni, uci[i de cãtre ambele tabere.
Pe atunci, era o chestiune de onoare,
nu de ru[ine, sã mori în luptã pentru
apãrarea na]iunii [i a patriei. Conceptul
de „criminal de rãzboi” nici nu exista.
Avram Iancu a organizat o parte din
Ardeal ca „}arã Româneascã”, ca sã
o poatã apãra de asaltul „}ãrii
Ungure[ti”. Prezentarea în acest fel a
lui Avram Iancu este o nouã mostrã
de
transpunere
a
moralei
contemporane asupra unor vremuri
revolute. Pe de altã parte, astfel de
„condamnãri” nu ]in seamã de
atrocitã]ile comise de armata ungarã
asupra românilor, înainte de
organizarea militarã a acestora [i
dupã. În luptele înver[unate de la 18481849, din Transilvania, se apreciazã cã
au murit circa 40 000 de români [i vreo
10 000 de maghiari. Fire[te, nu to]i au
murit în luptã. Dupã datele extrase de
Artemiu Publiu Alexi, s-au înregistrat
4 425 de români uci[i silnic [i 165 de
maghiari uci[i în acela[i fel; raportul
la silnicii este, astfel, de un maghiar
la 26,8 români. Se mai sus]ine uneori
– spre sporirea confuziei publicului –
cã „filmele istorice române[ti sunt pline
de minciuni”. Mai întâi, trebuie sã
observãm cã – în logica acestor
„anali[ti”, de[i ei nu o spun – toate
filmele (artistice) istorice din lume ar
trebui declarate „mincinoase”,
deoarece opereazã cu imagina]ia, cu
dialogurile, scenariile scrise de scriitori
etc. Un film artistic istoric, prin natura
sa, porne[te de la un pretext istoric,
dar ajunge la recrearea realitã]i trecute
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istoric [i „sfin]enia” lui {tefan cel Mare.
Domnul Moldovei în cauzã a fost un
mare apãrãtor al Cre[tinãtã]ii, a avut
[i el însu[i con[tiin]a cã a[a este (ca
to]i principii din jur, contemporani ai lui)
[i a fost recunoscut [i de papã ca atare
(fortissimus athleta Christi). Sfânt nu
a fost în timpul vie]ii, deoarece, cu
excep]ia lui Iisus, nimeni nu a fost
sfânt în via]ã, ci cu to]ii au fost oameni
pãcãto[i. Dar, cronica internã a
Moldovei zice cã „dupã moartea lui
pânã astãzi [adicã de la 1504 pânã la
momentul când trãia cronicarul, în
secolul al XVII-lea] îi zicu sveti {tefan
vodã, nu pentru sufletu, ce ieste în
mâna lui Dumnezeu, cã [i el încã au
fostu om cu pãcate, ci pentru lucrurile
lui cele viteje[ti, carile niminea din
domni, nici mai nainte, nici dupã aceia
l-au ajunsu” (Grigore Ureche,
Letopise]ul }ãrii Moldovei, edi]ia a II-a,
revãzutã, de P. P. Panaitescu,
Bucure[ti, 1958, p. 120-121). Cu alte
cuvinte, {tefan cel Mare a fost numit
de popor „sfânt” imediat dupã moarte,
iar biserica noastrã nu a fãcut decât
sã confirme (târziu) acest lucru. Al]ii îl
calificã pe Mihai Viteazul drept „un
Ceau[escu avant la lettre ” [i-i
ve[tejesc pe istorici, considera]i
tâmpi]i [i aservi]i comunismului. Nu
comentãm aici limbajul grobian [i
provocator, de adolescent întârziat al
unor asemenea ziceri [i spunem doar
cã Mihai Viteazul era numit în epocã
„apãrãtor al Cre[tinãtã]ii” [i posibil
eliberator al Noii Rome (adicã al
Constantinopolului). Prin astfel de
aser]iuni se atacã nu doar memoria
lui Mihai Viteazul, ci [i meseria de
istoric sau statutul istoricului de
profesie. A fost luat în colimator [i
Avram Iancu, despre care unii se
întreabã dacã „a fost erou sau criminal”. Este vorba despre o altã „petardã”
de tip comercial, dar care atenteazã la
identitatea româneascã, la panteonul
românesc. Încã din timpul vie]ii, la 24
de ani, când conducea revolu]ia
româneascã de la 1848, Avram Iancu
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Universitatea “George Bacovia”, Bac\u, 2017

Hr. [i IV d. Hr. [i, pânã la epoca lui
Burebista [i Decebal, au trãit în triburi
[i uniuni de triburi. Românii apar în
istorie, ca toate popoarele romanice,
pe la finele mileniului I (în secolele VIIIIX, pomeni]i sub numele de vlahi, cu
variante). Se poate sã folosim
sintagma „daco-români” pentru a ne
referi la românii de pe teritoriul fostei
Dacii de la nord de Dunãre, dar, pentru
aceasta, este nevoie de precizãri. În
fine, românii nu au avut regat decât din
1881încoace, dupã cum se [tie. În alte
împrejurãri, s-a supralicitat influen]a
cumanã asupra românilor. Studiul
Evului Mediu este unul dintre cele mai
grele ale întregii noastre istorii, fiindcã
presupune accesul la izvoare elaborate
în slavonã, latinã, greacã, turcoosmanã, arabã etc. Nu este de ajuns
sã extragi opinii [i comentarii ale
altora, sã le pui cap la cap [i sã emi]i
sentin]e. Influen]a cumanã asupra
românilor este una fireascã, a fost
lãmuritã demult de savan]i, de la
Nicolae Iorga pânã la Petre Diaconu [i
Victor Spinei. Numele de Basarab nu
este cuman, ci de origine pecenegã,
dar marele voievod e prezentat în toate
sursele ca român. Numele sunt o modã
[i nu exprimã o realitate etnicã. Dacã
ne-am lua dupã nume, to]i românii care
se cheamã Bogdan, Drago[, Radu,
Vlad, Vladimir, Mihnea, Mircea, Stoica,
Stoian etc. ar trebui sã fie slavi! Se
mai afirmã cã a[a-numitul Codice de
la Ieud este „cea mai veche carte
religioasã româneascã”. A circulat
aceastã legendã în istoria literarã [i
istoriografia româneascã mai veche,
pânã când, cu decenii în urmã, s-a
demonstrat clar cã lucrarea dateazã din
secolul al XVII-lea (Alexandru Rosetti,
P. P. Panaitescu, Ion Ghe]ie). Cel mai
vechi izvor scris pãstrat în limba
românã este Scrisoarea lui Neac[u din
Câmpulung (1521), iar cea mai veche
mãrturie care aratã cã se scria
române[te în momentul elaborãrii sale
dateazã din secolul al XV-lea. De
asemenea, se pun în cumpãnã rolul
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Neculai Lupu (stânga), Ioan-Aurel Pop,
Gheorghe Geo Popa, C\t\lin Turliuc
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Concluzii
Dupã cum se vede [i dupã cum
este normal, presa noastrã reflectã
copios viziuni despre trecut, destinate
publicului, din întregul arsenal extremist evocat mai sus. Cu alte cuvinte,
gãsim concomitent în presã cli[ee
accentuat autohtoniste de genul
„românul este etern ca timpul”, „românii
au inventat acum opt mii de ani scrisul”
sau „dacii, adicã românii, au stãpânit
Europa” sau de genul „românii nu sunt
nimic”, „românii sunt ho]i [i criminali”,
„istoricii sunt na]ionali[ti [i mincino[i”
etc. Interesant este faptul cã ambele
tabere extreme îi acuzã pe istorici, pe
de o parte, fiindcã nu ar ]ine destul la
români [i la ]arã (toate realitã]i „mari”
[i „sublime”, prezentate de istorici ca
meschine), iar pe de alta, fiindcã ar fi
prea cantona]i în tradi]ie, autohtonism
[i na]ionalism. Un singur lucru uitã
ace[ti propagatori de iluzii (ca sã nu
spun propagandi[ti), anume cã istoricii
sunt singurii îndreptã]i]i, prin meseria
lor, sã dea mesaje despre via]a
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oamenilor care au trãit în trecut [i cã
istoricii care nu apeleazã la surse
înceteazã sã fie istorici.
Opinia publicã [i speciali[tii strãini
privesc acest „spectacol” cu oarecare
interes, nu foarte mare, pentru cã
scena culturalã româneascã nu este
una de rang european. În altã
cuprindere, în mai toate ]ãrile europene
(cel pu]in în cele democratice), se
petrec fenomene asemãnãtoare, de
intensitã]i diferite. Doar cã la români,
tu[ele sunt mult mai îngro[ate, iar
ridicolul mult mai pregnant. Totu[i, în
receptarea celor douã imagini extreme
– produse de noi în[ine – este o mare
deosebire: în timp ce autohtoni[tii
primordiali[ti sunt privi]i cu ironie [i
chiar cu oarecare îngãduin]ã (de genul:
fiecare na]iune î[i are „fali]ii” ei [i nu e
nimic nou sub soare), criticii excesivi
[i distructivi ai memoriei române[ti au
o „pia]ã de desfacere” mult mai mare,
mai profitabilã (inclusiv pecuniar),
numai bunã de furnizat materie primã
pentru alte propagande. Pe scena
europeanã este astãzi o adevãratã

Ioan-Aurel Pop (stânga), Adrian Jicu
Simpozionul na]ional de estetic\
Universitatea “George Bacovia”, Bac\u, 2017
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în func]ie de gusturile actuale, de
viziunea regizorului, de scenariu, de
decoruri etc. Niciun film artistic istoric,
din orice loc al lumii, nu respectã
adevãrul istoric, decât în liniile sale
mari. Filmul, ca [i literatura, opereazã
cu imagini artistice. Este cu totul altul
statutul filmelor documentare! A[a
cum, o altã chestiune este aceea a
propagandei pe care anumite regimuri
politice din întreaga lume au fãcut-o
sau o fac prin filme istorice artistice.
Dar a spune cã filmele istorice mint
este un nonsens, iar a spune cã numai
„filmele istorice române[ti sunt pline
de minciuni” este ca [i cum ne-am
autoflagela fãrã motiv. Dar poporul
român este plin de „anali[ti”, „esei[ti”
[i „formatori de opinie”, care se
situeazã, în ochii unui anumit public,
cu mult deasupra speciali[tilor.

concuren]ã pentru promovarea imaginii
proprii [i pentru macularea (pe cãi mult
mai subtile decât odinioarã) imaginii
celuilalt, a rivalului. Astfel, nega]ioni[tii
(se contestã tot ceea ce este spirit
identitar, de la na]iune [i unitate pânã
la integritate [i suveranitate) primesc
spa]ii largi de manifestare în multe ]ãri
din jur, ca sã-[i exhibe – uneori spre
amuzamentul interesat al colegilor
istorici – elucubrantele „teorii” despre
lipsa identitã]ii române[ti, despre neviabilitatea ]ãrii, formate prea recent [i
din „petice”, despre na]ionalismul
incurabil al românilor, despre xenofobia
lor înnãscutã etc. Unele dintre aceste
idei par extrase de-a dreptul din
ideologia Interna]ionalei a III-a
Comuniste de la Moscova, care
socotea România interbelicã drept „stat
imperialist”, dar cine sã mai stea sã
judece [i sã compare?
Istoricii autentici nu prididesc sã
tragã semnale de alarmã, dar în van.
Apelurile la studiul temeinic al limbii
române, latinei [i al istoriei sunt
ignorate, institu]iile identitare sunt
desfiin]ate
sau
compromise,
îndemnurile la armonie, dialog [i
cooperare sunt bagatelizate [i
ironizate (autorii lor se vãd acuza]i cã
sunt na]ionali[ti, bãtrâni, ramoli]i).
Scena lumii noastre devine tot mai
penibilã. De aceea, se cuvine sã
scoatem educa]ia dintre paranteze [i
sã revenim la studiul disciplinelor care
formeazã cultura generalã a tinerilor [i
care le aratã acestora locul [i rolul
românilor în concertul universal al
omenirii.

N ote
ote:
1

Nimeni nu fãcea recensãminte exacte,
în lumea barbarã, înainte de Hristos!

În vorbe calde [i bine dr\muite, f\r\
emfaz\ sau usc\ciune, invita]ii au înf\]i[at
publicului un Eminescu profund personal.
Aspira]ia de obiectivitate a exegetului a
fost, nu o dat\, bemolizat\ de împrejur\rile
întâlnirii cu opera poetului, cu Ipote[tiul,
cu Ia[iul [i Colocviul na]ional studen]esc,
cu pove[ti peste care adie înc\, tandr\ [i
complice, mireasma teilor din Copou. Totul
s-a petrecut de Ziua Culturii Na]ionale, la
Centrul „George Apostu”, unde s-au
reg\sit, pentru a vorbi despre Mihai
Eminescu, oaspe]i de la Ia[i [i Cluj, al\turi
de intelectuali ai Bac\ului: {tefana [i Ioan
Pop-Cur[eu de la Universitatea „Babe[Bolyai”, Antonio Patra[, Andreea [i Doris
Mironescu de la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza”, Ioan D\nil\ [i Adian Jicu de
la Universitatea „Vasile Alecsandri”. Un
recital de pian, sus]inut de profesoara
Cornelia Zurita Villafranca [i de elevii ei,
Mihnea Beril\ [i Darius Zoril\, a completat
inspirat programul serii.
Rememorând pariul din studen]ie cu
limba francez\, în al c\rei tipar cartezian
încerca s\ toarne „un «nu [tiu cum» [-un
«nu [tiu ce»” eminescian, tr\it [i rostit în
limba român\, dificil de împrumutat alteia,
Ioan Pop
Pop--Cur[eu a ]inut s\ sublinieze
c\ Eminescu trebuie totu[i „exportat”, în
ciuda mistuitoarelor affres du style prin
care trece orice traduc\tor onest al lui.
Ast\zi, fostul laureat al colocviului
studen]esc de la Ia[i prive[te îns\ altfel
literatura, din perspectiva unui „dialog fertil”
[i „problematic” între „arta cea mai

Rela]ia teatrului cu teatralitatea pare
a fi una asimetric\, primul o implic\ pe
cea de a doua, nu [i invers. Aceasta este,
cel pu]in, accep]ia barthesian\ a
teatralit\]ii: „teatru f\r\ text”, o „percep]ie
ecumenic\ a artificiilor senzuale, gesturi,
tonuri, distan]e, substan]e, lumini care
scufund\ textul în plenitudinea limbajului

Doris Mironescu este autorul unor
volume remarcabile prin fine]ea analizei
[i rigoarea document\rii, Via]a lui M.
Blecher. Împotriva biografiei (2011) [i, ceva
mai recent, Un secol al memoriei.
Literatur\ [i con[tiin]\ comunitar\
româneasc\ în epoca romantic\ (2016).
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exterior” (Essais critiques, 1964). Ideea va
c\p\ta o expresie radical\ prin conceptul
de „teatru postdramatic” al lui Hans-Thies
Lehmann (1999). Prin urmare, se poate
vorbi despre Teatralitatea picturii murale
post-bizantine în secolele XV-XVII, titlul
unei teze de doctorat pe care {tefana
Pop
Pop--Cur[eu a sus]inut-o la Paris în 2008.
Deopotriv\, despre Teatralitatea
personajelor poetice eminesciene, o tem\
pe care invitata a dezvoltat-o în fa]a
publicului de la Centrul „George Apostu”.
{tefana Pop-Cur[eu s-a referit la trei
ipostaze strâns legate ale lui Eminescu:
critic de teatru [i cronicar dramatic,
dramaturg, poet. Între ultimele dou\, rela]ia
este în mod particular interesant\ [i
tocmai ea face obiectul analizei invitatei.
Dac\ teatralitatea excede teatrul, poezia
lui Eminescu este impregnat\ de un bogat
filon dramatic, care o alimenteaz\ ca o
pânz\ freatic\ [i care ia uneori forma unui
lirism obiectiv, al „rolurilor”, precum în
Luceaf\rul, a[a cum remarca Tudor Vianu.
Mai mult, postura personajelor, atitudinea,
gestu(su)l lor – a[ spune, într-un sens
aproape brechtian –, rela]iile [i dialogurile
lor, întreaga atmosfer\ a unora dintre
poeme sunt profund teatrale: Scrisoarea
III cu scena înfrunt\rii dintre Baiazid [i
Mircea cel B\trân, Floare albastr\,
Povestea teiului, Povestea magului c\l\tor
în stele, pe lâng\ destule altele. Teatrul
eminescian este, la rândul lui, infuzat de
poezie. Ce conduce atunci – se întreab\
pe bun\ dreptate {tefana Pop-Cur[eu –
la e[ecul dramaturgiei lui Eminescu?
Neconving\tor [i nefinalizat, proiectul s\u
teatral r\mâne o colec]ie de crâmpeie de
text, f\r\ o intrig\ închegat\, f\r\ situa]ii
bine definite. „Conflictele sunt doar
schi]ate”, „Eminescu nu are r\bdare s\
dezvolte intriga, de[i ea este amorsat\”.
Eminescu î[i contrazice astfel propria
poetic\ teatral\, ale c\rei principii le
enun]ase în numeroasele lui cronici
dramatice, îndatorate mai degrab\ esteticii
romantice decât celei clasice, aristotelice.
De pild\, Eminescu era convins c\ arta
trebuie s\-[i fie propriul scop, iar nu un
mijloc. Or, nemul]umit de ceea ce se
oferea publicului românesc, Eminescu
încearc\, premeditat sau nu, s\-[i
transforme propria crea]ie teatral\ într-un
model pentru confra]i. Consecin]a este
bine [tiut\, un fiasco. Ipoteza {tefanei
Pop-Cur[eu, ]inând de psihologia
procesului de crea]ie, este ingenioas\ [i
ar merita poate o discu]ie aparte. Critica
teatral\ a lui Eminescu este îns\, a[a cum
sublinia invitata, exemplar\.

Vitraliu

Nicoleta Popa Blanariu

Nicoleta Popa Blanariu

O zi fast\

subiectiv\, cea mai individualist\ cu
putin]\, care este poezia” [i „arta cea mai
public\, cea mai colectiv\ [i mai capitalist\ care este filmul”. (De altfel, pasiunea
comun\ pentru limba francez\, interesul
pentru artele vizuale [i performative i-au
adus pe {tefana [i Ioan Pop-Cur[eu în
postura de traduc\tori cu brio, în
române[te, ai celor dou\ volume dintr-o
lucrare de referin]\ în bibliografia
domeniului, Cinema 1, Imaginea – mi[care
[i Cinema 2, Imaginea – timp de Gilles
Deleuze, ap\rute la Editura Tact, în 2012
- 2013). Alocu]iunea lui Ioan Pop - Cur[eu,
Eminescu, personaj de film: difrac]iile unui
mit, a urm\rit prezen]a poetului în filmul
documentar [i în cel de fic]iune, în special în crea]iile cinematografice ale lui
Octav Minar (1914), Emil Loteanu
(Luceaf\rul, 1986), Nicolae M\rgineanu
(Un bulg\re de hum\, 1989), neuitând s\
aminteasc\ nici de Eminescu versus
Eminem (2005) al lui Florin Piersic Jr., la
care profesorul clujean apreciaz\ „spiritul
ludic, ironic”, „sclipitor”. De[i pare „mai
degrab\ un power-point”, documentarul
controversatului Octav Minar este meritoriu
în contextul epocii – îi face dreptate
invitatul. Documentarul înregistreaz\
imaginea unor locuri importante pentru
biografia poetului [i ni le restituie ast\zi,
dup\ mai bine de o sut\ de ani. La sfâr[itul
expunerii, concluzia este c\ „Eminescu
î[i a[teapt\ înc\ biografia cinematografic\”. Aceasta, din pricina unor
capcane [i erori tipice în care cad, nu o
dat\, regizorii: înainte de toate,
conven]ionalizarea figurii protagonistului
sub presiunea mitului [i grefa for]at\ a
poemelor eminesciene pe textura filmic\.

Laureat al revistei Ateneu în 2008,
director al Colocviului Na]ional Studen]esc
„Mihai Eminescu” de la Ia[i, autor al unor
importante volume de critic\ [i istorie
literar\ – Ibr\ileanu. C\tre o teorie a
personalit\]ii (2007), Ion D. Sârbu – de
veghe în noaptea totalitar\ (2003),
Fragmentarium – impresii despre oameni
[i c\r]i (2006) –, Antonio Patra[ revine
cu un ochi proasp\t asupra unei teze
mereu actuale, Eminescu [i muta]ia
valorilor estetice. „Se poate vorbi despre
Eminescu în fel [i chip, pentru c\ nu avem
de-a face cu un singur Eminescu, ci cu
mai mul]i”, spunea Antonio Patra[, iar
diversitatea recept\rii poetului o confirm\.
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Recuperarea contextului ca factor determinant al în]elegerii operei este o
schimbare notabil\ în maniera de abordare
eminescologic\ de dup\ 1990. O
dovedesc titluri precum Eminescu.
Negocierea unei imagini, de Iulian
Costache, sau [tim noi cine a fost
Eminescu? de Ilina Gregori. Vorbind [i
ast\zi „cu glasul adev\rului” – este
convins Antonio Patra[ –, Eminescu nu
se poate totu[i sustrage vechii ordalii a
„muta]iei” esteticului. În opinia lui
Lovinescu, poezia eminescian\ ar fi, în
interbelic, singura pies\ de rezisten]\ a
liricii secolului al XIX-lea. Totu[i,
Eminescu n-ar fi trecut testul
anacronismului în materie de proz\.
Dovad\ c\ înse[i judec\]ile critice sunt
„mutabile”, variabile în timp [i dependente
de context, Ilina Gregori va infirma, la
distan]\ de câteva decenii, concluzia
lovinescian\, sus]inând c\, dimpotriv\,
S\rmanul Dionis este o proz\ fantastic\
foarte modern\. Atât crea]ia literar\, cât
[i publicistica lui Eminescu au trecut –
reaminte[te invitatul – prin reevalu\ri
succesive. Incomod\ [i cvasi ignorat\
alt\dat\, cea de a doua este reconsiderat\
ast\zi [i apreciat\ inclusiv pentru calit\]ile
ei literare. La fel ca poetul, publicistul
Eminescu „scrie despre ni[te lucruri
extrem de complicate într-un limbaj foarte
simplu”, publicistica [i crea]ia lui literar\
pot fi „citite în oglind\”, remarc\ Antonio
Patra[. Ini]iative precum aceea a Editurii
Humanitas, de a publica antologii de
m\rturii despre omul Eminescu, fac un
mare serviciu în]elegerii operei lui de c\tre
publicul larg. „De la biografie trebuie pornit,
pentru c\ biografia umanizeaz\”, ofer\ un
cadru de situare a operei [i un „model
moral”, conchide Antonio Patra[. Este
vorba, sigur, despre documentul autentic,
nedistorsionat de mistific\ri tenden]ioase.
„Doar noi, românii, avem un poet
na]ional [i implicit, un mit ]esut” în jurul

acestuia? - se întreab\ Andreea
Mironescu
Mironescu, autoarea unui volum de debut foarte bine primit, Afacerea clasicilor.
Paul Zarifopol [i critica modernit\]ii
(2014). Se pare c\ nu, a argumentat
conving\tor invitata (Mitul transna]ional
al poetului na]ional), dintr-o perspectiv\
comparatist\. În spa]iul românesc,
lamenta]ia generalizat\ de dup\ 1990, în
jurul supralicit\rii unui astfel de mit risc\
s\ conduc\, anticipeaz\ Andreea
Mironescu, la un altul: „acela al demitiz\rii
excesive”. În realitate, acesta este un
fenomen european, în special esteuropean, care î[i are sursa în ideologia
ce sus]ine formarea statelor na]ionale la
sfâr[itul secolului al XIX-lea [i începutul
celui urm\tor. Astfel a[ezat\ pe un fundal istoric mai larg, întrebarea in]ial\ conduce la o constatare pe deplin
îndrept\]it\: „nu avem de-a face cu un
mit al poetului na]ional, ci cu unul
transna]ional”, care include cultura
român\, este adev\rat, dar o dep\[e[te.
În mod particular, decizia de a s\rb\tori
Ziua Culturii Na]ionale pe 15 ianuarie este
o confirmare implicit\ a „func]iei culturale”
specifice pe care o asum\ Eminescu,
dupa cum remarc\, pe bun\ dreptate,
Andreea Mironescu.
La închiderea evenimentului, dup\
interven]iile lui Ioan D\nil\ (Cu-atât mai
bine ]\rii) [i Adrian Jicu (Eminescu 480), care s-a împ\r]it inevitabil între
atribu]iile de gazd\ [i cele de participant
la discu]ii, Centrul „George Apostu” i-a
decernat primului diploma Centenar.
Aceasta, în semn de recunoa[tere a
„unor merite incontestabile privind
recuperarea unor valori de patrimoniu”,
precum Casa „Vasile Alecsandri” ori
„biografii [i opere uitate sau prea pu]in
luate în considerare”, precum [i pentru
consecven]a cu care „ap\r\ limba
român\” de „tendin]e str\ine specificului
[i corectitudinii ei”.

Ziua culturii na]ionale
Centrul de Cultur\ “George Apostu”, 2018
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Prelungind aceste preocup\ri, Doris
Mironescu a ini]iat la Centrul „George
Apostu” o discu]ie despre Eminescu [i
problema memoriei . Disociind între
„amintire” [i „memorie”, o asimileaz\ pe
prima subiectivit\]ii, tr\irii personale,
„fugace”, iar pe cea de a doua, unei
experien]e „împ\rt\[ite”, „comunitare”.
Raportul dintre cele dou\ în crea]ia lui
Eminescu îi apare cumva bizar lui Doris
Mironescu: poetul ne îndeamn\ „s\ ne
apropiem de trecutul nostru colectiv” în
chip „idiosincrazic”, „foarte personal”, prin
redescoperirea lui pe cont propriu [i prin
medita]ia fiec\ruia asupra lui, ca în Memento mori. Rememorarea trecutului este,
a[adar, o activitate individual\, „care nu
poate fi pus\ în comun”. Mai mult,
Eminescu asimileaz\ memoriei colective
ceea ce „este specific amintirii, memoriei
individuale”. Cred c\ Eminescu încearc\
s\ instituie astfel o delimitare – delicat\ [i
problematic\ – între planul social [i spiritul
gregar, pe care nu l-a agreat niciodat\.
Eminescu se îndep\rteaz\ semnificativ de
perceperea trecutului pe care au avut-o
genera]iile anterioare. Între contemplarea
subiectiv\ a mersului istoriei [i precizarea
unei memorii identitare colective, factorul
mediator, obiectivant este, la Eminescu,
expresia poetic\, dup\ cum remarca Doris
Mironescu. A[ spune c\ Eminescu
prefigureaz\ astfel ceea ce, în ultimul sfert
al secolului XX, John Fiske [i John
Hartley vor numi „func]ie bardic\”. Aceasta
este asumat\ de ni[te structuri [i practici
sociale – precum literatura oral\ a epocilor
eroice sau canalele mediatice contemporane. „Func]ia bardic\” e menit\ s\
asigure un consens al interpret\rilor [i
astfel, sinergia comportamentului social,
în jurul unor „imagini-for]\”, de care depinde
buna func]ionare a comunit\]ii. Voi da
numai un exemplu în aceast\ privin]\, prin
care încerc s\ continui totodat\
argumenta]ia lui Doris Mironescu. Dac\
Scrisoarea III repro[eaz\ ocultarea sau
r\st\lm\cirea trecutului colectiv, ea
r\spunde astfel unui imperativ „bardic” de
salvare a memoriei colective împotriva
aservirii ei de c\tre impostorii deveni]i
„st\pâni” nedori]i [i nelegitimi.

Simpozionul „Mirabila Sãmân]ã”,
organizat de Centrul de Culturã „George
Apostu“ la sediul Muzeului Na]ional de
Artã al Moldovei, din Chi[inãu, a fost
gândit ca un omagiu adus celor care au
fãurit primul act al Marii Uniri din 1918:
unirea Basarabiei cu România. Am pornit
de la celebra sintagmã poeticã a lui
Lucian Blaga, pentru a sublinia tocmai
faptul cã actul de la 27 martie 1918 a
fost cel care a fãcut posibile celelalte
douã momente ale anului Unirii, la 28
noiembrie [i la 1 decembrie.
A[adar, în ziua de 26 martie 2018,
într-o salã arhiplinã, din frumosul palat
al Muzeului din Chi[inãu, restaurat par]ial
prin aportul pre]ios al Guvernului
României, directorul institu]iei, pictorul
Tudor Zbârnea, a moderat simpozionul
la care a invitat, mai întâi, la cuvânt pe
cei doi secretari de stat prezen]i:
Gheorghe Popa, din partea Ministerului
Culturii [i Identitã]ii Na]ionale, [i Andrei
Chistol, de la Ministerul Educa]iei,
Culturii [i Cercetãrii al Republicii
Moldova. Discursurile inaugurale au fost
urmate de comunicãrile prezentate de
Mircea M. Ionescu (Podul de Teatru
peste Prut, falnic monument de Unire de
Limbã [i Spirit Românesc) [i de Virgil
{tefan Ni]ulescu (Unirea Basarabiei cu
România – treaptã fundamentalã în
edificarea statului na]ional unitar român
modern). Momentul muzical oferit de un
cvartet al Filarmonicii din Chi[inãu a fost

precedat de omagierea lui Tudor
Zbârnea, printr-o diplomã aniversarã
oferitã de Centrul de Culturã „George
Apostu“.
Publicul – oameni de culturã,
studen]i, demnitari de pe ambele maluri
ale Prutului – a intrat, apoi, în cea mai
mare salã pentru expozi]ii temporare a
Muzeului, unde a avut loc vernisajul
expozi]iei Acum [i în veac, realizatã de
sculptorul Maxim Dumitra[ [i de pictorul
Mihai Perca, prezentatã de istoricul de
artã Vasile Duda [i de Tudor Zbârnea, [i
a fost lansat catalogul expozi]iei –
patronatã de cele trei institu]ii: Muzeul
Na]ional de Artã al Moldovei, Centrul de
Culturã „George Apostu“ [i Muzeul de
Artã Comparatã din Sîngeorz Bãi.
Simbolic, drumul unirii din 1918, plecat
din Chi[inãu [i ajuns la Alba Iulia, a fost
retrasat, în 2018, în sens invers, din
inima Transilvaniei, trecând peste
Moldova din dreapta Prutului [i ajungând
pe malurile Bâcului.
În aceea[i zi, la cea de a XVII-a
edi]ie a Galei Premiilor Uniunii Teatrale
din Moldova (UNITEM), secretarul de
stat Gheorghe Popa [i dramaturgul
Mircea M. Ionescu au fost invita]i de
pre[edintele Uniunii, regizorul Alexandru
Grecu, sã înmâneze douã dintre premiile
oferite, în prezen]a Monicãi Babuc,
ministrul Educa]iei, Culturii [i Cercetãrii
[i a multor alte personalitã]i culturale [i
politice ale Republicii Moldova.

În diminea]a zilei de 27 martie 2018,
a avut loc Sesiunea comunã a Academiei
României (reprezentatã de 30 de
academicieni) [i a Academiei de {tiin]e a
Moldovei, dedicatã Centenarului Marii Uniri
dintre Basarabia [i România, când s-a
propus ca Academia de {tiin]e a Moldovei
sã devinã a patra Filialã a Academiei
României. Discursurile academicienilor din
cele douã state române[ti au fost urmate,
seara, de un superb concert oferit de
Ambasada României la Chi[inãu, în
prezen]a ambasadorului Daniel Ioni]ã, în
Sala cu Orgã.
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Simpozionul “Mirabila s\mân]\”
Muzeul Na]ional de Art\ al Moldovei
Chi[in\u, 2018

“Mirabila s\mân]\”

Vasile Duda
Anul Centenarului Unirii a mobilizat
spiritul reîntâlnirilor române[ti, iar artele
plastice au adus în aten]ie problematizãri
care sã permitã contemporanilor no[tri sã
reflecte asupra a ceea ce este societatea
româneascã, dar [i a viitorului pe care îl
imaginãm gin]ii noastre. În 26 martie 2018,
Muzeul Na]ional de Artã al Moldovei din
Chi[inãu, Centrul de Culturã „George
Apostu” din Bacãu [i Muzeul de Artã
Comparatã din Sângeorz-Bãi, cu sprijinul
Institutului Cultural Român „Mihai
Eminescu”, au organizat expozi]ia arti[tilor
Maxim Dumitra[ [i Mihai Perca intitulatã
ACUM {I ÎN VEAC. Titlul expozi]iei
descinde din condeiul formulãrilor utilizate
de Grigore Vieru [i asociazã perenitatea
dorin]elor [i visele oamenilor de acum [i
de mâine, de aici [i de pretutindeni.
Expozi]ia de artã s-a axat pe valorile
umanitã]ii, pe exprimarea visurilor de
libertate care transformã evenimentele
na]ionale în acte universale, iar arta localã
într-un demers contemporan de anvergurã.
Obiectele împletite de sculptorul Maxim
Dumitra[ din Sângeorz-Bãi recupereazã
tehnologia specificã timpurilor arhaice, dar
volumele generate sunt himere ale
timpurilor noastre. Pânzele pictorului Mihai
Perca din Bistri]a înfã]i[eazã prin pensula]ii
eliberate, lumea necuprinsã a
sentimentelor umane ce penduleazã între
alb [i negru, între lumina [i întunericul din
interiorul nostru.
Sala monumentalã a Muzeului
Na]ional de Artã al Moldovei a permis
desfã[urarea acestei expozi]ii cu lucrãri
de mari dimensiuni [i a pus într-o luminã
nouã importan]a propor]ionalitã]ii, pentru
percep]ia unei lucrãri de artã. Întâlnirea
arti[tilor din România cu publicul din Republica Moldova a oferit prilejul unor
compara]ii [i aprofundarea conceptelor
artistice identitare. Expozi]ia a fost un bun
pretext de venire sau revenire în Republica Moldova [i pentru o parte dintre
iubitorii de artã din România. Cum era de
a[teptat, alãturi de expozan]i a participat
[i o numeroasã delega]ie din jude]ul
Bistri]a-Nãsãud.
Pe de altã parte oricât ar fi de
generoase în con]inut expozi]iile
organizate de românii de pe ambele maluri
ale Prutului, fie cã sunt organizate în
România sau în Republica Moldova,
dobândesc de fiecare datã [i sensuri
na]ionale. Avem intui]ia unei apropieri cu
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fiecare ac]iune comunã [i a[teptãm de la
fiecare întâlnire mai mult decât se
a[teaptã de la un simplu act artistic. Tot
a[a [i cazul expozi]iei de la Chi[inãu,
organizatã în cadrul evenimentelor dedicate marcãrii aniversãrii unirii Basarabiei
cu România. Cel pu]in a[a am perceput
lucrurile, fiind parte a evenimentelor de la
Chi[inãu, în perioada 25-28 martie, iar
analiza crea]iei formale am sim]it cã ar
trebui integratã în analiza efectivã a
evenimentelor, a modului în care emo]ia
momentelor respective ne-a influen]at. Am
încercat a[adar sã în]elegem cum ne
putem raporta la evenimentele de acum
un veac, românii de pe ambele maluri ale
Prutului, care sunt realitã]ile prezente [i
ce ar trebui sã facem în viitor. Sub semnul

corelate cât mai corect cu realitã]ile
contemporane, iar discursurile sã fie
înlocuite de fapte concrete.
În timpul scurs, al marelui veac,
România Mare a suferit schimbãri
teritoriale care ne impun actualizãri [i
recunoa[teri diplomatice. Fa]ã de anul
1918, România a pierdut sub presiunea
URSS-ului, nordul Bucovinei, Basarabia,
iar spre Bulgaria, Cadrilaterul. Azi mai este
just sã vorbim despre acele teritorii
române[ti? Pu]ini sunt cei care [tiu exact cum a ajuns Cadrilaterul teritoriu
românesc la începutul secolului XX, iar
despre acele timpuri doar Castelul Reginei
Maria de la Balcic, mai mãrturise[te
rãspicat istoria vremurilor. Românii nu
reprezintã procente semnificative în acele

artei, dialogul trebuie sã se a[eze firesc
[i sincer, cu discu]ii care urmãresc o mai
bunã cunoa[tere, fãrã sã existe preten]ia
solu]ionãrii definitive a problematicii. În sala
de expozi]ie cu arti[ti [i iubitori de artã de
pe ambele maluri ale Prutului s-a discutat
despre artã, dar inevitabil [i despre
români. Arta nu face politicã, dar prin
libertatea pe care o exprimã devine
anticamera politicii sau a modului în care
imaginãm organizarea societã]ii noastre.
Anul 2018 marcheazã împlinirea unui
secol de la Marea Unire, iar pentru români
se numãrã un secol de la înfãptuirea
unitã]ii statale. To]i cei care simt
române[te, din România [i din afara ei,
simt nevoia exprimãrii solidaritã]ii cu
momentele de acum un veac. Cum sã ne
raportãm corect la aceastã solidaritate fãrã
sã derapãm într-un populism na]ional?
Poate cã evenimentele istorice ar trebui

teritorii, iar capitolul respectiv s-a închis
fãrã alte interpretãri de cãtre cele douã
state ale Uniunii Europene. Nordul
Bucovinei smuls României în 1940 de
URSS [i-a schimbat mult componen]a
etnicã, chiar dacã minoritatea româneascã
a fost recunoscutã ca fiind româneascã precizãm aceste aspecte întrucât în
Basarabia, în teritoriul dintre Prut [i Nistru,
românii au fost declara]i de sovietici
moldoveni. Prin aceastã diversiune,
românii din Nordul Bucovinei [i românii din
Basarabia deveneau dintr-un singur popor,
rupt dintr-o singurã ]arã, douã etnii ale
marelui colos sovietic. Pe de altã parte,
Basarabia a fost ciuntitã de ie[irea la
Marea Neagrã dar, în schimb, a fost
extinsã spre estul Nistrului cu Transnistria.
Distrugerea istoriei [i a tradi]iei a fost un
obiectiv al sovieticilor, iar modificarea
grani]elor cu scopul explicit al destabilizãrii
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etnicã sau religioasã nu are cum sã fie
exersatã în mod practic.
Ca urmare, întâlnirile dintre românii
din România [i cei din Republica Moldova
din ultimii 25 de ani au confirmat originea
comunã, dar au confirmat [i diferen]ele
apãrute prin rusificare. La multe din
întâlnirile comune, românii din Basarabia
utilizau între ei limba rusã, ceea ce pentru
un român din România este aproape
îngrijorãtor. Mental considerãm cã tot rãul
actual îl avem de la ru[i (mai rar nuan]ãm
diferen]e între ru[i [i sovietici), suntem
alãturi de polonezi, estonieni, lituanieni [i
letonieni printre cei mai rusofobi europeni.
Pe acest fond descoperim cã fra]ii no[trii
din Republica Moldova preferã sã
foloseascã limba celor pe care noi îi
detestãm cel mai mult în România. Pe de
altã parte, lipsi]i de exerci]iul limbii române
literare, basarabenii s-au sim]it bloca]i de
multe ori într-un limbaj rudimentar fãrã sã
poatã purta ample discu]ii [i dezbateri în
termeni de specialitate cu cona]ionalii lor.
Fiind pregãti]i [i specializa]i cu profesori
vorbitori de limbã rusã, românii basarabeni
[i-au însu[it majoritatea termenilor de
specialitate, în universitã]i ruse[ti, fãrã sã
cunoascã echivalentul românesc al
cuvintelor respective, deoarece cuvintele
uzuale utilizate în familie nu implicau
asemenea termeni. Probabil cã cetã]enii
români care s-au pregãtit la universitã]i din
Fran]a, Germania, Marea Britanie sau alte
]ãri europene pot sã în]eleagã cel mai bine
aceastã situa]ie de a fi român, dar sã
gãse[ti greu cuvintele de specialitate în
limba românã.
Din cauza acestor sensibilitã]i, o serie
de colaborãri începute cu entuziasm în anii
90 s-au blocat prin percep]ia diferen]elor,
iar presiunea popularã de jos în sus a
întârziat sã genereze un curent de
încredere nestãvilitã. Ne sim]im fra]i, dar
încã nu ne putem spune la toate
sãrbãtorile tradi]ionalul: Sãrbãtori fericite!
La toate acestea s-a adãugat revigorarea
propagandei proruse din Republica
Moldova, care a mizat pe sublinierea
diferen]elor dintre moldoveni [i români,
a[a cum s-a procedat [i în anii sovietici.
{i totu[i, dacã ne gândim cã cetã]enii
Republicii Moldova din respect pentru
trecut [i pentru originea lor latinã au revenit
la alfabetul latin, cu toate schimbãrile generate de aceastã modificare, atunci
înseamnã cã “sângele apã nu se face”.
{tim noi toate eforturile fãcute în spiritul
apropierii noastre ? Oare am fãcut însã
fiecare tot ce a ]inut de genera]ia noastrã?
Fãrã sã fim exper]i în rela]iile
bilaterale dintre România [i Republica
Moldova, am cãutat explica]ii la situa]ia
actualã [i la cum trebuie sã ne raportãm
la evenimentele de acum un veac. Probabil
a[a am ajuns în anul 2018 indeci[i, adicã
ne[tiind cum sã sãrbãtorim actul unirii din
27 martie 1918, cum sã sãrbãtorim unirea
care nu mai existã. Pe lângã discursurile
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este inacceptabil. Pe de altã parte, existã
sentimentul cã în cazul unirii, România
[i-ar spori problemele economice, etnice
[i de siguran]ã politicã, odatã cu sporirea
numãrului popula]iei [i a infuziei de
mentalitã]i din fostul lagãr sovietic. Nici
politicienii din Republica Moldova nu sunt
dispu[i sã facã unirea pentru cã situa]ia
„mai bine-n satul tãu frunta[, decât coda[
într-un ora[“, îi avantajeazã pe ei în particular [i conteazã mai pu]in faptul cã
aceastã situa]ie este în dezavantajul
majoritã]ii popula]iei. Nici biserica nu a
fãcut pa[i serio[i în aceastã direc]ie, iar
dacã clopotele bat de sãrbãtoare la Putna
lui {tefan cel Mare, la Soroca, Orhei sau
alte cetã]i moldave Sãrbãtoarea
Crãciunului mai a[teaptã încã dupã
calendarul Moscovei.
În acest context, politicienii nu par
sã fie hotãrâ]i sã-[i asume în marea lor
majoritate unirea [i nici nu întreprind
activitã]i pe termen lung, care sã sus]inã
rela]iile bilaterale. Totu[i nu au lipsit
presiunile populare de jos în sus care au
presat politicul sã împlineascã unirea, dar
cu rãbdare [i discre]ie au fost depã[ite
momentele de entuziasm, fãrã sã fie
nevoie de adoptarea unor mãsuri concrete.
Am avut poduri de flori, [i alte acte
simbolice, dar au rãmas ac]iuni efemere,
pentru cã presiunea popula]iei nu a fost
de neoprit. Dacã urmãrim modelul german,
adicã ultima unire europeanã, câteva
aspecte pot sã fie privite comparativ. Statul
Germania Federalã a fost suficient de
puternic economic încât a putut sã asume
absorb]ia crizei economice din Republica
Democratã Germanã. Deci, România
poate sã-[i asume unirea dacã are for]a
[i stabilitatea economicã necesarã
împlinirii ei, iar acest deziderat nu-l atingem
decât prin guvernãri coerente,
responsabile, predictibile [i cu proiecte de
bune practici pe care putem sã le oferim
Republicii Moldova. Inten]ia de unire
trebuie sã porneascã din Republica
Moldova, dar pentru cãderea zidului
Berlinului s-au implicat cetã]enii de pe
ambele pãr]i ale frontierei. Oare între
germanii estici [i vestici nu existau
diferen]e? Putem sã bãnuim însã cã dacã
existau, nu puteau sã fie de calibrul
rusificãrilor din Basarabia, iar în plus spiritul
federal german a acceptat în mod mult
mai generos existen]a unitã]ii în diversitate,
fa]ã de ce s-a acceptat vreodatã în
România. Statul român este declarat
na]ional [i indivizibil, iar popula]ia nu este
foarte obi[nuitã sã discute despre
diversitate etnicã, religioasã, sexualã etc.
Transilvania este excep]ia care confirmã
regula, aici cetã]enii români, maghiari,
germani [i rromi reprezintã diversitã]i
culturale care sunt obligate sã se
armonizeze, pentru cã oamenii trãiesc
împreunã. În schimb, teritoriul de la sud
[i est de Carpa]i este foarte omogen din
acest punct de vedere, iar diversitatea
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oferea arbitrului de la Moscova avantajul
de a intervenii între popoarele supuse. Sã
discutãm la mai bine de douã decenii de
la destrãmarea URSS-ului [i ob]inerea
independen]ei republicilor sovietice despre
urmãrile mãsurilor respective, ne aratã cã
vorba popularã „un nebun aruncã o piatrã
în apã [i mai mul]i de[tep]i se cãznesc
sã o scoatã” este foarte valabilã. Odatã
încurcate i]ele identitare [i teritoriale
descurcarea [i limpezirea lor este un
proces de duratã cu multe complica]ii la
care pot sã rãspundã, sau trebuie sã
rãspundã în primul rând cetã]enii care au
trecut prin acest calvar cultural. Dorin]a
popula]iei actuale trebuie sã fie respectatã
dincolo de dreptul istoric, ca sã nu ajungem
sã îndreptãm un act injust cu o rãzbunare
similarã.
Evenimentul din 26 martie de la
Chi[inãu, ne determinã sã ne întrebãm ce
facem azi noi românii din România pentru
românii din afara României? Numãrul mic
al românilor din Nordul Bucovinei nu apare
în aten]ia opiniei publice din România,
micile comunitã]i române[ti au fost
anihilate în mare parte, iar politica
na]ionalistã a Ucrainei nu poate sã fie
sanc]ionatã tocmai din cauza conflictului
deschis cu Rusia. În acest context, rela]ia
românilor din România cu cei din Nordul
Bucovinei a devenit destul de discretã.
În Basarabia independentã, afirmatã
pe harta Europei cu numele de Republica
Moldova, elementul românesc este mult
mai viguros, dar nu suficient de hotãrât
pentru o unire cu România. Politica
proletcultistã sovieticã, deportãrile [i
colonizãrile ruse[ti [i ucrainene au
rusificat popula]ia, iar diferen]ele dintre
românii din Basarabia [i cei din România
au fost cultivate [i între]inute în mod insistent. Cu toate acestea, cetã]enii
Republicii Moldova de etnie româneascã
sau moldoveneascã nu au probleme sã
comunice cu cetã]enii din România.
A[adar unitatea de limbã nu s-a stins, dar
totu[i a lipsit în ultimii ani entuziasmul unei
fraternitã]i depline. Anul 2018 a adus în
discu]ie tema unirii, iar politica na]ionalã a
devenit mai sensibilã, dar oare pe ce baze
stau rela]iile între cetã]enii din cele douã
state?
În România este generalizatã ideea
conform cãreia, pentru înfãptuirea unirii
trebuie sã se aplice principiul
autodeterminãrii popoarelor. Modelul din
1918 este destul de clar, adicã în Republica Moldova s-a decis unirea cu România,
deci scenariul trebuie sã fie [i acum cam
la fel. Aceastã mentalitate s-a men]inut [i
prin politica europeanã, prin care am
în]eles cu to]ii cã în cazul în care România
decide unirea cu Republica Moldova se
oferã pretextul interpretãrii actului
respectiv ca unul de agresiune, de la un
stat mare spre unul mai mic. Adevãrul este
cã dacã am proceda a[a n-am fi departe
de situa]ia Rusiei cu Crimeea, iar a[a ceva
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În cadrul evenimentelor din 25-27
martie de la Chi[inãu, Academia Românã
a dat un semnal prin [edin]a comunã cu
Academia de [tiin]e a Moldovei, este un
prim început de la care ar putea sã plece
[i alte rela]ii profesionale comune.
Localitã]i din Republica Moldova [i din
România [i-au exprimat adeziunea la
unire, dar pe lângã declara]iile de principiu
urmeazã oare de acum încolo chiar
proiecte comune? Dacã din România
influen]atã de principiile europene se
propagã mai multã rãbdare [i în]elegere
nu doar la nivel înalt, ci [i la nivelul fiecãrei
comunitã]i
în parte, putem sã
impulsionãm unirea. Dacã a[teptãm ca
cetã]enii Republicii Moldova sã-[i exprime
dorin]a de unire cu ]ara Mamã, iar cetã]enii
din România doar sã fluture steaguri
tricolore în semn de solidaritate, probabil
cã trebuie sã mai a[teptãm o vreme
aceastã unire, iar trecerea timpului poate
sã fie în defavoarea spiritului unirii.
Este firesc sã existe solidaritate între
cei care au aceia[i limbã maternã, dar ca
sã facem un stat trebuie sã ne dezvoltãm
cât mai multe puncte comune. Peste toate
aceste cãutãri na]ionale frã]e[ti trebuie sã
fim pregãti]i sã respectãm dorin]ele
celorlal]i chiar dacã nu sunt identice cu
cele pe care le avem noi. Sprijinul sincer
bazat pe respectul drepturilor fundamentale
ale omului [i a valorilor democratice trebuie
sã fie furnizat necondi]ionat de cãtre
România spre Republica Moldova. Dacã
oamenii sunt sub vremuri, iar unirea
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patriotice cred cã trebuie sã se întâmple
mai mult, adicã trebuie sã avem o apropiere
umanã care sã plece de la principiul
sublinierii punctelor comune. Acest
principiu trebuie cultivat în primul rând la
românii din România, noi trebuie sã fim
turi[tii anuali ai Republicii Moldova [i
ini]iatorii proiectelor bilaterale. Românii care
trãiesc în zone multietnice, cu familii
mixte, cu contacte culturale multiple, sunt
în mãsurã sã-i în]eleagã mai u[or pe
românii care utilizeazã cuvinte [i din alte
limbi, fie ele chiar [i din limba rusã. Trebuie
sã în]elegem cã rela]iile de bunã
vecinãtate dintre românii din Republica
Moldova [i ru[ii din Republica Moldova
nu au nimic cu fobia rusã a românilor din
România. Trebuie sã ne amintim cã în
conflictul din Transnistria cetã]enii
Republicii Moldova au luptat cu arma în
mânã împotriva armatei ruse – deci
sentimentul antirusesc este similar cu cel
al românilor din România, adicã se
îndreaptã împotriva domina]iei dirijate de
la Moscova. În schimb, fa]ã de ru[ii care
trãiesc în Republica Moldova nu pot sã
nu fie decât buni vecini, buni prieteni [i în
unele cazuri, perfect normale, rude
apropiate. Aceasta este situa]ia
complicatã, dar explicabilã a cetã]enilor
din Republica Moldova, iar cei care trebuie
sã-i în]eleagã trebuie sã fie cetã]enii din
România. Dacã spunem cã românii de pe
ambele maluri ale Prutului sunt fra]i, atunci
ca într-o familie trebuie sã fim rãbdãtori [i
îngãduitori unii cu al]ii, nu suntem perfec]i
nici cei de pe malul drept, nici cei de pe
malul stâng, dar suntem de-un neam.
Cetã]enii educa]i [tiu [i în]eleg acest lucru,
dar trebuie sã înlocuim solidaritatea
intelectualã [i teoreticã cu o solidaritate
popularã, iar acest lucru poate sã se
întâmple prin cât mai multe contacte.
Atunci când [oferii de tir din România [i
Republica Moldova se vor ajuta pe
[oselele Europei ca [i cum sunt cetã]enii
aceleia[i ]ãri, cele douã state vor deveni
unul singur, pentru cã pa[ii înfrã]irii trebuie
fãcu]i împreunã. Semnalul acestei atitudini
se poate propaga de sus în jos, dar atunci
uniunile scriitorilor, arti[tilor plastici,
ordinele arhitectilor [i alte organisme
profesionale trebuie sã fie comune, adicã
sã lucreze împreunã.

efectivã se lasã a[teptatã mai mult decât
ne imaginãm, putem sã fim siguri cã
frã]ietatea cetã]enilor din cele douã state
nu poate sã fie pusã sub semnul întrebãrii
niciodatã.
În acest context, expozi]ia ACUM {I
ÎN VEAC [i-a cãutat la Chi[inãu propriul
loc, independent de toatã atmosfera
na]ionalã, dar a fost inevitabil [i parte
integrantã a întregului fenomen na]ional.
Arta expusã la Chi[inãu exprimã dorin]a
de a pãstra mo[tenirea culturalã ca o parte
activã a prezentului nostru, ca parte a unei
identitã]i pe care o purtãm cu noi [i o
transmitem copiilor no[tri. Prezentul nu
este azi ca în trecut, iar cultura copiilor
no[tri nu este exact cultura noastrã, ci o
transformare a acesteia, o adaptare la
prezentul lor, a[a cum [i noi am adaptat
mo[tenirea formalã transmisã de bunicii
[i pãrin]ii no[tri. Spiritul lor, credem noi, sa pãstrat [i a[a am dobândit identitatea
culturalã pe care o avem, a[a ne-am
dobândit echilibrul interior. Exprimarea
liberã [i neîngrãditã a ideilor trebuie sã se
adauge la acest trecut ca sã fie util în
prezentul nostru. Experien]a dezbaterilor,
a cãutãrilor [i frãmântãrile generate de
incertitudini, sunt mecanismele
transformãrii ideilor [i implicit al faptelor
noastre.
Expozi]ia realizatã de Maxim
Dumitra[ [i Mihai Perca în Republica
Moldova s-a nãscut din provocãrile [i
cãutãrile oamenilor din România, dar
aceste frãmântãri sunt identice sau poate
chiar de mai mare actualitate [i pentru
românii din afara grani]elor României.
Preocupãrile românilor din dreapta Prutului
sunt de actualitate [i în stânga Prutului,
iar chestiunea transformãrii identitare se
aflã în provocãrile omului contemporan
schimbat de dinamica globalizãrii [i a
uniformizãrii culturale.
Sub semnul artelor ACUM {I ÎN
VEAC cãutãm solu]ii estetice pentru lumea
în care trãim [i lãsãm urma[ilor no[tri
mo[tenirea culturalã a spiritului liber, cu
respect pentru trecut, dar încrezãtor în
permanenta schimbare [i armonizare a
lumii în care trãim.
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Asemenea altor popoare central [i
sud-est europene, românii nu au avut
[ansa de a se reuni într-un stat medieval puternic, nu au format un imperiu
[i nici mãcar un regat, în schimb, pãr]i
din teritoriile lor au intrat în componen]a
ori sub domina]ia unor puternice entitã]i
statale vecine. Este sigur cã, încã din
secolul al XVI-lea, la nivelul elitelor,
unitatea de neam a românilor era un fapt
cunoscut. {i este cert cã Unirea de la
1600 a celor trei ]ãri române[ti nu a fost
o întâmplare, ci o dorin]ã con[tientã a
domnitorului Mihai Viteazul, de a unifica,
sub o singurã conducere politicã, cele
trei principate. Secolele al XVII-lea [i al
XVIII-lea au consolidat aceste
convingeri, nu doar la elita politicã, ci [i
la cea intelectualã [i eclezialã. Astfel,
de exemplu, la 1717, în Hronicul
vechimei a romano-moldo-vlahilor ,
Dimitrie Cantemir considera lucrarea sa
drept un „Hronicon a toatã }ara
Româniascã (carea apoi s-au împãr]it în
Moldova, Munteniascã [i Ardealul) din
descãlecatul ei de la Traian, împãratului
Râmului. A[ijderea pentru numele carele
au avut odatã [i carele are acmu, [i
pentru romanii carii de atuncea într-însa
a[edzindu-sã într-acéia[i [i pãnã acmu
necontenit lãcuiesc“. Secolul al XVIIIlea începea greu pentru români, dupã ce,
în 1699, Transilvania devenea parte a
Austriei, [i a continuat cu anii 1711
(instaurarea regimului fanariot în

Moldova), 1716 (instaurarea regimului
fanariot în }ara Româneascã), respectiv,
1718 (anexarea Banatului [i a Olteniei
la Austria). {i dacã }ara Româneascã a
reu[it sã reprimeascã Oltenia, prin
Tratatul de la Belgrad, din 1739, teritoriile
române[ti aveau sã fie, în continuare,
sfârtecate, în 1775 Moldova pierzând
partea de nord-vest, botezatã Bucovina,
prin Tratatul de la Küçük Kaynarca [i,
ulterior, rãpindu-i-se [i partea dintre Prut
[i Nistru, numitã, cu aceastã ocazie,
Basarabia (prin extinderea numelui
regiunii din sudul sãu, cãreia turcii îi
spuneau Bugeac). A[adar, dacã la 1600,
pentru o clipã istoricã, teritoriile
române[ti au fost reunite politic [i
simbolic, sub sceptrul unui singur
principe, 212 ani mai târziu, ele erau
complet dezunite, cotropite sau aflate
sub domina]ie strãinã. Probabil cã
primele trei decenii ale secolului al XIX-lea
au însemnat una dintre cele mai grele
perioade din istoria modernã a românilor,
sub raportul fiin]ei na]ionale.
Istoria a început sã capete o
turnurã favorabilã pentru români, odatã
cu încheierea Conven]iei de la Cetatea
Albã, la 7 octombrie 1826 [i, ulterior, a
Tratatului de pace de la Edirne, la 14
septembrie 1829. Este, desigur,
interesant [i paradoxal faptul cã românii
– ca orice na]iune aflatã la grani]ele a
trei imperii (în cazul de fa]ã, turc, rus [i
austriac) – au reu[it sã î[i salveze fiin]a

istoricã jonglând între interesele vecinilor.
Astfel, de[i scopul Rusiei, în perioada
Regulamentelor Organice, era acela de
a unifica actele normative ale Moldovei
[i }ãrii Române[ti, pentru ca principatele
sã fie mai u[or înghi]ite, apoi, de cãtre
imperiu, faptul a fost folosit de cãtre
români pentru modernizarea statului [i
a constituit o premisã favorabilã pentru
organizarea mi[cãrilor revolu]ionare din
1848. Dacã rãzboiul din 1828 – 1829 s-a
încheiat favorabil pentru români pentru
cã Turcia a fost învinsã, Rãzboiul
Crimeii a avut consecin]e faste, pentru
cã Rusia a fost învinsã. Desigur, una
dintre urmãrile benefice a fost
retrocedarea cãtre Moldova a celor trei
jude]e din sudul Basarabiei, rãpite în
1812. O alta, cel pu]in la fel de
importantã, a fost înfiin]area [i
convocarea Adunãrilor ad-hoc, prin care
urma sã se afle opinia românilor cu
privire la viitorul lor, în cele douã
principate extra-carpatice. Din acel moment, în pofida unor obstacole imense
[i care pãreau, întotdeauna, a fi de
netrecut, românii au reu[it, pas cu pas,
sã î[i îndeplineascã obiectivele politice
na]ionale. A[ aminti doar câteva dintre
momentele de crizã: falsificarea
alegerilor pentru Adunarea ad-hoc din
Moldova, de cãtre Nicolae Vogoride;
criza alegerii domnitorilor potrivi]i, atât
în Moldova, cât [i, ulterior, în }ara
Româneascã, în ianuarie 1859; lovitura
de stat din 2 mai 1864 [i lovitura de stat
din 11 februarie 1866; refuzul lui Filip de
Flandra de a deveni principe al
României; instabilitatea politicã din
timpul mandatului Locotenen]ei
Domne[ti; mi[cãrile anticarliste, din
1870 – 1871; intrarea României în rãzboi,
în 1877, în situa]ia în care ]ara nu era
pregãtitã pentru o asemenea încercare,
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asociere, libertatea de exprimare,
egalitatea în drepturi [i introducerea
votului universal. În aceste condi]ii, la 3
aprilie 1917, a fost înfiin]at Partidul
Na]ional Moldovenesc, sub conducerea
lui Pantelimon Halippa, [i doar douã
sãptãmâni mai târziu, cei 10.000 de
osta[i basarabeni afla]i, în acel moment,
pe teritoriul dintre Prut [i Nistru, hotãrãsc
formarea Sfatului }ãrii. Frunta[ii mi[cãrii
na]ionale din Basarabia au ac]ionat cu
pruden]ã, fiind con[tien]i de faptul cã
for]ele lor sunt mult prea slabe pentru a
lua o decizie hotãrâtoare, de rupere fa]ã
de imperiu. Pe de altã parte, înfiin]area
Radei Centrale, în aprilie 1917 [i, ulterior, proclamarea autonomiei Ucrainei, în
iunie 1917, au încurajat mi[carea na]ionalã basarabeanã. Cu doar câteva zile
înainte de lovitura de stat de la 24 - 25
octombrie 1917, care a înlãturat
guvernul Kerensky, Congresul solda]ilor
moldoveni a proclamat autonomia
teritorialã [i politicã a Basarabiei în cadrul
Republicii Federative Democratice Ruse.
În acele zile, patrio]ii basarabeni nu se
puteau baza prea mult pe sprijinul
României, care era cople[itã de ofensiva
Puterilor Centrale [i care, la rândul ei,
nu mai putea conta pe niciun fel de sprijin
din partea Rusiei. În aceste condi]ii,
Declara]ia drepturilor popoarelor din
Rusia la autodeterminare, adoptatã la 2
noiembrie 1917, a aprins speran]ele
basarabenilor, ducând la deschiderea
Sfatului }ãrii, la 21 noiembrie 1917.
Acest parlament avea o dublã
legitimitate, în pofida faptului cã nu
fusese desemnat în urma unor alegeri.
Pe de o parte, el reprezenta voin]a
majoritã]ii covâr[itoare a basarabenilor
[i, pe de altã parte, limita numãrul

deputa]ilor români la 70% din totalul de
150 de reprezentan]i, respectând cu
stricte]e componen]a etnicã a guberniei.
Mai mult decât atât, Sfatul }ãrii includea
reprezentan]i ai tuturor segmentelor
sociale [i ai tuturor for]elor politice.
Atmosfera în care s-au deschis lucrãrile
Sfatului }ãrii este grãitoare pentru
sentimentele pe care le nutreau deputa]ii
români. Corul protoiereului Berezovschi
a executat imnul na]ional „De[teaptã-te.
Române“ [i „Pe-al nostru steag e scris
unire”, iar marele orator patriot, Onisifor
Ghibu, venit din Transilvania, special
pentru a sus]ine cauza românilor
basarabeni, a spus, în înflãcãratul sãu
discurs: „Au trecut 1800 de ani de când
împãratul Traian ne-a împrã[tiat în ]ara
de astãzi, [i în decursul acestor veacuri
noi ne-am luptat cu popoarele barbare,
care ne-au distrus complet, lãsându-ne
numai via]a. Istoria noastrã este scrisã
cu lacrimi [i cu sânge.“ Fãrã îndoialã,
discursul lui Onisifor Ghibu ne duce cu
gândul la cel al lui Winston Churchill,
care, la 13 mai 1940, spunea „Nu am
nimic de oferit decât sânge, trudã, lacrimi
[i sudoare”.
În situa]ia în care România a fost
nevoitã sã încheie armisti]iul de la
Foc[ani, la 26 noiembrie 1917, la 2
decembrie 1917, Sfatul }ãrii a proclamat
Republica Autonomã Moldoveneascã, în
cadrul federa]iei ruse. Rusia a încheiat,
la 15 decembrie 1917 armisti]iul cu
Puterile Centrale, ie[ind din rãzboi.
Trupele ruse au început retragerea, întro debandadã totalã. Situa]ia din
Basarabia a devenit din ce în ce mai
fragilã, din cauza jafurilor [i a dezordinilor
create de militarii ru[i, iar tânãra
forma]iune statalã autonomã basa-
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iar armata era grav subdotatã; încercarea
Rusiei de a ocupa România, în timpul
retragerii trupelor sale, în 1878;
pierderea, din nou, a celor trei jude]e
basarabene, ca urmare a Tratatului de
la Berlin, încheiat la 1/13 iulie 1878. În
toate aceste cazuri, solu]iile au fost
gãsite aproape în ultimul moment, nu de
pu]ine ori ele fiind rodul inteligen]ei [i
eroismului unor personalitã]i excep]ionale. Am avut norocul ca, în aceste
situa]ii, sã se afirme oameni precum
Alexandru Ioan Cuza, Mihail
Kogãlniceanu, Ion Brãtianu, Ion Ghica,
Dimitrie Brãtianu, Carol I, dar [i militari
precum Alexandru Cernat sau Mihail
Cerchez.
Începutul Primului Rãzboi Mondial
avea sã gãseascã, din nou, România
nepregãtitã. Regele Carol I, bãtrân [i
dezamãgit din cauza opozi]iei
politicienilor români la ideea intrãrii ]ãrii
în rãzboi, alãturi de Germania în care el
se nãscuse, a murit la 10 octombrie
1914, fiind urmat la tron de Ferdinand I,
care, în pofida celor 49 de ani ai sãi, era
considerat drept prea pu]in experimentat
în politicã. }ara fusese zguduitã, cu
doar [apte ani înainte, de ultima mare
rãscoalã ]ãrãneascã din Europa. Industria, cu toate progresele din ultimii ani,
era, încã, departe de a fi motorul
dezvoltãrii economice. Nu exista vot
universal, proprietatea asupra pãmântului era grav debalansatã între cei foarte
boga]i [i cei foarte sãraci [.a.m.d.. Din
fericire, ca în atâtea alte momente din
trecut, România a avut norocul sã
echilibreze aceastã situa]ie prin
prezen]a, la cârma Guvernului, a celui
care a fost, probabil, cel mai important
politician român din toate timpurile, Ion
I. C. Brãtianu. În momentul intrãrii
României în rãzboi, la 27 august 1916,
]ara a avut de ales între douã ]inte:
reunirea românilor din Austro-Ungaria cu
patria sau recuperarea Basarabiei
pierdute în 1812. A ales sã lupte alãturi
de Antantã, în pofida temerii cã Rusia
nu va fi, nici de aceastã datã, un aliat
tocmai loial.
În contextul catastrofei de pe
fronturile din Transilvania [i din
Dobrogea, urmate de pierderea Capitalei
[i de mutarea autoritã]ilor publice
centrale la Ia[i, în condi]ii înfiorãtor de
grele, dezmembrarea treptatã dar rapidã
a armatei ruse, începând cu iulie 1917,
a dus la izolarea teritorialã a României,
înconjuratã la nord, vest [i sud de
armate inamice, iar, la est, de o armatã
aflatã în pragul rebeliunii [i care refuza
sã mai lupte.
În tot acest timp, în Basarabia,
abdicarea ]arului [i victoria revolu]ionarilor, la Petrograd, a avut urmãri
benefice, oferind basarabenilor libertã]i
pe care nici nu le visaserã, cu doar
câ]iva ani mai devreme: libertatea de

(la 9 noiembrie), reintrarea României în
rãzboi (la 10 noiembrie) [i, în fine,
capitularea Germaniei (la 11 noiembrie).
Toate acestea au netezit calea spre
unirea cu România a Bucovinei (la 28
noiembrie) [i a Transilvaniei, Cri[anei,
Maramure[ului [i Banatului (la 1
decembrie).
Am vrut, prin toatã aceastã în[iruire
de date, sã aduc în discu]ie câteva
lucruri, care constituie trãsãturi comune
pentru cele trei acte ale Unirii din 1918.
În primul rând, trebuie men]ionat cã, în
toate cazurile, proximitatea armatei
române a fost doar un reazem pentru
popula]ia din cele trei provincii, care a
dorit unirea cu România, [i nu un factor
determinant. În niciun caz, nu se poate
sus]ine teoria unor anexãri provocate de
prezen]a armatei sau a unor ocupa]ii.
Cetã]enii au fost, în toate cazurile,
absolut liberi în exprimarea dorin]elor lor.
Solu]ia unirii nu a fost, nicãieri, singura,
dar, în toate cazurile, a fost cea mai
logicã. Dincolo de idealuri, românii din
cele trei provincii [i-au dorit unirea cu
România din motive absolut pragmatice:
era cea mai bunã solu]ie pentru
supravie]uirea lor. Înainte de a alege
unirea cu România, cetã]enii din cele trei
provincii au cumpãnit bine care ar fi cea
mai bunã variantã pentru ei. Au pus
condi]ii [i au a[teptat, de la România,
sã le fie recunoscute libertã]ile câ[tigate.
Românii nu au dorit sã sacrifice aceste
libertã]i, pe altarul unui mai mult sau mai
pu]in iluzoriu ideal na]ional. Cei care sau împotrivit unirii cu România au fost
minoritari care sperau sã intre în
componen]a statelor vecine, pentru cã
împãrtã[eau aceea[i etnie: Ucraina [i,
respectiv, Ungaria. Op]iunea lor este de
în]eles. La fel de limpede este, însã, [i
faptul cã op]iunea lor nu avea cum sã
aibã câ[tig de cauzã, pentru cã atât
ucrainenii, în Basarabia [i Bucovina, cât
[i ungurii, în Transilvania, erau minoritari
în raport cu popula]ia româneascã.
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Ini]iativa unirii Basarabiei cu
România a venit, în acest context, de la
autoritã]ile locale: jude]ele Bãl]i, Soroca
[i Orhei au emis apeluri pentru unire.
Blocul Moldovenesc, forma]iunea
majoritarã în Sfatul }ãrii, a început sã
negocieze condi]iile unei posibile reuniri
cu România. De fapt, confruntarea a avut
loc între gruparea Ion Incule] –
Pantelimon Erhan, pe de o parte, [i
grupul condus de Ion Pelivan, Daniel
Ciugureanu, Ion Buzdugan [i Pantelimon
Halippa, de cealaltã parte. Ambele
tabere doreau unirea cu România, doar
cã prima urmãrea sã negocieze ob]inerea
unui grad mai mare de autonomie a
Basarabiei în cadrul statului român,
dorind sã pãstreze, în acest fel, libertã]ile
ob]inute în urma revolu]iei ruse din
februarie 1917, în vreme ce cea din urmã
considera cã nu mai este vreme pentru
discutat condi]iile unirii. În aceastã
atmosferã a avut loc istorica [edin]ã a
Sfatului }ãrii, din 27 martie 1918, în care
din cei 125 de deputa]i prezen]i (13 au
fost absen]i), 86 au votat pentru unirea
cu România, 3 au votat împotrivã, iar
36 s-au ab]inut. Cu alte cuvinte, 69%
dintre deputa]i au votat pentru unire. În
plus, prim-ministrul României, Alexandru
Marghiloman, prezent la [edin]a solemnã
a Sfatului }ãrii, a acceptat unirea
condi]ionatã a Basarabiei cu România,
în numele guvernului român. Unirea a
fost consfin]itã prin Decretul regal nr.
842/9 aprilie 1918. În aceea[i lunã, douã
sãptãmâni mai târziu, acela[i primministru, Alexandru Marghiloman, avea
sã semneze tratatul de pace de la
Bucure[ti, prin care România pierdea
Dobrogea, de la sud pânã la bra]ul
Sfântu Gheorghe, dar [i crestele
Carpa]ilor [i o parte din jude]ul Dorohoi.
Nu doresc sã insist asupra
evenimentelor ulterioare: capitularea
Bulgariei (la 29 septembrie), a Turciei
(la 30 octombrie), a Austro-Ungariei (la 3
noiembrie), abdicarea lui Wilhelm al II-lea
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rabeanã a apelat la sprijinul armatei
române pentru apãrarea ordinii [i a
democra]iei. Pragmatic [i idealist,
totodatã, guvernul lui Ionel Brãtianu
autorizeazã interven]ia armatei române,
care intrã, la 13 ianuarie 1918 în
Chi[inãu, stabilizând situa]ia. Sub
protec]ia armatei române, constatând
aruncarea la est de Nistru a trupelor ruse,
precum [i având în vedere proclamarea,
de cãtre Rada de la Kiev a independen]ei
Republicii Populare Ucraina, la 24
ianuarie 1918, Sfatul }ãrii a proclamat,
cu unanimitate de voturi, independen]a
Republicii Democratice Moldovene[ti,
Ion Incule] devenind pre[edinte al tinerei
republici, iar Daniel Ciugureanu fiind
numit prim-ministru. Trebuie observat cã
alegerea zilei de 24 ianuarie, ca zi a
declarãrii independen]ei nu a fost, deloc,
întâmplãtoare: era un omagiu adus
României, care avusese un rol crucial
în apãrarea vie]ii basarabenilor.
Realitatea istoricã a dovedit, foarte
curând, cã statul moldovenesc independent era o iluzie. În pofida unui proiect
politic extrem de generos, în ciuda unor
promisiuni care ar fi putut face, din republica moldoveneascã, statul european
cu cea mai avansatã democra]ie, nimic
nu se putea opune for]ei militare venite
dinspre est [i presiunii germane dinspre
vest. Pe de o parte, Rusia se considera
a fi în rãzboi cu România, încã din 13
ianuarie, refuzând sã recunoascã
legitimitatea Sfatului }ãrii [i ajunsese sã
nege pânã [i eviden]a istoricã a faptului
cã Basarabia fusese parte integrantã a
Moldovei, pânã în 1812. Pe de altã parte,
tânãrul stat ucrainean dovedea o
atitudine agresivã fa]ã de cele douã state
române[ti, adresând României, la 2
februarie 1918, un ultimatum pentru a-[i
retrage trupele la est de Prut, în termen
de 48 de ore. În aceastã situa]ie, era
evident cã, în absen]a unui reazem solid
din partea României, independen]a
statului moldovenesc era complet
nesustenabilã. Noul prim-ministru de la
Bucure[ti, Alexandru Averescu, a
ignorat, bineîn]eles, ultimatumul
ucrainean, dar, în contextul delicatelor
negocieri de pace cu Puterile Centrale,
a demisionat, la 27 februarie 1918. Pe
de altã parte, denun]area armisti]iului
dintre Puterile Centrale [i Rusia, la 18
februarie 1918, urmatã de ofensiva
victorioasã a Germaniei în }ãrile Baltice,
Belarus [i Ucraina, [i de semnarea
Tratatului de pace de la Brest – Litovsk,
încheiat la 3 martie 1918, între Puterile
Centrale [i Rusia, au constituit noi motive de îngrijorare pentru politicienii
basarabeni, pentru cã republica
moldoveneascã se afla sub o uria[ã
presiune din partea Ucrainei, sprijinitã,
în acel moment, militar [i politic, de
Puterile Centrale.

voin]a basarabenilor de a se reuni cu
patria mamã, nu [tim dacã actele unirii,
de la Cernãu]i [i de la Alba Iulia ar mai fi
avut loc [i nici în ce condi]ii. Tocmai de
aceea, se cuvine ca acum, la 100 de
ani de la evenimentele istorice din
primãvara anului 1918, sã repetãm
aser]iunea cã, pentru basarabeni, unirea
de la 27 martie nu a reprezentat singura
op]iune, dar ea a fost, fãrã îndoialã, cea
mai bunã [i mai ra]ionalã. Oamenii
politici, dar [i simplii militari care au
sus]inut aceastã solu]ie meritã omagiul
urma[ilor lor, pentru cã ei au fãcut ceea
ce trebuia fãcut, atunci când trebuia
fãcut.
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În al doilea rând, trebuie subliniat
faptul cã unirea a fost pregãtitã, în toate
cazurile, de o elitã intelectualã [i politicã,
ce a luptat, permanent, împotriva
politicilor de dezna]ionalizare promovate
de Rusia [i, respectiv, de AustroUngaria. Fãrã aceastã elitã, unirea nu
ar fi fost posibilã. Masele populare au
servit, în toate cazurile, ca sprijin [i argument, dar nu au constituit factorul
decisiv.
Adeseori, este citat Petre P. Carp,
care a spus cã „România are prea mult
noroc pentru a mai avea nevoie de
politicieni”. În sprijinul acestei afirma]ii
s-a adus exact argumentul cã, la intrarea
României în rãzboi, în 1916, era de
neimaginat ca, dupã doar trei ani de zile,
Basarabia, Bucovina, Transilvania,
Maramure[ul, Cri[ana [i Banatul sã fie
unite cu ]ara. Numai cã acest noroc a
fost fãurit de câ]iva politicieni inteligen]i,
care au pus interesele ]ãrii mai presus
de interesele unor grupuri sau ale unor
partide. {i mai este ceva: dincolo de
politicieni, România a avut parte de o
armatã, într-adevãr, eroicã. Armata
românã s-a luptat pe un front de 1.300
de km, mai mult decât avea de apãrat
Rusia, de exemplu. Dincolo de cei
219.346 militari cãzu]i la datorie, trebuie
sã îi amintim [i pe cei 35.717 invalizi de
rãzboi, pe cele 55.906 vãduve de rãzboi
[i pe cei 360.728 orfani de rãzboi. Fãrã
jertfa acestor oameni, iscusin]a
politicienilor ar fi fost în zadar.
Totodatã, trebuie subliniat faptul cã
singurul motiv pentru care noi am ales
sã celebrãm actele celor trei decizii ale
unirii în zilele de 27 martie, 28 noiembrie
[i 1 decembrie este acela cã atunci s-a
exprimat voin]a adunãrilor parlamentare
care au decis unirea. Dar nu trebuie sã
trecem cu vederea constatarea cã unirea
a fost, în realitate, un proces îndelungat,
început înainte de 1918 [i încheiat,
simbolic, abia prin adoptarea noii
Constitu]ii a României, la 29 martie 1923.
În fine, mi se pare esen]ial de
observat cã evenimentele istorice nu pot
fi explicate decât în înlãn]uirea lor, fie
cã aceasta este sau nu este cauzalã.
Tocmai de aceea, îndrãznesc sã afirm
cã modelul unirii Basarabiei cu România
a influen]at modul în care bucovinenii [i
transilvãnenii au luat, la rândul lor, decizia
unirii. Evident, ucroniile sunt teorii bune
doar pentru beletristicã, nu pentru [tiin]ã.
Dar mi se pare la fel de limpede cã, fãrã
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„V-am dat teatru, vi-l pãzi]i,
Ca un lãca[ de muze,
Cu el curând ve]i fi vesti]i,
Prin ve[ti departe duse”
Versurile acestea, atât de bogate în
sensuri [i sentimente, atât de des
citate, când este vorba despre Teatrul
Românesc, au fost scrise de Iancu
Vãcãrescu, în Prologul piesetei sale
„Saturn” creatã pentru inaugurarea
spectacolelor române[ti, majoritatea cu
elevi educa]i, la Teatrul de la „Ci[meaua
Ro[ie”, în 1819, când se deschidea
întâiul teatru la Bucure[ti! Curând, al]i
cãrturari de elitã aveau sã defineascã [i
ei ra]iunea [i for]a fenomenului teatral
autohton... Pentru a nu cãdea în patima
limbajului de lemn, gen „for]a socialã a
teatrului, formã a con[tiin]ei, menirea sa
educativã, relevarea înaltelor idealuri
etc.”, voi apela la Ideile unor sublimi
pionieri nu doar ai teatrului, ci [i ai culturii
române!
„Teatrul ne aratã pildele acelora
vrednici de pomenire”, declara convins
Dinicu Golescu.
„Lumea nu cite[te jurnalele, dar se
duce la teatru [i se alege cu ceva idei”
(Vasile Alecsandri).
„Când s-au îmbolnãvit obiceiurile
noroadelor, când s-au cangrenat, atunci
teatrele, întovãrã[ite cu instruc]ia
publicã, au îndreptat moralul societã]ii”,

sunau atât de în]elept cuvintele lui Ion
Heliade, unul dintre conducãtorii mi[cãrii
de Rena[tere în Muntenia (Gheorghe
Asachi fiind fermentul în Moldova), în
care Teatrului i s-a rezervat un loc de
cinste.
„Teatrul este [coala în care poporul
cetenit de munca zilei [i, poate, [i
înãsprit de felurite suferin]e, se duce
seara spre a-[i odihni [i mintea [i trupul,
[i a învã]a morala, patriotismul,
virtutea...” (C.A. Rosetti)
„În starea în care ne aflãm astãzi,
respin[i de pe arena vie]ii publice, lipsi]i
de drepturile noastre politice, teatrul ar
fi pentru noi un azil al ideilor na]ionale”,
anima con[tiin]ele Iosif Vulcan, în
Transilvania, unde teatrul a devenit un
mijloc major de afirmare a limbii
române!... În acel climat propice, în
1833, [apte studen]i au venit de la
Universitatea maghiarã din Cluj, la Blaj,
unde, sus]inu]i de George Bari]iu [i atra[i
de frumuse]ea limbii române, au
întemeiat întâiul teatru din Transilvania.
Ca întemeietor al dramaturgiei
autohtone, o vreme directorul Teatrului
Na]ional din Ia[i, laboriosul, eminentul
Vasile Alecsandri trebuia sã lase Istoriei
o radiografie excelentã a na[terii Teatrului
românesc, printr-o suplicã adresatã
oficialitã]ii vremurilor, în 1854, cu cinci
ani înaintea Micii Uniri, din care citez:
„Menirea teatrului este de a lovi în relele

obiceiuri care fac patã în societate [i de
a pune în ivealã faptele strãlucite ale
istoriei patriei [i sim]irile cele mai nobile
ale omenirii. El este chemat totodatã a
fi un mijloc sigur de dezvoltare a
literaturii [i de prefacere a nãravurilor;
de[i asemenea menire folositoare merita
încurajatã, teatrul românesc a avut a se
lupta chiar de la înfiin]area lui cu tot felul
de greutã]i [i de împotriviri care au adus
mari prejudicii propã[irii sale. Atârnarea
de teatrul strãin, la care a fost supus de
cãtre stãpânirea trecutã, lipsa de o
subven]ie necesarã trebuin]elor sale,
prigonirile neîncetate a unei cenzuri
aspre au avut pânã acum o fatalã
învinuire asupra lui [i l-au dus în starea
unei pãpu[ãrii, depãrtându-l de calea
adevãratã a artei dramatice” (citat din
lucrarea „Teatrul Românesc, privire
istoricã” a profesorului Ioan Massoff).
Întâiul teatru românesc s-a
inaugurat, însã, la 1 iulie 1817, în
Oravi]a, cu prilejul Aniversãrii
Centenarului eliberãrii Banatului de sub
domina]ia turcilor!... Teatrul din Oravi]a,
exemplu nobil al unitã]ii prin culturã între
români, germani, maghiari [i cehi, care
au contribuit la construc]ia întâiului
Templu al Thaliei din România, ce existã
[i astãzi, complet renovat. Este teatrul
în care, în 1868, în cu[ca suflerului s-a
aflat... Mihai Eminescu, din trupa
actorului Mihail Pascaly, aflatã într-un
turneu prin Transilvania.
Pregãtirea Micii Uniri
În plinã înãsprire a cenzurii în
teatrele din Muntenia, prin Regulamentul
teatral din 1856, când, în iunie 1857, sa hotãrât o nouã organizare a teatrelor,
Teatrul Na]ional împãr]indu-se în trupa
româneascã [i trupa... italieneascã, un
corifeu al începuturilor Teatrului
Românesc, Matei Millo, a fost scos de
la directoratul teatrelor, rãmânând doar
regizor. Dar strãlucitul Om de teatru, n-a
abandonat lupta, [i-a alcãtuit o trupã
numãrând cei mai buni actori din
Muntenia [i Moldova [i a militat pentru
Unire numai prin dramaturgie autohtonã,
la zi, eliminând puzderia de [u[e,
majoritatea strãine (mai ales subiectului
unionist)... Era un prim pas în sus]inerea
unioni[tilor, chiar dacã, lucid, Vasile
Alecsandri a declarat cã „Dramaturgia
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Podul de teatru peste Prut, inegalabil monument al unirii
de teritoriu, limb\ [i spirit românesc!
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Unirii se poate împãr]i în douã categorii:
piese care fac doar aluzii la necesitatea
unirii celor douã principate [i piese care
militeazã direct pentru realizarea actului
istoric”!
Propaganda unionistã s-a fãcut
neîncetat prin piesele „Smãrãndi]a, fata
pândarului”, una dintre ele, mult jucatã,
scrisã în 1855 de actorul I. Dumitrescu
Movileanu, „Trâmbi]a Unirii”, în care un
unionist converte[te la idealul sãu un
antiunionist (piesã montatã, în 1857, la
Teatrul din Câmpulung Moldovenesc,
înfiin]at de doi actori amatori, fra]ii
Rucãreanu), dar [i prin trilogia în versuri
„Viitorul României” de Mihai Pascaly,
jucatã, la Gala]i, în 1858. N-a fost uitat
nici Mihai Viteazul, nume important al
Unirii, cu un text dramatic intitulat „Umbra lui Mihai Viteazul”. Activi
propagandi[ti ai Unirii au fost [i fra]ii
Iorgu [i Costache Caragiale, cu multe
texte dramatice sus]inând Ideea,
relevantã fiind piesa „Cum ]i-i a[terni
a[a-i dormi”, semnatã de Iorgu Caragiale,
text în care Moldova [i Muntenia
apãreau fãrã lan]uri, spectacolul
încheindu-se cu strigarea „Sã trãiascã
Principatele Unite”, anun]ând, practic,
istorica zi de 24 ianuarie 1859! Peste
douã sãptãmâni, domnitorul ales, în
Moldova [i în Muntenia, colonelul
Alexandru Ioan Cuza, s-a prezentat la
Bucure[ti, unde i s-a recitat [i
îndrãzne]ul „Imn al lui Millo”:
„Doamne, mare, ai îndurarea
Peste neamul domnitor
{i-l fere[te de trãdarea
Curtezanului flator.
Sã ne dea-n fine dreptatea,
Sã ne-acorde libertatea
Pentru care am luptat”.
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Teatrul Na]ional din Chi[inãu opera Marii Uniri!
O extraordinarã lucrare, veritabilã
arheologie prin mun]i de arhive, intitulatã
„O cronicã a Teatrului Mihai Eminescu
din Chi[inãu, 1918-1930”, de Petru
Hadârcã, începe cu o frazã-sintezã care
spune totul:
„Teatrul Na]ional din Chi[inãu este
opera de culturã realizatã în urma actului
Unirii de la 1918. În virtutea unor
circumstan]e istorice cunoscute
(înfrângerea Germaniei, prãbu[irea
Imperiului Austro-Ungar, sãvâr[irea
revolu]iei bol[evice din Rusia), Chi[inãul
a avut [ansa de a fi reconectat la un
spa]iu românesc, în plinã efervescen]ã,
al mi[cãrilor cultural-artistice animate de
ideea coeziunii na]ionale [i a sincronizãrii
cu tendin]ele europene de modernizare”.
Actori [i regizori de pe ambele maluri
ale Prutului s-au (z)bãtut pentru ctitorirea
unui Na]ional de ]inutã la Chi[inãu, [i
spre ignorarea tezelor bol[evice despre
înapoierea teatrului basarabean, dar, în
principal, pentru unirea de teritoriu, limbã
[i spirit românesc. Minunea s-a produs
la 6 octombrie 1921, când Ministrul
Artelor [i Cultelor de la Bucure[ti, care
a semnat actul de na[tere al Teatrului
Na]ional din Chi[inãu, era Octavian
Goga, autor [i al pieselor „Domnul notar”
(1914) [i „Me[terul Manole” (1927)! Noul
Templu al Thaliei din Chi[inãu a fost
inaugurat cu prezentarea spectacolului
„Rãzvan [i Vidra”, piesa istoricã a lui
Bogdan Petriceicu Hasdeu, al cãrui bust
(executat de remarcabilul sculptor român
Dumitru Paciurea) a fost dezvelit în
„uvertura” evenimentului istoric. Un teatru
care avea sã rãspândeascã minunat

dramaturgia românã, cum o face [i
astãzi. Pe tânãra scenã de la Chi[inãu
[i în jurul ei, multe suflete [i spirite nobile de români, Costache Antoniu, Ion
Livescu, Aurel Ion Maican, Constantin
Mãrculescu [i al]ii, unii plecând imediat
dupã spectacol la Bucure[ti sau la Ia[i
pentru spectacolele de a doua zi. Au mai
sprijinit drumul ascendent al Na]ionalului
basarabean George Topârceanu, Victor
Eftimiu, Nichifor Crainic, Ion Minulescu,
Ion Marin Sadoveanu, Gib Mihãescu etc.
Apãrarea Limbii Române [i a adevãrului
istoric s-a fãcut [i cu jertfe capitale, cum
a fost cazul nemuritorilor actori din
Chi[inãu, care, jucând la Tiraspol în
Limba Românã, au fost împu[ca]i cu to]ii
de bol[evici, în 1937!
În a[teptarea pieselor demne de
Centenar!
Dacã în privin]a Micii Uniri a existat
o Dramaturgie care a dezvoltat cât de
cât tema, fãrã capodopere, dar cu texte
de sensibilitate, Marea Unire nu a
beneficiat de prea multe piese conectate
la Eveniment. Unii ar fi tenta]i sã înscrie
între piesele Marii Uniri textele dramatice
ale lui Mihail Sorbul, „Patima ro[ie” [i,
mai ales, „Dezertorul” (premiera, la Ia[i,
în 1917, când Capitala era sub ocupa]ia
trupelor germane!), dar ele nu au fost
decât simple comedii tragice... Cum
Liviu Rebreanu, autorul tulburãtorului
roman „Pãdurea spânzura]ilor”, a
cochetat [i cu dramaturgia (ba a [i fost
director al Na]ionalului bucure[tean), era
logic sã ne ofere [i un erou dramatic.
Numai cã premiera de la Na]ionalul
bucure[tean, „Cadrilul”, piesa jucatã în
1919, n-a fost decât o comedie, bine
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Teatrul românesc, sublimul „lãca[
de muze”, a înnobilat istoria, sfidând
trecutul dureros [i politicienii depã[i]i,
de ieri [i de azi, de pe ambele maluri ale
Prutului, militând, nu fãrã sacrificii,
pentru Sfânta Unire a Neamului
Românesc de pretutindeni.
Teatrul românesc este aceastã
oglindã vie a societã]ii din care se trage
[i pe care o metamorfozeazã superb,
spre bucuria oamenilor pe care îi unesc,
mai mult ca orice, Teritoriul, Limba [i
Spiritul Românesc.
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Acum cinci ani, Teatrul Na]ional
„Mihai Eminescu” din Chi[inãu [i Teatrul
Na]ional „I.L. Caragiale” din Bucure[ti
lansau ideea unui schimb de spectacole
de vârf.
Toamna aceasta, pe scena întâiului
Na]ional din Basarabia, „Mihai
Eminescu” (de ce nu pe scenele tuturor
Teatrelor Na]ionale din Republica
Moldova - „Satiricus I.L. Caragiale”, „Eugene Ionesco” din Chi[inãu, „Vasile
Alecsandri” din Bãl]i?!), a IV-a Galã a
Teatrelor Na]ionale din România [i
Basarabia!
Între 23-29 aprilie, la Chi[inãu, pe
scena Na]ionalului „Satiricus I.L.
Caragiale”, va veni, în al doilea an
consecutiv, Teatrul Evreiesc de Stat din
Bucure[ti, cu [apte excelente
spectacole, iar între 7-13 mai, trupa
basarabeanã întoarce vizita, la
Bucure[ti, în cadrul celei de a II-a edi]ii
a evenimentului „Teatru peste Prut”.

Ion V\sâi

scrisã, cu intrigi de familie, fãrã legãturã
cu Primul Rãzboi Mondial sau 1
Decembrie 1918.
Singura pies\ ce se înscrie cu
adevãrat în Dramaturgia Marii Uniri mi
se pare „Se face ziuã”, de Zaharia
Bârsan, în care, pe final, vibreazã
speran]a Visului unirii Transilvaniei cu
}ara Româneascã, text valoros având
premierã la Na]ionalul bucure[tean, în
stagiunea 1913-1914... Sfânta speran]ã
de Unire a poporului român, s-a înfãptuit
cu atâtea jertfe, în 1 Decembrie 1918!
În 25 ianuarie 1919, acela[i remarcabil
dramaturg Zaharia Bârsan î[i vede
reprezentat textul „Poemul Unirii” pe
scena Teatrului Na]ional din Bucure[ti,
în care, printre personajele alegorice, se
aflã România, Bucovina, Banatul,
Transilvania, Doroban]ul, într-o superbã
simfonie a speran]ei împlinite! Vibrant
spectacol prezentat de Na]ionalul
bucure[tean într-un lung [i aplaudat
turneu prin ]arã, la Bra[ov, Sighi[oara,
Media[, Sibiu, Alba Iulia, Turda, ClujNapoca, Dej, Bistri]a, Deva, Orã[tie,
Lugoj...
Putem înscrie în Dramaturgia Marii
Uniri [i „Memorandi[tii”, de Dan Tãrchilã,
în regia lui Ioan Ieremia, cu premiera pe
scena Teatrului Na]ional „Lucian Blaga”
din Cluj, la 1 Decembrie 1999! Ar intra
în discu]ie, eventual, „Prima orã a
dimine]ii”, de Petru Vintilã, text neurcat,
însã, pe scenã.
În acest ceas de celebrare, mã tem,
din nefericire, cã nu vom avea multe
texte reprezentative legate de Marea
Unire nici în urm\torii trei ani (2018-2020)
ai Centenarului.
Deocamdatã, doar douã produc]ii
originale, care puteau fi mai bune...
Piesa „Fotograful Unirii”, de Denis
Dinulescu, cu premiera în 19 ianuarie
2018, la Teatrul de Artã Deva. {i o
premierã la Casa de Culturã a Studen]ilor
din Cluj, în 20 februarie, acest an, cu
„Ziditori ai Marii Uniri”, o adaptare dupã
„Memorandi[tii” lui Dan Tãrchilã, fãcutã
de Compania de Teatru „Civic Art CvM”
Bucure[ti. Sigur, suntem abia la
“începutul” Centenarului [i, în numele
optimismului incurabil, sper cã pot
apãrea [i spectacole cu piese care sã
reprezinte cu adevãrat, profund, trãit (nu
tezist!), Marea Unire!
Din fericire, spre deosebire de
Dramaturgie, Poezia oferã un minunat
Tezaur literar dedicat Marii Uniri,
transfigurând la înalte cote estetice
Sentimentul Con[tiin]ei [i Identitã]ii
Na]ionale! Centenarul Marii Uniri se
poate mândri, însã, cu un falnic Pod de
Teatru peste Prut, ctitorit în câteva
etape, cu har, suflet [i ra]iune na]ionale.
În 1990, Teatrul „Bacovia” din Bacãu [i
Teatrul „Luceafãrul” din Chi[inãu au
aruncat primul Arc de Teatru peste Prut.
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Din cauza ta! (II)

EA - femeie de pânã la treizeci de ani;
EL - so]ul, bãrbat de patruzeci de ani;
VECINUL - bãrbat de vreo patruzeci de
ani.
Scena 9

EL vine acasã. Se întâlne[te la u[ã
cu VECINUL din apartamentul megie[.
EL: Bunã seara!
VECINUL: Bunã...
EL: Ce mai faci?
VECINUL: Bine... Mul]umesc.
EL: Poate intri la noi? Sã facem
cuno[tin]ã mai îndeaproape...
VECINUL: N-a[ îndrãzni sã vã
deranjez... nu vreau sã dau ochii cu...
EL: A-a!... Nu-i acasã... s-o dus la
mã-sa.
VECINUL: De când v-a]i mutat aici
aud cã o strigi, dar n-am în]eles cum o
cheamã...
EL: A-a! Veta, Elizaveta o cheamã!
Eu îi spun Veta!
VECINUL: Îi spui Veta? De la mine
se aude cu totul altceva... doar urvo [i
urvã! (accent pe U)
EL: A-a! O mai dau la brazdã, curva!
VECINUL: De ce-i spui a[a?
EL: Pentru cã-i place! I-am spus o
datã [i n-a reac]ionat, încã o datã, [i tot
a[a... Niciodatã nu mi-a repro[at: sã-mi
spunã clar cã nu-i curvã! A tãcut. Pãi ce
sã cred dacã tace?
Da’ când o numesc a[a - sã vezi ce
reac]ie inversã are! Se mi[cã prin casã
mai repede, lucreazã mai mult, face ordine,
spalã, face curat. Pe bune! Am zis cã-i
prie[te, cã-i de bine.
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VECINUL: Curvã! Curvã-i un cuvânt
greu. {i urât. Chiar atât de mult î]i place?
Sau vrei s-o jigne[ti? Pentru cã din câte
am tras cu ochiul... {i real eram curios s-o
vãd - nu seamãnã sã fie curvã. Pe cuvântul
meu – nu seamãnã a curvã...
EL: Serios?
VECINUL: Nu seamãnã!
N-ai dat tu peste o curvã adevãratã!
Nu [tii tu ce-i aia! Mul]ume[te Domnului!
Acum cã am atins aceastã temã - sã mai
[tii cã [i mul]i bãrba]i sunt curve...
Scena 10

EA nu-l întâmpinã ca de obicei, este
culcatã în pat, bolnavã, fa]a tristã o
trãdeazã cã a plâns.
EL: Deja nu mã mai întâmpini? Nu
mai ie[i înaintea mea sã-mi rãspunzi la
salut?
EA: Nu pot...
EL: (real impacientat) Ce-i cu tine?
Ce ai pã]it?
EA: M-am îmbolnãvit.
EL: (cu iritare, neîncredere) Bolnavã!
Sã chem urgen]a poate?
EA: Nu, nu mai are rost...
EL: De ce?
EA: N-au ce-mi face cei de la urgen]ã.
Mã doare sufletul...
EL: Ah-ah! Sufletul! Dacã nu te-a[
[ti... dacã nu te-a[ cunoa[te... poate cã
te-a[ crede... Iar începi cu specula]iile,
cu [antajul? Nu mai trece! Nu mai merge!
EA: Nu, nu mai încep nimic, ba din
contrã, vreau sã termin...
EL: Ce sã termini? Ce sã mai termini!? Demult e terminat totul!

EA tace nu-i mai rãspunde...
EL: (curios) Tu nu cumva ai fãcut?...
EA: Da. De dragul tãu! Adicã din
cauza ta! am fãcut-o [i pe asta! Acum
mã doare totul... dar cel mai tare mã doare
sufletul... Regret cã te-am ascultat.
EL: Cur-rr-vã ce e[ti! Uite acum mai
convins cã e[ti o curvã ordinarã de care
nu-mi mai pasã. Eu te-am tachinat sã mã
conving dacã-i copilul meu... iar tu te-ai
dus [i l-ai avortat...
Pãi, pentru cã nu erai sigurã cu cine-l
fãcu[i! Asta-i! Nimic alta la mijloc!... Sã-mi
mai spunã cineva cã nu e[ti curvã!
EA: Regret cã te-am ascultat.
EL: Sã piei din ochii mei cu toate
regretele tale. Nu mã mai intereseazã, nu
mai vreau sã [tiu de tine!
EA: Numai nu azi... azi nu sunt în
stare...
EL: Ba sã pleci chiar acum! Du-te la
vecinul de peste perete, am vãzut cât de
mult te-a compãtimit când ai ie[it în
scarã... am vãzut!
În loc sã înve]i de la mã-ta cum sã
faci o mâncare ca lumea... tu faci prostii
una dupã alta... [i culmea la toate – mai
ai tupeul sã dai vina pe mine!
Spune, curvã ce e[ti, am pomenit eu
vreo vorbã despre avort? Spune! Cã te
sugrum acum?
EA: Nu.
EL: Atunci cine te-a trimis la spital?
EA: Tu, prin atitudinea ta
denigratoare, înjositoare, tu m-ai impus
sã...
EL: Oare ce alta meri]i acum? Ce sã-]i
fac dupã toate astea!? Cum sã nu te...
{i eu, care te-am luat tinericã...
credeam sã fac din tine o so]ie sfioasã, o
gospodinã exemplarã – uite ce curvã am
crescut! Uite ce curvã am în casã! pentru
cã sângele tãu era de curvã... [i bine cã
n-ai mai adus pe lume o altã curvã ca tine!
Sãmân]a curvelor trebuie stârpitã!
EA: Nu mai ]ipa, cã se rãsunã... to]i
vecinii [tiu ce avem în casã...
EL: Da’ ce avem? O curvã care
încearcã sã-mi închidã gura, asta avem!
EA se ridicã cu greu, se îmbracã, iese
pe hol. Apare [i vecinul în u[ã.
EL: Unde te-ai pornit, pãcãtoaso!?
Nenorocito! Intrã tot acum cu... (nu
roste[te cuvântul pânã la capãt, apãsat,
printre din]i) în casã! Intrã [i închide u[a
dacã vrei sã nu te...
VECINUL: Las-o [i n-o mai teroriza!
De când v-a]i mutat în acest apartament
n-am auzit sã-i spui pe nume. Doar cu
insulte o strigi. Sã fie chiar a[a?
(cãtre EA) [i tu de ce stai? De ce-l
supor]i? De ce-i rabzi înjosirile!
EL: Vrei sã arunc un taburet în tine?
Sau sã caut o pu[cã, pentru o siguran]ã
sporitã? Închide-]i gura, sã nu ]i-o închid
eu!
VECINUL parcã nici nu l-ar auzi,
rãmâne pe hol ca s-o concilieze.
VECINUL: Nu se mai poate a[a. Nu
mai pot sã aud toate insultele astea... de
ce [i cât ai sã-l mai rabzi?
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VECINUL: N-am sã-i deschid.
EA: Rupe u[a dacã mã miroase... [i
apoi, cât putem sã stãm închi[i?
VECINUL: Po]i rãmâne aici cât
dore[ti. N-am sã-]i fac declara]ii de
dragoste, dar mi-ar place sã... sã te vãd
când vin acasã, când deschid u[a...
EA: Declara]ii de dragoste indirecte?
Te rog – nu! Înnebunesc dacã mai accept
[i ispita asta... Trebuie sã fac ceva, trebuie
sã dispar, sã nu mã mai gãseascã
vreodatã...
VECINUL: Po]i conta pe ajutorul meu!
EA: Oricum, chiar dacã pot conta nu voi profita de bunãtatea ta... Doar azi,
mâine...
VECINUL: De ce? Nu-]i cer nimic, [i
î]i vreau doar binele...
EA: Cred. Dar curând se va vedea...
(aratã la burtã) n-o sã mã lase în pace
dacã aflã...
VECINUL: Existã [i altã variantã...
EA: Adicã?
VECINUL: Poate sã se eschiveze de
la responsabilitate, motivând cã nu-i
copilul lui?
EA: Nu cred, de[i este imprevizibil.
Cel mai bine ar fi sã dispar din câmpul lui
de vedere, sã plec din ora[...
VECINUL: Crezi? [i cum ai sã te
descurci de una singurã? Pe cine mai po]i
conta?
EA: Doar pe mine.
VECINUL: Cu un copil mic? Nu-]i
imaginezi ce-i asta... E imposibil fãrã o
sursã de venit, fãrã un acoperi[ deasupra
capului... Cântãre[te bine toate [ansele,
[i... sfatul meu este sã nu te grãbe[ti sã
tai craca... Poate î[i revine, poate se
cumin]e[te.
EA: Nu! Nu mai cred. Nici nu mai
vrea! Rãmânând cu el – nici pe mine nu
voi mai putea conta. Ãsta-i adevãrul crud.
Trebuie sã fug cât mai pot fugi... sã mã
asigur cã nu-mi calcã pe urme.
VECINUL: {tii ce vreau sã-]i spun:
rãu cu rãu, dar e mai rãu fãrã rãu!
EA: Nu vreau sã aleg rãul cel mic,
oricum e un rãu!
VECINUL: Vezi, cântãre[te... Nu te
îndemn sã-l accep]i necondi]ionat.
Înainteazã-i condi]ii concrete, discutã cu
el, nu-l lãsa în suspans.
EA: Cât mai departe de el! Cât mai
departe... Sunt obligatã sã fiu foarte
vigilentã, ca sã-mi salvez via]a, ca sã-i
salvez via]a copilului meu. Nu vreau sã
creascã într-o familie unde mama lui este
molestatã. Nu vreau sã vadã cum este
înjositã... Vreau sã creascã într-o altã
atmosferã, cu o altã mentalitate, sã nu se
ciocneascã cu misogini din prima clipã a
vie]ii.
Nu vreau sã fiu acuzatã de toate rele
ce i s-au întâmplat [i i se mai pot
întâmpla... N-ai auzit: totul e din cauza
mea, din vina mea.
A[a vede el lucrurile. A[a a fost
educat, a[a s-a format. Nu-l schimbi.

Vitraliu

îndrãznit sã-mi repro[ezi! Nu ]i-o fi plãcând
curcã? De ce oare? Minte de curcã! Minte
de femeie! Sau poate sa fii curvã e mai
prestigios decât curcã?... [i încã una
plouatã? Minte [i logicã de femeie! Ce
vre]i?!
EL dispare.
VECINUL: (deschide u[a lui, vorbe[te
mai mult în [oaptã)
Se aude totul în casele astea!
Acustica-i atât de bunã... De n-ar fi – am
pieri între patru pere]i fãrã sã [tie, fãrã sã
afle vecinii ce s-a întâmplat cu noi în
realitate. În cazul tãu, chiar nu mai pot
tolera! Nu mai vreau sã aud cum te insultã!
EA tace ru[inatã, sinchisitã de
situa]ia în care este.
De ce nu crezi cã a[ putea sã te ajut?
E seara, s-a rãcit afarã. N-am sã te las sã
dormi pe scarã. Intrã, po]i sã rãmâi la mine
cât pofte[ti.
EA: Mul]umesc, dar nu trebuie, asta
ar agrava [i mai mult situa]ia.
VECINUL: Dupã un avort... nu-i bine
sã tragi rece... S-a rãcit afarã.
EA: (cu fricã, în [oaptã) Dar n-am
avortat...
VECINUL: N-ai?... (aratã spre burtã)
Pãi nu i-ai spus cã?... (cu seninãtate [i
fermitate, bucuros de noutate aflatã) Cu
atât mai mult nu trebuie...
EA: Ci-i! (cu degetul la gur\)
VECINUL: Te temi sã nu te audã?
Bine faci. Voi nici nu bãnui]i cât de bine
se aude fiecare cuvânt!
EA: Da, dar...
VECINUL: ([optit) Chiar mã bucur!
Rãmâi la mine pânã diminea]ã mãcar...
Pe urmã vedem ce facem.
EA: Mul]umesc mult... pentru
gãzduire, dar dacã dã peste mine aici...
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EA: Unde sã mã duc? N-am unde!
VECINUL: Oriunde!
EA: Nici mamei nu-i pot povesti
mizeria la care mã supune... Mi-i ru[ine [i
de mama... nu pot...
EL: Gura, curvo! Mai îndrãzne[ti sã
te jeluie[ti?... Sau... poate... timp cât
lipsesc eu de acasã... voi vã ave]i de bine?
(aratã spre vecin)
A-a? V-am prins!
VECINUL: De ce n-o la[i în pace?
EL: Ca sã mã întrebi tu!
VECINUL: Las-o dacã n-o iube[ti!
Las-o sã-[i trãiascã via]a, nu i-o impune
pe a ta... ori poate ai mare plãcere s-o
terorizezi?
EL: Tu cine e[ti de-mi cite[ti moralã?
[i cam de ce te-o apucat grija pentru via]a
ei? Pentru cã v-a]i mirosit, iatã de ce! Se
vede cu ochiul liber! Recunoa[te, dacã te
consideri bãrbat!
VECINUL: Nu ]i-i ru[ine la obraz s-o
suspectezi pe so]ie-ta de adulter când
mereu o însu]i?... fãrã scrupule... [i fãrã
motive.
EL: Canalie ce e[ti! Nu vrei sã
recuno[ti! Intrã în casã [i închide-]i u[a,
altfel î]i închid leoarba cu un pumn de-ai
sã ui]i [i cum te cheamã!
VECINUL închide u[a.
EA: Are dreptate... }i-ai pierdut
omenescul...
EL: A-a! Nu mai spune! (sarcasm)
Uite cã ai deschis [i pliscul!
EA: Te rog sã mã la[i în pace! cu
atât mai mult acum, când nu ne mai leagã
nimic. Mi-am imaginat cã un copil ne poate
cimenta rela]ia, familia...
Ce mult m-am în[elat!
EL: A-a! Te-ai în[elat!? (calm, cu
sarcasm) Intrã mai repede în casã [i
terminã spectacolul, cã sus]inãtorul [i
suspinãtorul tãu viteaz a tras cortina! Nu
mai ai admiratori!
EA: Ce tare... ce tare mã doare... Nici
n-am crezut cã decep]ia poate sã doarã
atât de tare.
EL: A-a, te doare?... Da’ pe mine nu
mã doare!? Eu nu sufãr? Eu mã bucur!?
Or poate eu sunt din piatrã! Crezi cã eu
sunt din piatrã? Eu n-am suflet?
EA: Poate cã ai, dar nu se vede.
Decât urã din partea ta – nimic altceva nu
mai am... Doar urã...
Pentru toatã dragostea mea – am
primit în schimb ura ta imensã...
EL: (ironizeazã) Imensã... Imensã...
Du-te la el, ce mai a[tep]i! Te prime[te, te
a[teaptã... Hai! Bate-i la u[ã! Cã eu
m-am spãlat pe mâini!
EL demonstrativ închide u[a. În scurt
timp apare îmbrãcat la patru ace, e gata
sã plece.
EL: Când revin – sã nu te mai gãsesc
aici! Ai în]eles!? Cur-rr-cã, ce e[ti...
EA: Curcã?! Adaugã [i plouatã !
EL: Interesant! Când te numeam
curvã – nu reac]ionai niciodatã! Acum,
când accidental ]i-am spus curcã – ai
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Vitraliu

VECINUL: Adevãrat, nu se mai
schimbã dacã nici nu vrea s-o facã...
EA; Am în]eles asta [i nu-l mai accept... chiar dacã îmi asum greutã]ile [i
lipsurile la care mã expun, la care-mi
expun copilul...
VECINUL: Îmi plac motiva]iile tale.
Nu [tiu ce sã zic... Te sus]in. Nu încerc
sã te conving sã revii la el, la tatãl
copilului... dar... Sau poate nu-i a lui? Dacã
nu-i a lui – radical se schimbã condi]iile
problemei!
EA: Din pãcate este a lui. Dar asta
nu schimbã cu nimic decizia mea.
VECINUL: (se aude u[a deschizându-se) S-a întors?
EA: S-a auzit cum a deschis u[a...
oare nu ne-a ascultat la gaura cheii pânã
acum?
Scena 1
1
11

EL singur, în fa]a u[ilor, de parcã s-ar
adresa vecinului.
EL: A plecat, curva! Ei cum sã nu te
enervezi? Dacã-i curvã, na! Poate dac-a[
fi bãtut-o... Mãcar s-o fi atins cu vreo
palmã! Da’ n-am bãtut-o niciodatã. N-am
bãtut-o... pe cuvântul meu!
Chiar îmi pare rãu cã n-am bãtut-o!
[i chiar nu în]eleg de ce-o plecat?!
(adresare în public) De ce oare?
Adresarea fãcutã de EL în public
rãsunã ca un ecou de mai multe ori.
EL: Chiar îmi pare rãu cã n-am bãtut-o! [i chiar nu în]eleg de ce-o plecat?! De
ce oare?
Dintr-o presupus\ altã camerã a
vecinului apare EA [i VECINUL.
VECINUL: L-ai auzit? El sã fi fost?
EA: Da, vocea lui inconfundabilã. Mã
cautã, arde de nerãbdare iar sã mã insulte,
probabil...
VECINUL: Poate vrea sã-[i cearã
scuze... de unde [tii?
EA: Glume[ti!?... Nu-i cazul lui, nici
stilul lui nu-i. N-am fricã sã ies de aici...
dar nu vreau sã dau ochii cu el, nu mai
vreau sã-l vãd... Parcã-l aud cum mã
acuzã de câte în ceruri...
VECINUL: La asta se pricepe, m-am
convins nu o singura data.
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EA: Uite, te îndrãgoste[ti, iube[ti, te
cãsãtore[ti [i în loc sã trãie[ti fericit pânã
la adânci bãtrâne]i – tocmai atunci se încep
co[marurile! Unul mai stra[nic decât altul!
{i nu o singurã datã m-am întrebat în ce
s-a transformat, unde a dispãrut acea
dragoste purã?
M-am îngrozit când am constat cã
EL s-a transformat în cel mai mare
du[man... {i pentru el – eu sunt la fel!
Cum sã scap de molestãrile lui?!
Oare când o sã mã lase în pace?!
Vreau sã uit de el...
Dar zi de zi îmi aminte[te... ca o
stafie ce mã urmãre[te mereu.
VECINUL: Te mai crede jucãria lui...
Poate cã nici nu-[i dã seama, nu acceptã
cã [i tu ai dreptul la libertate...
{i când va afla de copil? Atunci oare
ce va mai inventa?
EA: Pãi da-i spun franc cã nu-i al lui!
Ai vrea sã-l declari al tãu?
VECINUL: Ar fi o solu]ie, doar sã te
creadã.
Scena 12

Acelea[i u[i, doar deplasate spre
stânga. U[a [i camera vecinului apar în
prim plan. La deschiderea ei se vede o
camerã pustie. Apare EA. Poartã un halat
larg, care presupune o graviditate nu prea
avansatã.
VECINUL: (intrã cu saco[ele pline)
Ce faci, draga mea? Cum te sim]i? Uite
ce ]i-am adus, sper sã-]i placã... Fructele
fac bine [i ]ie, [i fãtului... Ce dore[ti mai
întâi o rodie sau o bananã?
EA: O bananã... se mãnâncã mai
lejer.
VECINUL: (decojind banana) În]eleg!
Imediat ]i-o aduc... {i ce ]i-ai dori sã
pregãtesc pentru cinã? Sau poate sã
mergem la un restaurant? Ca sã nu gãtim
acasã...
EA: Da, accept cu plãcere! {i
comandãm pe[te!... Din cel ro[u! La
cuptor! Tare-mi place cum îl preparã.
VECINUL: {tiam eu ce sã-]i propun!
EA: Ce drãgu] e[ti!... Te iubesc! Te iubesc [i mereu mã gândesc cum de ne-am
întâlnit, cum s-au aranjat stelele ca sã ne
pice [i nouã pu]inã fericire!

VECINUL: {i eu te iubesc! E[ti...
EA: Am fost, pentru cã azi n-am
pregãtit nimic deosebit ca sã-]i demonstrez
dragostea mea...
VECINUL: Nu te mai cãzni! Foarte
bine cã n-ai pregãtit nimic, trebuie sã te
odihne[ti cât mai mult... sã stai la aer.
Luãm masã [i dupã aceea facem o
promenadã... prin parc.
EA: Cu plãcere...
VECINUL: Cu ce te-ai ocupat azi? Ai
fost la medic?
EA: Nu, am dormit, am citit...
VECINUL: Bravo! Se va na[te un
copil cu mare dragoste de carte!
EA: Asta mi-am propus, asta îmi
doresc... (între timp se îmbracã)
VECINUL: {i eu îmi doresc! {i te
menajez, pentru cã o femeie care poartã
sub inimã un copil, trebuie menajatã.
EA: Sunt gata! Mergem?
VECINUL: Desigur.
Prive[te prin vizor dacã în casa
scãrilor nu este EL [i cu bãgare de seamã
deschide u[a.
VECINUL: Nu mi-i fricã de nimeni,
dar nu vreau sã ne strice seara... Doar de
asta...
EA: Doar seara? E capabil sã ne
strice [i via]a... Trebuie sã vedem ce
facem... Vãd cã nu are de gând sã-[i
schimbe gazda...
VECINUL: Lasã-l în plata Domnului!
EA: Cu câtã plãcere l-a[ lãsa... el de
m-ar lasã!
Scena 13

Pe hol, în casa scãrilor, Vecinul
deschide u[a [i vede cum EL trage cu
urechea la u[a lui.
VECINUL: De ce nu te astâmperi?
Ce mai vrei? Cautã-]i de nevoile tale, mãi
omule... Nu mai umbla pe la u[ile altora!
Ai sã mã faci sã mã mut în alt capãt de
ora[...
EL: Asta vreau! Sã pleca]i de aici!
VECINUL: Plecãm sau nu, tu n-ai sã
ne strici fericirea! N-o sã-]i permitem! A[a
cã, nu-]i rãmâne decât sã te împaci cu
pierderea...
Ai pierdut o femeie ca o floare!
EL: S-o vezi când va înflori! Uite
atunci o sã-mi dai dreptate... atunci o sã
vorbim!
VECINUL: Bine! A[a-i cum zici tu!
Dar pânã atunci lasã-ne, te rog, în pace!
Nu ne mai urmãri, nu ne mai suspecta...
Mã enerveazã rãu comportamentul tãu!
Dacã te mai prind – î]i ard un pumn... de
nu te mai vezi...
EL: Ah-ah! Ce m-ai speriat!
Scena 14

O altã scenã plinã de dragoste, pace
[i fericire în apartamentul vecinului. Bine
[i mai bine! Nu mai încap în piele de
fericirea ce a dat peste ei, se giugiulesc,
se rãsfa]ã... Exemplu de familie fericitã.

Scena 15

El în drum spre casã, cu saco[a
plinã. Sunã telefonul. Deschide [i aude
automat, fãrã sã citeascã cine îl sunã:
VOCEA: Alo! Ce mai faci, bãrbate?!
VECINUL: (stupefiat, scapã saco[a
din mânã) Ce? Nu te aud!
VOCEA: Desfundã-]i urechile bine!
Am auzit cã te-ai pricopsit cu una mai
tânãrã!
VECINUL: Ce? (vocea rãsunã mai
tare, el nu aude de prea multe emo]ii, de
surprins ce este)
VOCEA; Alo-o-o!
VECINUL: Da! {i cine ]i-a spus
prostiile astea?
VOCEA: Când te frige – vãd cã auzi!
VECINUL: De unde astfel de bârfe!?
VOCEA: De la vecinii tãi scumpi!
M-au informat [i mi-au spus cã ]i-a cãzut
clo[cã o curcã! Poate nu-i a[a?
VECINUL: Ce? Ce fel de curcã? De
unde clo[cã?
VOCEA: A[a l-am întrebat [i eu!
Mi-a apus sã vin sã mã conving... o curcã
s-a cuibãrit în patul meu!
VECINUL: Nu-]i face griji! N-am nicio
clo[cã! Stai lini[titã!
VOCEA: Stau, dar sãptãmâna asta
vin acasã! Te-am sunat ca sã nu te iau
prin surprindere...
VECINUL: Crezi tu cã nu m-ai fãrã
surprins?
VOCEA: Aici ne scuturã prea tare [i
nu mai pot trãi cu frica cã-mi picã tavanul
în cap. Fata nu vrea sã vinã, da eu nu mai
pot rãmâne. Eu nu mai rãmân nicio zi! Ai
auzit bine ce ]i-am apus?
Scoate-o din casã mai repede, cã
dacã vin [i dau de ea acolo... fir de pãr
nu-i rãmâne în cap!
Tu mã [tii! Eu nu glumesc!
VECINUL (cu sine) Uite-o cum mai
turuie!
Uitasem de turuitul tãu! Nu te-ai
dezvã]at prin strãini?!
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foarte satisfãcut. Prin mimicã [i gesturi
aratã cã EL i-a fãcut-o.
Cã de la cine putea curva sã afle
atâtea detalii despre mine?!
Curva! Cã n-am alt cuvânt mai potrivit
pentru ea. Curva! Curva! Dac-a[ avea-o
acum în fa]ã a[ sugruma-o cu mâinile
astea!
Tace oprimat. Resemnat.
{i ce sã fac acum? Unde sã mã duc?
Cum s-o las pe biata Olgu]a gravitã? Poate
sã nascã prematur dacã aflã... Ce stres,
Doamne!...
{i nici s-o suport pe curva care-i gata
sã vinã din Italia! Iar sã mã terorizeze!
(Aratã spre telefonul din mânã) Asta-i
curva curvelor, nu Olga, draga de ea, care
mâne poimâine va na[te!
N-am de gând s-o mai suport! Trebuie
s-o rup într-o parte! Trebuie! Olgu]a gravidã
[i s-a decis s-o rupã, a fugit de la un
terorist... eu de ce n-a[ face-o?
Am curajul? N-am curajul...
Unde sã mã duc? Unde? {i ce sa
fac? Ce sã fac... oare sã n-am scãpare
de aceastã curvã? Oare sã nu mai am
parte de zile senine? Nu mã înfrângea ea
a[a de u[or... nu mã înfrânge... [i nici nu
mã desparte de Olgu]a... N-o sã-i
reu[eascã!

Vitraliu

Se aude VOCEA, dar el n-o ascultã.
VECINUL: Cum? Iar moara stricatã
pe capul meu? Mai bine-mi iau lumea-n
cap! (î]i exprimã ra]ionamentele) {i cât e
ea de nebunã – [i o vede ãsta... Mare
bucurie mare!
VOCEA: Aloo! Unde e[ti?
VECINUL: (în receptor) Tu de câ]i ani
n-ai dat pe acasã? Crezi cã mai ai ce face
pe aici? Cã te a[teaptã câinii cu colacii în
coadã?
VOCEA: Mã a[teaptã - nu mã
a[teaptã! Cum m-au a[teptat [i în Italia
când am venit...
VECINUL: Eu m-am dezobi[nuit...
dupã atâta timp... sã...
VOCEA: Las-cã te obi[nuie[ti tu...
nu-mi fac griji de tine.
VECINUL: Mai bine ai rãmâne
acolo...
VOCEA: Ce? Desigur! ]i-ar plãcea!
Te-am lãsat în apartamentul meu, cu toate
lucrurile mele... te-ai folosit de ele... nu-]i
cer decât sã plece...tu po]i sã rãmâi...
ne-om hârâi ca mai înainte... cã numai eu
[tiu cum te-am suportat atâ]ia ani!
VECINUL: Unde? Cum s-o dau afarã?
{i-i gravidã...
VOCEA: Ce? Gravidã? De la tine?
VECINUL: Da!
VOCEA: Da, de la tine! Sã-i spui lui
mutul, mãi! Lui sã-i spui! Nu mie! Cine
[tie pe unde a umblat iar tu sã-l cre[ti?!
Ia prost mai e[ti! Prost ca noaptea!
Da’ nu-]i face griji! Azi lejer se poate
demonstra paternitatea, nu-i o problemã...
Achit eu, nici nu-]i face griji în aceastã
privin]ã!
Ce ai mu]it!? Spune ceva! Te-am luat
cam repede!
VECINUL: Chiar foarte repede!
VOCEA: Tu mã [tii! Am eu nebunia
mea [i trebuie sã te obi[nuie[ti! Chiar vin
iarã[i pe capul tãu! Nu ]i-o fi nimicã!
Pregãte[te-te! Eu pentru asta te-am
telefonat! Sã te pregãte[ti moral... cred
cã demult e[ti tu pregãtit!
Hai, pa-pa! Ne vedem curând!
VECINUL: Din cauza ta? Din cauza
ta sã mã despart de Olgu]a!?
VOCEA: Sã plece... nu vãd altã
solu]ie...
VECINUL: Oare chiar sã revinã la el?
N-o sã-i dau nicio [ansã! Nu [tiu ce voi
face – dar nu i-o dau înapoi.
Închide, se aude un sunet lung.
Închide [i Vecinul dupã câteva clipe bune.
Este derutat. Asta se vede clar [i în ac]iuni
[i pe mimica lui foarte tristã, deprimatã.
Ajunge în fa]a u[ii lui.
VECINUL: Cum sã intru? Ce sã-i
spun? Ea abia dacã [i-a revenit din stresul
trãit cu pocitania asta!
Ce o fi pã]it oare, cã nu-l mai vãd,
nu-l mai simt cã ne urmãre[te... Credeam
cã s-a lini[tit, dar el... uite ce boacãnã
mi-a fãcut... ne-a fãcut! Blestematul!
Fãrã sã fie observat de VECIN, EL
se i]e[te [i ascultã convorbirea. Este
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VECINUL aspirã covorul, apoi [terge
praful.
EA îl admirã fericitã [i îi dirijeazã în
ac]iunile de pe pat fiind.
EL mereu ascultã la u[ã, Vecinul iese
sã ducã aspiratorul [i iar se împiedicã de
EL.
VECINUL: Mai ai de umblat pe la u[i?
Nu ]i-i ru[ine?
EL: Nu mi-i! Cum nici ]ie nu ]i-i!
VECINUL: i-ai cãuta mai bine de via]a
ta... [i nu ne-ai încurca [i nouã sã ne trãim
zilele...
EL: Ai mai vrea tu!...
VECINUL: Am încercat sã-]i explic,
dar vãd cã-i degeaba...
EA: Totul se întoarce... doar cã
propor]iile sunt altele...
EL: Mãi cã te-ai fãcut [i filosoafã de
când cu!...
EA: Mã miram eu sã taci, sã nu mã
apostrofezi!...

Mircea M. Ionescu
Scena 4

...Negrul cântã la chitarã. Cubanezul
[i Ochi-mici joacã [ah. Boxerul bea o bere.
BOXERUL (uitându-se spre gheretã):
Iubire nebunã, men! Uite, a trecut o
jumãtate de orã [i ei tot „lucreazã”, nu
glumã! Credeam cã s-a dezobi[nuit Poetul!
(Se aude vocea Poetului: „Evrika!”.)
Incredibil, pe cinstea mea!
NEGRUL (Boxerului): Cât costã tipa?
BOXERUL (desface un can de bere):
Scumpã, bãtrâne! Nu-i de nasul tãu! Actri]ã,
gentleman...
NEGRUL: Câ[tigi bine?
BOXERUL: Cum e norocul! Oricum,
sub 150 de dolari pe searã nu cobor! De la
9 P.M. la 5 A.M. Da’ e [i periculos, [tii,
nu-i o chestie tocmai legalã... (Bea.) Mai
am un an pânã terminã fiicã-mea college-ul [i las acest „second job”! Diminea]a,
de la 8 la 4 P.M., sunt om de serviciu la un
building lângã Rockefeller Center, pe 48-th
Street. Iau 387 de dolari pe sãptãmânã, pe
ceck, plus asigurãrile medicale pentru
întreaga familie. Ba[ca, o vacan]ã pe an
în Bahamas sau Hawaii!... Neam de neamul
meu n-a vãzut locurile astea de vis.
(Satisfãcut.) Am ma[inã, ma[inã [i
nevastã-mea... Plasmã Sony, ultima
genera]ie, combinã muzicalã ultimul tip,
camere de luat vederi to]i trei, frigiderul e
mereu plin, la fel barul... Mai dãm o fugã,
în ]arã, iarna, de Sãrbãtori, la pãrin]i, mai
punem ceva în bancã, e Okay, Charly.
Foarte Okay... (Bea.)
CUBANEZUL (dã cu piesele de
ciment): M-a batut si aschimodia asta!

OCHI-MICI (înfrico[at): Sorry, Sorry,
daca tu vrea, eu pierde imediat!
CUBANEZUL: Ca sa iert Ochi-mici,
du-te si cumpara niste rom! Are indianul la
Grocery-ul din col]ul lui 58-th Street! (Îi
întinde o bancnotã de 10 dolari.) }ine, nu
se da nimic gratis. (Ochi-mici pleacã,
Albatros se culcã pe ciment, lângã cazanul
cald.)
NEGRUL: Poetul e din aceea[i ]arã
cu tine?
BOXERUL: Ihî! Suntem prieteni din
]arã...
NEGRU: De ce nu-l aju]i?
BOXERUL: În orice ]arã strãinã, tu
trebuie sã te aju]i singur! (Bea, îi întinde o
bere. Bea [i Negrul.) L-am ajutat cât am
putut, man. O sãptãmânã întreagã, dupã
ce-a pierdut ultimul cent la ruletã, la Atlantic City... L-am luat la mine sã doarmã,
i-am dat de mâncare, chiar dacã eram trei
oameni în douã bedroom. El, însã, a luat-o
razna rãu de tot, my friend, de m-a avertizat
proprietarul cã mã dã afarã, dacã-l mai
gãzduiesc...
NEGRUL: Era violent?
BOXERUL: Nu, e bãiat fin! Intelectual
rasat. Taxiul, cred, l-a damblagit de-a
binelea... Pãi, pe la 8 seara, ie[ea în pijama
la col]ul strãzii, unde e o benzinãrie, oprea
oameni pe drum [i-i întreba dacã-s
americani. Dacã erau, vai de ei!(Râde.) Îi
chestiona cine a fost Whitman, dar nu
guvernatoarea din New Jersey... Cine-i un
anume Allan, numele bulevardului din
prelungirea lui First (Gânde[te.), parcã [i
Poe, ba l-am auzit întrebând [i de unul
Tennessee, ca [i statul. Cei mai mul]i
dãdeau din umeri, habar n-aveau de
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„prietenii” Poetului, cum îi numea el. Atunci,
revoltat, el le striga: „Bã, sunte]i ni[te incul]i,
ca sã nu zic cretini, cum v-au dat cetã]enia
americanã, dacã nu cunoa[te]i marii scriitori
ai acestei ]ãri?!”...
NEGRUL: Mda, m-a luat [i pe mine o
datã la rost. „Cum, mã, Charly, nici tu nu
[tii cine a scris „Ascultã cum cântã
America?!”... N-am [tiut!... El recita în
continuare: „Ziua cu ale zilei, iar seara”...
(Încurcat.) {i a[a mai departe...
FANTOMA: “Un cântec robust,
inimos, când bãie]ii glasul melodios [i-l
încearcã... Walt Whitman, sheriffule, cel
nãscut în 1819, dincolo de Pod, în Long
Island”, jubila el!... Doxã, man, în culturã,
dar cui serve[te asta, acum, aici?
BOXERUL: Mamã, ce le-a mai fãcut
[i celor de la un ziar românesc, care i-au
sugerat sã nu mai critice America!
FANTOMA: De ce sã nu o critic, bãi,
ace[tia?! Unde-i libertatea presei?!... Habar
n-ave]i, ziari[tii lui pe[te, de Peter Zenger
care, în 1773, l-a criticat permanent pe
guvernatorul New York-ului, a ajuns în
pu[cãrie pentru asta, însã nu s-a lãsat, a
scris pamflete [i din celulã. A câ[tigat
procesul [i „The New York Weekly Journal” a lansat în isoria omenirii „Libertatea
presei”! Habar n-ave]i, men!
CUBANEZUL (întredeschide ochii):
Voi vorbi]i atit de mult ca sa va incalzi]i
sau sa nu lasa]i nimeni sleep? Albatros
trebuie odihnit sa plimbe dogs like toros!
(Vine, gâfâind, Ochi-mici cu o sticlã de rom.
Albatros sare, o desface, î[i umple paharul,
ceilal]i nu vor sã bea. Bea singur.)
BOXERUL: Scuzã-ne, mo[ule, cã
te-am trezit din visare, unde erai, la Hollywood, jucai Robbin Hood în fa]a Verei? (Din
gheretã se aude iarã[i vocea Poetului:
„Evrika!”) Mamã, ce „lupte” se dau
la...castel!
CUBANEZUL (lezat, Boxerului):
Amigo, Albatros nu mos! Albatros bate la
tine orichind in ring de box!
BOXERUL: Ce vioi te mai dai, old man!
(Negrului.) Ia-i sticla cã, dacã mai bea pu]in,
îl bate [i pe Tyson...
CUBANEZUL: Pune you pariu cu mine
eu bat la tine?! Pune?!
BOXERUL: Bine, hombre, dacã tu mã
atingi cu un pumn, ai 100 de dolari! Dacã
eu te pun jos dintr-un pumn, ai 125 de cen]i
sã-]i plãte[ti spitalizarea! Ai în]eles ce-am
zis?
CUBANEZUL: Okay! Tu dai la mine
una suta dolari pentru unul pumn! Daca trag
doi pumni la tine, chi]i dolari dai amigo?
BOXERUL: Are tupeu Havana club,
nu glumã!... Ai 200 de dolari, mo[ule, dacã
mã nimere[ti cu unul... doi pumni! Okay?
CUBANEZUL: Okay, amigo! Ai bani
la tine? (Ia garda unui boxer profesionist.)

Ion V\sâi

Gong! Ayuda de Dios! (Î[i face cruce.) Hai,
amigo, nu vii la lupta?
OCHI-MICI: Eu nu place bataie! (Pune
mâinile la ochi, se duce dupã gheretã, î[i
ia chitara, zdrãngãne ceva fãrã sens.)
NEGRUL: Nu te pune la mintea lui, e
bãtrân [i necãjit!
CUBANEZUL: Hai, amigo! (Boxeazã
cu umbra.) Ai frica de Albatros, campionule,
nu asa?
BOXERUL (rãnit în orgoliu): Mo[ule,
o cau]i cu lumânarea! (Se apropie de
Albatros cu garda deschisã, încearcã sã-i
plaseze o directã de stânga, Cubanezul
eschiveazã elegant.)
CUBANEZUL: Mister campion prinde
]an]ari... (Boxerul încearcã sã-l loveascã,
lanseazã un cro[eu. Albatros eschiveazã
[i îi trimite o directã de dreapta în figurã.)
Prima suta de dolari fãcut Albatros!... Mai
boxam?
BOXERUL (furios): Bã, tu chiar vrei
sã te trimit la spital?! (Încearcã sã-l
loveascã, Albatros are un joc de picioare
derutant, combinat cu eschive [i mi[cãri
de trunchi. Boxerul nu-l poate nimeri, e
nervos [i încaseazã un pumn în plinã
figurã.)
CUBANEZUL: Doua sute de dolari,
amigo! Mi-ajunge! Daca mai dau un pumn,
ramane copilul tau fara mancare! (Se
opre[te, Boxerul încearcã sã-l lovescã, se
opune Negrul.) Doua pumni fost vorba,
doua sute de dolari. Basta!
NEGRU (între ei, ca un arbitru de box):
Break! A[a a fost în]elegerea. Respecta]i
fair-play-ul, gentlemen! (Studiazã ironic fa]a
Boxerului.) Are you Okay?!
CUBANEZUL (pune câteva hârtii pe
foc, în cazan): Nu suparat, amigo!
Cubanezii, mari campioni la box, eu
antrenat mul]i dintre ei... Tu ingrasat, nu
mai ai antrenamente, pu]in amator socialist, nu profesionist...
BOXERUL: Spune-i sã tacã, Charly,
cã praf îl fac!
CUBANEZUL: Amigo, ai promis 200
de dolari! Tu, un gentleman! (Boxerul
scoate banii, plãte[te.) Albatros, friend la
tine. Noi nu dusmani. (Se aude ma[ina
Poli]iei. Boxerul o ia spre Second Ave-

nue-ul de alãturi.) Jorder! (Se cite[te hhoDerr, altfel-Fuck!)
POLI}ISTUL: Ce face]i, aici, crazypeople, da]i foc la Queensboro Bridge?
NEGRUL: Ne încãlzim [i noi, man...
Peste nici douã ore plecãm la muncã!
POLI}ISTUL (îl vede pe Ochi-mici cu
chitara dupã gât): Tu ce cau]i aici...
Beatles?!
NEGRUL: E taximetrist, man,
a[teaptã ultima cursã...
POLI}ISTUL: Daa?! Unde ]i-e
ma[ina? (Ochi-mici nu în]elege. Poli]istul
]ipã, enervat.) Unde e taxiul? (Ochi-mici
tace.) Ãsta e surd?!
NEGRUL: E la început cu engleza.
Vorbe[te-i mai rar, [i calm, please...
POLI}ISTUL: Cum a luat Hack licence-ul de taximetrist, cã a dat [i un examen de limba englezã?! Trebuie sã-i luãm
la rost pe cei de la Taxi Limousine Commission, prea-i trec pe to]i! Ne facem ora[ul
de râs, man...
OCHI-MICI (se uitã în dic]ionar): Yes,
yes, I tasist, Vietnam democrat...
POLI}ISTUL: Nu, cã-l amendez pe
fa]ã-micã ãsta!
OCHI-MICI: Yes, yes, I nu lupta
against America, eu baby in 19-73!
POLI}ISTUL: Râzi de mine, da? Eii,
lasã, cã o sã mã cuno[ti tu! (Scoate un
carnet de amenzi.) Un I.D., please! (Ochimici îi oferã carnetul de [ofer.)
NEGRUL: Pentru ce sã-l amendezi,
man?...E cel mai lini[tit dintre noi, cel mai
nevinovat. Munce[te câte 13-15 ore pe zi,
ce rãu ]i-a fãcut?
POLI}ISTUL: El a pus focul la piciorul
Podului, ce, nu [tiu de ce-s în stare
vietnamezii ã[tia?! Ai uitat câ]i oameni
ne-au ucis în rãzboi?
NEGRUL: {tii ce, „cop”! Las-o mai
moale cu Istoria! (Ia carnetul de [ofer al
vietnamezului.) E abuz în serviciu, man!
(Fantoma se plimbã în plan secund, citind
din „Jurnalul unui geniu”.)
POLI}ISTUL: I-auzi! Atunci te
amendez pe tine! Comportare
necorespunzãtoare fa]ã de un poli]ist în
exerci]iul func]iunii. {i periclitarea ordinei
pe Queensboro Bridge. Ce zici?
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NEGRUL: Scrie! Numele: Bright
Charly! Adresa... Ce faci, nu scrii?... Dã-mi
tichetul de amendã, cã fac contesta]ie [i
ne vedem la Judecãtor. Î]i dau în scris cã
pierzi, am martori! Fuck you!
POLI}ISTUL (se duce la Fantomã):
Tu trebuie sã fii capul rãutã]ilor, nu te-am
vãzut pe aici!
FANTOMA: Serios?! Mã vezi acum!
(Închide cartea.) Din fa]ã [i din profil.
POLI}ISTUL: Un I.D., man!
FANTOMA: Nu am!
POLI}ISTUL: Cum a[a, emigrant
ilegal?!
CUBANEZUL (pentru el, chircindu-se
pe ciment): Eu ilegal, daca prinde asta la
mine, Castro ma mananca!
FANTOMA: Am Green Card, anul
acesta ar trebui sã aplic pentru cetã]enie!
POLI}ISTUL: Green Card-ul sau
Driver licence-ul?
FANTOMA: Le-am aruncat in East
River, sub Pod. Nu-mi mai serveau la
nimic... Se poate trãi [i fãrã acte... E mai
liber a[a...
POLI}ISTUL: Cum te cheamã?
FANTOMA: Nu mai [tiu! De [ase luni
nu m-a mai strigat nimeni pe numele meu.
Peste tot numai „Next”! {tiu Social Security Number, 130-70... Verifica]i... Mai re]in
[i Hack Hack licence-ul de taximetrist:
424860... Atât!
POLI}ISTUL: Cred cã trebuie sã-]i pun
cãtu[ele!
FANTOMA: Dacã-]i face plãcere...
Libertatea e o chestiune de psihic...
Pricepi?
CUBANEZUL (vine cu sticla de rom
[i cu un pahar gol): Mister Policeman, e
rom rar, made in Cuba! (Mândru.) „Cuba
libre”! O nebunie. Gusta]i, c-a]i avut nopte
grea!... Rom very bun inainte de facut love.
Inva]at asta de la Hemingway, mare scriitor
american, îl sti]i, nu?!
POLI}ISTUL: Te pomene[ti cã ave]i
pe-aici [i vreun Go-go Girls!(Reapare
Boxerul.)
BOXERUL (Poli]istului): Cop, vezi cã
pe 95-th Street cu Lexington Avenue e
scandal mare. Se trage cu pistolul...
(Poli]istul soarbe din paharul cu rom, o ia
spre ma[ina lui. Se aude Fordul Poli]iei
demarând zgomotos.) E pe dracu’, acolo!
(Bate în lemnul gheretei.) Vera, hai, fato,
cã se face 5 diminea]a [i trebuie sã fiu
acasã! (Iese Blonda, somnoroasã.)
BLONDA: Ce faci a[a hãrmãlaie?! La
ora asta se doarme!
BOXERUL: {tiu c-ai avut... lupte grele
cu poetul, dar e târziu, colega!
BLONDA: Am avut pe dracu’! Mamã,
ce papã-lapte!M-ai adus sã trezesc bãrbatul
din el.
BOXERUL: Of course, Lady!
BLONDA: L-am mângâiat, l-am
sãrutat, i-am dezbrãcat aproape cu for]a
bustul, dar el statuie, nene! Recita versuri...
BOXERUL: Vrãjeli!... Stãtea]i cam o
orã, a[a, cu versuri, ca douã statui?!... Hai,
mã!
BLONDA: George, jur cã n-a fost
nimic între mine [i Poet. Eu am adormit
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în... palatul lui, dupã nici cinci minute de
chin pseudo-erotic!... Ca sã scap de
versurile lui, nu rele, dar n-aveam stare de
poezie, i-am propus sã scrie o piesã de
teatru. Atunci a strigat “Evrika”! Dupã care,
stând turce[te, a scris tot timpul pe foile
puse pe cartonul ce le separa de cimentul
Podului! Din când în când, citea ce scrie...
Scrie bine, tu, pe bune!
BOXERUL: L-am auzit de douã ori
strigând „Evrika”!
BLONDA: A doua oarã, când a gãsit
titlul pentru piesa la care începuse sã scrie
cu frenezie de peste o orã. Dacã a gãsit
titlul, My God [i ce titlu, restul curge de la
sine. Sunt sigurã de asta, scrie excelent,
George!
BOXERUL: Ce titlu a dat, mã, nebunul
de Poet, de-a strigat „Evrika”?
BLONDA: „Insuli]a sclavilor ferici]i”!
BOXERUL (gânde[te): Bãi, eu nu mã
pricep la astea, poezii, teatru, numãr pânã
la patru, dar, sã mor, „Insuli]a sclavilor
ferici]i” sunã mi[to! Mi[to de tot!
(Entuziast.) Valoare, dom’le, Poetul
nostru!...
BLONDA: Super-valoare! Hai,
George, du-mã acasã, sunt chioarã de
nesomn! (Cascã.) Dar fericitã... (Cei doi
pleacã.)
Scena 5

...S-a crãpat de ziuã. Dormitând, pe
un carton întins pe jos, Cubanezul. Ochimici mo]ãie cu capul sprijinit de cantonul
pãrãsit. Negrul face curat în jurul gheretei,
strânge într-un sac, cutiile care rar mai
zboarã, din stânga. Apare Schiorul. E întro geacã ro[ie, duce pe umeri o pereche de
schiuri [i douã be]e de schiat.
SCHIORUL: Good morning la toatã
lumea. Am adus ziarul pentru domnul poet.
„The New York Times”, prima edi]ie. Mai
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are de la mine o pizza [i un carton cu 6
beri. Unde-i domnul Poet?
NEGRUL: De douã ore, tot scrie! N-a
ie[it din „palat”. L-a “inspirat” Actri]a, noul
nostru oaspete!
CUBANEZUL (deschide ochii):
Amigo, noi avem de toate aici, pe insuli]a
nostra, numai zapada n-am adus!
SCHIORUL (pune ziarul, pizza [i cutia
cu 6 beri la u[a gheretei): Eu plec, mi-am
lãsat taxiul în fa]a restaurantului „Dove”, pe
63-rd Street cu 3-rd Avenue, left side. Mai
sunt patru-cinci clien]i înãuntru, unul sigur
va urca-n taxiul meu! Dacã nu, urc la 88-th
cu Madison, acolo mereu salt ceva...
Nasoalã noapte! E pustiu ora[ul de frig...
Numai taxiuri goale, haitieni [i
bangladeshieni care aleargã ca nebunii... (Dã
sã plece.) Mamã, ce i-a zdrobit Rangers-ul
meu pe hochei[tii canadieni de la Calgary!
Am ascultat meciul la radio! (Apare Poli]istul.)
POLI}ISTUL (lui): Suspect tipul!
(Schiorului.) Man, te superi dacã te rog
sã-mi explici [i mie, a[a, sã n-am insomnii,
ce faci cu schiurile alea, acum, când, afarã,
nu-i fulg de zãpadã?!
SCHIORUL: {i ce dacã nu-i fulg de
zãpadã? O sã fie!... Eu sunt un mare amator
de schi, man. Am fost chiar monitor de
schi, în ]ara mea natalã.
POLI}ISTUL: Din ce ]arã e[ti?
SCHIORUL: Din }ãrile Baltice!
POLI}ISTUL (în cea]ã): Aha... {i ai
venit pe schiuri din toate Balticele alea?!
OCHI-MICI (râde): Hi, hi... La mine,
intrebat un tinar, aici, la New York, cu ce
venit eu din Vietnam, cu trenul sau cu
ma]ina? Hi, hi... Chind spus ca Vietnam
democrat e in Asia, si e Oceane intre el [i
America, mi-a raspuns „So what?!...Trebuie
sã fie un tunel sau un pod intre Vietnam [i
New York!”... Hi, hi...
POLI}ISTUL (]ipã la el): Baby, înva]ã
mai bine engleza, cã d-aia ai venit aici, [i
nu te mai hlizi atâta! N-or avea ei americanii
pânã la College decât cultura dolarului, dar
când ajung la University, man, nu-i bate
nimeni! (Mândru.) Bãiatul meu a ajuns la
NASA!... (Schiorului, hâtru.) Ai schiat numai
în Balticele tale?
SCHIORUL: Aaa! Am schiat [i în
Austria [i Germania, unde am trãit câ]iva
ani înainte sã trec Oceanul. Mamã, ce
via]ã-n Germania! Nem]ii, nem]i, man!
Curã]enie de farmacie, nu împu]iciunea
asta de New York! (Nevrând sã-l
stârneascã pe Poli]ist.) Aaa, mister Policeman, da’ [i aici îmi place, sincer, e
ama-zing!... Primii 3-4 ani sunt grei,
galerã, my God, dupã care însã nu te
mai po]i rupe de nebunia asta de
Metropolã! Î]i intrã-n sânge, te prinde în
pãienjeni[ul ei [i nu-i mai scapi... Via]ã
ca la New York nu gãse[ti nicãieri în
lume!... O spune un om (Mândru.), It’s
Me, care a bãtut Mapamondul ãsta-n lung
[i lat...
POLI}ISTUL(ironic): Pe schiuri?!
SCHIORUL (sec): {i pe schiuri!... Uite,
faci o cursã scurtã, cu...taxiul, [i-]i iei un
carton de Becks, bere germanã, ultra...
POLI}ISTUL: Chiar the best?

SCHIORUL: Cea mai bunã!... Dacã
vre]i, mã duc sã vã aduc un carton...
POLI}ISTUL: Nu acum...
SCHIORUL (lansat în ideea lui): Faci
o cursã medie [i-]i cumperi o pizza de 9,99
de mãnâncã toatã familia. Plus atâtea alte
nebunii... V-a]i plimbat cu o limuzinã d-aia
lungã cât un tren [i cu piscinã înãuntru?
POLI}ISTUL: Nu ne-au dat, încã, la
sec]ie limuzine d-alea...
NEGRUL (Schiorului): Te-ai plimbat tu
cu una din-aia, baby?!
SCHIORUL (superior): Pãi, muncesc
ca un rob, man, sã mã simt boss!... Am
tras trei nop]i tare pe cab [i mi-am permis
sã închiriez o limuzinã cu piscinã [i ghei[ã
înãuntru. 400 de dolari, o orã! Bãuturã câtã
vrei, telefon sã vorbe[ti free cu toatã lumea,
cã am [i sunat la Riga, la familie, [i le-am
zis: „Dragii mei, vã sun dintr-o limuzinã ce
n-a]i vãzut decât în filme, plimbându-mã
cu [ofer pe Fifth Avenue, [i cu o gagicã
japonezã care mã spalã [i mã iube[te, din
când în când, în piscinã!”! Au amu]it, nu
m-au luat în serios...
CUBANEZUL: Asa a fost?!
SCHIORUL: A fost un vis! Sã te
iube[ti cu o ghei[ã trãsnet, sã te mai [i
spele într-o minipiscinã din limuzinã, sã faci
sex în spatele geamurilor fumurii, pe lângã
cãrucioare cu shi[kebab [i taxiuri alergând
nebune pentru cinci dolari, limuzina
lunecând lini[tit pe marile Bulevarde din
Turnul Babel, unde de cinci ani sunt un
sclav... Asta e America, my friends!
Munce[ti de turbezi, dar te po]i sim]i [i rege
câteva minute, o orã!... {ti]i, acum patru
luni, l-am avut pasager pe Zorba Grecul,
Anthony Quuin! Genial tipul, mi-a dat 50
de dolari pe o cursã de 3,50 dolari...
NEGRUL: Ai dat 400 de dolari pentru
o ora de nebunie?!
SCHIORUL: 500, cu bac[i[ la [ofer
[i japonezã, cã eu sunt un gentleman! Banii
s-au dus, amintirea asta de film a rãmas în
memoria mea pe via]ã... God bless
America!
CUBANEZUL (î[i numãra banii primi]i
de la boxer): Gata, Albatros stringe bani si
inchiriaza limuzina cu piscina si gagica in
ea! (Î[i freacã palmele de bucurie.) De azi,
no alcool! Chit mai multe cutiu]e de cinci
cen]i, man!
POLI}ISTUL: Cu schiurile astea ce
faci, acum?
SCHIORUL: N-am mai schiat de trei
ani, [ti]i ce zãpadã a fost acum 3 ani!
POLI}ISTUL: Da, da, zãpadã mare,
s-au închis [i [colile...
SCHIORUL: Acum trei ani, am fãcut
o coborâre cu schiurile pe Fifth Avenue, de
la 57-th Street, din fa]a Central Park-ului,
pânã la 23-rd Street, unde se încruci[eazã
5-ul cu Broadway! My God, ce cursã! Nu
era ]ipenuie de ma[inã! (Râde.) Am auzit
la un moment dat o sirenã, iar când am
oprit la 20-th Street, right side, neer corner,
am vãzut un Ford al Poli]iei venind ca un
bob fãrã frâne, care s-a oprit zgomotos
într-un stâlp!
POLI}ISTUL: Era, probabil, un Ford
tip vechi...

Scena 6

...Tot în fa]a Cantonului pãrãsit.
POLI}ISTUL (are o halucina]ie. O
vede pe Miss Liberty, blondã, cu tor]a
stinsã în mâna dreaptã, ridicatã spre cer,
în stânga ]inând tãblia. Miss a coborât de
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pe soclul Statuii, este în fa]a lui. El se
[terge brusc la ochi. Î[i dã douã palme, în
[oaptã): Fugi, Miss, de aici! Nu mã speria!
Lasã-mã-n pace! Eu sunt om serios, am
limitele mele, am familie! Eu am Libertatea
mea normalã, nu-mi trebuie un simbol, ca
tine, ]inând tãblia aia în mânã, lângã inimã,
ca sã mã complexezi, vezi, ce intelectuali
suntem! Sunt un poli]ist con[tiincios, Miss!
(Statuia vivantã danseazã în jurul lui. El î[i
face din bra]e scut în jurul capului, încearcã
sã alunge Nãluca.)
NÃLUCA STATUII (aprinde fãclia, o
îndreaptã spre chipul Poli]istului): Î]i plac,
nu-i a[a, mister Policeman?
POLI}ISTUL: Cine ar zice nu, Miss?!
NÃLUCA STATUII: De ce î]i plac,
Esteban?
POLI}ISTUL (încurcat): Eu nu-s fãcut
pentru asemenea întrebãri! Coborâ]i mai
jos, pe First Avenue, între 43-rd [i 47-th
Street [i întreba]i la ONU!
NÃLUCA STATUII: To]i mã dori]i, dar
câ]i mã în]elege]i [i, mai ales, mã apãra]i?!
POLI}ISTUL: Miss Liberty, da]i-mi un
ordin [i-l execut! Atât! Asta-i libertatea
mea...
NÃLUCA STATUII: Da, fiecare mã
prive[te în felul lui! Okay?... Aici, pe Insuli]a
voastrã a sclavilor ferici]i, câte persoane
exista]i, atâtea chipuri am eu!... Cât timp,
Esteban, voi, oamenii, nu vã în]elege]i între
voi ce vre]i sã face]i cu mine [i cu
elementele primordiale ale Vie]ii, eu nu
pot rãmâne decât o biatã Statuie. Bãtutã
de ploi [i de vânturi aspre, în Golful New
York-ului...
POLI}ISTUL (o prive[te mut): My
God, am înnebunit [i eu între ã[tia?! (Strigã
la imaginara Miss Liberty.) Give me a
break, Lady!(Se a[azã în genunchi, parcã
ar implora Divinitatea.) M-am sonat [i eu,
Dumnezeule?! Dacã tot caut [i caut
terori[ti, pânã [i în canurile de Cola,
Fanta, Pepsi, Sprite, poftim, am luat-o
razna, m-am... creizizat, cum zice Ochimici, [i o vãd pe Miss Liberty, aici, la
capãtul Podului! (Convins.) Da, ea e!
(Nãluca Statuii devine imobilã, ca pe soclu.
Poli]istul o înconjoarã încet, studiind-o.) {i
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îi pui cãtu[e [i o aduci legatã! Î]i dai seama
ce Fiestã vom avea aici?! (Cubanezul trage
un carton peste el, lângã gheretã, se culcã
pe jos.)
SCHIORUL: Regret, eu nu pot
participa la party-ul cu Miss Liberty! S-a
fãcut 3:43 A.M.! Merg sã iau ultimul client,
yankeu, mexican, irlandez, unul mã
a[teaptã el, îmi mai trebuie doar 7 dolari
sã fac suta [i jumãtate... Apoi plec la
pescuit! Cã am robotit destul azi, aproape
nouã ore... Bye, Bye! (Dispare.)
POLI}ISTUL: Nu uita sã-]i iei [i
schiurile la pescuit, man! Poate vine
zãpada... Bye, bye! (Sie[i.) Mâine searã o
sã-l amendez pentru cã se plimbã prin ora[
cu schiurile deasupra taxiului! ({optit.) Sã
fie vreun terorist din Balticele alea, câte [i
pe unde or fi?
NEGRUL: Mâine seara, mai bine faci
rost de o pereche de schiuri [i ne lansãm
cu to]ii, pe rând, într-un slalom uria[, aici,
în insuli]a noastrã!... Ai vãzut ce fericit era
Albatros... (Îl prive[te fix.) Fiecare dintre
noi e crazy în ora[ul ãsta, cop! Dar e funy!...
De aceea New York-ul este inegalabil... (Cu
imagina]ie.) My God, poate o aduci [i pe
Miss Liberty, aici, sã meargã [i ea cu
schiurile?!... Î]i dai seama ce va fi pe insuli]a
noastrã?! (Entuziast, de parcã ar urma
evenimentul.) Libertatea pe schiuri! În slalom gigant! (Bã[cãlios.) Man, dar, dacã
Miss Liberty asta, mama ei de Libertate,
este o teroristã?! (Poli]istul se aprinde
brusc.) Plec sã trag [i eu trei-patru ore de
somn, mâine diminea]ã merg de pazã la
[coala din Sunyside! (Dispare.)
OCHI-MICI (vesel): Yes, yes, we, Miss
Liberty!... Yes, yes, NY City creizizeaza
all people! (Mo]ãie, sprijinind capul de
gheretã. Adoarme.)

Ion V\sâi

SCHIORUL: Cert e cã poli]istul,
supãrat cã [i-a lovit Fordul (Pauzã anume.)
tip vechi, mi-a dat tichet pentru trecere pe
ro[u, la 28-th Street. I-am spus cã, de la
57-th Street pânã la 23-rd Street, e undã
verde, [tiam asta de pe taxi! El, însã,
capsoman, ce sã discut cu-un poli]ist fiert,
m-a luat, apoi, de ce umblu cu schiurile
prin ora[?!... Dar ãia cu rotile sau cu skateboard-uri au voie, my friend?! Degeaba,
Zombi tipul...
CUBANEZUL: Ce s-ar face New York
fara Zombii?
SCHIORUL: La Court, Judecãtorul,
om corect, cã justi]ie ca-n America nu-i
nicãieri în lume, [tia chestia cu unda verde
pe 5-th Avenue. M-a achitat pe loc,
lãsându-l pe Policeman cu gura cãscatã.
Ba, i s-a pãrut nemaipomenitã ideea sã
schiez în plin centrul New York-ului [i m-a
rugat sã-l iau [i pe el la schiat, când o sã
vinã zãpada. (Scotoce[te prin buzunare.)
Mi-a dat [i cartea lui de vizitã! (O aratã.) E
ceva, nu?!
POLI}ISTUL: E ceva, dar acum nu
ninge, nu se anun]ã zãpadã!
SCHIORUL: Etete cum le [tie Poli]ia
pe toate! {i, dacã ninge în noaptea asta,
cã [ti]i cum e la New York, toate-s invers?!
A[a cã, de douã luni, când plec de-acasã,
iau [i schiurile cu mine! Le fixez deasupra
taxiului [i a[tept zãpada. O sã vinã ea...
CUBANEZUL: E nice sa schiezi, nu?!
Eu nu schiat never!
SCHIORUL (pune schiurile pe ciment,
gata de a se urca pe ele): Vino, Albatros
sã urci pe schiuri! (Albatros urcã emo]ionat
pe schiuri. I se dau [i be]ele de schiuri.)
Gata, amigo, e[ti pe pârtie, dã-]i drumul la
vale! (Scoate un mini-casetofon, porne[te
o melodie din Tirol. Se aude freamãt de
oameni veseli.) Vezi ce frumos, e Albatros?!
(Cubanezul închide ochii, chiuie, repetã
unele strigãte tiroleze, e fericit, parcã ar
schia cu adevãrat. Schiorul opre[te muzica
tirolezã.)
CUBANEZUL: My God, ce minunat a
fost! (Pãrãse[te schiurile, îl pupã pe Schior.)
Thank you so much, my dear friend!... Pot
mai schia o cursa?! (Schiorul îi aratã din
gesturi cã nu.) Very happy, Albatros!...
Numai in America se putea sa schiez pe
ciment, la capatul unui Pod, pe Insuli]a
sclavilor ferici]i, cum a zis Lady Actri]a!
Albatros stringe bani si cumpara schiuri!
(Poli]istului.) Mister Policeman, nu scia]i
una data?! E amazing!
NEGRUL (mucalit): Când va da
zãpada, mister Policeman va face ma[ina
Poli]iei sanie [i va trage un Slalom special
ce n-a vãzut New York-ul. De la Columbus
Circle, din fa]a Central-Park-ului, o ia pe
Broadway, trece prin Times Square [i se
opre[te hãt departe în Battery Park, sã
vadã [i Miss Liberty, adicã Statuia, ce s-a
modernizat NY Police Department!...Va fi
o nebunie, mister Esteban! (To]i râd, mai
pu]in Poli]istul care bodogãne[te ceva.
Negrul e vesel.) Man, poate o aduci pe Miss
Liberty, aici, la noi! Cã, dacã o roagã un
mister Policeman, nu se poate sã nu vinã!
Dacã nu vrea, de bunã voie [i drag de noi,

Paradis!”. (Miss Liberty î[i ia capul intre
mâini, plânge.)
POLI}ISTUL: Poet, domni]ã, ce
vre]i!... Du-te, o clipã, pentru refacerea
moralului, la Vietnam democrat care e cel
mai fericit dintre noi, cel mai optimist, de[i
habar n-are ce i se spune, el doar cu lumea
lui (Îl imitã: „}i]i]i, }i]i]i” [i „dza-dza-dza”.)...
Ia-l pe baltic, ãla care umblã cu schiurile
pe taxi [i a[teptã zãpada, poate vine, la
anul, poate peste trei ani! Visul e libertatea
lui... Mergi cu Albatros [i plimbã câinii ãia
mari cât taurii, zice el, fã zilnic mi[care, e
[i asta o fericire! Poate te înva]ã spaniolã
[i slangul cubanez, mai dansa]i [i o samba!
Ai dansat, vreodatã, samba sau cha-cha,
în singurãtatea ta, acolo, în Golful New
York-ului, la intrarea în port, de unde ne
veghezi din 1886, cu fãclia mereu aprinsã?!
Nu te doare mâna sã o ]ii nemi[catã de
peste un secol, cã mi-a zis bãiatul meu de
la NASA ce vârstã ai?! (Miss Liberty stinge
fãclia, aruncã mâhnitã cartea, îngânã un
cântec trist, ca o doinã româneascã.
Poli]istul scuturã capul, vrând sã scape de
vedenii.) Fugi, cucoanã, din Babilonul
ãsta!(Poli]istul fuge, dã din mâini, parcã ar
vrea sã scape de cineva care-l urmãre[te.
Desface un can de Fanta, bea. Zvârle cutia
în cantonul pãrãsit.) Lua]i, bãie]i, 5 cen]i [i
de la mine... My God, eu tot o vãd pe Miss
Liberty! N-am speriat-o cu realismul meu
actual! (Speriat.) Sã nu mã vadã cineva cu
ea, cã mã pomenesc, aici, în schimbul
meu, cu FBI-ul, cu Salvarea [i un echipaj
de la Poli]ia aerului! Îmi pierd, jobul, o pierd
[i pe Liz, adio, familie! My God, pierd tot,
cu Libertatea asta nenorocitã!(Urlã:
„Nuuuuuu!”). Sã nu mã sufoce,
strângându-mã de gât! (Se [terge la ochi.)
Nu, nu e Blonda!... Uit-o, e Miss Liberty,
man, aia, Statuia din insula pustie de lângã
Ellis Island, ea e, în carne [i oase! (Grav.)
Sã fie de vinã încãlzirea Planetei?! (Se
[terge la ochi, sã scape de o imagine. Strigã
la Nãluca lui Miss Liberty.) Auzi, cucoanã,
dar dacã mata e[ti o teroristã deghizatã?!
(Îndreaptã pistolul spre ea. Trage. Nãluca
lui Miss Liberty dispare.) Bãi, ce bine c-am
scãpat de Dom’[oara Libertate, asta, mama
mã-sii! {i nici n-am întrebat-o dacã vrea
sã schieze, aici, pe Pod, cu noi?!
Scena 7

...Din vârful Podului se aude vocea
Fantomei.
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dacã e Blonda, actri]a?!... Vorbe[te
ruse[te, ba rupe bine [i engleza, numai ea
poate juca Libertatea! (Se [terge pe frunte.)
Vre]i sã dansãm un rock’n’roll, wonderful
Miss Liberty?! (Jenat.) Sorry, nu [tiu sã
dansez... Doar un tango, a[a,
sentimental...(Nãluca lui Miss Liberty îl ia
la dans. Poli]istul e cople[it. Sie[i.) Ce sã
discut eu cu o Miss? {i a Libertã]ii?!... Nu
]ine cum e cu vremea, care mai e cursul
barilului de petrol, cu traficul criminal în New
York!... Ce s-o chestionez sã nu mã creadã
un tolomac?! Ceva, trãsnet, Esteban! (Î[i
face curaj.) Miss, ce nu în]eleg eu, de ce
atâta violen]ã în Regatul tãu, al Libertã]ii?!...
Numai bombe, explozii, împu[cãturi...
NÃLUCA STATUII: „{i caii se
împu[cã, nu-i a[a?!”... Ce film, mister
Policenam! (Mai face doi pa[i în tango.) {i
pescãru[ii se împu[cã, azi, my darling,
nu?!... Mã tem cã [i statuile se împu[cã.
(Abãtutã.) Unde [i când apar eu, începe
dezastrul! Rãzboaie, migra]ii, chinuri, orgolii,
tratative între mincino[i... Planeta n-are
nevoie de Libertate, man!
POLI}ISTUL (abandoneazã dansul,
î[i dã palme, deschide ochii, se treze[te
din vis. Amar): Live me alone, Lady!
(Aproape plângând.) My God, m-am
dedublat [i eu, ca Poetul! E o boalã
contagioasã, sunt sigur!... Nu cred cã mã
voi face bine, vreodatã... Poetul vorbe[te
la douã voci, eu vãd realitatea în douã
imagini! (Scuturã capul. }ipã.) Nuuuu, eu
sunt un om normal! N-am nevoie de tine!
Fugi, Miss Liberty! Fugi la Poet, el e mort
dupã tine, te vede-ntr-o sutã de chipuri,
l-am auzit cu urechile mele! Te considerã
chiar... (Îi e jenã sã-]i spunã.)
POETUL: E[ti o curvã, chiar a[a,
whore, o târfã, ca sã mã în]elegi exact, Miss
Liberty! Ne-ai sedus fulgerãtor, pe mine [i
milioane de visãtori ca mine, ca sã ne
abandonezi, când credeam cã am ajuns în
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FANTOMA: Onoratã asisten]ã, vã rog
sã pãstra]i un moment de reculegere!
Contractul meu cu via]a s-a încheiat... De
prea multã libertate, am început sã mã
plictisesc. Nu accept sã fiu un învins al
sor]ii. Poate „dincolo” sã descopãr altã
experien]ã de via]ã. Adevãratã, strãinã de
vorbe ticluite frumos. Rog sã-i transmite]i
so]iei mele Anamaria cã o iubesc, chiar
dacã m-a abandonat de nouã ani...(Apare
în fugã Negrul.)
NEGRUL: Fuck you, professore!
Plecasem spre casã, pe Pod, pe banda
pietonilor, sã dorm pu]in... Te-ai sonat?

Coboarã de acolo!...Dacã ai fi ajuns în Vietnam, ce ai fi fãcut?
CUBANEZUL (iese de sub carton):
Senior profesore, you are tip rafinat, nu un
las care sa se sinucida in East River!
Cobori]i sa decidem ce facem cu guvernele
neocomuniste care au invadat o parte a
lumii... Le lasam sa-si faca de cap?
POLI}ISTUL: Sã alertez Poli]ia, sã
trimitã un elicopter. Domnule, ce v-a apucat,
a[a, deodatã, tocmai pe schimbul meu?!
Coborâ]i, avem atâtea sã ne povestim, sã
schiem, aici, pe Pod... Poate o aducem [i
pe Miss Liberty! (Sie[i.) Nu l-a înnebunit,
cumva, Miss Liberty?! Dacã i s-a arãtat [i
lui?! (Binevoitor.) Sta]i, acolo, sus, nemi[cat
cã vine un elicopter sã vã ia la o plimbare...
(În sta]ia portabilã.) Un elicopter pe
Queensboro Bridge! Un nebun, boss, cine
se urcã-n vârful Podului?!
FANTOMA: Anun]a]i canalele de
televiziune, ziarele! În 5 minute mã arunc!
POLI}ISTUL (în sta]ia portabilã):
Anun]a]i canalele de telviziune, ziarele!
(Ferm.) În 5 minute se aruncã nebunul! (Se
[i aud sirene alergând pe ambele sensuri
ale Podului.)
NEGRUL (Poli]istului): Numai tu, cu
terori[tii tãi, l-ai împins în aceastã crizã
psihicã... Fuck you, man!
FANTOMA: Sunte]i ni[te la[i cu to]ii!
CUBANEZUL: Eu las?! Made in Cuba,
chinuit de Castro, nu las! Eu trecut Oceanul
cu una barcu]a... (Ia stegule]ul cubanez,
urcã pe prima barã metalicã din schela
Podului. Îl opre[te Negrul.)
OCHI-MICI (închizând dic]ionarul): Eu,
Vietnam, la[?! N]]]... Eu venit la America,
pe Ocean, inchis pe fund vapor una luna!
Eu salvez la tine, ai ]a vezi! Pine vine
elicopterul, Vietnam sus pe Pod! Vietnam
e iute ca pisica, d-aia America pierdut
razboi in Vietnam... (Începe sã escaladeze
schela metalicã a Podului. Zboarã cutii din
ambele pãr]i.)
Scena 8

...Zarvã mare la capãtul Podului. Vine
în fugã Boxerul.
BOXERUL: Unde-i Poetul? Am o veste
extraordinarã pentru el! (Negrul aratã
spre Fantoma din vârful Podului.)
Bãtrâne, ]in-te bine [i ascultã-mã cu
aten]ie! Ai primit, pe adresa mea, o
telegramã de la nevastã-ta, Anamaria!
Scrie cã-n ]arã e un rahat mare, mare, [i
nu mai suportã via]a de acolo! Vine, la New
York, azi, la prânz! Cursa 333! (Poli]istul ia
telegrama, cite[te, nu pricepe nimic.)
POETUL (din gheretã): Cine vine?
BOXERUL: Nevastã-ta!
FANTOMA (din vârful Podului): Cine
a murit?
BOXERUL (pune palmele la gurã,
strigã): Vine Anamaria la New York, azi la
prânz. Cursa de avion 333. (Din gheretã [i
din vârful Podului se aude un lung
„NUUUUUUUUUUUU!”)
POETUL (iese din ghereta lui;
Poli]istului): My friend, sheriffule, te rog, te

Scena 9

...Insuli]a sclavilor ferici]i. În costume
negre, Poetul, Fantoma, Poli]istul, Negrul,
Cubanezul, Ochi-mici, Boxerul, Blonda,
Schiorul, ]in lumânãri aprinse în mâini.
POLI}ISTUL: Am primit aprobare de
la Poli]ie pentru mica procesiune de aici!
Ni s-au acordat 30 de minute. Nu ne va
deranja nimeni, în spa]iul nostru! Pe
Insuli]a... (În stânga [i în dreapta Insuli]ei
urcã [i coboarã ma[ini, unele clacsonând.)
NEGRUL (îl îmbrã]i[eazã pe Poet):
Deeply Sympathy, wonderful man!
CUBANEZUL: Te frezco mis mas
sinceras condolencias en este triste dia...
SCHIORUL: Sirsnigs lidzjution! (O
voce poate traduce: ”Sincere concolean]e”.)
OCHI-MICI: Chiung toi xin chia buon
voi su mat mat cua ban! (O voce traduce:
“Ne pare rãu pentru pierderea suferitã!”)
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FANTOMA: Numai în America o
puteam realiza! (Sirene de Salvãri,
Pompieri, Poli]ie urcã pe Pod pe ambele
niveluri, Upper [i Lower, carele de
televiziune CNN, CBS, NBS, elicopterele
Poli]iei, TV-urilor... Aparate foto,
microfoane, camere de luat vederi inundã
spa]iul plin de gunoaie, „Insuli]a sclavilor
ferici]i”. Din stânga, din dreapta, zboarã cutii
de Cola, Pepsi, Fanta, Sprite. Se aude o
voce la radio.)
VOCEA RADIO: „Ten-ten News. Voi
ne da]i 20 de minute, noi vã dãm lumea!”
(Acorduri muzicale, zgomot de telex.)
„{tirile dimine]ii: euro, yenul [i rubla continuã
sã coboare mult sub cota dolarului
american!” (Acorduri muzicale.) „Din surse
neindeficate, un act terorist stã la baza
exploziei în aer a avionului cursei 333, care
s-a prãbu[it în Oceanul Atlantic la pu]in timp
dupã ce a pãrãsit Europa cu destina]ia New
York!...Nu existã niciun supravie]uitor!...
Vom reveni cu amãnunte”... (Întuneric.)

Vitraliu

uitã din nou la Poet.) sã nu mã
recunoascã... Mã nenoroce[ti, man, dacã
nu mã la[i sã mã sinucid!... Vei distruge
cei 9 ani de vis [i speran]ã... Lasã-mã sã
devin un erou, un simbol!
POLI}ISTUL: Simbolul ratãrii!
FANTOMA: Vei contribui din plin la
stricarea imaginii Americii în lume, domnule
sheriff! Unde m-am ratat? În America!...
A[a va gândi [i nevasta mea, actri]ã de
prim rang în ]ara mea natalã... A[a vor scrie
ziarele... Numai tu vei fii de vinã, nu
realizezi?
POLI}ISTUL: Nu eu te-am adus, cu
for]a, în USA!
FANTOMA (se plimbã agitat): Evrika!
POLI}ISTUL: A sosit nevasta!
FANTOMA: Mister Policeman, am o
solu]ie ce ne avantajeazã pe ambii. Fii
atent!... Chemi presa scrisã, televiziunile,
radioul [i declari cã ai prins un terorist care
voia sã arunce în aer Queensboro Bridge!
Eu sunt... teroristul! Voi spune cã asta am
urmãrit de patru luni, de când m-am mutat,
numai pe timpul nop]ii, în aceastã (Mucalit.)
vilã- gheretã, fostã toaletã, locul numit de
taximetri[ti [i rãtãci]i din [ase ]ãri Insuli]a
sclavilor ferici]i, pe care sã o face]i Muzeu
al emigra]iei...
POLI}ISTUL (îi pune Poetului cãtu[e
la ambele mâini): Deci, am mirosit eu bine,
balkanicule!
FANTOMA: Nu, man, n-am nicio idee
despre explozibil, despre cum se pregãte[te
un atac terorist. Dar, asta e ultima mea
[ansã, acum! Devin erou, dumneata devii
erou, o zi, douã, urlã presa despre cei doi
eroi! Vom fi pe prima paginã a tuturor
ziarelor din Lume, deschidem toate Prime
Time-urile, la televiziunile mapamondului,
asta intereseazã lumea!... Batem palma?
POLI}ISTUL: Mda, nu-i deloc rea
Ideea! De unde [tiu eu, însã, cã nu te
rãzgânde[ti, iar când vine presa declari
altceva [i eu devin un erou fals?!
FANTOMA: Nu-]i face griji, nu mã
rãzgândesc, e în joc viitorul meu!... Se vor
bate avoca]ii sã mã apere, vor deveni [i ei
celebri, ni se vor comanda ambilor cãr]i,
Anamaria va fi mândrã de mine, [i familia
ta de tine, Esteban...
POLI}ISTUL (ia pozi]ia de drep]i):
Locotenent Esteban Aldrige!
FANTOMA: Eroul Esteban Aldrige
care a salvat Queensboro Bridge! Anun]ã
presa, nu mai avem timp de pierdut. La ora
2:13 P.M. cursa 333 aterizeazã pe
J.F.Kennedy...
POLI}ISTUL (îl sãrutã pe Poet; în
sta]ia mobilã): Aici locotenentul Estefan
Albrige, curând un erou! Sunt, pe Lower
Level, la intrarea pe Queensboro, dinspre
Manhattan spre Queens. Am prins un
terorist! De patru luni îl filez. Noapte de
noapte... Voia sã arunce Podul în aer!
Anun]a]i imediat Televiziunile, „10/10 news”,
toate posturile de radio, toate ziarele!
Trimite]i imediat întãrituri, mi-e fricã, e
periculos monstrul ãsta!
FANTOMA: E o Idee mortalã,
locotonente, trebuie sã recuno[ti!
POLI}ISTUL: O, ya, ya...
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implor, uite î]i dau to]i banii mei, 12 dolari [i
canurile care s-au adunat noaptea asta aici,
pe insuli]a noastrã, [i lasã-mã sã mã
sinucid. Mã arunc de pe Queensboro
Bridge, vor scrie toate ziarele, mi se va da
[i poza pe prima paginã, voi deschide toate
telejurnalele, voi deveni un erou! Fie [i mort!
Numai a[a mã mai pot reabilita în fa]a
nevestei mele, actri]ã de top!
POLI}ISTUL (derutat): Ce ave]i,
fra]ilor, ce v-a apucat cu sinuciderea?! Ãla
de sus vrea sã se sinucidã, tu la fel?
Cine-i ãla de sus?
POETUL: Un Alter-Ego!
POLI}ISTUL (se ia cu mâinile de cap):
Nu pricep! Ãla de sus cine e?!
POETUL: Ãla de sus este Eu înainte
de a veni la New York, cop!...Eu sunt Ãla
de sus dupã ce a aterizat în Turnul Babel!
POLI}ISTUL: Man, tu î]i ba]i joc de
New York Police Departament!... (Scuturã
capul.) Gata, am în]eles, tu e[ti un terorist
dedublat!
POETUL: Nu boss, jur cã spun
adevãrul! Lasã-mã sã mã sinucid! Trãim
într-o ]arã liberã, lasã-mã sã fac ce-mi
dore[te inima!... Numai a[a o voi salva pe
so]ia mea...
POLI}ISTUL (îi pune o cãtu[ã, o
fixeazã de co[ul de gunoi.) E[ti liber sã
faci ce vrei, dar nu sã te sinucizi în timpul
schimbului meu. (Prive[te ceasul.) Mai am
17 minute [i-mi termin shiftul, ghinionul
tãu... (Coboarã Ochi-mici, trãgând de mânã
Fantoma.)
OCHI-MICI: Vietnam mai iute elicopter
american! Good boy, this man, in]eles la
mine... Nu supara]i, trebuie duc tasiul la
Companie... (Pleacã.)
POLI}ISTUL: New York Police Department aprreciate Vietnam! (Nu vede
Fantoma.)
FANTOMA: Domnule, de ce nu
respecta]i Human Rights?! Am vrut sã mã
sinucid, e treaba mea, nu a ta! {i tot turui]i
cu America, ]ara Libertã]ii! Vax... {tii ce
mã a[teapã acum? (Îl zguduie cu mâinile,
Poli]istul nu-l vede, se uitã la Poet.) Vine
nevastã-mea, man! Cum sã o aduc s-o
cazez aici, în aceastã gheretã, fostã
toaletã, pe ea, actri]ã de elitã?! Ce sã-i dau
sã mãnânce, ce aduc prietenii mei,
taximetri[tii, spre diminea]ã?!
POLI}ISTUL (în sta]ia mobilã): Sã
vinã o Salvare, la intrarea din 59-th Street
pe Lower Level! Un nebun vrea sã se
sinucidã pe Queensboro Bridge! (Apare
Schiorul, cu clãpari în picioare [i cu schiurile
pe umãr): Domnule Poet, nu vrei sã dormi
în noaptea asta la mine, eu plec douã zile
la pescuit...
POLI}ISTUL (flegmatic): Domnul Poet
va merge la Hilton Hotel, are o camerã
matrimonialã rezervatã... (Schiorul pleacã
nedumerit.)
FANTOMA (se plimbã îngândurat): Îmi
trebuie o idee salvatoare! Dumnezeule,
ajutã-mã [i de data asta! (Î[i face o cruce,
prive[te spre cer.) Cum sã mã vadã
Anamaria în (Se uitã la Poet.) halul ãsta?
(Poli]istului.) Mister Policeman, nu m-a
vãzut nevastã-mea de 9 ani, s-ar putea (Se

o extraterestrã (În telefon.) Aici, Esteban!Un
echipaj, urgent, la capãtul lui Queensboro
Bridge, în Manhattan. O tipã foarte
susepectã!
MISS LIBERTY (fãrã sã se întoarcã
spre Poli]ist): Police Academy, tu [i colegii
tãi sunte]i ni[te handicapa]i! Habar nu ave]i
ce e via]a! Pentru voi totul se reduce la
gloan]e [i terori[ti... Acum (Mucalitã.) cã
a]i rezolvat problema terori[tilor, a]i dat-o
pe extratere[trii! (Vehementã.) Esteban,
treze[te-te!... Eu sunt pãmânteanã [i sunt
vie! Po]i sã tragi o sutã de gloan]e în mine,
sã mã lovi]i [i cu o bombã atomicã,
Libertatea nu moare niciodatã, Policeman!...
Ea este ultimul refugiu al Omenirii! Un Vis
pentru întreaga planetã. Iar Visul nu moare
niciodatã, chiar dacã uneori cunoa[te
secven]e de co[mar... }ine minte, Esteban,
Libertatea nu moare, oricât ar încerca unii
sã o distrugã! Ea rena[te mereu... Pentru
cã ea înseamnã Via]ã!... Via]a fãrã
Libertate nu e Via]ã! (Întuneric. Fulgere.
Tunete. O Voce gravã, de crainic
experimentat.)
VOCEA CRAINICULUI: Ladies and
Gentlemen, astã searã la Broadway Theatre, ultima premierã a stagiunii, musicalul
„Bal mascat cu Miss Liberty pe
Queensboro Bridge”. (Într-un cerc de luminã,
Miss Liberty urcatã pe Cantonul pãrãsit.
Î[i pune o pereche de ochelari de Bal
mascat. Se aude celebrul „Galop infernal”
al lui Offenbach din „Orfeu în Infern”).
Epilog

…În centrul scenei, Cantonul pãrãsit.
Se deschide u[a. Apar din ghereta uitatã
la capãtul lui Queensvoro Bridge mai multe
personaje, purtând mã[ti de Carnaval [i
dansând în fa]a spectatorilor can-can.
Coboarã [i Miss Liberty, danseazã [i ea.
MISS LIBERTY: Ladies and Gentlemen, astã-searã, toatã lumea cântã [i
danseazã Can-can! Dincolo de vârstã,
pregãtire, na]ionalitate, de stare socialã, cifra
de cont din bancã, de religie, apartenen]ã

Scena 10

...Se face luminã treptat. Cantonul
pãrãsit. Deasupra lui, Miss Liberty,
îmbrãcatã [i în pozi]ia de pe soclul din
Golful New York-ului, cu Fãclia în mâna
dreaptã ridicatã, iar în stânga ]inând placa
având inscrip]ia „JULY IV MDCCLXXVI”,
adicã 4 Iulie 1776, data când a fost ridicatã
Statuia. Apare Poli]istul. O prive[te lung,
se freacã la ochi.
POLI}ISTUL (uimit): Madama asta
n-a murit?! Am împu[cat-o, doar, cu mâna
mea?! (Debusolat.) Sau a reînviat?! N-o fi
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(Boxerul [i Negrul ]in o coroanã pe care
e scris „Din partea Prietenilor din Insuli]a
sclavilor ferici]i”. Mar[ funebru, se aude un
cor de bocitoare de la o înmormântare din
Maramure[. To]i lãcrimeazã. Blonda aduce
un platou cu multã colivã, o sticlã cu vin,
pahare.)
POETUL: Sãrut mâna, Vera, pentru
colivã [i vin! Aici nu-i cunoscut obiceiul
acesta...
(Cubanezul dã fiecãruia farfurioare cu
por]ii de colivã [i câte un pahar cu vin. Trei
salve de tun.)
NEGRUL: Salvele astea sunt omagiul
lui Charly pentru Lady Anamaria...
(Ceremonia se terminã repede. To]i se
îmbrã]i[eazã, î[i iau rãmas bun.)
BLONDA: Minuna]ii mei prieteni din
Insuli]a sclavilor ferici]i, poimâine pãrãsesc
America!
CUBANEZUL: Ne pãrãsi]i, superbã
Seniora?!
BLONDA: Cu greu, dar trebuie...
NEGRUL: Unde vã duce]i, Lady?
BLONDA: La mine acasã...
SCHIORUL: În Basarabia?
BLONDA: În România, în Basarabia,
tot la mine acasã sunt! (Seninã.) Mã duc
“În limba mea”... (Ofteazã.) {ti]i, un personaj
din celebra piesã de teatru „Luna
dezmo[teni]ilor”, a legendarului dramaturg
american Eugene O’Neill, are o replicã.
(Recitã.) „Nu putem fugi de noi în[ine,
oriunde am fugi. În fundul unei sticle sau
pe ]ãrmul unei insule tropicale, oriunde am
încerca sã ne ascundem, am vedea cum
ne ies în întâmpinare propriile noastre stafii”.
(Nostalgicã.) „Chinuite-n nedormire, cu ochii
plini de amintire”, cum a scris Poetul.
OCHI-MICI: For Ochi-mici very difficult fara Lady Actress, wonderful Vera!
BLONDA (îl sãrutã pe frunte): {i mie
îmi ve]i lipsi, scumpul meu Ochi-mici! Decât
sã mã chinui, însã, în „Azilul de noapte” de
aici, umilitã, compãtimitã, mai bine joc pe
scenã, aplaudatã, în premiera de peste
douã-trei luni... „Noul Azil de noapte” sau
„Insuli]a sclavilor ferici]i”, cum va decide
regizorul. Premiera va fi [i la Bucure[ti, [i
la Chi[inãu!... (Lãcrimeazã... Se depãrteazã
greu. Î[i face o cruce.) Dumnezeu sã te
aibã în pace, Anamaria! (La face cu mâna
tuturor.) Ai grijã de noi to]i, Bunule
Dumnezeu! (Întuneric. Se aud tunete,
fulgere lumineazã Podul. Zgomotul unei ploi
în rafale.)

politicã, sex… De câte ori via]a, a[a cum
o [tim [i o trãim pe unde putem, cum
nimerim, nu este un interminabil cancan?!
De sus în jos [i invers, de la stânga, la
dreapta, la centru stânga [i centru dreapta…
Muzica, Dansul, Teatrul, Arta înseamnã
ultima Libertate a Omului… Un Vis
nemuritor… (Toatã lumea danseazã cancan. Dupã douã-trei minute cade Cortina.
Aplauze. O armatã de camere TV,
microfoane, blitz-uri, puhoi de fotografi.
Ova]ii. Sala fluierã, strigã “Autorul, Autorul!”.
Urcã pe scenã - fiecare în frac negru, cu
papion mov-, Poetul [i Fantoma, cu un co[
mare de flori. Ei o îmbrã]i[eazã pe Miss
Liberty! Ea î[i dã jos costumul de scenã.
Apare Blonda. Ova]ii lungi… Blonda scoate
masca unui personaj. Apare chipul
Negrului.)
NEGRUL: Ladies and Gentlemen, în
numele locuitorilor Insuli]ei sclavilor ferici]i,
]in sã mul]umesc din suflet domnului Poet!
El ne-a scos din gunoaie, dintre cutii goale
de Cola, Pepsi, Fanta, Spray, [i ne-a urcat
în Vis, pe o scenã, în centrul Broadwayului! Pare cã trãiesc un film nemaivãzut…
(Blonda scoate altã mascã. Este Poli]istul.)
POLI}ISTUL Domnul Poet, pe care îl
suspectam de terorist, ca [i pe Miss Liberty, ne-a fãcut atât de boga]i suflete[te,
de cred cã visez! Nici Trump nu-i mai bogat
ca noi, ni[te nimeni! Deodatã, suntem
aplauda]i, ova]iona]i pe o scenã din Manhattan, buricul Lumii. (Dã din cap.) Eu, un
oarecare (Ironic.) care numãram suspec]ii
prin Police Academy. (Hâtru.) Cred cã,
uneori, m-am numãrat [i pe mine. (Blonda
mai dã jos o mascã, apare Cubanezul.)
CUBANEZUL: Domnul Poet, eu
crezut in You! Albatros, artist, amigo! Thank
you, deeply, beloved friend. (Blondei.)
Muchas gracias, Miss Liberty!... Teatrul
ne-a readus în Via]a… (Dã din mânã, parcã
ar saluta în zare.) Sorry, this is American
Dream, mister Infidel! (Blonda dã jos altã
mascã. Se vede chipul Schiorului.)
SCHIORUL: Mister Poet, Miss, nu
credeam cã teatrul face asemenea
miracole! Câte sute de pasageri n-am luat,
de aici, de la Broadway Theatre, Broadway Avenue, între 53-rd [i 52-nd Street,
right hand side! Unii nu mai a[teptau finalul
spectacolului, ca sã prindã un taxi! Crazy
city, honestly... (Fudul.) Dar, în seara asta,
eu fac cu mâna la taxi! Îi comand Astoria,
23-rd Street cu 34-th Avenue, [i îi spun:”My
friend, iei Upper Level, faci dreapta în 23-rd
Street, apoi straight... Cursa face 7:75,
c-am fost de atâtea ori pe aici. Dar eu î]i
dau (Întinde o bacnotã.) 10 dolari! Cã-s
boier, artist vreau sã zic”... (Poetului.)
Mul]umesc mult, Profesore! (Cei nouã
locuitori ai Insuli]ei sclavilor ferici]i
danseazã can-can. La finalul dansului, vin
spre marginea scenei, fiecare face cu
mâna, strigând: „Taxi, taxi!”...Se aud ma[ini
frânând brusc. În cor ei cer:
„Kennedy Airport, TAROM Company!
Mergem sã jucãm piesa la Bucure[ti [i
Chi[inãu”!... (Aproape în surdinã, Frank
Sinatra cântã „New York, New York”...)
ULTIMA CORTINÃ

Cea mai proaspãtã reprezentaþie a
municipalului bãcãuan a stagiunii 2018
este o poveste despre libertate, curaj ºi
demnitate, spusã deºtept pentru
spectatori deºtepþi.
Pe scurt, textul lui Nedealko
Iordanov, (în traducerea Elvirei Râmbu)
imagineazã scenele care s-ar fi putut
petrece colateral, în desfãºurarea celei
mai cunoscute tragedii shakespeariene,
la Elsinore.
ªtim: Danemarca e putredã, fratele
regelui decedat se însoarã cu regina,
Hamlet revine din exil, decis sã rãzbune
asasinarea tatãlui ºi fratricidul urmat de
incest. ªi pune la cale sã reproducã
momentul în care Claudius îºi ucide
propriul frate, pentru a-i lua coroana ºi
nevasta de soþie. O trupã de actori
ambulanþi este invitatã la castelul regal
sã-l veseleascã pe întristatul prinþ Hamlet care furnizeazã artiºtilor un scenariu
inspirat dintr-o tragedie aidoma celei
întâmplate la Elsinore.
Pânã aici, scriptul respectã textul
sacrosanct al marelui Will. Versiunea
dramaturgului bulgar propune însã o altã
mizã, surprinzãtoare ºi extrem de
actualã. Aceea de a fi sau a nu fi demn,
liber ºi curajos.
Puºi în faþa clasicei dileme de a
alege între datorie ºi inevitabila
pedeapsã, între actori apar disensiuni.
Pe de o parte, Charles, liderul trupei întruchipat de un Ion Goranda, renãscut,
nuanþat, cu trãiri expresive, punctând
excelent, fãrã patetisme ieftine,
frãmântãrile personajului - este decis sã
respecte textul care-l incrimina pe
Claudius. De cealaltã parte, membrii
trupei se tem sã joace scena
asasinatului în prezenþa ucigaºului
însuºi, regele atotputernic care-i poate
condamna la moarte.
În pofida ameninþãrilor CãlãuluiRege – interpretat de ªtefan Alexiu întro paletã amplã de reflexii artistice –, de
la insinuãri malefice la ditirambe
apocaliptice presãrate cu melodramatisme autoironice - transpunerea uciderii
lui Gonzago are loc respectând indicaþiile
textului ºi ale directorului de scenã. Dupã
ce, într-o versiune scenicã tip teatru în
teatru, regele încearcã zadarnic sã
schimbe cursul adevãrat al faptelor,
exercitându-ºi cu perversitate puterea
dictatorialã, actorii sunt închiºi într-o
cuºcã, judecaþi ºi obligaþi sã abjure de
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la principiile artei adevãrate a cãrei
menire este reflectarea realului.
În faþa sfârºitului implacabil,
mãcinat de regrete, chiar ºi imuabilul
Charles cedeazã, acceptând sã se
înjoseascã rostind „sunt un porc murdar”,
capitulând astfel în faþa forþei brute. Este,
de fapt, abdicarea destinului creator în
confruntarea cu forþa politicã. Foarte
actual.
Am vãzut o trupã viguroasã, cu
energii creatoare nebãnuite, într-o
simfonie încãrcatã de trãiri, vorbe ºi
gesturi de multe ori electrizante. Actorii
se aud bine, comunicã expresiv unii cu
alþii ºi, mai ales, se vãd foarte bine,
datoritã ºi peisajului scenotehnic ºi
costumelor inspirat imaginate de artista
Cristina Ciobanu.
Comunicarea interpersonalã a
actorilor ºi dispunerea personajelor în
spaþiul scenic cu efect de grup statuar,
dirijate riguros de Dumitru Lazãr Fulga,
el însuºi un reloaded educat în cultura
principiilor estetice ale artei teatrale
clasice, dar branºat serios la curentele
artistice contemporane - conferã
spectacolului calitatea unui adevãrat
restart al colectivului actoricesc. Meritul
remarcabil al acestui performance clasic
ºi modern totodatã este, pe lângã arta
de a stopa dulcea tentaþie a cabotinismului, tenacitatea cu care sunt exploatate resursele artistice ale unei distribuþii
bine alcãtuite, dublatã de atenþia
acordatã celor mai greu de observat
amãnunte care, de fapt, definesc
funciarmente personalitatea eroilor.
Consistenþa semanticã ºi variatele
mijloace de expresie ale membrilor trupei
lasã urme în memoria spectatorilor. Ar
merita mult mai generoase rânduri
rezonanþa seniorialã a rostirii lui ªtefan
Hagimã ale cãrui profunzimi amintesc

cunoscãtorilor de legendarii Vraca sau
Calboreanu, apariþiile Firuþei Apetrei
întruchipând, într-o evoluþie emoþionantã,
o Elisabeth suavã ºi fermã totodatã, cu
arderi sufleteºti intense, ori impetuosul
Valentin Braniºte, cazon ºi exact, jucând
viclenia abjectã a unui Horaþiu manipulator ºi profitor. În egalã mãsurã, conectai
convingãtor la ideea regizoralã, au
contribuþii la reuºita recitalului colectiv
cocheta Denis Ababei (în dublul rol
Amalia&Regina) cu ondulaþiile ei
senzuale, Dumitru Rusu, Sufleurul, cu o
prezenþã dorit anonimã, dar concludentã,
Ofelia cea candidã, Alina Simionescu,
mimând inocenþa, sau Bogdan Matei
creionând un Hamlet mai mult decât
expresiv în solitudinea lui.
Cu Uciderea lui Gonzago, esenþial
mi s-a pãrut cã în teatrul nostru de la
Bacãu, se materializeazã un reviriment
ºi cã, deºi alcãtuitã din personalitãþi
artistice remarcabile, trupa bãcãuanã
pare un tot care se adunã ºi recapãtã o
forþã de exprimare, un suflu nou ºi viu
pe care publicul le aºtepta de ceva timp.
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Violeta Savu

~ntâlnire la foi[or
{i ne-am dus în foi[orul acoperit,
unde am gãsit toate jucãriile copilãriei,
cãlu]ul cu cheie mecanicã [i trenul electric
de care ne-am bucurat împreunã,
co[ul meu cu pãpu[ile spre care nu ai vrut
în primii tãi ani sã prive[ti. Cum nici eu
nu m-am apropiat de soldã]eii de plumb,
iar tancurile cu telecomandã [i acum îmi sunt
urâte. Dar dupã atâ]ia ani, când jocurile noastre
s-au schimbat, multe au [i dispãrut,
ne uitam la acele amintiri [i mâinile noastre
s-au atins deasupra unui obiect, un puzzle
cu mii de piese viu colorate, reprezentând
un castel.
Ploaia a trecut. Soarele tot mai cald împrietenea
jocul cu lumina, gesturile noastre mature cu copilãria.

Nu [tiu cum s\ `]i zic...
Sã-]i zic?! Nu vreau sã-]i cunosc caracterul tãu exterior,
aparent învins (cite[te dezamãgit) de capriciile acestei lumi
[i de abstrac]iunea diferen]ei dintre alb [i negru. Sã-]i zic?!
De la tine nu îmi doresc decât a[teptarea cu care m-ai obi[nuit.
O a[teptare care se întinde ca în povestea unui scriitor portughez
cu nume de ruinã [i zinc.

Vraja s-a rupt cu zgomotul unei drujbe electrice.
Au venit lucrãtorii primãriei sã taie din curtea interioarã
copacii. Au crescut înal]i, mult prea înal]i. Atunci
m-am gândit cã te-am iubit pentru cât de zvelt e[ti
[i nu mi-am dat seama cã e[ti în pericol, la fel ca un copac
neobi[nuit de frumos.

Poemul despre r\z\toare

A[tept ca între noi sã se împrã[tie uniform
praful alb al sãrii crude. Doar împreunã
am stat sub cerul plin de stele. În afara noastrã
era lini[tea. Ascultam. Cel mai bun prieten povestea
cum a fost creat Universul.

Rãzãtoarea ta levitantã, elevator letal [i casnic
din care ai scos cravatele. Niciodatã nu le-ai legat
de gâtul lui. Desfaci un nod, apoi altul amintindu-]i
întâmplãrile din copilãrie, când jucai [otron cu fetele
în spatele blocului.

Eram întregi

Uneori desena]i cu creta pe asfalt tic-tac-toe, x [i 0.
Acum x nu î]i mai este apropiatã, a]i iubit
acela[i bãrbat. Într-un labirint, plin de mãrãcini,
el este necunoscutul.

vii
buni
sinceri
Eram... asta nu mi-e teamã sã spun, sentimentali.
Noi trei stãteam înfip]i cu dreptate în Pãmântul
ce-l [tiam pentru totdeauna al nostru.
Apoi, tu deodatã ai zis: nu existã iad, nu existã rai.
Nu crezi cã un om poate gusta
Fericirea.
Dar fericirea poate fi un mãr
împãr]it cu o persoanã îndrãgitã la micul dejun.
„}ine-]i mintea în iad [i nu deznãdãjdui.”
Dacã po]i vedea Steaua Polarã, ãsta e primul tãu semn –
Cel care a creat Cerul [i Pãmântul existã!
Iar acum, am sã zic:
Din al tãu lãuntru,
tu e[ti ziditorul pe care
cu firea-mi umanã
vreau sã-l cunosc.
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Ce hazard, ce rost are sã te superi
pe neiubire?
Transformã obiectul cu patru fe]e din o]el inoxidabil
sã nu mai mãrun]e[ti legume [i fructe. Prin zim]i sã iasã
Lumina. Ca dintr-un zgârie-nori
cu miriade de filamente incandescente.

aprilie 2018

V\zduhul albastru

*
În strecurãtoarea mare a[ putea rãsturna pastele fãinoase.
Dar mie îmi place aluatul numai atunci când e dospit.
Folosesc strecurãtoare când spãl verdea]a.
Aleg pãtrunjelul [i mã gândesc la prietena mea,
care în locul meu a fãcut ultima supã gustatã de mama.
Mã uitam la legume zicând: ãsta e morcovul, asta e ceapa,
asta e ]elina.
{i-am chemat-o pe ea. Draga mea, nu mai [tiu sã fac supã!
- Violeta, curã] morcovul cât de murdar ar fi de pãmânt, dar urãsc
sã aleg pãtrunjelul.
Atunci... arunc frunzele îngãlbenite, le selectez pe cele verzi,
le pun în strecurãtoare rotindu-le cu degetele sub jetul rece.
Praful [i apa se scurg prin în]epãturile fãcute-n aluminiu.
Dupã un an [i jumãtate, prietena mea s-a dus în acela[i loc
unde-i [i mama. Acum înjur pãtrunjelul când îl aleg.

- lui Maxim Dumitra[
Am vãzut nori albi, am vãzut nori alba[tri,
am vãzut nori pregãti]i pentru atârnarea
de cer. Privitã de la balcon, forma unui nor
(ce fusese culcat cu grijã de Maxim Dumitra[
în grãdina cu statui) era o covatã. Mi-am dorit
sã aud din viitorul ploii un cântec de leagãn.
A[ fi fost norul alb [i norul albastru, a[ fi cãzut
picãturã cu picãturã
peste acoperi[ul ierbii.
Când esen]a lemnului de stejar, mâna sculptorului
o transformã în strãlucire de marmurã, norii î[i fac
cãmãru]e cu pere]i de zãpadã. Rãtãcind
prin coridoarele lungi care le leagã,
vom visa, vom visa taina, vom descifra
arhitectura albastrã a bucuriei.

**
Strecurãtoarea mea nu are picioru[e de sus]inere.
Calota ei, dac-a[ bãtãtori-o cu zãpadã,
ar semãna cu un iglu (dar oare ce-ar spune un inuit
dacã ar citi acest vers?)
Strecurãtoarea mea, boltã prin care nu transpare lumina,
De mi-a[ turna toate rãnile în ea,
Cât praf s-ar duce în gura de scurgere?
Cât din sânge s-ar coagula pe pere]ii metalici,
formând figuri biblice, la fel ca pe cupola unei biserici?
Atunci când folosesc strecurãtoarea,
în mine se înfige gândul zãdãrniciei.
Ion V\sâi

Uite frunzele astea de pãtrunjel, tulpinile de mãrar,
proaspete [i aromate, le-am pus în strecurãtoare,
le-am primenit
ca sã le toc mãrunt
pe altarul de lemn...

Din `ntâmplare

Ion V\sâi

Dacã brazii nu ar fi acoperit cealaltã fereastrã
sau dacã în ziua aceea ar fi venit o furtunã
aplecând într-un fel anume crengile, aº fi vãzut
mâini subþiri astupând puntea de legãturã
dintre cãminul cald ºi tot ce înseamnã afarã:
cer, nori, soare, lunã, copaci, stele, pãsãri... noaptea
cu lãtratul de câini vagabonzi adunaþi la pubelã, ziua
cu zgomotul adulþilor din jurul maºinilor ºi zarva copiilor
la locul de joacã. Poate nu ar mai fi existat o fereastrã
înfundatã cu hârtii din ziare. În ea se reflectã un con
de luminã galben citron de la flacãra unei lumânãri
aprinse de un alt vecin întors ºi el de la slujbã.
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Valer Puia
~mb\trânirea

Duminicile din europa mea unit\
Duminicile,
palme de fecioarã pe trup bãtrân,
vin [i pleacã,
precum visele de b\rbat
ce erai odinioarã,
te iau de mâneca de la halat,
te trag prin casã,
în papuci-patine,
printre mobila de brazi
[i mun]ii de afarã.
O excursie e cãutatul ochelarilor prin casã
[i lumea se deschide în ecran,
la o cafea,
pe tableta rãmasã aprinsã de asearã,
cu degetul încovrigat,
î]i cau]i prietenii de altãdatã,
parcã mai strãini ca niciodatã,
printre mâncãruri inventate
de bucãtari astronau]i,
din timpuri ce n-au mai venit
[i pe la tine, pe la masã.
Via]a vine din calorifer,
trece prin frigider
[i se opre[te-n televizor,
în ni[te vie]i ciudate,
adunate ca-n biserici,
ron]ãind din ziua ta,
ce-a mai rãmas din ea,
împrã[tiatã pe cãrãri cu fagi,
de la dulap la baie,
cu marea condensatã
între perete [i toaleta din curte,
ajunsã-n casã odatã cu europa unitã
între cei patru pere]i,
cu Istvan pe o laturã [i Ivan pe alta,
cu Ivanciuc la nord [i-o ceafã groasã-n sud,
peste pârâul ce-l ducea pe românul Ivanovici la Viena.
Duminicile,
palmele de fecioarã pe trupul meu bãtrân,
nu mai lasã rãva[e ca altãdatã,
pentru o nouã bunã-vedere,
se grãbesc sã-[i strângã lenjeria,
sã nu mai rãmânã nimic în urma lor,
n-apuc nici sã le dau ceva din pensie,
se duc învârtindu-se din europa mea unitã,
pe scãri în jos, lovindu-se de zilele de luni,
ce urcã-n silã sã se schimbe.
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Îmbãtrânirea are farmecul ei,
ferestrele sunt tot mai mari,
lucrurile încep sã aibã contur,
copiii par a fi to]i nepo]i,
femeile se cern singure,
natura nu e doar peisaj, ci stare,
animalele nu sunt regn, ci companie,
amintirile nu sunt doar amintiri, ci prietenii cei mai buni,
timpul nu trece, se dilatã,
via]a î]i devine cea mai bunã amantã,
anturajul e doar decor de scenã
unde-]i joci ultimul rol al carierei de cetã]ean,
pãrerea celorlal]i e ca fumul de ]igarã,
dacã e[ti fumãtor, deranjeazã pe al]ii,
]igara nu e cancer, ci sfidarea lui,
banul nu e ochiul dracului,
ci rela]ia amiabilã cu prostia umanã,
ma[ina e jucãria copilului din tine,
televizorul e du[manul sinelui
[i minciuna necesarã somnului târziu,
oglinda e liantul dintre tine [i bãtrânul care se na[te
în fiecare diminea]ã odatã cu tine,
ritmul merge la pas cu plimbarea,
bolile vin ca anotimpurile,
mai zgribulite de la an la an,
dar EA? E ultima mireasã promisã de cineva, cândva,
nici nu mai [tii, nici nu ]i s-a spus, nici nu mai conteazã!
Ea e mireasa care te trece pragul!

Arunc\-m\ `n mare
Arunc din mine lucruri vechi,
mucegãite,
zboruri frânte, schilodite,
stele stinse, agã]ate-n pânzã de lunã,
ca de pãianjen,
eliberez cerul de corãbii e[uate,
spãl crucile de sânge cu lacrimi secate,
scot cuiele [i le fac tocuri de scris
[i le înmoi în mãri albastre,
desenez catarge în porturi de la margine de ochi
[i le dau drumul pe privire în ceruri noi,
inventate [i aduse la chei de pleoapã,
las pa[ii la apã sã se adape cu depãrtarea,
îmi pun velã nouã sufletului
[i îl las sã navigheze unde o vrea,
de la o margine de lume la alta,
las în urmã durerea de ]ãrm,
las dorurile toate la mal,
fãcându-mi cu mâna,
cu degetele roase de timpul-[obolan
[i încãrun]ite în copaci ple[uvi,
cu aripile arse de dorul meu de ducã,
dupã tine duse,
în corabia ce m-a uitat
în somnul dintre buze,
în sãrutul beat din portul fãrã nume,
cu cârciuma întoarsã cu scaunele pe masã,
sub pleoapa închisã a timpului-[obolan,
matelotul chior ce bântuie sufletele pãrãsite,
în porturile pãmântului e[uat
din prea multã dragoste de mare.

tu vei face lumea mai bunã,
pentru cã nu vei în]elege din ea mai nimic.
iar dacã nu tu, cineva asemãnãtor ]ie
va reinventa limbajele [i va zice:
arunca]i în cârca mea tot ce nu pute]i pricepe.
e drept, poate cã nu cu vorbele astea
[i nu în aceastã limbã, dar o va face
mai strãlucit decât to]i autorii de
gramatici, to]i izvoditorii marilor sinteze
[i toate categoriile de nesuportat.
mã sufoc în copilul în care stau.
la câteva vase distan]ã de inimã
el mã a[teaptã cu luciditatea fãrã milã
a celui care trebuie sã mã sugrume –
va face tot ce se cuvine ca sã nu gre[eascã.
nu vor exista poticniri, însã dacã vor exista
el va trece [i peste astea,
pentru cã marile mele spaime de acum
vor deveni la el doar mici tresãriri
ale unor spaime pe care doar el le va cunoa[te.
copile nepriceput, nu degeaba vrei sã mã
sufoci: în viitorul tãu nu va mai exista
nici viitor, nici trecut.
tot ce va rãmâne vor fi câteva voci.
cu un sfâr[it începe orice început.
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Dan Petru[c\

La începutul lui decembrie 2017,
am primit un e-mail de la Magda
Cârneci, care începea cam a[a: „Dragi
prieteni, vã anun] cu mare triste]e cã în
diminea]a aceasta s-a stins din via]ã, la
vârsta de aproape 90 de ani, tatãl meu,
poetul [i traducãtorul Radu Cârneci”...
Ve[tile triste au darul de a genera [i
nostalgii, printre altele, în mãsura în care
omul dispãrut din lumea aceasta ([i
plecat în „fiin]ã”, nu în nefiin]ã, cum spun
unii), a avut legãturã cu anumite
momente din via]a ta. Cu adevãrat,
poetul Radu Cârneci a avut legãturã cu
vie]ile unora dintre noi.
Dincolo de cele unsprezece (dacã
nu mã în[el) volume de poezie, de
antologiile care i-au gãzduit versurile [i
de traducerile sale, Radu Cârneci a fost
un harnic conducãtor de institu]ii
culturale. Mai toatã lumea din spa]iul
cultural [i literar românesc [tie [i
pre]uie[te, cu siguran]ã, rolul major al
lui Radu Cârneci în apari]ia seriei noi a
revistei „Ateneu”, în 1964, care, de
atunci, e un brand cultural al urbei lui
Bacovia. Pânã în anul 1972, a fost redactor-[ef al revistei. Mai bine de [ase
decenii a fost o prezen]ã vie în presa
culturalã [i literarã. Revista „Vitraliu” i-a
oferit în câteva rânduri spa]ii consistente,
semn al respectului de care s-a bucurat
poetul [i traducãtorul Radu Cârneci.
Eram un adolescent destul de rebel
prin toamna anului 1968. Atunci i-am
cunoscut pe cei care începeau sã fie
numi]i „gruparea Ateneu”. Chiar dacã
debutul meu literar din aprilie 1969 [i
urmãtoarele apari]ii sporadice au fost
girate de Sergiu Adam [i George Bãlãi]ã,
nu mã îndoiesc de faptul cã Radu
Cârneci mi-a citit primele încercãri
poetice [i mi le-a acceptat în paginile
revistei „Ateneu”. Dar nostalgia nu are
legãturã neapãrat cu vârsta mea din anii
aceia; ea este legatã mai degrabã de
trãirile mele utopice, pentru cã
adolescentul din mine era pe-atunci deja
convins cã poezia poate salva lumea.
În vara anului 1969, mã aflam în
tabãra de literaturã a elevilor, de la
Homorod, împreunã cu Magda Cârneci
[i Liviu Dãnceanu. Mã aflu cu Magda
într-o fotografie fãcutã atunci [i rãmasã,
nu se [tie cum, printre fotografiile de
familie: poate chiar pentru momentul
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acesta, care m-a aruncat într-un timp
revolut [i care mi-aduce în amintire
chipul feti]ei care era, brunetã, cu ochii
mari, vii, aproape negri, parcã, [i foarte
inteligen]i. Nu puteam sã bãnuiesc pe
atunci nici anvergura omului de culturã
care va deveni [i nici de poetul care
sãlã[luie[te în ea... Sunt, de asemenea,
cu Liviu Dãnceanu într-o altã fotografie,
din aceea[i varã [i din acela[i loc. Cu
el am fost coleg de clasã în [coala
primarã [i în gimnaziu, la [coala de
muzicã din Bacãu. Am cu el amintiri de
copii, fiindcã am jucat împreunã fotbal
pe maidane, am jucat nucile (pentru cine
î[i aminte[te jocul); prin clasa a VI-a,
dacã mi-aduc bine aminte, în ajunul
Anului Nou, am fost doar noi doi cu
uratul. În adolescen]a noastrã târzie, am
început sã vorbim despre cãr]i [i, desigur,
despre fete... De asemenea, n-aveam
cum sã bãnuiesc pe-atunci cã el va
deveni muzicolog [i compozitor de talie
europeanã [i nici cã avea sã se stingã
în toamna anului 2017, întristându-mã
foarte.
Dar sã mã întorc în toamna anului
1968, când pot spune cã „m-am trezit”.
Atunci am aflat cã existã reviste culturale
[i literare [i tot atunci am pus mâna la
propriu pe revista „Ateneu”. În toamna
aceea, am fost la prima lansare de carte
din via]a mea, „Iarba verde, acasã”, de
Radu Cârneci, într-o librãrie aflatã într-un
[ir de case lipite unele de altele, în fa]a
hotelului „Decebal”, hotel care nu exista,

Radu Cârneci
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Despre Radu Cârneci, cu afec]iune
de altfel, pe atunci. Nici casele acelea
nu mai existã decât, cine [tie?, printre
fotografiile de epocã sau în memoria
afectivã a trãitorilor acelor momente.
În anii acestui mileniu abia început,
m-am bucurat în câteva rânduri de
aten]ia lui Radu Cârneci, care m-a
„redescoperit” ca poet prin 2007, în
paginile revistei „Vitraliu”. Prin profesorul
[i criticul Constantin Cãlin, Radu Cârneci
m-a rugat sã-i trimit la Bucure[ti una
dintre cãr]ile mele de poezie.
Rememorarea acestui moment nu vrea
sã insinueze ceva în legãturã cu
valoarea poeziei mele, ci faptul cã Radu
Cârneci era capabil de o mare
generozitate, cã a avut rãbdarea sã mã
citeascã, mai întâi în revistã, [i sã se
bucure pentru mine [i pentru ceea ce
scriu. Cu aproape un an [i jumãtate în urmã,
acela[i domn Constantin Cãlin mi-a
transmis dorin]a poetului de a-i da un
telefon cât mai repede, ceea ce s-a [i
întâmplat. Am aflat atunci cã-i plãcuse
un comentariu al meu, dacã nu e prea
preten]ios termenul, la „Cântarea
cântãrilor”, promi]ându-mi (ne aflam în
februarie 2016, în preajma zilei sale de
na[tere) cã-mi va trimite o carte de-a sa
în care adunase toate traducerile în
române[te ale celebrului „poem”, de la
„Biblia de la Bucure[ti” (1688) încoace.
Din pãcate, acest lucru n-a mai apucat
sã se întâmple. Însã astãzi îi mul]umesc
lui Radu Cârneci pentru toate gândurile
bune pe care le-a avut pentru mine.
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Val M\nescu

Liviu D\nceanu

români. Pentru noutatea repertorialã [i
calitatea impecabilã a interpretãrii,
muzicienii, sub bagheta lui Liviu
Dãnceanu, au fost invita]i pe marile
scene ale lumii, concertele lor fiind
remarcate la superlativ de critica
muzicalã.

M-a tulburat pânã la durere vestea
cã Liviu Dãnceanu a murit. Un om
mustind de talent în tot ce a întreprins.
Creator de muzicã nouã, poet redutabil,
doct profesor universitar [i dirijor, Liviu
mai avea încã multe de spus [i de fãcut.
Dar, uite cã ne-a fost luat, pe nedrept, în
sumbrul octombrie al lui 2017, pentru altã
lume, necunoscutã nouã, celor ce încã
mai respirãm. Rãmân aici amintirea
ochilor lui ireal de alba[tri, melodia caldã
a vocii lui [i o energie eclatantã care genera incredibile for]e creatoare
Nãscut la Roman în 1954, dar
bãcãuan prin adop]ie, Liviu Dãnceanu a
urmat la, pe atunci, Liceul de muzicã din
Bacãu, doar clasele V-VIII. Prin 1968-69,
în clasele a [aptea, a opta, a fãcut parte
din prima forma]ie de muzicã rock din
ora[, care purta denumirea de Comati,
împreunã cu Mugurel Neuman, Florin
Enea [i Eugen Zaharia, în care s-a
remarcat nu doar în calitate de chitarist,
ci, mai ales, ca talentat compozitor al
pieselor trupei.
Apoi, a fost elev doi ani la sec]ia
umanã a Liceului „Bacovia”, actual
„Ferdinand I”. Clasele terminale [i
bacalaureatul le-a absolvit la Liceul
„George Enescu” din Capitalã, dupã care
a fost admis la clasa de dirijat a

Conservatorului bucure[tean, pe unul
dintre cele douã locuri la care, în epocã,
visau sute de aspiran]i la gloria muzicalã.
A absolvit con brio Universitatea Naionalã
de Muzicã Bucure[ti în 1980, la clasa de
compoziie a lui {tefan Niculescu,
specializându-se, ulterior, în arta
componisticii [i dirijat cu marele Iannis
Xenakis.
Liviu Dãnceanu a compus mult, a
scris cãr]i dedicate muzicii, eseuri, studii,
articole [i volume de versuri, dar, cu
precãdere, a fost un adevãrat artist-constructor. 1985 este anul în care
înfiin]eazã, la Centrul Cultural Na]ional din
Bucure[ti, Atelierul de muzicã
contemporanã „Archaeus”, care va deveni în scurt timp un reper al muzicii
contemporane în plan na]ional [i mondial,
cucerind premii prestigioase la redutabile
concursuri în ]arã [i în lume, însã, mai
ales, dobândind pre]uirea unui public
dornic de rezonan]e moderne,
nemaiauzite.
Exponent de marcã al muzicii
moderne, Atelierul de muzicã contemporanã ARCHAEUS, vârf de lance al
curentului muzical contemporan, aborda
un repertoriu curajos din crea]ia celor mai
nonconformi[ti compozitori moderni [i
valoriza în special lucrãrile muzicienilor

Ne-am cunoscut prin anii ’85-’86,
când, în fervoarea culturalã a epocii,
neastâmpãratul domn Constantin Donea,
vicepre[edinte la Comitetul de Culturã
Bacãu, ne-a „cuplat” ca sã creãm
împreunã (eu, versurile, el, muzica) un
imn definitoriu [i nemuritor despre Bacãu,
care urma sã fie difuzat pe televiziunea
na]ionalã.
Apoi, a apãrut ideea unui festival de
muzicã contemporanã, care, dupã
îndelungi tratative cu propaganda
comunistã de atunci a jude]ului, s-a
întâmplat abia în 1986. Nimeni nu putea
rezista zâmbetului blând cu care Liviu
Dãnceanu î[i înso]ea argumentele: un
festival dedicat unei altfel de muzici, unic
în România, care sã adune în Bacãu pe
cei mai importan]i creatori [i interpre]i
tineri, cu experimentele lor sonore. Numai
cã nu s-a numit „festival”, deoarece nu
se putea, la ora aceea, sã mai existe un
festival, pe lângã „Festivalul na]ional
Cântarea României”. A[a s-au nãscut
„Zilele muzicii contemporane” în târgul
nostru trist [i amorf, o manifestare total
atipicã pentru vremurile acelea sumbre,
cu participan]i din orizonturi interzise, cu
efluvii sonore care clamau libertatea. În
sala Ateneului bãcãuan rãsunau crea]ii
muzicale nemaiauzite. Sunetele se
spãrgeau, se contopeau, se îmbrã]i[au,
se întrepãtrundeau într-un joc oniric, excitant, erotic [i alienant, pe care ]i-l puteai
imagina doar dacã agreai muzica celor
care, la vremea lor, au fost deschizãtori
de cale.
Anul trecut a fost cea de-a treizecea
edi]ie a Festivalului Muzicii Contemporane la Filarmonica „Mihail Jora” din
Bacãu. Liviu a fost, timp de trei decenii,
directorul manifestãrii. Urmeazã sã
vedem dacã, dupã el, the show go on.
De[i, fãrã Liviu, cerul de deasupra
Ateneului e mai pu]in senin.
Sã-i fie cãlãtoria de dincolo plinã de
sunete inefabile.
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Ionel Savitescu

”Suntem într-o lume, dupã 2010, în
care existã supraputeri în competi]ie, cu
o geometrie variabilã, de ale cãror rela]ii
depinde întreaga lume” (Andrei Marga)
De o productivitate debordantã,
prof. Andrei Marga, autor al unui numãr
impresionant de cãr]i de referin]ã, din
domenii conexe – filozofie, sociologie,
politicã [i religie –, î[i structureaza noul
tom* în cinci pãr]i – Premise, Istorie
recentã, Agenda lumii actuale, Actorii
principali, România – Nevoia profilãrii –,
în sfâr[it, Încheiere [i Anexe. Lucrarea
dispune de o Introducere în care Andrei
Marga face o rapidã ochire a lumii
contemporane ce a pãtruns, începând
cu 2010, într-o nouã etapã de via]ã, total diferitã de precedentele [i este de
presupus cã în urmãtoarele decenii vom
asista la schimbãri spectaculoase:
„...spus cât se poate de direct, lumea în
care s-a intrat este o lume în care
supraputerile au cel mai mare impact
asupra evenimentelor [i, în bunã
mãsurã, controlul acestora” (p.58). Dacã
am face o retrospectivã a secolului al
XX-lea, constatãm cã prin cele douã
conflagra]ii majore, urmate de prãbu[irea unor imperii, apari]ia unor noi state
pe harta Europei, impunerea
comunismului într-o ]arã slab dezvoltatã,
apari]ia fascismului, a nazismului [i a
legionarismului românesc ca replici la
pericolul ro[u, care dupã 1945 a cuprins
Europa Rãsãriteanã [i ]ãri din Asia, în
fine, acest sistem s-a prãbu[it în 1989,
facilitând libera circula]ie a ideilor [i a
oamenilor. În ceea ce o prive[te, România
se cãlãuze[te dupã maxima: „Sã facem
ce ne spun...cei mai puternici” (p.7).
A[adar, dacã timp de aproape cinci
decenii am ascultat de ordinele
Moscovei, cu palide reflexe de împotrivire, acum, prin prisma angajamentelor
politice [i militare, suntem în orbita
Bruxelles-ului. Evident, o astfel de carte
nu se poate comenta în întregimea ei,
ci selectiv. Trecând prin convulsii majore
este firesc sã constatãm cã trãim într-o
lume cuprinsã de dezordine (Premise),
în care stabilitatea este [ubrezitã, iar
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terorismul este la ordinea zilei. Profitând
de libera circula]ie, noua migra]ie a
popoarelor s-ar putea, ca în timp, sã fie
fatalã societã]ilor stabile [i consolidate.
Ace[ti emigran]i adopta]i de ]ãrile
europene au urgentã nevoie de integrare
prin limbã, educa]ie, muncã. Sunt oare
capabili sã rãspundã la cerin]ele unor
societã]i civilizate sau î[i pãrãsesc ]ãrile
de obâr[ie, atra[i de mirajul Occidentului? Indiferent care ar fi cauzele
acestor imigra]ii masive, asistãm la o
competi]ie între marile puteri SUA, Rusia,
China, pe multiple planuri: economic,
militar, cultural, educa]ie. China, prin
numãrul mare de locuitori, al cincilea om
al Terrei este chinez (în curând al
patrulea), are un numãr enorm de
muncitori, de elevi [i studen]i, în sfâr[it,
de licen]ia]i. Pentru a con[tientiza mai
bine for]a economicã [i militarã a Chinei
este utilã lectura cãr]ii lui Robert D.
Kaplan „Butoiul cu pulbere al Asiei.
Marea Chinei de Sud [i sfâr[itul
stabilitã]ii în Pacific”, 2016. În ceea ce
prive[te rãspândirea culturii chineze este
de admirat penetrarea masivã pe toate
continentele. Astfel, în acest moment,
existã peste 851 de Institute
Confucius în 126 de ]ãri, unde se
studiazã cultura [i limba chinezã. În
România astfel de institute existã la
Cluj-Napoca [i Bucure[ti, dupã cum
spune Andrei Marga în volumul
„Ascensiunea globalã a Chinei”, 2015,
de[i dna Lumini]a Bãlan în „Un loc al
cercetãrii [i rafinamentului. Institutul
Confucius din cadrul Universitã]ii din
Bucure[ti” (v. „Dilema veche” nr. 719,
30 noiembrie - 6 decembrie, 2017, p.
VII), spune cã primul Institut Confucius
din România s-a deschis în 2016 la Sibiu.
În sfâr[it, la pagina 227, Andrei Marga
precizeazã cã în România existã opt

Institute Confucius. Evident, prin
penetrarea [i rãspândirea culturii chineze
se asigurã un alt tip de cucerire: „Devine
tot mai limpede cã figura sa tutelarã,
Confucius, nu a lãsat mai pu]in decât
Socrate, chiar dacã a vorbit înainte de
descoperitorul maieuticii, iar ceea ce a
fãcut pentru poporul sãu [i umanitate stã
alãturi de ceea ce au fãcut Moise sau
Cicero” (p.64). Soarta lumii actuale este
decisã de puterea economicã [i militarã,
încât este de dorit ca cele trei
supraputeri SUA, Rusia, China, sã
ajungã la o în]elegere, care sã asigure
stabilitatea lumii contemporane. Însã nu
trebuie excluse din aceastã competi]ie
India, Pakistanul, Brazilia, iar recentele
[i repetabilele experien]e ale Coreei de
Nord cu rachete balistice îngrijoreazã.
În pofida dezvoltãrii în exces, lumea
contemporanã se confruntã cu problema
sãrãciei care se extinde ca o plagã [i în
]ãrile supradezvoltate. Aceastã sãrãcie
faciliteazã reapari]ia unor boli, odinioarã
eradicate. În ceea ce prive[te cleptocra]ia
– existã, în acest sens, o zi Interna]ionalã
Anticorup]ie –, este citat secretarul de
stat John Kerry, din 2014 (pp.99-100),
între altele, se cere ca guvernele sã dea
socotealã cetã]enilor [i sã fie respectat
statul de drept. În treacãt fie zis, acest
îndemn ar trebui cunoscut [i de cãtre
membrii guvernelor României de dupã
1990. În sfâr[it, este citat [i pre[edintele
chinez Xi Jinping: „oficialii de la toate
nivelurile sã manifeste strictã
autodisciplinã, sã-[i întãreascã educa]ia
[i sã se ab]inã, ei [i propria familie. Este
absolut inadmisibil sã se abuzeze de
puterea personalã pentru câ[tiguri
personale sau sã se caute privilegii”
(p.100). Pe aceea[i linie sunt men]ionate
cãr]i ale unor autori arabi din secolul al
XI-lea care condamnau corup]ia. Dacã
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constatãm cã gândirea lui Confucius –
„Nu meritã sã discu]i cu un învã]at care
vrea sã cerceteze adevãrul, dar se
ru[ineazã
de
mâncarea
[i
îmbrãcãmintea sãrãcã-cioasã”, p.224 –
, se aseamãnã cu a lui Seneca. Iatã,
bunãoarã, ce spune Seneca adresânduse lui Luciliu (v. Seneca, „Scrisori cãtre
Luciliu”, Ed. {tiin]ificã, 1967, p.45):
„alege-]i din când în când câteva zile,
mul]ume[te-te în acest timp cu cât mai
pu]inã [i cât mai proastã mâncare; cu
haine aspre [i ponosite [i zi-]i: «De asta
mã temeam?»... Patul de lemn, cerga,
pâinea tare [i proastã sã fie de-adevãrat.
Fã acest lucru trei-patru zile la rând,
uneori [i mai multe; dar asta sã nu fie o
joacã, ci o experien]ã. Când te vei sãtura
cu douã parale, atunci, crede-mã Luciliu,
vei tresãlta de bucurie [i-]i vei da seama
cã, spre a trãi fãrã griji, n-ai nevoie de
noroc; cât ]i-e de ajuns pentru trebuin]ele
tale î]i dã [i nenorocul...” Uniunea
Europeanã se confruntã cu numeroase
probleme [i crize provocate de mi[cãri
secesioniste, iar pericolul islamizãrii
este real, musulmanilor recomandânduli-se: „Adapta]i-vã, dar nu vã integra]i”.
Anual, în Europa occidentalã se
stabilesc aproximativ jumãtate de milion
de oameni din diferite pãr]i ale Terrei,
creându-se astfel multiculturalismul.
Asistãm, astfel, dupã cum socotesc
câ]iva teoreticieni olandezi la ivirea unei
lumi noi, apãrutã în Extremul Orient, ce
va eclipsa Europa. Iar în ceea ce ne
prive[te pe noi, românii, Andrei Marga
este uimit de cultura modestã [i
avengura intelectualã a celor care decid
integrarea europeanã (p.262). Rusia prin
teritoriul imens [i mutarea capitalei de
la Sankt-Petersburg la Moscova, pentru
a fi mai greu de cucerit, dã fiori Europei.
Încercãrile anterioare (Carol XII, Napoleon, Hitler) au fost soldate cu e[ecuri
umilitoare. Actualmente, Rusia este

Mihai Perca

Mihai Perca

pãtrundem mai adânc în istorie, putem
cita „Codul de legi” al lui Hammurabi
scris pe o lespede de piatrã aflatã astãzi
la Muzeul Luvru, în care ho]ia este sever
pedepsitã. O altã racilã a lumii
contemporane o reprezintã terorismul,
care s-a institu]ionalizat, producând
numeroase victime în diverse ]ãri:
„Devenind global [i fiind organizat
riguros, pe baza unei strategii
surprinzãtoare, terorismul trebuie
abordat ca un fenomen deloc secundar
al lumii în care trãim, care nu dispare
prin aceea cã fãptuitorii au fost prin[i sau
lichida]i” (p.110). Este citat Samuel Huntington care în „Ciocnirea civiliza]iilor”
considerã cã diversitatea religiilor duce
la ciocnirea dintre civiliza]ii. Marile puteri:
SUA, Uniunea Europeanã, China, Rusia
trebuie sã se punã de acord în
combaterea terorismului. Dupã opinia
noastrã ace[ti terori[ti moderni
ac]ioneazã ca odinioarã, în Evul Mediu,
„secta asasinilor” condusã de un Imam,
un Maestru sau Bãtrânul de pe Munte.
Cei care se angajau sã comitã asasinate
erau ademeni]i cu recompense în
Paradis. Aceastã sectã a asasinilor a
fost distrusã de hanul mongol Möngke,
a cãrui asasinare fusese pusã la cale.
Ca urmare a acestei nesiguran]e se
pãtrunde în societatea mondialã a
riscului (Ulrich Beck). Aceastã
nesiguran]ã [i riscul rãzboaielor l-au
determinat pe Kant sã gândeascã la o
pace eternã, iar în secolul al XX-lea au
fost create Societatea Na]iunilor [i ONU.
S-a ajuns astfel la concluzia cã lumea
este condusã din umbrã de un Guvern
mondial (v. „Guvernarea secretã a lumii.
Istoria secretã ce leagã între ele Comisia
Trilateralã, Francmasoneria [i Marile

Piramide”, de Jim Marrs [i „Clubul
Bilderberg” de Cristina Martin). Astfel de
încercãri de a se constitui un stat universal au mai existat în decursul istoriei
prin ac]iunile lui Alexandru cel Mare [i
Genghis Khan, iar tradi]ia indianã
men]ioneazã existen]a unui rege universal. În sfâr[it, ultimele douã pãr]i ale
cãr]ii lui Andrei Marga sunt consacrate
op]iunilor de viitor ale unor state
contemporane. A[adar, prima analizã
este dedicatã Americii, care în 1990
rãmãsese „singura supraputere efectivã,
ca prestigiu [i putere fãrã egal” (p.159).
Dezvoltarea impetuoasã a SUA va continua pe multiple planuri, chiar dacã un
numãr de state cautã sã-i limiteze
ascensiunea, încât concluzia lui Andrei
Marga este tran[antã: „De aceea,
prevestirile conform cãrora SUA vor
împãrtã[i, în mod fatal, chiar în timpul
actualelor genera]ii, soarta altor imperii
nu se vor împlini” (p.166). În aceste
condi]ii, noul pre[edinte american,
Donald J. Trump, se confruntã cu
probleme dificile de rezolvarea cãrora
atârnã prestigiul [i puterea Statelor
Unite. Principalul concurent al Americii
la hegemonia lumii este, fãrã îndoialã,
China. Aceastã ]arã imensã ca suprafa]ã
[i numãr de locuitori cunoa[te dupã
1978 o dezvoltare rapidã. Totul a fost
posibil dupã deschiderea promovatã de
Deng Xiaoping, care de[i era con[tient
de neîn]elegerile cu Rusia, Vietnamul [i
India, voia sã aibã bune rela]ii cu SUA.
Reia tradi]ia ce urcã pânã la Confucius
[i pune accentul pe meritocra]ie. Politica
sa este urmatã de Jiang Zemin [i Hu
Jintao. În sfâr[it, se constatã continua
rãspândire a cre[tinismului în China [i
revenirea la filozofia lui Confucius, prilej
pentru Andrei Marga de a discuta
„Analectele confucianiste”, cu numeroase reproduceri de maxime
comentate. Spre surprinderea noastrã
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american S. N. Kramer (v. „Istoria începe
la Sumer”), sumerienii ar constitui o mai
veche civiliza]ie. Se mai poate consulta
„Zei, morminte, cãrturari” de C. W.
Ceram. Expedi]ia lui Alexandru cel Mare
care-l învinge pe Darius III Codomanul
în trei bãtãlii (Granicos, Issos,
Gaugamela) a fost purtatã ca o revan[ã,
inten]ia regelui macedonean fiind aceea
de a construi un imperiu universal. În
ceea ce prive[te Turcia ce urmeazã
Imperiului Otoman – sã ne amintim,
bunãoarã, de încercãrile din 1529 [i 1683
de a cuceri Viena –, uime[te prin
explozia demograficã, prin dezvoltarea
tehnico-[tiin]ificã, fiind, totodatã, o putere
militarã de temut, iar actualul pre[edinte
Erdoðan, prin reîntoarcearea la islamism,
dore[te sã redea Turciei ceva din
splendoarea de odinioarã. Dintre statele
Europei Centrale, Polonia [i Ungaria
aspirã la mai mare importan]ã, la

prestigiu în lumea contemporanã. În
sfâr[it, partea a cincea este consacratã
României. Astfel, Andrei Marga
constatã, cu pãrere de rãu, cã România
se confruntã cu multe deficien]e:
democra]ia desfiguratã, educa]ie în
declin, emigra]ie excesivã, dezindustrializare, lipsa autostrãzilor, sãrãcie
endemicã, suprafe]e de pãmânt
nelucrate, pãduri defri[ate haotic, încât
pentru redresarea ]ãrii sunt necesare
mãsuri severe, oameni competen]i care
sã lucreze în folosul ]ãrii, nu al celui personal, eradicarea corup]iei, a nepotismului
[i a furtului intelectual. Asemenea Lucian
Boia (v. „Suveranii României. Monarhia,
o solu]ie?”, 2014), Andrei Marga discutã
despre oportunitatea monarhiei [i
întâlnirile cu regele Mihai I. Încheierea,
anexele completeazã un volum de
excep]ie, bazat, între altele, pe o
bibliografie la zi în diverse limbi strãine.
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condusã de Vladimir Putin, care a preluat
puterea de la Boris El]în cu
recomandarea: „Ai grijã de Rusia!” Evident, despre liderul de la Kremlin s-au
scris numeroase cãr]i, Andrei Marga
citându-l pe Steven Lee Myers, tradus
în limba românã [i al altora,
deocamdatã, inaccesibili publicului
românesc. Însã ce este de remarcat e
faptul cã despre Putin s-au scris [i cãr]i
potrivnice: Stanislav Belkovski a realizat
o biografie interzisã, dar tradusã în limba
românã. Putin s-a confruntat cu disiden]i
(Litvinenko, Anna Politkovskaia, Boris
Nem]ov care au dispãrut), are probleme
cu marii oligarhi (Abramovici,
Berezovski, Gusinski, Hodorovski), cu
cecenii, din pãcate neabordate de Andrei
Marga. Însã, printre prietenii lui Vladimir
Putin se numãrã Silvio Berlusconi,
Gerhard Schröder, prin]ul Albert de Monaco. Evident, dintre puterile occidentale
Germania, Fran]a [i Marea Britanie se
remarcã prin efervescen]ã economicã,
intelectualã, [tiin]ificã [i culturalã, iar ca
puteri militare nu sunt de neglijat.
Retragerea Marii Britanii din Uniunea
Europeanã va slãbi uniunea creând
premise pentru alte retrageri. O
amenin]are la adresa lumii moderne o
reprezintã, din pãcate, islamul, care prin
ac]iunile sale teroriste îngrozesc lumea,
iar prin cele douã direc]ii ale
mahomedanismului (sunni]ii [i [ii]ii) dau
na[tere la discordii [i revolte. Rãspândi]i
în lume în anul 70 d. Hr. de împãratul
roman Titus, evreii se stabilesc în
Europa (Spania, Anglia, Fran]a,
Germania de unde sunt expulza]i) apoi
în ]ãrile din rãsãritul Europei [i în
Imperiul Otoman, alcãtuind o diasporã
viabilã, care a durat mai mult decât
aceea din Babilon (v. Hans Küng,
„Iudaismul”). Prin constituirea statului
Israel (1948), evreii se reîntorc în patria
strãmo[eascã impunându-se astãzi ca
una dintre ]ãrile prospere ale lumii. Ce
este de dorit e faptul ca Israelul sã
conve]uiascã în pace cu palestinienii, cu
]ãrile arabe înconjurãtoare, sã fie gãsite
solu]ii de aplanare a conflictelor, iar
pacea sã fie restabilitã în Orientul
Mijlociu. Continua dezvoltare a Israelului
din punct de vedere [tiin]ific, tehnologic,
cultural, militar îl îndeamnã pe Andrei
Marga sã creadã cã „Israelul nu este în
pericol de a sucomba [i nu depinde de
Statele Unite pentru a supravie]ui”
(p.375). Dintre puterile emergente,
Turcia, Iranul se impun aten]iei lumii
contemporane, statele actuale succed
unor puteri ce au îngrozit Europa: întâi
Iranul (vechea Persie, care prin Darius I
a ajuns pânã în Dobrogea, apoi, la
Maraton este învins de greci, în fine, la
Salamina, Xerxes prive[te neputincios
la e[ecul expedi]iei sale –, socotit de
Andrei Marga ca unul dintre primele
popoare ale lumii, însã dupã istoricul

Note
Note:
*Andrei Marga ORDINEA VIITOARE A
LUMII, Ed. Niculescu, 2017, 469 p.

“Lui Genghis Khan, nu soarta i-a
fãurit destinul; [i l-a fãurit el singur...
Bãiatul care avea sã devinã Mare Han a
crescut într-o lume de violen]ã tribalã
extremã, definitã de crime, rãpiri [i luãri
în sclavie... Din aceste începuturi aspre
a deprins, în cele mai cumplite detalii,
gama completã a trãirilor omene[ti:
dorin]ã, ambi]ie [i cruzime... La orice
nivel [i din orice perspectivã,
dimensiunile [i amploarea victoriilor lui
Genghis Khan desfid limitele oricãrei
imagina]ii [i pun la grea încercare
resursele explica]iilor [tiin]ifice.” (Jack
Weatherford).
Între marii comandan]i de o[ti,
plãmãdi]i în strãfundurile Asiei, Attila,
Genghis - han [i Timur Lenk, hanul mongol este socotit de Nehru ca fiind cel mai
mare cuceritor [i fãuritor de imperii, de[i
Arnaud Blin îi acordã întâietate lui Timur
Lenk (v. Arnaud Blin, „Timur Lenk”,
editura Corint, 2013). Chestiunea
întâietã]ii comportã discu]ii detaliate:
într-un timp scurt Attila, Genghis Khan,
Timur Lenk [i înaintea lor Alexandru cel
Mare, Darius III Codomanul au fãurit
imperii uria[e, care, din pãcate, au
dispãrut odatã cu creatorii lor. Aceea[i
soartã a avut-o imperiul francez al lui
Napoleon Bonaparte [i imperiul german
creat de Wilhelm I. Ca duratã în timp
numai imperiul roman, apoi cel bizantin
au dãinuit câte un mileniu. Cu aceste
gânduri am început lectura unei cãr]i de
excep]ie datorate unui specialist
american, Jack Weatherford*, consacratã lui Genghis Khan [i bazate pe o
bibliografie bogatã, din care nu lipse[te
Jean-Paul Roux, autor al altei exegeze
dedicate Marelui Han mongol, tradusã
în limba românã în 2008. Structuratã în
trei pãr]i („Domnia terorii în stepã: 11621206, Rãzboiul mondial mongol: 12111262, Rena[terea globalã: 1262-1962")
[i zece capitole, J.W. î[i propune sã
examineze condi]iile în care Temugin
reu[e[te sã-[i impunã voin]a [i sã fie
ales Mare Han. Pentru realizarea acestei
exegeze, J.W. strãbate o mare parte a
continentului asiatic, iar în Mongolia
actualã zãbove[te aproximativ cinci ani.
De mare ajutor i-a fost lucrarea „Istoria
secretã a mongoliilor”, gãsitã într-o
versiune chinezã la Beijing [i tradusã
astãzi în englezã [i mongolã. Evident,
Genghis Khan a intrat în aten]ia
scriitorilor, bunãoarã, Chaucer [i Voltaire,
iar prin incursiunile mongole în Europa
[i înfrângerea unor armate puternice (pe

ru[i [i cumani, la Kalga, în 1223, [i pe
unguri, la Mohi, în 1241), mongolii au
îngrozit Europa. În expansiunea lor
europeanã din 1241, mongolii au pustiit
localitã]i din Transilvania, de pildã,
Bistri]a-Nãsãud [i Sibiu. Nãscut în 1162
(Anul Calului), de[i Jean-Paul Roux
indicã anul 1155, Genghis Khan avea în
pumnul drept un cheag de sânge ce-i
prefigura viitorul belicos. Copilul abia
nãscut este numit de tatãl sãu, Yesügei
Temugin, dupã numele unui tãtar ucis în
luptã. Mama, Hoelun, a mai nãscut încã
patru copii. Copilãria lui Temugin, în
parte, este necunoscutã, dar se
presupune cã a fost dificilã, cu atât mai
mult cu cât, tatãl, Yesügei, intuia cã între
Temugin [i fratele vitreg (Behter) va
exista o rivalitate. Temugin este
încredin]at unei familii cu a cãrei fiicã,
Börte, este logodit, iar Yesügei, la
întoarcere, este otrãvit de un grup de
tãtari care l-au recunoscut. Temugin [i
Jamuha devin fra]i de sânge. Înva]ã de
mic sã cãlãreascã, sã tragã cu arcul,
sã foloseascã lasoul. Despãr]it de Börte,
Temugin o regãse[te dupã mai mul]i ani,
timp în care Börte fusese so]ia unui
merkid, îl na[te pe Jochi (vizitatorul,
oaspetele), iar Jamuha îl trateazã cu
superioritate pe Temugin, a[a încât,
acesta se desparte de fostul prieten,
dorind sã devinã han („conducãtorul [i
unificatorul recalcitrantului neam mongol”, p.98). A urmat un sfert de secol de
lupte fratricide între doi rivali, Temugin
[i Jamuha, care-[i disputau [efia
mongolilor. În 1189, Temugin convoacã
un sfat ( huraltai ) pe malul Lacului
Albastru, unde urma ca Temugin sã fie
confirmat ca han al mongolilor. Pentru
Jamuha, Temugin era un „parvenit
obraznic”. Cruzimea lui Jamuha a
înclinat balan]a alegerii în favoarea lui
Temugin. Într-o nouã luptã, Temugin este
rãnit la gât de o sãgeatã, în sfâr[it, în
1203, Temugin, sub influen]a altor triburi
turcice, întreprinde o reformã a armatei
mongole [i decide formarea unui teritoriu
închis, inaccesibil strãinilor. Încercarea
lui Temugin de a ob]ine de so]ie pentru
fiul sãu Jochi, pe fiica lui Ong-han este
soldatã cu un e[ec. Dejoacã un plan de
asasinare a sa de cãtre Ong-han, apoi,
în 1204, are loc bãtãlia decisivã pentru
controlul Mongoliei. De-a lungul vie]ii,
Temugin întrebuin]eazã diferite tactici de
luptã, care s-au dovedit inspirate: Tufi[ul
Mi[cãtor (Forma]iunea Stufoasã),
Forma]iunea Lac, Deltã, Stolul de Corbi
(Stelele Cãzãtoare), Atacul Tãcut. În
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1205, Jamuha este predat lui Temugin
de oamenii sãi, care sunt executa]i [i-i
propune lui Jamuha sã redevinã tovarã[i,
acesta cerându-i sã fie ucis ca un nobil.
În 1206 (Anul Tigrului), Temugin
convoacã un huraltai „probabil cel mai
numeros [i mai important sfat ]inut
vreodatã în istoria stepelor” (p.132).
Acum, Temugin stãpânea un teritoriu
imens, cu o popula]ie de aproximativ un
milion de oameni, pentru care alege
numele Yeke Mongol Ulus, Marea
Na]iune Mongolã: „Pentru sine, Temugin
a respins vechile titluri tribale de Gurhan sau Tayang-han, alegând în schimb
titlul pe care oamenii probabil cã i-l
dãduserã deja, acela de Chinggis-Khan,
ajuns cunoscut în Occident în varianta
persanã de Genghis Khan” (p.133). Au
urmat ceremonii publice impresionante
descrise de vizitatori [i cronicari. O astfel
de descriere apar]ine francezului
François Pétis de la Croix (secolul XVII),
care a avut la dispozi]ie documente
persane [i turce[ti, astãzi dispãrute. De-a
lungul timpului, Imperiul Mongol a fost
vizitat de numero[i soli europeni trimi[i
de cãtre Papã sau diver[i monarhi, dupã
cum [i hanii mongoli trimiteau mesageri
în Europa. Odatã instalat cu puteri
depline, Genghis Khan trece la noi
mãsuri de reformare a statului mongol:
reorganizeazã [i mãre[te efectivele
armatei, interzice rãpirea femeilor, acordã
libertate religioasã, proclamã respectarea legii chiar [i de cãtre suveran
(mãsurã la care s-a renun]at la câteva
decenii dupã dispari]ia lui Genghis
Khan), introduce un sistem de scriere,
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creeazã un sistem po[tal pe tot
cuprinsul imperiului, cu sta]ii de schimb
la 30 de kilometri. Pentru distan]ele
scurte se foloseau altfel de metode:
fãclii, sãge]i [uierãtoare, foc, fum,
steaguri. Dupã reorganizare, Genghis
Khan trece la supunerea altor semin]ii:
„Ceea ce a început ca un raid-fulger
asupra ora[elor de la sud de Gobi, în
cãutare de mãtãsuri [i flecu[te]e, se
transformase într-un rãzboi de trei
decenii, cum nu mai vãzuse lumea.
Genghis Khan [i-a petrecut urmãtorii 15
ani de via]ã luptând pe întreg cuprinsul
Asiei. Dupã moartea lui, rãzboiul a fost
lãsat mo[tenire descenden]ilor, care,
vreme de douã genera]ii, au continuat
sã înglobeze noi ]ãri [i noi popoare”
(p.181). În secolul al XIII- lea, în aceastã
parte a lumii civiliza]iile arabã, turcicã,
persanã cuprindeau ]ãri bogate material
[i cultural, de]inând, totodatã
suprema]ia în [tiin]e: „În vreme ce
Europa, China [i India nu au reu[it sã
ajungã decât la nivelul unor civiliza]ii de
importan]ã regionalã, musulmanii s-au
apropiat cel mai mult de statutul de
civiliza]ie de talie mondialã, lãudându-se
cu tehnologii, comer] [i educa]ie extrem
de sofisticate. Dar decãderea acestei
lumi avea sã fie pe mãsura mãririi sale distrugerea adusã în copitele cailor de
invazia mongolã a fost mai cruntã aici,
decât în orice alt col] de lume” (p.190).
Curând, Genghis Khan este socotit
invincibil. Spre deosebire de alte
popoare, mongolii nu practicau tortura,
mutilarea, schilodirea, dar condamnãrile
la moarte efectuate fãrã vãrsare de
sânge erau la fel de cumplite. Dacã
armatele epocii îngrozeau prin actele de
ferocitate [i cruzime, mongolii îngrozeau
prin iu]eala [i eficien]a victoriilor. Ora[ele
revoltate erau pedepsite sever. Moartea
în luptã a ginerelui lui Genghis Khan,
Tokuchar, [i a nepotului preferat,
Mutugen (fiul lui Chagatai) a dus la
pedepsirea exemplarã a locuitorilor.
Împlinind 60 de ani, Genghis Khan se
gânde[te la succesiune, dar rivalitã]ile
din familia Marelui Han, neîn]elegerile
dintre fiii sãi vor accentua criza. Jochi,
fiul cel mare, este respins de Chagatai
pe motiv cã era bastard merkid, care-l
propune ca han pe Ögedei „un om blând,
politicos [i be]iv” (p.208). Acum,
Genghis Khan constatã cu amãrãciune
cã, preocupat de unitatea imperiului, nu
acordase aten]ie specialã celor patru fii
ai sãi, care nu se ridicau „la înãl]imea
cerin]elor administrãrii unei împãrã]ii...”
(p.210). În cursul ultimei campanii
împotriva tangu]ilor (1226-1227), pe când
traversa de[ertul Gobi, Genghis Khan
vâneazã cai sãlbatici, este rãsturnat din
[a, sãnãtatea i se înrãutã]e[te [i refuzã
sã se întoarcã acasã, iar dupã câteva
luni moare. Înainte de moartea sa,
Marele Han discutase cu un imam de la

curtea sa, cãruia i-a spus: „Un nume de
temut va rãmâne lumii dupã mine”
(p.218). Apoi, într-o scrisoare cãtre un
cãlugãr taoist din China, Genghis Khan
î[i examineazã via]a cu împliniri [i
nereu[ite. }elul sãu fusese acela de a
uni „întreaga lume într-o singurã
împãrã]ie” (p.220), idee întâlnitã [i la
Alexandru cel Mare, în tradi]ia indianã
(un rege universal), poate la Carol
Quintul. Domnia lui Ögedei este marcatã,
de la bun început, de fapte generoase,
de petreceri neîntrerupte, în fine, alege
un loc în inima Mongoliei, unde ridicã
capitala Karakorum (pietrele negre - ziduri
negre). Apoi, a construit lãca[uri de cult
pentru budi[ti, musulmani, taoi[ti [i
cre[tini. Se pun la cale noi campanii de
pradã. Subedei propune invadarea
Europei. Se trimit armate în China, iar
Batu-han (fiul lui Jochi) invadeazã
Europa: „Cei cinci ani de campanie în
Europa au fost punctul culminant al
puterii militare mongole, aproape totul
mergând conform planului” (p.239).
Alãturi de Batu-han armatele mongole
din Europa erau conduse de Subedei [i
Möngke. Europa este pustiitã, iar în jurul
mongolilor se iscarã tot felul de ipoteze,
chiar [i aceea cã ar fi un trib evreiesc
pierdut. În acest fel în Europa
occidentalã începe persecu]ia evreilor
(p.256). Invazia mongolã este opritã prin
moartea lui Ögedei (11 decembrie 1241),
aici strecurându-se o inadverten]ã:
„Astfel, la numai patru ani de la dispari]ia
lui Genghis - han, to]i cei patru fii ai sãi
erau mor]i ...” (p.258), de fapt, între 1227
[i 1241 sunt 14 ani. Au urmat câ]iva ani
când imperiul mongol este condus de
femei, apoi, în 1246 Mare Han ajunge
Güyük, care se stinge în 1248, probabil
asasinat. Între 1251-1259, Mare Han
este Möngke. Alegerea sa este urmatã
de festivitã]i [i ospe]e. Expansiunea

mongolã continuã în Persia, Bagdad,
Siria, Turcia, teritorii ale dinastiei Sung,
mongolii ajung în Vietnam, Laos, Burma.
Vor lichida secta asasinilor condusã de
un imam, Maestru, Bãtrânul de pe
Munte. S-a încercat fãrã succes
asasinarea lui Möngke. Expansiunea
mongolã în Vest este opritã de mameluci
pe data de 3 septembrie 1260. În partea
cealaltã a lumii, Kubilai, întemeietor al
dinastiei chineze Yuan, era lipsit de
elanul rãzboinic al mongolilor, înclinat
mai mult spre o via]ã de lux [i petreceri.
Evita efortul fizic [i militar. Dupã moartea
lui Möngke (11 august 1259), s-a renun]at
la alegerea unui nou han. Hülegü
stãpânea o bunã parte din Orientul
Mijlociu cu ora[e bogate [i pã[uni
mãnoase. Sub Möngke se realizase
extinderea maximã a Imperiului Mongol.
Ariq Bohe (Otchingen, Prin]ul Vetrei),
pretindea statutul de Mare Han. Se
îmbolnãve[te [i moare subit în 1266. În
ceea ce-l prive[te pe Kubilai, acesta „nu
se ridica la înãl]imea lui Genghis - han,
dar a pornit într-o aventurã nu mai pu]in
mãrea]ã decât a lui” (p.309). Trece la
ridicarea unei noi capitale, în 1272,
Hanbalîk (Ora[ul Hanului), iar chinezii îi
spuneau Dadu (Marea Capitalã), astãzi
Beijing, ora[ cosmopolit populat cu diverse semin]ii. În mijlocul ora[ului,
Kubilai a conceput un paradis mongol „Ora[ul Interzis” --, unde pu]ini strãini
aveau acces: „De[i Kubilai [i urma[ii sãi
au dus o via]ã publicã de împãra]i
chinezi, în spatele zidurilor Ora[ului
Interzis au perpetuat stilul de via]ã specific neamurilor din stepã” (p.312).
Kubilai trece la impunerea unor mãsuri
administrative, solicitã speciali[ti
musulmani [i europeni, înlãturã
birocra]ia, introduce banii de hârtie,
construie[te [i înfiin]eazã [coli primare,
redeschide Academia Hanlin, fondeazã
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nou Ora[ Interzis. În fine, în secolul al
XIV-lea, Asia Centralã este cuceritã de
Timur cel [chiop, care pretindea cã este
urma[ al lui Genghis Khan. În Europa,
vestea prãbu[irii Imperiul Mongol ajunge
târziu. Expedi]iile maritime ale lui
Cristofor Columb sunt efectuate cu
scopul de a ajunge pe mare în Mongolia.
Dacã Chaucer scrisese admirativ despre
Genghis Khan, nu acela[i lucru îl va face
Montesquieu (în „Despre spiritul legilor”,
îi considera pe mongoli ca fiind „poporul
cel mai singular de pe pãmânt”, p.388)
[i Voltaire. În sfâr[it, se întocmesc
studii [tiin]ifice asupra mongolilor:
contele de Buffon, J.Fr. Blumenbach,
Robert Chambers, urma]i de al]i
cercetãtori din secolele al XIX-lea [i al
XX-lea. Pentru a se justifica influen]ele
mongole în rasa europeanã sunt învinui]i
evreii, „deoarece se încruci[aserã cu
khazarii [i alte triburi din stepe [i apoi
aduseserã cu ei bagajul acesta genetic
degradat, rãspândindu-l în toatã Europa”
(p.394). Pe baza acestor ipoteze se
formeazã teoria Pericolului Galben [i
teama de asiatici. În secolul al XX-lea,
Mongolia este împãr]itã între Rusia [i
China. Dupã 1990, Mongolia revine între
vechile ei grani]e [i la stilul tradi]ional
de via]ã. Concluzia lui Jack Weatherford
este edificatoare: „De[i mo[tenitor al unui
trecut tribal ancestral, Genghis Khan a
influen]at decisiv formarea lumii moderne
a comer]ului, comunica]iilor [i marilor
state seculare” (p.404). Evident, ne
aflãm în fa]a unei lucrãri captivante, pline
de surprize culturale, economice,
militare [i politice, care se cite[te cu
real folos [i profit.

Mihai Perca

{coala de Limbã Mongolã (1269), apoi,
Universitatea Na]ionalã Mongolã (1271),
ambele cu sediul în Hanbalîk. În 1281,
Kubilai-han a ini]iat o expedi]ie pentru
descoperirea izvoarelor Fluviului Galben
(Fluviul Negru, cum era numit de
mongoli): „A creat noi departamente [i a
plãtit cãrturari care sã consemneze
evenimentele timpului, sã editeze [i sã
retipãreascã textele vechi, [i sã se
ocupe de arhive” (p.321). Încercãrile lui
Kubilai de a supune Japonia, în 1274 [i
1279 au fost soldate cu e[ecuri, apoi a
dorit sã-[i extindã domina]ia spre Sud
(Java), China devenind astfel o mare
putere maritimã, dar insuccesele
limiteazã extinderea mongolã. Perioada
maximei expansiuni mongole este
cuprinsã între 1242-1293, grani]ele
imperiului fiind delimitate de patru mari
confruntãri armate: Polonia, Egipt, Java,
Japonia: „Imperiul Mongol va supravie]ui
vreme de încã un secol, dar, la numai
trei genera]ii de la întemeiere, dãdea deja
semne cã rãtãcise drumul” (p.338). În
timpul dinastiei mongole, mii de chinezi
se stabilesc în ]ãrile din sud-estul Asiei.
Asupra popula]iilor cucerite, mongolii nu
[i-au lãsat amprenta vizibilã. Dar Kubilaihan [i-a continuat reformele prin
înfiin]area Biroului pentru Stimularea
Agriculturii (1261), al Promovãrii
Bumbacului, construie[te spitale,
înfiin]eazã Academia pentru Studiul
Calendarului, Oficiul Na]ional de Istorie,
se tipãresc bro[uri de popularizare
(p.360). Influen]atã de unele descoperiri
fãptuite în China mongolã (tiparul, praful
de pu[cã, busola) „Europa a pã[it în
Epoca Rena[terii. Dar nu era vorba de o
rena[tere a lumii greco - romane clasice,
ci de o preluare, o transplantare a
Imperiului Mongol, pe care europenii l-au
adaptat la nevoile [i cultura lor” (p.365).
În acest sens, trebuie men]ionatã o carte
a lui Gavin Menzies, „1434. Anul în care
China a aprins scânteia Rena[terii
italiene”, în care se demonstreazã cã
multe dintre inova]iile renascentiste sunt
datorate Chinei: „De[i idealurile Greciei
[i ale Romei au jucat un rol important în
epoca Rena[terii, eu înaintez ipoteza
potrivit cãreia transferul de capital
intelectual dinspre China spre Europa a
fost scânteia care a declan[at
Rena[terea europeanã” (op.cit., p.13). În
sfâr[it, la mijlocul secolului al XIV-lea,
lumea se confruntã cu o spaimã teribilã
cauzatã de epidemia de ciumã, care se
extinde cu rapiditate. Din nou sunt
învinui]i evreii, care sunt persecuta]i [i
uci[i. Schimbarea de dinastie în China
– Ming, 1368-1644 –, a contribuit la
renun]area la multe dintre inova]iile
introduse de Kubilai-han: în politica
monetarã, în religie, în comer], China
devenind o ]arã închisã, iar chinezii
stabili]i în exterior au fost abandona]i.
Capitala este mutatã la Nanjing cu un

Liviu Chiscop
Apãrutã recent sub egida prestigioasei
edituri Salonul literar , remarcabila
înfãptuire lexicograficã a colegului Culi]ã
Ioan U[urelu, purtând titlul Vrancea
literarã. Antologia scriitorilor vrânceni (douã
volume, în 2016 [i, respectiv, 2017), îi
aduce din nou pe condeierii acestui
strãvechi ]inut de legendã în fa]a supremei
instan]e pe care o reprezintã istoria
literaturii [i culturii române, unde jura]i sunt
cititorii - mai aviza]i sau mai pu]in
aviza]i, speciali[ti ori nespeciali[ti, dar cu
to]ii interesa]i de evolu]ia [i stadiul actual
al fenomenului cultural vrâncean. Este, de
fapt, ceea ce [i-a propus autorul
însu[i, care mãrturise[te în prefa]a la
volumul I, cã a considerat ca fiind „foarte
importantã cunoa[terea în detaliu a
mediului literar vrâncean [i propagarea (prin
aceastã cunoa[tere) a tuturor valorilor
existente”, întrucât „pe acest teritoriu plin
de legende existã o mi[care literarã
efervescentã”, concretizatã în activitatea
celor „peste 80 de scriitori care se
manifestã prin talentul lor, în diferite specii
literare”, precum [i în cele „trei-patru
reviste literare importante, în care gãsim
permanent noutã]i atât în crea]ie, cât [i în
critica [i teoria literarã”.
Iar în finalul unui cuvânt-înainte
a[ezat în fruntea volumului II, coordonatorul antologiei spune cã aceasta „se
vrea un pãstrãtor al memoriei valorilor
vrâncene de-a lungul timpurilor,
îndemnându-i pe cei din viitor sã continue
cele începute de cãtre înainta[i, ba chiar
sã-i întreacã atât în profunzime, cât [i în
numãrul de opere literare consistente [i
perene adunate sau scrise”. A[adar,
avem aici un îndemn direct adresat de
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autor la preluarea [tafetei de cãtre tinerele
genera]ii, în spiritul acelui vers din Hora]iu
- „quasi cursores vite lampada tradunt” („ca
ni[te alergãtori î[i transmit fãclia vie]ii”) a[ezat cândva de cãrturarul Gh.
Vrabie drept motto pe coperta unei lucrãri
similare, intitulate Bârladul cultural
(1938). Am adus vorba de aceastã scriere
de acum opt decenii a lui Gh. Vrabie nu
întâmplãtor, ci pentru a ilustra adevãrul cã
o lucrare de anvergura [i complexitatea
celei de care ne ocupãm aici se cere a fi
plasatã - întotdeauna [i în chip
obligatoriu - în contextul celor cu
tematicã similarã, stabilindu-se inerentele
filia]ii [i afinitã]i. În acest sens, trebuie
amintit aici cã Bârladul cultural al lui Gh.
Vrabie, alãturi de alte câteva titluri
apar]inând concitadinului sãu G. G.
Ursu [i anume Istoria literarã a Bârladului
(1936), Antologia scriitorilor bârlãdeni
(1937), Tecuciul literar . Studiu de
geografie literarã (1943) [i Antologia
învã]ãtorilor în literaturã (Bucure[ti, Ed.
„Cugetarea”, 1940) a lui B. Iordan, au fost
cele dintâi lucrãri realizate la noi în spiritul
ideilor [i îndemnurilor formulate de Al.
Dima, promotor [i teoretician al
promovãrii valorilor locale, care în eseul
Localismul creator (revista Blajul, nr.
2, 1935) spunea: „E, desigur, o pioasã
datorie a talentelor locale de a cultiva
subiectul realitã]ii imediate [i precise, de
a descoperi culoarea ineditã a solului, de
a prinde frãmântarea vie a unitã]ii spirituale
specifice. Localismul creator mai
în]elege, însã, de asemenea, sã întreprindã opera de sprijinire a talentelor
începãtoare, ispitite de fiorii crea]iei (...) ºi
mai înseamnã pentru noi crearea unui înalt
mediu cultural în centrele urbane mai cu
seamã, cu scopul de a men]ine viu
interesul pentru noile valori ale culturii
generale [i de a salva astfel pe adevãra]ii
provinciali intelectuali de naufragiul teribil
al furiei profesionalizãrii...”. Întradevãr, în concep]ia lui Al. Dima - viitor
profesor de esteticã [i literaturã
comparatã la Universitatea din Ia[i rela]ia „localism creator”-„ apartenen]ã
na]ionalã” este valabilã numai din
perspectiva valorii, criteriul major al
recunoa[terii din partea cititorilor, scriitorul
autentic integrându-se firesc în fenomenul
literar na]ional.
Din pãcate însã, imediat dupã Al
Doilea Rãzboi Mondial, preocupãrile în
direc]ia realizãrii unor lucrãri având drept
obiectiv investigarea fenomenului cultural
dintr-o zonã sau alta a ]ãrii au dispãrut, au
încetat cu desãvâr[ire, întrucât multe
dintre personalitã]ile locale, apar]inând
elitelor culturale, fuseserã înregimentate
anterior în forma]iuni politice adversare

comunismului sau se exprimaserã în
scris, în interbelic, împotriva acestei
ideologii, avertizând asupra pericolului
bol[evic... A[a se face cã scrieri din
aceastã categorie a localismului creator dic]ionare sau antologii - au putut sã aparã
din nou, la noi, abia dupã 1990. Este [i
asta încã o dovadã cã libertatea deplinã
de expresie constituie condi]ia sine qua
non de fiin]are a culturii [i artei....
Revenind la antologia Vrancea
literarã, aº zice cã - dacã stau sã mã
gândesc bine - Culi]ã Ioan U[urelu era,
de departe, cel mai nimerit/ indicat sã
elaboreze aceastã amplã cercetare
lexicograficã, de elevatã [i irepro[abilã
]inutã [tiin]ificã, impecabilã totodatã sub
aspectul - elegant, dar sobru - al realizãrii
grafice. Profesor secundar de literaturã
românã, de limbã francezã [i
latinã, scriitor cu vechi state de serviciu
în domeniu (membru al Uniunii Scriitorilor
de mai bine de un deceniu), pre[edinte
fondator al Ligii Scriitorilor din Vrancea
(2011), dar [i al revistei Salonul literar [i
ale editurii omonime, rãsplãtit cu
prestigioase premii na]ionale, diplome [i
medalii, pentru prodigioasa-i activitate
creatoare (publicist [i eseist, prozator [i
dramaturg, critic [i istoric literar etc.), Culi]ã
Ioan U[urelu este, incontestabil, astãzi una
dintre personalitã]ile din prima linie ale
culturii [i literaturii române. În acest sens,
academicianul Nicolae Breban, recenzându-i, în urmã cu un deceniu, volumul
de eseuri Genera]ii - Dialoguri
necesare, scrie a[a despre Culi]ã Ioan
U[urelu: „Cãr]ile sale sunt bine scrise,
interesante, întru totul lãudabile prin
ambi]ioasele ºi dificilele concepte
discutate, prin escursul paideic, ce
onoreazã cariera unui harnic [i devotat
dascãl, scriitor, editor [i [ef de revistã
culturalã, animator literar al celebrei zone
a Foc[anilor, a Vrancei (...) Pledoaria [i
erudi]ia profesorului Culi]ã Ioan U[urelu
trãdeazã, dincolo de efortul pedagogic,
credin]a cã tinerele genera]ii ale României
- conchide ilustrul prozator [i patriot - vor
gãsi drumul spre acele valori „care au fãcut
posibile nu numai crea]ia [i [tiin]a
româneascã, dar [i luciditatea [i con[tiin]a
de sine a creatorului de pe ambele
versante ale Carpa]ilor”.
Preocuparea lui Ion Culi]ã U[urelu de
a oferi - atât speciali[tilor, cât [i publicului
larg - o imagine completã a mediului cultural vrâncean, din trecut [i de azi, este
mai veche, fiind inauguratã, în 2012, prin
apari]ia unei cãr]i de interviuri cu scriitori
vrânceni (59, la numãr) intitulatã Scriitori
contemporani din Vrancea, prin interviuri
(Bacãu, Editura „Ateneul scriitorilor”).
Cercetãtor prob [i competent, Culi]ã Ioan

Dar, Vrancea literarã întrune[te [i
condi]iile definitorii ale unui dic]ionar,
întrucât comunicã datele biografice ale
fiecãrui autor, înso]ite de informa]ii
bibliografice (opera [i referin]ele
critice). A[ezând, în finalul fiecãrui
medalion, [i o secven]ã cuprinzând
„câteva cuvinte ale coordonatorului
antologiei”, autorul î[i extinde, în mod
deliberat, competen]ele spre domeniul
istoriei literare, [tiut fiind cã aceasta
presupune evaluãri axiologice, al cãror
obiectiv nu poate fi decât o justã ierarhizare
valoricã. Or, atât timp cât antologatorul
nu emite judecã]i de valoare cu aceastã
finalitate, lucrãrii sale nu-i trebuie imputat
faptul cã nu este (ori nu supline[te) o
istorie literarã. Nu e mai pu]in adevãrat
însã cã, fiind o temeinicã [i exemplarã
cercetare de istoriografie literarã, ea va
deveni, în viitor, utilã oricãrui istoric

literar, stând la baza unor eventuale
exegeze în domeniu...
Fiecare dintre cele douã volume ale
acestui „cãr]oi” - cum bine l-a numit, cu
amicalã invidie, Liviu Ioan Stoiciu, de
altfel unul dintre privilegia]i în privin]a
spa]iului grafic acordat (9 pagini!) - este
autonom, în sensul cã include scriitori
ordona]i alfabetic, de la A la Z, având în
final propriul cuprins, coincident cu
indicele de nume absolut indispensabil
utilizãrii oricãrei lucrãri de acest
gen. Probabil cã volumul II a fost alcãtuit
dupã încheierea volumului I cu scriitorii
depista]i, între timp, ca întrunind criteriile
de selec]ie avute în vedere de
antologator. Continuând în aceastã
manierã, s-ar putea sã asistãm curând la
apari]ia volumului III, fiindcã - iatã - s-au
adunat deja nume importante ale literaturii
care ar putea fi revendicate de zona
Vrancei: Ioan Slavici, Al. Vlahu]ã, trãitor
la Dragosloveni, Horia Furtunã, Toma
Spãtaru (C. R. Cri[an), Rodica Lãzãrescu,
Gabriel Ori]ã º.a., ºi - de ce nu? - chiar
Lev Tolstoi care, în tinere]e, în calitate de
ofi]er în armata ]aristã, a fost încartiruit,
în 1854, cu regimentul, trei sãptãmâni, la
Foc[ani... Iar întrucât antologia scriitorilor
vrânceni excede, uneori, cadrul literaturii
- glisând - prin includerea unor
personalitã]i din domenii confine (Simion
Mehedin]i, Ion Diaconu, Ernest Bernea,
Valeriu D. Cotea etc.) - spre ceea ce ar
putea fi un dic]ionar enciclopedic al zonei,
cred cã [i-ar putea afla locul, într-un viitor
volum, chiar Corneliu Zelea Codreanu, cel
mai lucid om politic al epocii interbelice,
care [i-a fãcut nunta la Foc[ani, cu
100.000 de invita]i, fiind ales apoi, de trei
ori, deputat în Parlamentul României...
Corolar al unui sisific proces de
elaborare constând în descrierea corectã
a tuturor scriitorilor vrânceni din trecut [i
de azi, într-o diacronie dominatã de
acribie, antologia întocmitã de Culi]ã Ioan
U[urelu va face, poate, ca Vrancea sã
nu mai fie asimilatã doar cu „inima
cutremurãtoare” a României, ci sã fie
asociatã [i cu inima ei culturalã...

Note
Note:
Culi]ã Ioan U[urelu, Vrancea
literarã. Antologia scriitorilor
vrânceni. Vol. I ºi II, Editura „Salonul
literar”, 2017.
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complet. În aceastã privin]ã, „marele
absent” din antologia Vrancea literarã
este scriitorul Ioan Slavici, unul din cei
patru „mari clasici” ai no[tri, care a
func]ionat ca profesor, în ultima parte a
vie]ii, la Panciu, unde a [i decedat la 17
august 1925, fiind înmormântat în
cartierul Crucea de Jos... Oricum, prin
numãrul mare de portrete critice, cartea
de fa]ã poate constitui oricând un argument de necontestat cã provinciile ]ãrii,
în general, sunt creatoare de valori, între
acestea Vrancea situându-se pe o pozi]ie
frunta[ã...
În ceea ce prive[te structura
articolului/medalionului rezervat fiecãrui
scriitor, Culi]ã Ioan U[urelu spune cã s-a
gândit, de data asta, la „o formulã mai
altfel, în care apar elemente biografice,
titlurile volumelor publicate, referin]ele
critice, în general, câteva cuvinte ale
coordonatorului antologiei [i exemplificãri
din opera celui prezentat”. Adoptând o
astfel de structurare a informa]iilor oferite
în cazul fiecãrui scriitor, autorul considerã
cã „o astfel de abordare ne va duce spre o
mai bunã cunoa[tere a celor care creeazã
în Vrancea, unii fiind deja valori
consacrate pe plan na]ional, iar al]ii în curs
de consacrare...” {i, fiindcã exemplificãrile
din opera scriitorilor prezenta]i ocupã
spa]iul cel mai întins în economia
medalionului consacrat personalitã]ii
respective, Vrancea literarã î[i meritã pe
deplin atribuirea subtitlului de antologie.
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Mihai Perca

U[urelu aminte[te, cu onestitate, în
prefa]a prezentei antologii, cã „au mai fost
încercãri de a strânge într-un volum pe
cei care scriu în Vrancea”, în aceastã
privin]ã, demn de men]ionat „pentru
obiectivitate [i documenta]ie”, fiind
„dic]ionarul Constela]ii literare
vrâncene, volumele I [i II, scris de Petre
Abeaboieru”. Fire[te, se cere amintit, în
acest context, [i Dic]ionarul scriitorilor [i
publici[tilor vrânceni de la origini pânã în
anul 2000, tipãrit la Foc[ani, în anul
1999, de Florin Muscalu, precum ºi cel
alcãtuit de Valeriu Anghel ºi regretatul
Alexandru Deºliu, intitulat Voca]ie ºi
destin.
A[adar, revenind asupra unei mai
vechi preocupãri - acum într-o viziune
mult mai generoasã, prin augmentarea
numãrului personalitã]ilor prezentate de la
59 la 186 - autorul precizeazã cu
modestie, în prefa]a la volumul II, cã
alcãtuirea/conceperea unei lucrãri de o
atari complexitate nu poate avea loc decât
„dupã ce s-au gãsit toate informa]iile
(cãutate în luni sau ani)”. „A[ îndrãzni sã
afirm - continuã el - cã o astfel de
lucrare necesitã multã muncã de
documentare, un material uria[ de selectat
[i aranjat, o muncã fizicã deloc de neglijat”.
Într-adevãr, o asemenea lucrare ar fi
trebuit realizatã de o echipã, de un
colectiv, dar Culi]ã Ioan U[urelu a preferat
sã-[i asume de unul singur efortul unui
întreg grup de cercetãtori...
Extinzând, inten]ionat, dintr-un firesc
orgoliu de exhaustivitate, sfera cuprinderii
scriitorilor în antologia Vrancea
literarã, autorul a trebuit sã opereze totu[i
o selec]ie bazatã pe unele criterii ]inând
de geografia literarã, pe care - de[i omite
sã ni le divulge în prefe]e - noi le
deducem a fi fost urmãtoarele:
- scriitori nãscu]i pe teritoriul jude]ului
Vrancea [i care au rãmas aici pânã la
sfâr[itul vie]ii (cum este cazul scriitorilor
Constantin Apostol sau Florin Muscalu);
- scriitori originari din jude]ul Vrancea
[i care, dupã un timp, s-au stabilit în alte
localitã]i din ]arã sau din strãinãtate
(Simion Mehedin]i, Duiliu Zamfirescu,
acad. Valeriu Cotea, Ion Cristoiu etc.);
- scriitori nãscu]i în localitã]i din alte
jude]e, dar care au venit în Vrancea,
rãmânând aici pânã la sfâr[itul vie]ii
(precum regreta]ii Alexandru Deºliu [i
Mircea Dinutz, fondatori ai revistei Pro
Saeculum);
- scriitori originali de pe alte
meleaguri, care au venit în localitã]i din
Vrancea, având o perioadã limitatã de
reziden]ã vrânceanã (precum Hortensia
Papadat-Bengescu sau Varujan
Vosganian).
„Sigur cã planul meu de a include
aproape to]i scriitorii din zonã - constata,
cu sinceritate, autorul, în prefa]a la
volumul II - este unul utopic, pentru cã
niciodatã nu putem sã fim exhaustivi în
aceastã direc]ie”... Într-adevãr, nu existã
nicãieri vreun dic]ionar de acest fel despre
care sã se poatã sus]ine c-ar fi absolut

Doris Mironescu
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M. Blecher. Despre s\lb\ticia manuscriselor

Max Blecher este un scriitor a cãrui
reputa]ie mondialã cre[te astãzi într-un
ritm sus]inut. Scriitor român de etnie
evreiascã, a cãrui operã a fost scrisã în
anii 1930 [i a cunoscut o rãspândire
mondialã în special începând cu anii 2000,
Blecher este produsul de lux al avangardei
literare române[ti [i un autor care trãie[te
dincolo de voga trecãtoare a acesteia,
impunându-[i profilul unic în con[tiin]a
cititorilor „nocturni” de astãzi. El a fãcut
parte dintr-o genera]ie strãlucitã, care i-a
dat pe E.M. Cioran, Eugen Ionescu, Mircea
Eliade [i Mihail Sebastian; în aceastã
prestigioasã serie, el este romancierul
vizionar al unor experien]e majore, intense
[i fascinante. {i profilul sãu de scriitor este
particular, în aceastã genera]ie [i în afara
ei. Este un avangardist melancolic [i un
confesiv minat de susceptibilitã]i
existen]iale profunde. Un analist al bolii
ca realitate crâncenã, iar nu ca metaforã
de gust îndoielnic a condi]iei umane, dar
parcã mai mult un vizionar obsedat de
coeren]a între ele a fantasmelor sale.
Elemente de biografie
Nãscut la Boto[ani, pe 17/30
septembrie 1909, el a locuit cea mai mare
parte a vie]ii în ora[ul de re[edin]ã al
pãrin]ilor sãi, Roman, în estul României1.
Tatãl sãu era un prosper negustor de
por]elanuri într-un ora[ cu o mare
comunitate evreiascã, cum erau multe în
Moldova de pânã la Al Doilea Rãzboi
Mondial. Era de a[teptat ca, în acest
mediu, Max sã î[i doreascã sã-[i cultive
pasiunea pentru literaturã la adãpostul unei
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profesiuni liberale oarecare. {i într-adevãr,
el se pregãtea sã devinã doctor,
înscriindu-se la studii universitare de
medicinã în Fran]a imediat dupã
bacalaureatul sus]inut în 1928. Însã la
pu]in timp dupã sosire, tânãrul de 19 ani
aflã cã este bolnav de tuberculozã
osoasã, cã coloana sa vertebralã este
atacatã [i cã trebuie sã caute îngrijire
urgentã într-un sanatoriu specializat. Se
va îmbarca într-o luptã cu boala care va
dura 10 ani, adicã tot restul vie]ii sale. I
se recomandã sanatoriile din localitatea
Berck-sur-Mer, pe malul oceanului Atlantic, unde se interneazã imediat, rãmânând
peste trei ani acolo. Tratamentul consta
în imobilizarea la orizontalã, cu torsul
acoperit de ghips; ocazional, i se fãceau
punc]ii pentru a goli abcesele apãrute sub
piele, uneori trebuind operat datoritã
complica]iilor survenite. Se adaugã la
aceasta situa]ia sa ca tânãr (aproape un
adolescent) care dore[te sã se defineascã
pe sine însu[i altfel decât prin boala
care-l afecteazã, de exemplu ca scriitor.
Printre numeroase lecturi literare [i
filosofice, el se împrietene[te acum cu
Pierre Minet (1909-1975), un suferind ca
[i el, poet [i romancier din cercul
suprarealist disident al revistei „Le Grand
Jeu”, cu care va între]ine o vie
coresponden]ã. Dupã [ederea la Berck,
urmeazã o nouã încercare de curã în
sta]iunea elve]ianã alpinã Leysin, unde
rãmâne timp de un an, din ianuarie 1932
pânã în mai 1933, cu la fel de pu]in
succes. În ]arã va mai sta un an în
sanatoriu pe malul Mãrii Negre, la
Techirghiol, pânã în mai 1934, dar
neputând sã se vindece se va hotãrî sã
revinã în casa pãrin]ilor sãi, la Roman, [i
sã-[i scrie cãr]ile, oferindu-[i astfel o
revan[ã, pe care altfel nu pãrea s-o poatã
ob]ine, asupra bolii.
În]elegând natura literaturii pe care o
scria, Blecher s-a apropiat de scriitorii
avangardei din România: l-a contactat
epistolar, încã de când se afla în sanatoriu,
pe liderul „radicalilor”, poetul Sa[a Panã,
iar în 1934 s-a împrietenit de aproape cu
poetul Geo Bogza, unul dintre cei mai
spectaculo[i autori ai deceniului, care se
remarcase în ochii publicului, dar [i ai
procuraturii extrem de pudibonde, cu
volumul sãu protestatar intitulat Poemul
invectivã (1933). Cu ajutorul lui Geo Bogza
[i-a publicat Becher romanul Întâmplãri în
irealitatea imediatã la începutul anului
1936. Este o carte a copilãriei [i
adolescen]ei, a experien]elor dramatice de
cunoa[tere într-o lume provincialã, dar

aproape magicã, în care obiectele sunt mai
elocvente decât oamenii, iar absurdul este
un vizitator permanent. Biograficul este în
mod constant pus sub semnul întrebãrii,
refuzat [i din nou interogat, miza cãr]ii fiind
nici mai mult, nici mai pu]in decât gãsirea
sensului propriei vie]i. Din acest motiv,
Întâmplãri în irealitatea imediatã poate fi
[i chiar a fost apropiatã de romanele
autobiografice ale avangardi[tilor francezi,
Nadja (1928) a lui André Breton [i de L’age
d’homme (1939) a lui Michel Leiris.
Reac]iile critice la apari]ia cãr]ii au fost
foarte favorabile în România anului 1936,
cartea fiind salutatã în presã de nume
cunoscute, dar mai cu seamã de Eugen
Ionescu, viitorul dramaturg absurdist, pe
atunci un critic literar feroce, cu pu]ine
simpatii [i indulgen]e rare. Încurajat de
succesul primului sãu roman, Max Blecher
scrie repede, în douã variante, romanul
Inimi cicatrizate, o carte care fructificã
experien]a sa de sanatoriu din Berck,
apãrutã în 1937. Prima variantã, intitulatã
}esut cicatrizat, este mai amplã [i, în
multe privin]e, diferitã de cea definitivã;
ea a fost publicatã anul trecut, în edi]ia
criticã de la Funda]ia Na]ionalã pentru
{tiin]ã [i Artã. Romanul Inimi cicatrizate,
scris cu sacrificii, va fi bine primit de public, dar critica va fi împãr]itã. În orice caz,
ea îl va consacra pe Blecher între cei mai
aprecia]i scriitori ai genera]iei tinere. Dupã
acest roman, hãr]uit de probleme de
sãnãtate tot mai grave, Blecher a lucrat la
o nouã carte, „jurnalul de sanatoriu” intitulat
Vizuina luminatã. Aceasta va fi încheiatã
cu pu]in înainte de moartea sa, survenitã
la 30 mai 1938.
Epoca devenea tot mai nefastã
pentru literaturã, [i cu atât mai mult pentru
literatura scrisã de cãtre un evreu român.
Din cauza legisla]iei rasiale din timpul
rãzboiului, apoi din cauza îngrãdirilor
dictaturii comuniste, opera lui Blecher a
fost „uitatã” voluntar vreme de 30 de ani.
Abia pe fondul liberalizãrii din deceniul al
[aptelea se produce o recuperare a ei, iar
Vizuina luminatã, ultima sa carte, este
tipãritã în sfâr[it în 1971. Începând sã fie
tradusã în Fran]a în anii ’70, iar în
Germania în anii ’90, opera lui Max Blecher
a atins o rezonan]ã mondialã începând cu
anii 2000, când un public tot mai larg, de
pe mai multe meridiane, a ajuns sã o
cunoascã. Istoria pateticã a conservãrii [i
publicãrii pline de piedici a operei lui
Blecher, ca [i a triumfului ei târziu, este o
parte importantã a biografiei lui postume.
Poate nu e lipsit de interes faptul cã prima
traducere a unei cãr]i de Blecher a apãrut,

Inimi cicatrizate. Romanul
sanatoriului
Dupã publicarea primului sãu roman,
Întâmplãri în irealitatea imediatã, o evocare
vizionarã, fantasticã pe alocuri, a unei
copilãrii provinciale, dar mai ales o reflec]ie
asupra lipsei de sens a logicii realului,
Blecher a decis sã scrie o carte despre
lumea sanatoriului, pe care o cuno[tea
foarte bine. Multe experien]e biografice,
personale din perioada Berck sunt topite
în materia acestei cãr]i. Prietenul [i
sfãtuitorul lui Blecher în scrierea ei, criticul
Mihail Sebastian, cunoscut astãzi în special pentru jurnalul sãu bucure[tean din anii
celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial, a
mãrturisit cã Blecher poseda chiar fotografii
cu „Solange” sau „Ernest”, care figureazã
ca personaje în Inimi cicatrizate. Cu toate
acestea, cartea nu este o confesiune,
deoarece la fiecare paginã este vizibilã
strãduin]a de a edifica un sens sau cel
pu]in o denun]are a nonsensului din
experien]ele-limitã consumate în
realitatea, de astã datã cu adevãrat
incredibilã, „irealã”, a sanatoriilor din
Berck. Romanul are, în ultima sa variantã,
o caden]ã simbolicã poate prea explicitã,
demonstrativã, inferioarã din acest punct
de vedere ]esãturii mult mai rafinate de
obsesii din Întâmplãri în irealitatea
imediatã. Însã cartea rãmâne una esen]ialã
pentru opera scriitorului tocmai prin faptul
cã fic]ionalizeazã evenimente reale,
atestând astfel importan]a experien]ei bolii
pentru constituirea universului moral [i a
poeticii avangardiste a lui Max Blecher.
Inimi cicatrizate este un roman al
captivitã]ii în propriul trup pe care o aduce
boala, un roman al experien]elor dramatice
prin care limitele umanului sunt testate în
mod repetat. Aceastã deschidere
universalistã era avutã în vedere de cãtre
autor încã de la primele ciorne, când în
transmitea prietenului sãu Geo Bogza,
într-o scrisoare: „am scris totul în aºa fel
încât atmosfera sã nu fie specific
franþuzeascã. Este un document de
valoare umanã, valabil oriunde”2. Efortul
de crea]ie romanescã este vizibil, scriitorul
con[tientizând obliga]ia de a compune o
fic]iune bine articulatã, îndepãrtându-se de
maniera diaristicã pe care unii critici o
vãzuserã în Întâmplãri în irealitatea
imediatã. A[a cã Blecher s-a strãduit sã
ofere romanului o structurã evenimen]ialã
clarã, ba chiar simbolicã. Romanul se
petrece pe parcursul unui an, iar ritmul
anotimpurilor urmãre[te existen]a
bolnavilor: iarna este anotimpul mor]ii, iar

}esut cicatrizat. Versiunea
„sãlbaticã” a romanului
Având în vedere rolul aparte pe care
romanul sanatoriului îl are în cadrul crea]iei
blecheriene, consider cã publicarea
traducerii versiunii ini]iale a acestui roman,
cu titlul }esut cicatrizat, este una foarte
binevenitã. Într-adevãr, acesta a fost titlul
ini]ial al romanului. }esut cicatrizat avea,
prin elocven]a lui medicalã, meritul de a
descuraja lecturile sentimentale. Editorul
Emil Ocneanu, care va publica romanul,
preferã însã titlul cunoscut, probabil din
ra]iuni comerciale. Se pare cã Max
Blecher nu a fost încântat de solu]ie, totu[i
titlul a rãmas. Manuscrisul }esut cicatrizat
cuprinde episoade nereluate în altã parte
[i o dispunere unicã [i foarte semnificativã
a materialului. Aproximativ o treime din
numãrul paginilor este ineditã, iar
episoadele pãstrate în varianta finalã a
romanului au suferit, uneori, modificãri
semnificative. Manuscrisul, redactat între
lunile februarie [i iunie 1936 de Blecher [i
folosit ca bazã a rescrierii operate de autor
[i publicatã în ianuarie 1937 sub titlul Inimi
cicatrizate, a fost pãstrat timp de decenii
la Muzeul Na]ional al Literaturii Române
din Bucure[ti, unde se gãse[te [i astãzi.
Fiecare caiet din cele cinci ale }esutului
numãrã aproximativ 100 de pagini,
numerotate din cinci în cinci ºi scrise
numai pe recto, albul paginii din stânga
fiind folosit pentru completãri ºi rectificãri
ale textului din dreapta. Pe verso -ul
ultimelor pagini ale fiecãrui caiet se gãsesc
însemnãri cu scop de organizare a
materialului. În prima versiune, romanul
trebuia sã cuprindã trei pãrþi, prima de 13
capitole, a doua de 9 capitole, iar a treia
de 6 capitole. Inimi cicatrizate cuprinde
22 de capitole. Împãr]irea materialului din
}esut cicatrizat are o deosebitã importan]ã
în ritmarea evenimentelor.
Deosebirile dintre }esut cicatrizat [i
Inimi cicatrizate sunt multe. Un numãr
considerabil de personaje apar doar în
}esut, fiind eliminate din Inimi (Milu, Pufy,
Ioris, Wilhelm Tauber). Câteva dintre
acestea vor fi recuperate în Vizuina
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într-un ciclu epic cu o semnifica]ie literarã
dublatã de aceea personalã: „Îþi anunþ
ceva important, peste câteva zile voi
începe, cred, sã scriu noua mea carte
însã nu va fi un roman, ci continuarea
Întâmplãrilor; nu te speria, ºtiu ce dificultãþi
vor fi legate de acest proiect însã mi-a
venit în minte ca o construcþie bine
echilibratã aceastã urmare care va avea
trei cãrþi (cu trei «subiecte» diferite, în fond
însã continuându-se, Berck, Leysin,
Techirghiol) ºi toate patru volume
(împreunã cu acesta apãrut) vor forma,
dacã voi izbuti sã le duc la capãt, «opera
vieþii mele»”6. Romanul sanatoriului face,
a[adar, legãtura între scrisul [i biografia
lui Blecher, fiind o piesã importantã, de
neînlocuit, a acestei opere cu un profil unic.
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vara cel al izbucnirii apetitului erotic. Cu
toate acestea, criticii români i-au repro[at
cãr]ii accentul pus pe fiziologie, ca [i faptul
cã era alimentatã de o experien]ã
personalã, ceea ce o fãcea, în opinia unora
dintre ei, aproape un „reportaj”3; un neajuns
era [i faptul cã Blecher scrisese despre
un sanatoriu de tuberculozã într-o perioadã
în care tema pãrea sã fi fost epuizatã de
Thomas Mann în Muntele vrãjit. Pe
mãsurã ce precau]iile criticii interbelice cu
privire la disjunc]ia biograficului de fic]iune
au fost lepãdate, romanul lui Blecher a
putut fi salutat ca una dintre cãr]ile sale
definitorii. Cu Inimi cicatrizate ia na[tere,
afirmã Simona Sora într-o carte recentã,
„un Blecher de final, unde viziunea
metafizicã devine una existen]ialã”4;
romanul maladiei intersecteazã biografia
scriitorului prin tema suferin]ei [i a dramei
de cunoa[tere a lumii, care figurau [i în
Întâmplãri . Scriitorul însu[i pare sã
încurajeze o astfel de lecturã atunci când,
într-o scrisoare din 1933, trasa originile
sensibilitã]ii sale „bizare”, ca [i ale
forma]iei sale literare, pânã la accidentul
biografic care îl transformase de tânãr întrun bolnav: „c’est un crime que d’avoir un
cœur bizarre, sensible par exemple (ah!
j’y pense, c’est épouvantable, si je n’avais
pas été malade cela n’existerait pas
aujourd’hui)”5. Nu putem ignora nici faptul
cã, dupã scrierea romanului Inimi
cicatrizate, Blecher purcede sã scrie un
memoriu veritabil al spitalului, Vizuina
luminatã, recuperând amintiri pe care nu
apucase sã le valorifice în romanul anterior. S-ar zice cã autorul scria compulsiv
o carte care sã-i epuizeze experien]alimitã, [tiind cã nu va avea timp sã rescrie
[i alternând forma fic]ionalã din Inimi cu
aceea memorialisticã din Vizuina. De altfel
el însu[i o spusese, într-o scrisoare cãtre
Geo Bogza din februarie 1936, când i se
pãrea cã descoperise calea prin care
romanul sãu abia apãrut, Întâmplãri în
irealitatea imediatã, se putea transforma
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totu[i, în timpul vie]ii sale. În martie 1938,
la Chi[inãu, în estul României, apãrea
Inimi cicatrizate în traducere idi[.
Publica]ia îi apãrea lui Mihail Sebastian,
singurul ei recenzent, ca vestind un fel de
„interna]ionalã” a celor prigoni]i, din
ghetourile lumii întregi. O profe]ie de o
inadecvare dureroasã, dar simbolicã.
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a[teaptã un cititor versat în geocritica lui
Bertrand Westphal.
}esut cicatrizat este [i un text mai
preocupat de injusti]ia socialã, asumându[i o laturã protestatarã pe care versiunea
finalã o va abandona, crezând-o probabil
dãunãtoare pentru limpezimea temei, care
trebuia sã fie problematizarea firescului
vie]ii din postura bolnavului care nu se mai
poate servi de propriul corp dupã dorin]ã.
Convingerile politice ale lui Blecher,
înclinând tot mai mult spre stânga în
perioada scrierii cãr]ii, se întrevãd mai clar
în aceastã versiune, în care sanatoriile
pentru spolierea sãracilor, cu tratamente
inumane [i abrutizante, adaugã pove[tii o
laturã nouã de compasiune. Versiunea
cuprinde, între paginile înlãturate în cursul
redactãrii ultime, episoade cu bolnavi sili]i
sã-[i petreacã sejurul de tratament în praful
strãzilor, lipsi]i de o îngrijire mai atentã [i
de posibilitatea plimbãrilor curative pe
malul mãrii, scene cu bolnavi izgoni]i din
sanatoriu de cum nu mai pot sã-[i
plãteascã camera, [i mai ales imaginea
sãrãciei abrutizate a prostituatei Pufy care
se vede deposedatã violent de sentimentul
de a avea un „acasã” într-o cocioabã de
pe malul mãrii. Toate acestea aratã un Max
Blecher mai pu]in cunoscut, un acuzator
care numãrã injusti]ia socialã printre
motivele „gre[itei întocmiri”, nu doar
metafizice, a lumii, pe care versiunea ultimã
a Inimilor cicatrizate îl trece în planul secund.
Dar tema principalã a }esutului
cicatrizat este datã, ca [i în Inimi
cicatrizate, de con[tiin]a intratã în crizã,
de percep]ia maladivã a lumii [i a propriului
corp, amintind de feeling-ul existen]ialist,
ca de lume pustiitã, al unor personaje
precum Roquentin al lui Jean-Paul Sartre
sau Meursault al lui Albert Camus. Alãturi
de câteva pagini ratate, Blecher produce
[i ni[te imagini puternice, care
concentreazã metaforic semnifica]ia

pateticã a unor experien]e dure. Printre
cele mai memorabile este aceea a
bãtrânului pacient care urmãre[te, cu
înfrigurare lubricã, acuplarea a doi
pãianjeni într-un ungher. Pasajul ilustreazã
simbolic experien]a stranie de cunoa[tere
pe care maladia [i invaliditatea o for]eazã
asupra individului, obligându-l sã perceapã
episoadele comune, precum cele
amoroase, ca pe ni[te aventuri fantastice
ale unor fiin]e din alte regnuri. A[a cum
bãtrânul saliveazã în mod absurd în fa]a
celor douã insecte aflate în coitus, bolnavul
este obligat sã perceapã gesturile comune
ale vie]ii cu un ochi monstruos, dar nu
impar]ial, cu reac]ii cãrora nu poate sã le
verifice adecvarea. Uneori, paginile lui
Blecher cultivã un imaginar care într-o altã
epocã ar fi fost socotit grotesc, lumea bolii,
a decãderii corporale, a înstrãinãrii de
propriul corp, a membrelor sec]ionate [i a
cadavrelor. Sunt scene acro[ante, pagini
violente, care interpeleazã cititorul, îi cer
ultimativ un rãspuns. Con[tient el însu[i
de posibilitatea de a î[i bulversa cititorii,
Blecher se va replia în cele din urmã: „Este
atât de îmbâcsitã cu realitãþi crunte ºi
sfâºietoare încât poate va trebui sã renunþ
la unele din ele”7. Manuscrisul }esut
cicatrizat este deci versiunea „sãlbaticã”,
„necenzuratã” a Inimilor cicatrizate.
}esut cicatrizat oferã, astãzi, cititorilor
posibilitatea de a atinge o mai mare
intimitate cu opera unui important scriitor
al modernitã]ii clasice, de a ajunge mai
aproape de sursa fantasmelor sale. Cartea
are frumuse]ea manuscriselor: [ovãitoare,
neterminatã, tatonând [i plinã de promisiuni,
încãrcatã de zgurã [i de ambi]ii grandioase.
Opera încã neformulatã se aflã aici în
embrion, plinã de o sinceritate greu de
regãsit în altã parte, legatã magmatic de
fiin]a [i biografia autorului ei. Pentru un
public tot mai larg, care se intereseazã de
opera acestui fascinant scriitor din urmã
cu 80 de ani, cartea are semnifica]ia unei
reîntâlniri a[teptate.

Note
Note:
Pentru mai multe informa]ii despre
biografia lui M. Blecher, trimit la
lucrarea mea Via]a lui M. Blecher.
Împotriva biografiei, Ia[i, Timpul, 2011.
2
M. Blecher, Opere, edi]ie criticã de
Doris Mironescu, postfa]ã de Eugen
Simion, Bucure[ti, Funda]ia Na]ionalã
pentru {tiin]ã [i Artã, 2017, p. 761.
3
Este opinia exprimatã, cu autoritate,
de cãtre G. Cãlinescu în Istoria literaturii
române de la origini pânã în prezent,
Bucure[ti, Semne, 2003, p. 880.
4
Simona Sora, Regãsirea intimitã]ii.
Corpul în proza româneascã
interbelicã [i postdecembristã ,
Bucure[ti, Cartea româneascã, 2008,
p. 182.
5
Idem, p. 825.
6
Idem, p. 755.
7
Idem, p. 761.
1
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luminatã, dar nu toate. Altele au o prezen]ã
considerabil redusã în varianta finalã
(bãtrâna bolnavã poreclitã „marchiza”),
ceea ce le poate face sã parã parazitare;
manuscrisul explicã sensul prezen]ei lor
în carte mai bine decât textul final, poate
mai obscur. Prin unele eliminãri de scene,
romanul tipãrit în 1937 a pãrut dezechilibrat
epic, deoarece ele aduceau justificarea
psihologicã a unor reac]ii ale personajelor.
Unele episoade dispar, poate, pentru cã
riscau sã-i supere pe cititorii din familia
autorului, care s-ar fi identificat cu vreun
personaj: astfel, portretul tatãlui este
realizat cu o cruzime caracteristicã în
}esut, în timp ce versiunea tipãritã este
mult îmblânzitã. Semnifica]ia desfã[urãrii
ac]iunii se schimbã [i ea. În Inimi
cicatrizate, succesiunea circularã a
anotimpurilor trebuia sã indice, probabil,
ideea regenerãrii [i a posibilei vindecãri a
eroului. În varianta ini]ialã, acest sens
simbolic nu apare. Ac]iunile personajelor
sunt urmãrite parcã mai de aproape, iar
aparenta lor lipsã de motivare psihologicã
este înlãturatã în aceastã primã variantã,
scrisã cu mai pu]inã grabã decât ultima.
Existã destul de multã „analizã” a cruzimii
bolnavilor unii fa]ã de al]ii, a unei ipocrizii
nepremeditate pe care oamenii o pãstreazã
chiar [i în dragoste. }esut cicatrizat avea
[i ambi]ia de a descifra enigme morale,
lucru pe care ultima variantã a renun]at
sã-l mai facã, dorind sã ofere un produs
finit, armonios, închegat. O deosebire
majorã între }esut cicatrizat ºi Inimi
cicatrizate priveºte finalul. Emanuel nu
pãrãseºte Berck-ul aproape vindecat, ca
în Inimi, ci se treze[te subit „în anticamera
morþii”, deoarece abcesul sãu se
agraveazã, situaþie care face mult mai
pregnante avertismentele cu privire la
„poarta deschisã morþii” de la începutul
romanului. Din punct de vedere al
construcþiei narative, }esut cicatrizat este
mai coerent psihologic decât Inimi
cicatrizate, chiar dacã unele scene pot
pãrea u[or redundante, iar altele excesiv
de patetice.
În acela[i timp, }esut cicatrizat este
un text mai plin de sociabilitate, de aluzii
la vremuri [i evenimente extrase dintr-o
realitate circumscrisã istoric. Cartea
ilustreazã cosmopolitismul de nuan]ã
francezã al epocii interbelice, care
impusese o lingua franca [i un standard
de culturã pentru întreg occidentul.
Melodii, cãr]i, figuri din mediul de pe la
1930 apar în aceastã variantã cu mai mare
larghe]e. Blecher mitologizeazã ora[ul
Berck, care gra]ie identitã]ii literare
conferite de el a cãpãtat în literatura
românã o rezonan]ã unicã, de „capitalã a
suferin]ei”, în cuvintele lui Radu Cosa[u.
În parantezã fie spus, proiec]ia literarã a
unui ora[ provincial francez în imaginarul
literar românesc prin intermediul operei lui
Blecher poate oferi ocazia de a studia un
joc fascinant de referin]e spa]iale care
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Tãtu]a era grãdinar la CAP. Fusese cârciumar
toatã via]a, iar la pensie se îngrijea de grãdina
ceapeului. Bulgãrie i se zicea la noi. Stãtea toata
vara acolo, departe de sat, într-o colibã imensã fãcutã
din balo]i de paie. Mãmu]a mã trimitea cu mâncare
la el [i uneori uitam sã mã mai întorc acasã. Îmi
plãcea traiul de la colibã. Toatã ziua stãteam cu coada
în baltã, la pe[te [i la scãldat, cãlãream mânzul,
colindam fãrã nicio grijã Hârtopul, mâncam harbuji
pânã-mi crãpa burta. Când mã plictiseam la bulgãrie,
mã mutam pu]in mai încolo, la stâna lui mo[ Ion,
fratele mai mic al lui tãtu]a, [i numai dupã ce mi se
acrea [i acolo de ciobãnie [i de cerul de deasupra
mã întorceam acasã.
Într-o searã tãtu]a a fãcut un bor[ de pe[te în
ceaunul din fa]a colibei [i o mãmãligã vârtoasã. Eu
prinsesem pe[tele, de diminea]ã. Un crap cât mine
de mare. L-am dibuit în pãpuri[, i-am bãgat mâinile
în urechi [i am ie[it cu el în bra]e! Pentru asemenea
momente merita sã lipsesc cu zilele de-acasã [i sã
iau bãtaie cu un bra] de nuiele.
Dupã ce am mâncat, tãtu]a a scos o sticlã de
rachiu. Dacã se întâmpla sã rãmânã fãrã mâncare,
rachiul nu-i lipsea niciodatã, parcã izvora de pe
undeva. Stãtea pe o buturugã, bea rachiu [i fuma
]igãri „Mãrã[e[ti“. Eu, lângã dânsul, scobeam cu
lingura într-un harbuz. Felinarul agã]at în costoroaba
colibei arunca peste noi o pânzã de luminã ro[catã,
sub]ire. Greierii cântau, dinspre iaz se auzea pleosc!
fleoap! bãtaia pe[tilor. Curând cerul s-a umplut de stele.
M-am întins pe spate, pe o [ubã, [i mã uitam la cer.

Tãtu]ã, de ce rãsar stelele?
Scociorã[te Dumnezeu în jar.
Dar de ce face El focul?
Ca sã înfierbânte Soarele pentru mâine.
Eram bucuros cã aveam un tãtu]ã a[a de
de[tept, pe toate le [tia. El citea ziare [i cãr]i. Când
rãmâneam la dânsul, acasã, î[i punea ochelarii [i
îmi citea din Biblie [i din cãr]i de aventuri. Avea câteva
pe geam [i încã vreo douã într-o valizã de lemn,
soldã]eascã. Citea frumos, ca un popã.
Avea patru clase. I-au fost de ajuns sã fie
cârciumar toatã via]a [i sã nu iasã cu lipsã. Îi zicea
mãmu]ei: „Marie, n-ai cum sã gre[e[ti la gestiune.
Dacã te încurci la aritmeticã, toarnã apã!“.
Luna stãtea cãlare pe coama cerului, cu un picior
de luminã pe colibã [i cu unul în baltã.
Tãtu]ã, e adevãrat cã au fost ni[te oameni pe
Lunã?
A[a zic ei, dar nu e adevãrat. E greu sã ajungi
pânã la Albe[ti, d-apãi pe Lunã! Minciuni!
De ce nu picã stelele pe pãmânt?
Ca sã fie cerul frumos. Acolo e locul lor.
Dar de ce sunt toate la fel?
Nu sunt la fel. Sunt departe, departe, [i ni se
pare nouã cã sunt la fel. Când vezi ni[te oameni la
depãrtare, ce, [tii care-i unul [i care-i altul? Parcã-s
to]i de-un tipar. Fiecare stea e fãcutã de Dumnezeu
în felul ei [i cu numele ei.
Matale [tii toate numele de stele, nu?
Nimeni nu le [tie pe toate. Sunt prea multe.
Cât de multe? Un miliard de catralioane de
catralioane?
Câ]i oameni sunt pe Pãmânt, atâtea stele sunt
pe cer. Când moare un om, cade o stea. Când se
na[te unul, apare altã stea.
{i steaua care a apãrut când m-am nãscut eu
unde e? Mi-o arã]i?
{i-a rotit capul pe cer o datã, de douã ori, apoi a
arãtat cu mâna în sus cãtre o stea sau cãtre toate.
Uite, aceea e steaua ta, de lângã Lunã, în partea
dinspre iaz.
Am fixat o stea cu ochii cam pe acolo unde arãta
tãtu]a.
Dar de ce e a[a de micã?
Cã [i tu e[ti mic. Dar o sã creascã [i ea. O sã
ajungã cât Luceafãrul.
Care e Luceafãrul?
Uite, vezi steaua aceea mare? Aceea-i.
“Dar ce înseamnã Luceafãr?
“Se cheamã Luceafãr pentru cã luce [i strãluce
mai tare decât altele.
A cui este steaua Luceafãr?
Tãtu]a a mai tras un gât de rachiu, douã fumuri
de ]igarã.
Ei, e o poveste lungã...
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venit pe Pãmânt [i nu s-a mai iubit cu Cãtãlina, care
s-a dus cu altul, un viclean copil de casã.
Când tãtu]a a tãcut, a tãcut tot pãmântul. {i
greierii, [i iazul, [i iarba uscatã.
Iac-a[a cu Luceafãrul, a oftat tãtu]a dupã
minute lungi de tãcere. {i un Luceafãr mic [i
strãlucitor s-a aprins în mâinile lui [i i-a luminat fa]a
când a tras din ]igarã.
Dar Cãtãlina de ce nu s-a dus cu Luceafãrul?
Cã era mai frumos [i mai de[tept decât Cãtãlin.
Iar a fumat, iar a tãcut. Apoi:
Nu se putea. Luceafãrul, bãiete, e ca Domnul
nostru Isus Hristos. E fãcut tot de Dumnezeu. Pe
Isus l-a lãsat sã se facã om [i [tii ce-a pãtimit. A[a
cã nu l-a mai lãsat [i pe Luceafãr sã se chinuie printre
oameni.
Dar el voia sã fie om! O iubea tare pe Cãtãlina!
Da, dar Cãtãlina nu merita dragostea unui
Dumnezeu. Luceafãrul era cu ale lui, în cer, Cãtãlina
era cu problemele ei pe Pãmânt. Nu se puteau
în]elege.
De ce?
Pentru cã... pentru cã Cãtãlina era proastã! a
izbucnit tãtu]a, parcã [i el nemul]umit de
deznodãmânt.
Tãtu]a [tia multe poezii de la [coalã [i mi le
spunea pe în]elesul meu. Dar dintre toate, povestea
Luceafãrului mi-a plãcut cel mai mult. Astãzi [tiu pe
de rost doar câteva strofe din poezia lui Eminescu,
cred cã exact acelea pe care le-am auzit atunci de la
bunicul. S-au impregnat în memorie cu tot cu seara
aceea de poveste, când am zburat cu Luceafãrul
pânã la Tatãl Lui, umplând cerul cu aripile noastre.
Întors în sat, a doua zi, încã îmi mai rãsunau în
cap versurile auzite de la tãtu]a. „Cobori în jos,
Luceafãr blând...“. Mã închipuiam Luceafãr, slobod
în ceruri, umblam numai cu ochii pe sus. Pe uli]ã,
am dat nas în nas cu Cãtãlina, vecina mea. M-a
chemat sã ne jucãm în salcâmi. Mai fusesem la ea
[i tare mi-a mai plãcut, fiindcã ea voia sã ne jucãm
mai mult de-a mama [i de-a tata. {i de asta îmi era
tare dragã. Însã atunci n-am vrut sã mã duc. M-am
dat un pas în spate [i am [optit cu glas sugrumat:
Cãtãlina...
Ce-i?
Fa, e[ti o proastã!
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{i mi-a spus povestea Luceafãrului.
Începea ca toate pove[tile, cu „A fost odatã...”
[i continua frumos, ca o poezie:
A fost odatã ca-n pove[ti,
A fost ca niciodatã,
Din rude mari împãrãte[ti
O preafrumoasã fatã. Pe urmã poezia se termina
[i tãtu]a îmi spunea povestea mai departe cu vorbele
lui, cum [tia el sã spunã. Glasul îi rãsuna cald [i
frumos în corul sãlbatic al Hârtopului. Am aflat atunci
despre steaua cu numele Luceafãr care se uita la o
fatã de pe Pãmânt, [i fata se uita la Luceafãr, cum
mã uitam eu la steaua mea, micã [i umedã ca un
bãnu] în fântânã, [i atunci s-au amorezat unul de
altul. Pe fata de împãrat o chema Cãtãlina ca pe
Cãtãlina de la noi din sat. {i Luceafãrul o îndrãgea
a[a de tare pe fatã, cã a vrut sã se însoare cu ea.
Dar nu putea, fiindcã el era stea [i fata era fatã...
“ Dacã mai era! – a zis tãtu]a cu un tâlc pe care
nu l-am prins atunci.
Luceafãrul nu murea niciodatã, [i fata murea când
îi venea rândul. Atunci Luceafãrul s-a dus la tatãl lui,
adicã la Dumnezeu, [i i-a zis cã nu vrea sã mai aibã
via]ã fãrã sfâr[it, vrea sã fie un om ca to]i oamenii
ca sã se iubeascã cu Cãtãlina lui. Aici bunicul a
început iar cu poezie:
Porni Luceafãrul. Cre[teau
În cer a lui aripe
{i cãi de mii de ani treceau
În tot atâtea clipe.
Din loc în loc, povestea continua cu poezie. Ce
frumoase erau bucã]ile de poezie spuse de tãtu]a!
Ca ni[te cântece. Am sim]it cum, în rãcoarea nop]ii,
inima se înfierbântã [i mã umple cu un sânge clocotit.
Mã rugam în gând la Dumnezeu sã-l lase pe Luceafãr
sã devinã om. {i am plâns la sfâr[it când el n-a mai
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Primarul n-o suferea pe doamna
Mia, însã nu e cale sã arãtãm aici de
ce, ar fi sã scriem un roman în roman,
[i dacã de la Domnul e timp, pentru noi,
oamenii, timpul e mãsurat, scurt pe doi,
n-apuci sã te dezmetice[ti pe lume, c-ai
[i luat-o înaintea ei pe aleea cu plopi.
Însã doamna Mia înghi]ea bãdãrãnii, era
nesã]ioasã, iar asta îi pãrea lui Gicã
Rasol o sfruntare, fiindcã la rându-i
îndurase [i el umilin]e, fusese vitriolat
de grijile vie]ii, ale zilei de mâine, fusese,
slãbãnog cum era [i atunci, batjocura
colegilor de multe ori [i sim]ise deseori
în stomac frica [i dorin]a de-a sfâr[i cu
poverile lumii. Dar î[i luase într-o zi
curajul nebun de-a lupta, înfruntase pe
Gabor, cum era poreclit golanul [colii,
care-i teroriza pe elevii mai mici mergând
dupã ei pânã [i în pisoar [i încol]indu-i.
A fost uimit atunci cum Gabor a cedat
încet în fa]a lui, n-ar fi crezut una ca
asta, cã pumnii lui mici [i înver[una]i
vor înfrico[a pe cel mai temut dintre
oameni, [i cã în scurt timp dupã asta
Gabor va începe sã-l ocoleascã, sã fugã
de el, sã umble cu grijã, ca sã nu-i iasã
în cale. Atunci am în]eles, spunea Gicã,
din ce aluat prost e dospitã fiin]a
omeneascã, nu tu personalitate, nu tu
demnitate, nu tu hotãrâre, nu tu putere,
ci fãcutã e dintr-un pospai de aparen]e,
dintr-o pulbere de pãrelnicii pe care
fiecare cautã sã [i le punã ca imagine
în fa]a celorlal]i... Ce-i omul? O po[ircã,
]i-o spun eu!... Tocmai când reflecta a[a,
u[a a fost deschisã [i s-au întors cu
câteva flacoane de pastile doctorul rãsdoctorit Mânzescu [i domnul Nica. Se
pare cã, de[i porni]i la drum cu oarece
animozitã]i între ei, au cãzut, pe undeva,
prin fa]a vreunei crâ[me, la pace [i-au
pus-o de-o baterie, douã, de pelin, cu
hamsii prãji]i. Se vedea pe fa]a lor
îmbujoratã [i se sim]ea dupã miros ceau fãcut.
- Bã, nenoroci]ilor, strigã primarul,
dacã era dupã voi, muream pânã acum.
Dar apoi îi lãsã în pace, zâmbi, cã
îi plãceau golanii, [i vãzându-i grãbi]i sã
plece la drum, îi opri, cerându-le sã se
a[eze. Sã stea [i sã gândeascã la viitor.
- Bã, viitorul, asta e, dobitocilor, de
ce dracu’ nu v-a dat Dumnezeu un dram
de gândire în cap?
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Spã[i]i, doctorul Mânzescu [i
domnul Nica se a[ezarã pe scaune,
zâmbind mânze[te.
- Ia pune-i în comisiile alea de se
fac la urne, spuse Gicã lui Tri]ã. Bã, se
adresã apoi domnilor Mânzescu [i Nica,
sper cã [ti]i ce ave]i de fãcut.
Fo[ti membri de partid comunist,
cu [tate de activi[ti, cei doi domni
dãdurã cu în]eles din cap. Las’ pe noi,
pãreau sã spunã din întreaga fiin]ã, din
trupul lãsat u[or înainte, ca [i când ar fi
fost gata de start: le numãrãm noi,
voturile alea!
- Sã faci o comisie de educare a
prostimii care vine la vot, cã e complicat
sã votezi, nu?, spuse primarul lui Tri]ã.
Fã!, trecu el iar la doamna Mia, noteazã
astea c-o sã le ui]i. {i ca sã nu arzi gazul
degeaba, tu sã fii [efa comisiei.
În sfâr[it, doamnei Mia îi venise
rândul. Se gudurã un pic, prinsã de un
frison. Î[i puse ochelarii. {efa Comisiei
de Educare, scrise ma[inal pe hârtia
pusã pe mapa de pe genunchi. Apoi î[i
scoase ochelarii, îi a[ezã pe coalã.
- Ia zi, cum o sã-i înve]i?, o întrebã
primarul.
- {tiu, domnul primar, o sã am în
fa]ã ni[te monstre...
- Mostre, proasto, o corectã
primarul... Ia zi, mã, cum e corect, cã
doar e[ti poet, se adresã el doctorului
Mânzescu, care scria [i el poezii [i-i
mersese buhul prin târg.
Doctorul î[i înghi]i un sughi] când
sã înceapã sã vorbeascã, apoi:
- Monstrã e femininul de la monstru,
spuse [i nu-[i mai putu ]ine sughi]ul.
- Vezi, mã, prostoi, spuse primarul
doamnei Mia, somnul ra]iunii na[te
mon[tri.
-...Cu buletinele de vot, continuã
doamna Mia ideea, fãrã sã fi observat
decât cã a fost pu]in întreruptã de o
conversa]ie savantã, încât pãstrase o
tãcere respectuoasã... {i le spun a[a:
aici e primarul Gicã Rasol, punem

[tampila. Aici e candidatul PNL, trecem
mai departe. Aici e domnul Tri]ã din
echipa domului primar, punem [tampila.
Aici e domnul Hinteu de la PD, trecem
mai departe. Aici e domnul... privi în jur...
Nica din echipa domnului primar, punem
[tampila...
- Bravo, o lãudã Gicã, nu e[ti
proastã degeaba. Sã le intre tuturor bine
în cap pe cine sã voteze. Tri]ã, spuse
apoi, sã dai ajutoare pensionarilor, cã e
mul]i, dã-le o masa sãptãmânalã
sãracilor, cã [i ei e mul]i, mãre[te pre]ul
la transportul în comun, dar dã-le
abonamente ieftine la pensionari, cã e
mul]i. Bani deocamdatã cheltuim din
comisioanele de la asfaltatul strãzilor.
A[eza]i pe scaune, domnul Nica [i
doctorul Mânzescu, bine chercheli]i, î[i
fãceau semne unul altuia din mânã, din
umãr, din sprâncene. Primarul îi vãzu,
rânji. N-aveau stare, golanii.
- Ia sã sta]i aici pânã la patru, le
ordonã.
Cei doi se lini[tirã. Se îndreptarã pe
scaune, privind înainte cu o privire de o
umilin]ã câineascã. Se auzi soneria.
Gicã îi fãcu semn din ochi domului Nica
[i el sãri, fugi spre interfon.
- E pictorul Mã]oiu, spuse apoi [i
primarul îi fãcu semn sã-l lase sã intre.
Pictorul Mã]oiu intrã, urmat de frate-sãu, care cãra niscaiva tablouri
împachetate [i legate cu sfoarã. Mã]oiu
era un om mic de stat, slab, semãna un
pic cu primarul, dar pãrea [i mai
nelini[tit, se agita din te miri ce. Tuns
periu]ã, se credea un al doilea van Gogh,
doar cã avea urechile întregi. Cãutase
sã-[i ron]ãie una, într-o vreme, dar nu
reu[ise decât s-o morfoleascã. Frate-sãu
îi semãna, dar era netuns, neglijent
îmbrãcat [i purta pe chip un aer umil.
Avea însã aceia[i ochi apo[i, de pe[te,
încât te întrebai dacã vede cu ei. Sprijini
tablourile de podea. Însã în urma lor, pe
nea[teptate [i fãrã sã fi fost invitat, ]â[ni
înãuntru poetul urbei, marele poet
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Porumbelu, pseudonim ce [i-l luase pe
vreme luptei pentru pace, na!, luptã
pentru pace!, când porumbeii, cei albi
mai ales, erau la mare cinste. Mã]oiu îl
privi chiondorâ[, cu urã chiar. Nu suferea
poe]ii, iar dintre ei pe Porumbelu mai
ales, iar acum era [i mai dihai, cã s-ar fi
vrut singurul artist în sufrageria
primarului, fãrã concuren]ã, fãrã ca
vreun altul, mai me[ter la vorbe, cum
se afla poetul, sã-i ia caimacul de pe
buze. Îl privi iar, cu urã, de parcã ar fi
vrut sã-l bage în pãmânt. Porumbelu era
îmbrãcat elegant, ca întotdeauna, cu
paltonul sãu cochet din altã erã, drept,
]eapãn, cu o cãciulã de oaie crea]ã
îndesatã pe cre[tet pânã la sprâncene.
Privi sfidãtor în jur. Poet genial, despre
care critica literarã a scris vreo trei sute
de pagini, alese pe sprânceanã, n-avea
egal de la Eminescu încoa’, ba poate [i
mai dinainte... Fãcu o pauzã de respira]ie
dupã ce gândi asta [i privi iar în jur cu
seme]ie, chitind sã dea de în]eles cã din
]inuta lui to]i ar fi trebuit sã ghiceascã
ce-a gândit [i cã, de fapt, nu el gândise,
ci ei gândeau a[a. Mã]oiu î[i luã privirea
de la el, brusc întunecat.
- Bunã ziua, am adus douã tablouri,
spuse Mã]oiu.
- De-ale tale, întrebã primarul?
- Da, spuse Mã]oiu mândru.
De[i era unul dintre arti[tii cunoscu]i
ai urbei, primarului nu-i plãceau picturile
lui. Mã]oiu iubea literatura [tiin]ificofantasticã [i picta tot soiul de schelete,
de robo]i, de planete inventate, de
imagini recurente, obsesive, ochi, urechi,
ochi în urechi, urechi în anusuri, ochi în
anusuri – totul ordonat în perioade, a[a
cum se afla citire de la Plato, pardon,
Pablo, cunoscut ca Picasso – atlantide,
platitudini [i grãdini imaginare. {i,
oricum, primarul nici nu gãsea rostul
picturilor în via]a oamenilor. Lãsa obiecte
de artã prin casã doar de hatârul
nevestei. Pentru el, existen]a omului
trebuia supusã unei economii spartane.
Tot ce aducea bani mul]i [i repede era
bun. Tot ce adãuga un plus puterii sale
era bun. În rest, rahat... Fratele lui Mã]oiu
începuse sã despacheteze un tablou. Pe
pânzã se ivea o nimfã goalã de pe
planeta Xi din sistemul Deneb. Era
noapte [i lunile planetei, douã, luminau
feeric, dând umbre duble, halucinante.
Iar ochiul nimfei, cu irisul lui roz, îl fixa
pe primar, care se dumiri cã ochiu-i
stãtea între craci, când tabloul fu
dezvelit de tot. Primarul vru sã spunã
ceva de rãu, sã-[i scuipe în sân mãcar,
dar nu-i venea nimic în minte. La dracu’,
gândi el, ori am fa]ã de Mã]oiu slãbiciune,
ori arta, arta, mã preschimbã în altul. {i
rânji. Ar fi vrut sã-i vorbeascã a[a cum
îi vorbea doamnei Mia, sã-l umileascã,
dar când era vorba de doamna Mia,
cuvintele îi veneau de la sine, pe când
acum era mut. Auzise într-o vreme de

arta care îmblânze[te fiarele, dar nu
credea a[a ceva. Arta nu face decât
dintr-un maldãr de cãcat, un morman de
aur, spunea el uneori.
- Arta slãve[te firea nemernicã a
omului, o face sã parã nobilã..., spuse
el într-un târziu.
- Brava!, sãri atunci poetul
Porumbelul. Frumos grãit, slãvite vorbe,
cuvinte demne de adevãratul
Agamemnon! {i care duc mult mai
departe [i-n adânc, ca vorbele ilustrului
([i aici stãtu un pic pe gânduri, care
naiba dintre tragicii greci o fi spus asta [i-o dãdu la nimerealã)... ilustrului
Sofocle: nu e minune mai mare ca
omul... Dar, nu-i a[a, spunem noi, de
când lumea nu mai e lume, fiind toate
cu cracii în sus, de-a berbealecul, de-a
valma, de-aiurea, fãrã ]el [i fãrã noimã,
cine mai [tie dacã e nobil ce credeam
pe vremuri cã e nobil, de e demn ce
credeam cã e demn, de e frumos ce
credeam cã-i însu[i frumosul, de-i cinstit
ce credeam cã e cinstea [i dragoste ce
credeam cã-i iubirea, ori credin]ã ce
credeam cã-i credin]a. Încât poate cã
mul]i vor zice cum zicea [i primarul, iar
al]ii altfel [i nu vom gãsi vreun Solomon
între oameni, sã ne spunã care-i
adevãrul... Vãzând cã o parte dintre
lucruri au fost puse la cale, primarul se
întinse iar în fotoliu, cu picioarele pe
masã, uitându-se cu un soi de scârbã [i
urã cum fratele lui Mã]oiu
despacheteazã. Mã]oiu îl ghionti atunci
pe frate-sãu, iar fratele se uitã la el cu
ochii sãi apo[i, cãutând sã priceapã ce
vrea. Mã]oiu îl ghionti iar, fãcând semn
spre afarã [i tot [opticãind: la portbagaj,
la portbagaj! Apoi, cu un zâmbet strâmb,
îi spuse primarului:
- Am adus [i trei sticle de la cramã,
vechi de treizeci de ani, o duzinã de
sticle de coniac Murfatlar [i câteva lãzi
de vin de protocol, spuse.
- Dar whisky-ul unde e?, întrebã
primarul, fiindcã whisky-ul e bãutura
]opârlanilor...
- O sã fie [i Whisky când o sã iau
pe mânã revista, cã [ef la chio[curi de
difuzare, cum am fost pus, nu-i nicio

scofalã, nu pot organiza colocvii [i
simpozioane [i n-am pe ce lua
sponsorizãri.
Sãracilor, cum sunt mai to]i, o sã
le parã aiurea ca un primar sã punã botul
la câteva sticle de vin [i coniac [i
Whisky, [i tocmai de asta sunt sãraci,
fiindcã ei nu [tiu, ca primarul, cã
prosperitatea nu vine doar din ce iei cu
nemiluita de unde-]i cade sub labã, ci [i
pe calea mai mãruntã a firmiturilor
culese din drum. Dar, poate, [i noi,
scribul, gre[im: a primi, orice, oricând,
a cere poruncind sã i se dea, sã-i fi oferit
primarului un sentiment senioral? Poate,
în firea unor oameni se lãfãie[te barbaria
fie în ce secol al lumii ne-am afla, oricât
am fi de cultiva]i [i oricât de avansatã
ar fi civiliza]ia umanã?
Gândind, primarul, la sticlele de vin
[i de coniac pe care nu le va bea
niciodatã, fiind stomacul sãu ca o
smochinã dulceagã [i strânsã pungã, îi
repugnã dintr-odatã ideea lui Mã]oiu de-a
fi [ef peste revista culturalã a ora[ului,
îl privi câteva clipe dispre]uitor, dar
muncise deja prea mult în acea zi ca
sã-i mai cearã socotealã. Trezit încã de
la ora zece diminea]a, se sim]ea acum
extenuat, încât spuse, doar, spre pictor:
- Bã, voi nu [ti]i cât muncesc eu?
Pendula bãtu, tocmai atunci, ora
douãsprezece din zi.
Auzind bãtãile pendulei, poetul
Porumbelu se clinti, dupã ce [ezuse
în]epenit într-o pozã mar]ialã, spre a lãsa
sã fie admirat, cinci minute. Bãtaia
ceasului îi stârni pofta poeziei, amintindu-i
ritmul troheilor, încât înaintã un pas,
ridicã o mânã [i... din sfor]are scãpã un
pâr].
- Mãgarule!, se rãsti primarul [i ochii
i se injectarã, sim]indu-se pe datã
sufocat.
- Oh, spuse atunci Porumbelu,
pâr]ul poetului e plãcut mirositor, aidoma
unei arderi de tãmâie. E aidoma pâr]ului
unei codane: sã te dai în vânt sã-l
amiro[i, nu alta.
La vorbele acestea, to]i rãmaserã
cu gurile cãscate. Pictorul Mã]oiu însã
jubilã. Poetul cãlcase pe broascã, pe
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personalitatea omului, adevãrata lui fire
[i însu[irile cele alese, prin neguri ce
altor ochi nu li s-ar vãdi decât besmetice
- încât se destinse. Primarul, revenindu-i
inima la loc, î[i spuse cã e bine, cã
oamenii încep sã vinã sã cearã de la el
ca de la un adevãrat na[, încât ora[ul
va ajunge curând o familie, o mare
familie, strânsã în jurul lui, capul ei.
Gândind acestea, îi veni în minte o
scenã dintr-un film vechi, în care so]ul,
nevasta [i copiii stau la masã, iar tatãl,
înainte sã înceapã cina, spune o
rugãciune. Încât, având asta în minte,
spuse, fãrã a se ridica de pe fotoliu:
- Dar cine va spune rugãciunea?
I se pãru cã, astfel, e în ton cu
poetul care atât le bãlmãjea, încât cine
sã priceapã vreo noimã din vorbele lui?
Dar cuvintele acestea îl fãcurã pe Mã]oiu
sã se îngãlbeneascã [i mai mult la fa]ã
decât era, fiindcã se întrebã de nu
cumva primarul voise sã spunã: dar cine
va cânta prohodul? Iar lui Tri]ã Costin îi
amintirã, dar [i primarului, de preotul
Sorescu, cel care î[i ceruse, nu cu mult
timp în urmã, fata înapoi, încât cei doi
schimbarã o privire iute. Apoi, primarul
iar socoti în minte. Ce îl bucura mai mult
era cã, iatã, într-o societate deschisã
concuren]a existã, oamenii se vor bate
pe posturi, iar când va fi sã numeascã
directori, cine va trage profit din lupta,
cu tarif piperat, pentru ciolan?
- Voi [ti]i cât muncesc eu, reluã
propozi]ia sa favoritã, redevenind el
însu[i. Ia, valea!, strigã apoi, sãtul de ei.

Vitraliu

încercat de vremuri, capabili sã ducã pe
umerii lor poveri de neînchipuit, sã facã
urbea sã prospere... ba [i mai [i... am
venit la cei doi eroi pentru a le spune cã
accept, dacã ei vor câ[tiga alegerile, sã
fiu director al revistei ce existã din
bugetul primãriei. Am refuzat atâta
vreme cinstea asta, dar acum nu mai e
chip, sub o conducere inteligentã a
ora[ului n-a[ mai avea justificare sã mã
sustrag datoriei mele de om de culturã,
de poet, de mesager al meleagului nostru
cãtre întinsul patriei, ba [i mai [i.
Sfâr[ind, poetul î[i [terse cu batista
fruntea [i aruncã, energic, un bra] al
fularului alb peste umãr.
Pictorul Mã]oiu, auzind una ca asta,
vãzu negru înaintea ochilor. Se [tia
singurul candidat la postul de director al
revistei [i uite cã se ivea concuren]a,
acest bosconitor poet ce da din limba
lui descântece gata sã-i vrãjeascã pe
oameni, sã-i zãpãceascã [i sã ia
caimacul. Tri]ã Costin se încruntase, nu
de alta, dar cine sã fie Ahile acela,
despre care vorbise poetul [i, mai ales,
n-o fi fost în bãtaie de joc sã-l compare,
pe el, cu un berbec? Sunt eu un berbec?,
se întrebã Costin, dar spunându-[i cã
poetul n-ar fi îndrãznit vreodatã sã-l ia
în bã[cãlie, conchise cã trebuie sã fi fost
o laudã din acelea cum le [tiu tãmâia
numai limbile întortocheate ale barzilor,
înzestrate cu nu [tiu ce [i nu [tiu cum,
de parcã ar avea pe ele presãrat un praf
de limbu]ie pre]ioasã, un pospai de sibilã
gata sã strãvadã viitorul [i
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bec, î[i dãduse arama pe fa]ã, va fi privit
de oamenii primarului cu vrãjmã[ie, drept
ceva scârbavnic, rãzgâiat. Dar nu fu a[a.
- Eu îmi asum propria mea
corporalitate, spuse poetul. Sudoarea,
care se spune cã ar fi a frun]ii, dar e sub
bra]e mai ales. Mirosul dosului, despre
care se spune cã ar trebui sã aromeascã
aidoma rozelor, dar hârtia igienicã nu-i
îndeajuns artistã [i rozeta nu miroase a
rozã, ci aidoma ghiocului marin în care
putreze[te midia... {i îmi asum duhoarea
picioarelor, care duhnesc mai abitir
pentru cã î[i au rãdãcina în cur. O, voi,
muze, spuse apoi, ridicând iarã[i mâna
[i înãl]ând privirea spre tavan, cerând
pesemne îndurare, cã inspira]ie avea [i
fãrã ele.
Stupefiatã, asisten]a nu scoase un
cuvânt. Pânã [i lui Gicã Rasol [i lui Tri]ã
Costin gândurile lume[ti le fugiserã din
cap, pentru a fi înlocuite cu altele, din
roata de moarã a poeziei. Se întrebau
ce mãre vrea sã spunã poetul Porumbelu
[i dacã are dreptate. Pu[i în fa]a altui
orizont, nebãnuit pânã atunci de ei, se
vãdeau aidoma unor copii în fa]a unei
minuni a lumii: gânduri noi, ale cãror rost
[i greutate nu le [tiau, gânduri fa]ã de
care se sim]eau stingheri, narcotiza]i.
- Am venit aici, la ace[ti doi mari
oameni ai urbei, la primarul Gicã Rasol,
pe care oare cu cine contemporanii îl
a-se-muie (pronun]ase a-se ca [i când
ar fi fost prescurtarea de la Academia
de [tiin]e Economice [i accentuase
urmãtorul cuvânt) din istoria lumii, dacã
nu cu însu[i viteazul Agamemnon, dar
e încã [i mai [i decât marele conducãtor
al o[tirilor, regele tuturor grecilor, iscusit
[i destoinic.
Doctorul Mânzescu, care o vreme
a]ipise, se trezi din pricina vocii înãl]ate
a bardului Prumbelu când a spus vorbele
„viteazul Agamemnon” [i cãutând sã se
dumireascã oare cine va fi acela, îl vãzu
pe primar slab, scofâlcit ca un
degenerat, gãlbejit de la vicii ascunse
[i nu se putu opri sã nu gândeascã,
adormit fiind încã [i astfel lipsit de
cenzurã: Agamemnon?, mai degrabã
Agami]ã. Dar apoi fu speriat de
îndrãzneala fãrã precedent [i fãrã ordine
a gândului sãu ce scãpase a[a cum mai
devreme poetului îi scãpase, involuntar,
un duh mirositor.
...Iar celãlalt mare om e Tri]ã Costin,
continuã rapsodul, iute [i neînfricat ca
însu[i Ahil Peleianul, ba [i mai [i, un
berbec ce sparge orice poartã, urma[ul
acelor viteji ce în istoria neamului nostru
poartã numele de rãze[i, de fra]ii
Buzescu ce-au luptat pânã la moarte
pentru Domnul lor; de Constantin
Brâncoveanu ce n-a abdicat de la
credin]ã nici cu securea gâdelui la gât,
ba [i mai [i. Da, Agamemnon [i Ahile,
ei sunt prototipurile celor doi eroi ai
zilelor prezente, ai contingentului nostru
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~n buricul p\mântului

Tata î[i face cruce [i zice: „Am avut
noroc”.
Tata îl viseazã adeseori pe bunicu’,
venind spre el prin ziduri. Câteodatã
apare pe nea[teptate [i tata se sperie
[i se treze[te, lac de sudoare. În
asemenea zile vin ve[ti proaste, a[a
pretinde tata.
În asemenea zile, scrisorile rãmân
pe hol [i el le prive[te curios, de la
distan]ã. O zi mai târziu, cu sau fãrã
bunicu’, ele sunt deschise, ca [i cum
ve[tile ar fi altele decât cu o zi înainte.
Tata are nãravul supersti]iilor. Când
vorbe[te a[a, reînvie în el fiul de ]ãran
[i, odatã cu fiul de ]ãran, ceilal]i sãteni,
mor]i sau nenãscu]i, câmpia întinsã,
uscatã, a Dunãrii, turmele de animale [i
soarele copilãriei lui. Dar, înainte de
toate, reînvie supersti]iile [i, împreunã
cu ele, cârduri întregi de vampiri,
vrãjitoare, spirite, strigoi. „Nu mai era
suflet de cre[tin pe uli]ã, dupã lãsarea
serii“, poveste[te el. „Vremea vampirilor.
To]i prin case [i Dracula pe drum”. Tata
exagereazã uneori.
Dracula era unul cu din]i lungi, care
bãga spaima în trupe[ele femei
victoriene. A pãrãsit Transilvania când
a început sã se plictiseascã prea tare.
Dracula a fost primul emigrant din ]ara
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mea. Am urmat noi, tata, mama [i cu
mine, dar nu vã fie fricã, nu suntem
urma[ii lui direc]i.
„Am avut noroc”, zice tata [i rãsuflã
zgomotos ca sã-[i arate u[urarea. „Am
prins ultimul tren”, comenteazã mama
[i pare melancolicã.
Dupã ce [i-a fãcut cruce, tata dã
drumul la radio. Radio Europa Liberã. De
optsprezece ani acela[i post, zi de zi,
la ora 18. Tata î[i ascultã ]ara. Când vin
în vizitã, ascult [i eu. Atunci sunt iarã[i
mic, foarte mic, [i mã vãd acasã, cu el.
Acasã, pe strada cu garã, unde trenurile
erau încã trenuri adevãrate, cu locomotive fumegânde, cu zgomote asurzitoare
[i a[a mai departe. Un loc unde n-aveai
niciun motiv sã fii nostalgic, fiindcã nostalgia nu fãcea parte din plan, pur [i
simplu. Ea este pre]ul care se adaugã
abia atunci când te-ai stabilit undeva. În
Elve]ia, de exemplu.
Când ascultãm radio – tata [i cu
mine –, ne strãlucesc ochii [i facem cu
rândul „{[t! [[t!”, când celãlalt vorbe[te
prea tare. Tata comenteazã cel mai bine,
el cunoa[te vocile de la radio, chiar [i
cu nume. El cunoa[te situa]ia. Pentru
cã îmi place sã-l ascult, pun întrebãri.
Lui îi place sã dea rãspunsuri [i face
din ele adevãrate pove[ti. De la tata am

mo[tenit nãscocitul pove[tilor. De la
mama, gravitatea. Dar nu prea multã,
doar atât cât sã rãmân cu picioarele pe
pãmânt. E nevoie de a[a ceva, dacã nu
vrei sã urci în aer, ca un balon, [i sã
zbori spre casã, împreunã cu toate vocile
de la radio.
Într-o diminea]a de august, în 1982,
toate au devenit altfel ca înainte. Când
m-am trezit, în casã nu era nimic
schimbat. Mai multã ordine ca de obicei,
fiindcã mama se strãduise peste mãsurã
– nu voia sã se spunã, dupã plecarea
noastrã, cã era o gospodinã nepriceputã.
Tata zisese cã toatã munca ei era
degeaba. Pânã s-ar fi vãzut cã nu ne
mai întoarcem, praful s-ar fi pus la loc,
de multã vreme. Mama nu s-a lãsat
descurajatã, a[a cã ne-am trãit ultima
zi acasã ca într-un muzeu. Numai din
dulapuri lipseau deja hainele [i peste tot
erau bile]ele albe cu numele celor care
aveau de primit lucrurile noastre. „A[a
ajunge peste tot câte ceva de la noi”,
mi-am zis.
Dacã îmi dãdeam silin]a, nu
vedeam biletele. Numai sã nu te ui]i la
ele, sã te duci la baie – spa]iu fãrã bilete
– sã te speli, sã te îmbraci [i sã pleci.
Am luat micul dejun în grabã, apoi mama
a curã]at masa din bucãtãrie, a spãlat [i
[ters vasele [i le-a pus înapoi în dulap.
Tata a verificat ferestrele, robinetele,
aragazul, apoi a ie[it ultimul din locuin]ã,
a încuiat u[a de douã ori, a intrat [i el în
lift [i a[a am coborât, tãcând, opt etaje.
Mai târziu, toate au fost împãr]ite dupã
dorin]a noastrã. Însã în închipuirea mea,
toate sunt [i azi la locul lor, purtând
bile]ele albe. Nici mãcar praful nu s-a
a[ezat. E lini[te [i umbrã.
Nu-mi mai aduc aminte dacã
regretam plecarea noastrã sau dacã mi-o
doream. Dacã îmi era teamã. Dacã
fusese [i alegerea mea. Era o în[iruire
de momente, nimic mai mult, iar memoria nu mã ajutã. Poate cã a fost [i
oarecum palpitant. Un mic secundant.
Eu.
Elve]ia ne-a venit ca un câ[tig la
loterie. Tata avea un fler deosebit. În fa]a
unui hotel modest din Zürich, dupã mai
multe zile de cãlãtorie prin Europa [i gata
pentru continuarea drumului, tata a cerut
sfatul unui domn elegant de pe stradã.
Treizeci de secunde de inspira]ie au fost

Tata spune: „Cuvintele astea greu
de rostit îmi dau multã bãtaie de cap”.
Dar s-ar putea socoti mul]umit. Aici, „la
noi” – în sfâr[it spun „la noi” – limba este
blândã în general. Aproape cã nu existã
vorbe tari. {i atunci ai putea sã treci cu
vederea cuvintele greu de rostit. Ai
putea sã te consideri de-a dreptul fericit
cã o sco]i la capãt fãrã sã ai nevoie de
for]ã. Oricum, nu de mai multã for]ã
decât e nevoie ca sã nu-]i pierzi
rãbdarea.
Dupã 18 ani, încã îmi mai potrivesc
vorbele în gurã – ca pe ni[te perle pe
care le scuip imediat. Când nu sunt
sigur, vorbesc neclar [i îmi închipui cã
nu observã nimeni.
Spui „te iubesc” [i nu sim]i nimic.
Spui „te urãsc” [i nu sim]i nimic. Sim]i
abia când traduci totul în lãuntrul tãu. În
limba copilãriei. În limba în care tata
înjura [i în care m-a dorit prima fatã.
Dacã nici atunci nu mai sim]i nimic, e[ti
pierdut.
Pa[aport de refugiat. Albastru, cu
douã dungi cenu[ii în col]ul din dreapta,
sus. Când ai un asemenea pa[aport –
sau unul de-o culoare nepotrivitã –, încep
problemele, încã de la consulat.
„Legitima]ie de strãin, certificat de
muncã, adeverin]ã de asigurare
medicalã, confirmarea rezervãrii unui
spa]iu de locuit valabil pe toatã perioada
[ederii [i apoi o declara]ie de la primãrie,
semnatã de familia-gazdã, privind
asumarea tuturor cheltuielilor suplimentare din timpul [ederii dumneavoastrã în
Fran]a. Spital, pagube materiale în caz
de accident [i a[a mai departe. Un extras de cont bancar actualizat. O lunã
de a[teptare, poate mai pu]in. Cum? Mai
ave]i întrebãri? La asta nu pot sã vã
rãspund, monsieur. Da-]i-vã la o parte,
vã rog. Urmãtorul, vã rog. Nu, monsieur,
ob]ine]i mai întâi documentele marcate
pe formular [i apoi veni]i din nou. Lua]i
un numãr de ordine, la parter, [i a[tepta]i
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înfloratã, basma. O strângere din umeri,
o încuviin]are din cap, un zâmbet. Curtea
cu fântânã [i cãru]a cu cai pentru drumul
de zi cu zi la câmp. În spate, cârciuma
satului: o încãpere, trei mese, cinci
be]ivi. Nu prea ai ce sã alegi de pe rafturi:
rachiu în sticle închise sau deschise la
culoare. Ame]eala vine de la sine.
Ciocolatã, marcã din Est, tare [i amarã.
Apoi camera de filmat pãtrunde în
altã curte, acolo e o nuntã. Mireasa
danseazã cu tatãl ei [i plânge. Mirele
gole[te un pahar cu rachiu, dintr-o
sorbiturã. Repeti]ia generalã pentru
mersul zilnic la cârciumã, de mai târziu.
Dar asemenea detalii nu ne intereseazã.
Stãm ca vrãji]i pânã când apare cuvântul
„Sfâr[it”. Apoi tata controleazã calitatea
înregistrãrii. Ca la antilopele gnu.
Noi am fost chiar de la început ni[te
buni emigran]i. Adapta]i la obiceiurile
locului, iar în rest, albi [i cu totul
europeni. Am avut noroc. Nu se vede
pe noi cã suntem strãini. Cel mult, se
aude. R -uri vibrante, topici gre[ite,
articole gre[ite, caz gre[it, accente
gre[ite, lungi ãããã-uri pânã î]i vine în
minte cuvântul potrivit, cãutarea unui
sprijin în „chestia asta“ sau în întrebarea
„Cum îi zice?”, o intona]ie mereu pu]in
exaltatã. Dar elve]ienii nu ne-o iau în
nume de rãu, unora chiar le plac R-urile
vibrante.
Problema e cã n-ai vrea sã ie[i în
eviden]ã. Orice ie[ire în eviden]ã e un
nu-e[ti-de-al-nostru. O [edere permanentã într-o zonã strãinã. Ilegalitate pe
termen lung. Deja de 18 ani.
Pauzele de gândire s-au mic[orat,
vorbele se a[azã mai repede pe limbã [i
tot mai des e[ti luat drept unul „de aici”. Ei
bine, nu chiar cu totul „de aici”, dar tot mai
pu]in „de acolo”. Din mun]i, de exemplu.
Din locuri unde [i R-urile elve]ienilor sunt
vibrante. Pu]inã înmuiere, spre binele
nostru, bine pentru limbile de emigran]i,
pentru limba tatei, de exemplu.
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de-ajuns ca sã alunge deznãdejdea. A
fost ca la fotbal, când un gol marcat în
al nouãzecilea minut decide totul. Nu
[tim dacã domnul cel elegant a fost
Dumnezeu. Singurul lucru pe care ni-l
amintim e cã avea o limuzinã închisã la
culoare.
Ca sã lãmurim lucrurile: am rãmas
în locul acela pentru cã cineva –
Dumnezeu, de exemplu – ne-a scris pe
o hârtie numele unei persoane care ne-a
ajutat mai departe. În numai câteva
secunde totul era decis. Ani în [ir î]i faci
planuri [i cu toate astea, esen]ialul se
petrece fulgerãtor. Ar fi putut sã fie [i
Patagonia. Dar suntem [i azi foarte
bucuro[i cã a fost Elve]ia. „În buricul
pãmântului, bãiete”, spune tata, „buricul
pãmântului. Uite cã am avut noroc”.
Patrie de loterie. Nu îndrãzniserãm nici
sã gândim cã ar putea fi Elve]ia. Ea
fusese mai curând o jucãrie a fanteziei
noastre. Într-o bunã zi te afli acolo, îl
întâlne[ti pe Dumnezeu, probabil, [i
optsprezece ani mai târziu te miri cã a
trecut atât de mult timp.
Azi, tata vede Africa la televizor [i
înregistreazã filme cu animale pe casete
video. Când sunt scene de vânãtoare [i
leoaicele se furi[eazã prin ierburile înalte
ale savanei, ne cheamã [i pe noi. E
aproape la fel de frumos ca atunci când
ascultãm împreunã limba de acasã, la
radio. Uneori, o antilopã gnu reu[e[te sã
supravie]uiascã.
Tata deruleazã banda ca sã verifice
dacã înregistrarea e în ordine. Atunci
leoaica urmãre[te iarã[i un gnu [i
antilopa capãtã o a doua [ansã. Însã [i
de data asta ea moare la fel de jalnic ca
înainte. Când animalul se frânge, tata
apasã pe stop. Scrie ceva pe casetã [i
spune: „{tiu un film în care antilopa
reu[e[te. Pur [i simplu se preface
moartã [i fuge, când leoaica nu-i atentã.
{iretenie de gnu”.
În colec]ia de casete video a tatei
mor antilope, aterizeazã extratere[tri,
moare în accident Lady Di [i se
marcheazã enorm de multe goluri la
fotbal. Dar cele mai multe sunt relatãri
de acasã. Fragmente scurte, adesea
doar ultimele minute. Însã nu-]i trebuie
mai mult de câteva secunde ca sã
recuno[ti acel acasã. Încã înainte sã se
fi rostit vreun cuvânt, ceva î]i atrage
privirea [i respira]ia se accelereazã. Apoi
ochiul prinde esen]ialul.
De exemplu, felul anume în care
aratã interiorul unei case ]ãrãne[ti. Covor
pe perete, sobã cu lemne, fa]ã de masã
brodatã, o icoanã cu Isus. Cuverturi
groase [i perne, în fundal.
Îmbrãcãmintea ]ãrãncii: o ]esãturã
rezistentã, fiindcã munca e grea, fustã

Tata e mul]umit aici: „Elve]ienii au
fost salvarea noastrã”, zice el [i apoi
în[irã toate lucrurile de care am fost
salva]i. {i totu[i tatei îi este dor. {ti]i
dupã ce îmi dau seama? Dupã [tirile de
la radio, de la ora 18. Dupã aten]ia tatei,
dupã felul în care pânde[te. Dupã memoria lui, care nu scapã nicio emisiune.
Îmi dau seama dupã felul în care î[i
înjurã patria, pentru ca apoi sã se
întoarcã acolo în fiecare an. Chiar acum
e iarã[i pe drum într-acolo. Acum are la
el un telefon mobil, ca sã ]inã legãtura.
A oprit aproape de grani]ã [i a sunat.
Grani]a dintre Ungaria [i România. Cine
[i-ar fi închipuit cã într-o bunã zi po]i sã
cobori calm din ma[inã, sã rãsufli [i sã-]i
suni fiul de acolo? Înainte n-avea decât
sã-]i fie teamã [i sã faci pe tine, atât
aveai de fãcut în apropierea grani]ei.
Sentimentul ãsta aparte fa]ã de
grani]e: ni[te locuri unde î]i faci apari]ia,
tu, cu spatele pregãtit pentru bastonul
de cauciuc. Unde nu mai po]i sã spui:
„Scap eu întreg [i de-aici. Doar sunt unul
dintre cei mul]i”. Unde fãcutul-pe-tine e
una dintre ultimele libertã]i rãmase. Un
gnu fãrã o a doua [ansã.

Oameni în uniformã spun: „Urma]i-ne!”
Oameni în uniformã fac bucã]i toatã
ma[ina. Oameni în uniformã îi pun pe
al]i oameni sã se dezbrace. Mã chircesc
în spatele volanului, redevenind un
bãie]a[ care ar vrea sã închidã ochii [i
sã se [tie în altã parte. Sau s-o facã pe
mortul. Asta ar fi ceva.
Emigrantului îi este la fel de greu
ca sãrmanei fete din poveste. La prima
vedere, n-are niciun farmec [i este
izgonitã. Pânã când î[i gãse[te prin]ul
[i se transformã ai de citit 100 de pagini.
Nimeni nu [tie exact câte pagini mai
sunt pânã la transformare, în cazul
emigran]ilor. Pânã când dispare frica.
Însã, între timp, trebuie sã ai curaj
[i sã roste[ti o singurã datã: „}ara mea”.
Deja de 18 ani, „]ara mea”. În strãinãtate
am fost adesea întrebat de ]ara mea.
Rareori am [tiut ce sã rãspund.
Rãspunsuri provizorii. Ca un fel de
rãspunsuri în evolu]ie. Dar voi exersa sã
rãspund. Cu siguran]ã o voi face.
Mã aflu în miezul vie]ii, în miezul
meu, iar 33 e o vârstã bunã. Cu siguran]ã
cã [i 33 e o vârstã bunã la ceva.

Mihai Perca

nr. 48
aprilie 2018

Vitraliu

sã fi]i chemat. Poftim? Douã fotografii,
monsieur, nu patru. Poftim? Da, 80 de franci
pentru o vizã unicã. {i acum da]i-vã la o
parte, monsieur, bloca]i accesul. Ce vre]i
sã zice]i? De ce nu ridic capul când vã
rãspund? Vã rog sã vã da]i la o parte,
monsieur”.
Am întrebat-o pe madame de la
ghi[eu dacã nu vrea sã [tie [i cât de
lungã mi-e scula. Poate cã era important, pentru Fran]a. Întrebat în francezã
[i cu R -uri vibrante. A ridicat capul,
înlemnitã. „Poftim, monsieur?” Polite]e
înainte de toate, madame. Polite]e, prin
orice mijloace. Nici nu rostisem bine
întrebarea, cã ceilal]i care a[teptau au
[i început sã râdã. În clãdirea
consulatului francez din Zürich s-a
rãspândit un râs eliberator. To]i cei care
pricepeau pu]inã francezã râdeau.
M-au dat afarã [i au închis u[a
masivã în urma mea. Am lovit-o cu
piciorul. U[a s-a întredeschis iar [i a
apãrut capul unui bãrbat. Chelie medie.
A spus: „Am sã vã ]in minte, monsieur.
N-o sã mai primi]i vizã pentru Fran]a.
Pu]inã decen]ã, monsieur”.
„Cui îi lipse[te decen]a aici?”, am
rãspuns [i, în spatele lui, i-am vãzut pe
cei care râseserã înainte, bãgând capul
între umeri. „{ovini ce sunte]i”, am
strigat, „ple[uvi [i [ovini cu to]ii” – [i e
util sã se [tie cã ple[uvia [i
na]ionalismul se aseamãnã în limba
francezã: chauve, chauvin.
În mijlocul ora[ului Zürich dãdusem
a[adar peste o grani]ã bine ascunsã la
etajul al doilea al unei clãdiri inofensive.
Umbli de colo-colo [i te crezi în libertate
[i dintr-odatã ea dispare. Brusc începe
sã te doarã lãuntric [i spumegi de furie.
Sunt fericit aici. Nu este o fericire
excesivã. Este acea fericire ca atunci
când ai o iubitã sigurã. Ceva oarecum
pedant, oarecum plicticos, oarecum
schimbãtor. Te-ai obi[nuit cu mirosul
gurii. Sexul îl rezervi pentru altcineva.
Pentru mai târziu, când începe via]a
adevãratã. Dar când începe via]a cea
adevãratã, mai exact? {i ce fel de
hotãrâri trebuie sã iei, ca sã se întâmple
a[a ceva?
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Zaira, Jacob se hotãrã[te sã iubeascã), sunt publicate în limba românã
la editura Polirom, în traducerea Marianei Bãrbulescu. În anul 2014,
în cadrul Zilelor Centrului „George Apostu”, a primit Marele Premiu
„George Apostu”.

Text apãrut în antologia Swissmade,
Editura Wagenbach, 2001. Traducere din
limba germanã de Mariana Bãrbulescu
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Categoriile aristotelice, desprinse din
conceptul de „mimesis”, chiar [i modificate
de evolu]ia ulterioarã a literaturii, au rãmas
multã vreme în reflec]ia modernã asupra
genurilor literare. O mãrturise[te James
Joyce, în „Portret al artistului în tinere]e”
(1916), care îl pune pe eroul sãu rebel,
Stephen Dedalus, sã ]inã un lung discurs
inspirat din teoria romanticã a genurilor:
„Arta se împarte în mod necesar în trei
forme progresive. Acestea sunt: forma
liricã, unde artistul î[i prezintã imaginea
în rela]ie imediatã cu el însu[i; forma
epicã, unde î[i prezintã imaginea prin
rela]ie intermediarã între el însu[i [i al]ii;
forma dramaticã, unde el î[i prezintã
imaginea raportându-se imediat la al]ii”.
Recunoa[tem u[or influen]a romantismului
asupra lui Stephen, dar prietenul sãu Lynch
îi ironizeazã „scolastica” [i-i ridiculizeazã
credin]a esteticã: „Cu ce rimeazã predica
ta despre frumuse]e [i imagina]ie în
aceastã insulã nenorocitã, abandonatã de
Dumnezeu?” Un mod de a dispre]ui
canonul [i inadecvarea sa la realitatea
modernã a Irlandei. {i a lumii.
Odatã cu rãsturnarea scãrii de valori
a perspectivei mimetice asupra literaturii,
o altã viziune î[i face loc pe pia]a ideilor,
viziunea formalistã asupra genurilor
literare. La început, aceasta coexistã
oarecum cu problematica aristotelicã,
dacã luãm în considerare, de exemplu, cã
formali[tii pleacã de la câteva „forme
simple”, dupã expresia lui André Jolles
(asupra cãreia vom reveni).
Benedetto Croce [i-a manifestat mai
mereu ostilitatea fa]ã de genuri, iar, în
epocã, influen]a lui a fost imensã.
Opunând logicii intui]ia, esteticianul [i
teoreticianul literar credea cã toate
categoriile generice pervertesc reac]iile
cititorului care încearcã sã le aplice la o
operã particularã; îl fac sã treacã de la o
reac]ie intuitivã la una logicã. Din acest
punct de vedere antiteoretic, o clasificare
genericã a literaturii este o negare a naturii
înse[i a literaturii [i intimideazã
sensibilitatea criticului [i individualitatea
obiectului. Orice operã veritabilã destramã
legile generice; cãutarea clasificãrilor
formale este a[adar nu numai nepertinentã, ci [i primejdioasã. „Orice veritabilã
capodoperã a violat legea unui gen stabilit,
semãnând astfel dezordine în spiritul
criticilor, care s-au vãzut obliga]i sã
lãrgeascã acest gen” (1902, citat în „Teoria

genurilor”). Din ideea singularitã]ii
expresive a oricãrei opere de artã, se deduce contestarea conceptului normativ de
gen [i scepticismul nominalist. Doar
clasificãrile a posteriori sunt permise.
Dar cum sã rãspunzi la singura
întrebare cu adevãrat importantã, aceea
a reu[itei operei, fãrã o judecatã despre
ce te a[tep]i de la ea, despre ceea ce
orienteazã percep]ia [i în]elegerea [i
constituie un gen? Opera nu e separatã
de un anumit orizont de a[teptare; altfel e
incomprehensibilã, purã expresie a
individului. Visul picturii abstracte a bântuit
literatura modernã. Genul este o normã, o
conven]ie, o generalitate intermediarã, nu
o substan]ã. Orice operã literarã apar]ine
unui gen, în]eles ca un orizont de
a[teptare, adicã un ansamblu de reguli
preexistent operei [i orientând receptarea.
Ca [i în cazul altor categorii istorice,
neîncrederea în genuri a fost frecventã în
secolul trecut, în favoarea operei ca
unicitate. De la Mallarmé la Gide [i Valéry,
genurile au fost refuzate, însã acest lucru
s-a petrecut [i prin istoria literarã pozitivistã
lansonianã, ce a reac]ionat la abuzurile
filozofiei istoriei [i la teoriile evolu]iei
(Brunetière). Codurile vor fi deseori
judecate fãrã competen]ã în fa]a operei
deschise. Sau genurile nu mai sunt
judecate drept pertinente din punct de
vedere istoric; modernismul ar fi destrãmat
genurile.
Spre a rãspunde acestor rezerve
inspirate de Croce, putem sã insistãm
asupra caracterului istoric [i tranzitoriu al
no]iunii de gen ca grup sau familie istoricã,
nu ca substan]ã, [i sã justificãm astfel
studiul tipurilor literare prin opozi]ia la
exemplele extrase din epocile clasice.
Putem porni de la genurile primitive, de la
povestirea miticã ori de la basmul popular
(ca Vladimir Propp), adicã de la exemple
nu neapãrat artistice [i colective (în
antitezã cu individualitatea autorilor) pentru
a degaja o logicã narativã, a structurilor, a
func]iilor, de fapt, a formelor excluse prin
sistematizarea tradi]ionalã în trei genuri
impuse sau pseudopoetice.
Contemporani cu revolu]ia bol[evicã,
formali[tii ru[i au propus un demers empiric opus cercetãrii esen]ei marilor genuri.
Concep]ia lor ]ine de ideea cã genurile
depind de sistemele literare în care se
înscriu. O clasificare logicã a genurilor e
lipsitã de sens: distinc]iile generice sunt
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istorice, justificate pentru un timp dat:
„Studiul genurilor e imposibil în afara
sistemului în care [i cu care sunt în
corela]ie” (Boris Toma[evski, „Teoria
literaturii”). Aceastã corela]ie e conceputã
în sincronie [i în diacronie. Urmând
principiul însu[i al structuralismului, un
gen nou transformã ansamblul sistemului.
{i se întâmplã ca un gen sã nu mai
corespundã numelui sãu, cum e cazul
pentru roman.
Toma[evski a formulat un numãr de
legi, printre care, cea a dispari]iei genurilor
vechi: e legea degradãrii (opusã modelului
de via]ã propus de Brunetière), descriind
înlocuirea constantã a genurilor elevate
prin genurile vulgare; sau legea canonizãrii
genurilor vulgare. Astfel, romanul a fost
promovat ca un gen major în secolul al
XIX-lea, când epopeea [i tragedia
dispãreau. Înnoirea literarã vine de jos, prin
procedee ca satira în epopee (cum
procedeazã Theodore-Agrippa d’Aubigné
în poemul epic „Tragicele”, capodopera
lui).
O altã lege e cea a „mersului
cavalerului” ({klovski) – canonizarea trece
prin ramura (familialã) provenind din fratele
mai mic. Urmãrind o degradare fecundã,
mo[tenirea trece de la unchi la nepot.
Ideea amestecului genurilor, ideea de
hibridare, de decaden]ã [i de reînnoire e,
în acest fel, pusã în eviden]ã; va fi reluatã
de Mihail Bahtin în no]iunile de „dialogism”
[i „polifonie”.
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Câteva perspective nearistotelice asupra genurilor literare.
Abordarea formalist\
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„Cercetãrile asupra trãsãturii caracteristice
au avut importante consecin]e în ceea ce
prive[te conceptul formalist de evolu]ie
literarã. În evolu]ia formei poetice, este
vorba mult mai pu]in despre dispari]ia unor
elemente [i despre emergen]a altora, cât
de alunecãri în rela]iile mutuale ale
diverselor elemente ale sistemului, altfel
spus, despre o schimbare dominantã. [...]
într-un ansamblu de norme valoroase
pentru un gen poetic dat, elemente ce erau
la origine secundare devin, dimpotrivã,
esen]iale [i de prim-plan. Invers,
elementele ce erau de la origini dominante
nu mai au decât o importan]ã minorã [i
devin facultative. [...] o operã poeticã [este
un] sistem structurat, [un] ansamblu în
mod regulat ordonat [i ierarhizat de
procedee artistice. Evolu]ia poeticã e de
atunci o schimbare în aceastã ierarhie.
Ierarhia se modificã în cadrul unui gen
poetic dat; modificarea ajunge sã afecteze
ierarhia genurilor poetice [i, simultan,
distribu]ia procedeelor artistice printre
diversele genuri. Genuri care erau, la
origine, cãi de interes secundar, variante
minore, ajung în prezent în partea din fa]ã
a scenei, în timp ce genurile canonice sunt
respinse în arierplan.”
Trãsãtura caracteristicã se aflã, cum
am vãzut, la temeiul concep]iei formaliste
a evolu]iei literare. Asta rezultã mai pu]in
din dispari]ia [i din emergen]a elementelor,
cât din alunecãri în rela]iile mutuale dintre
elementele sistemului, adicã prin
schimbarea dominantei în interiorul unei
noi economii a elementelor constitutive.
{klovski introdusese no]iunea de
„procedeu”, apoi s-a considerat opera ca
sistem sau ansamblu ierarhizat de
procedee. Evolu]ia poeticã a fost în]eleasã,
de atunci, drept o schimbare în aceastã
ierarhie: „Ierarhia procedeelor artistice se
modificã în cadrul unui gen poetic dat;
modificarea ajunge sã afecteze ierarhia
genurilor poetice [i distribu]ia procedeelor
printre diversele genuri.” Genuri care erau
minore devin centrale; genurile canonice
sunt respinse. O formã nerespectatã poate
fi canonizatã: procedeul romanului poli]ist
în noul roman sau influen]a cinematografului asupra romanului în general în
secolul al XX-lea, rolul foiletonului [i al
presei în secolul al XIX-lea. În felul acesta,
se elaboreazã o nouã istorie literarã
formalistã, opusã vechii istorii pozitiviste
[i atomiste.
Mai târziu, Jakobson va raporta
no]iunea de trãsãturã caracteristicã la [ase
func]ii ale limbajului – referen]ialã,
emotivã, conativã, faticã, metalingvisticã
[i poeticã – [i deci la [ase elemente constitutive ale comunicãrii – referent, emi]ãtor,
destinatar, contact, cod, mesaj –, o func]ie
sau alta dominând fãrã a le exclude totu[i
pe celelalte
În „Lingvisticã [i poeticã” (1960),
articol foarte influent nu numai în epocã,
Jakobson leagã, de exemplu, vechea

triadã romanticã (liric subiectiv, epic
obiectiv, dramã subiectiv-obiectiv [i
dominanta referen]ialã, emotivã sau
conotativã: „Poezia epicã, centratã pe
persoana a treia, pune intens la contribu]ie
func]ia referen]ialã; poezia liricã, orientatã
cãtre persoana întâi, este intim legatã de
func]ia emotivã; poezia persoanei [a doua]
este marcatã de func]ia conativã [i se
caracterizeazã [...] dupã cum persoana
întâi se subordoneazã celei de a doua sau
[persoana] a doua [se subordoneazã]
persoanei întâi” („Elemente de lingvisticã
generalã”). Aceastã întoarcere a triadei e
surprinzãtoare. Epicul e prin urmare
asociat cu func]ia referen]ialã, lirica e
determinatã de func]ia emotivã (dominanta
emi]ãtorului), iar poezia persoanei a doua
(drama, dar [i poezia liricã, odatã ce existã
persoana întâi, existã [i a doua) se
asociazã cu func]ia conativã (dominanta
destinatarului).
Jakobson legase cele trei genuri
clasice, de care s-a preocupat permanent,
de criterii temporale: lirica, de prezent;
epicul, de trecut etc. („Probleme de
poeticã”).
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Formali[tii ru[i studiazã func]iile
elementelor [i rela]iile lor cu sistemul. Chiar
în acest cadru se intereseazã de genuri [i
tipuri. În viziunea lor, diferen]a dintre limba
literarã [i limba obi[nuitã („literaritatea”)
]ine de ceea ce s-a numit „defamiliarizarea”
ca procedeu ({klovski, „Arta ca procedeu”,
1917). Arta reînnoie[te percep]ia
automatizatã a limbii prin procedee ce
defamiliarizeazã. Genurile sunt astfel
concepute ca ni[te „grupãri constante de
procedee”; ele variazã în func]ie de
organizarea [i ierarhia procedeelor pe care
le pun în joc. Jakobson va numi „trãsãturã
caracteristicã” procedeul (procedeele)
cãruia (cãrora) i se supun altele. Conceptul
„trãsãturã caracteristicã” descrie elementul
unui tip (de exemplu, prozodia, ce
caracterizeazã forma [i determinã celelalte
elemente).
{coala formalistã rusã a studiat nu
numai marile genuri tradi]ionale, ci [i
formele a[a-zis inferioare, cum e basmul,
în virtutea faptului cã aceste forme
lãmuresc nu numai trãsãturile pe care le
împart cu tipurile mai serioase din
literaturã, ci [i cã ele sunt interesante prin
ele înse[i (Vladimir Propp, „Morfologia
basmului”).
E limpede cã formali[tii ru[i au
abordat genul literar din punctul de vedere
al sincroniei, dar nu ignorau diacronia.
Într-un articol celebru, „Evolu]ia literarã”
(1927), Tînianov sesiza o lege a
contrastelor în evolu]ia sau revolu]ia
genericã, opusã unei evolu]ii graduale: un
tip poate trece brutal de la un stil înalt al
literaturii sentimentale la parodie (ca în
„Don Quijote” sau „Doamna Bovary”).
„Orice succesiune literarã este mai întâi o
luptã, distrugerea valorilor vechi [i o
reconstruc]ie de elemente vechi.” El
propunea [i o explica]ie a dezvoltãrii
generice: ritmul fiind un factor constructiv
al versului, trecerea de la un metru al
comicului la serios. Se vede, evolu]ia
literarã trecea în general prin parodie [i
prin pãtrunderea formelor populare în
literaturã.
Roman Jakobson define[te „trãsãtura
caracteristicã” (1935) drept „elementul focal al unei opere de artã: ea guverneazã,
determinã [i transformã celelalte elemente.
Ea garanteazã coeziunea structurii”,
într-un sistem ierarhizat de valori
(„Probleme de poeticã”). Existã o
dominantã în opera unui artist, în canonul
unei [coli, în arta unei epoci; de exemplu
„ut pictura poesis” pentru Rena[tere sau
muzica pentru romantism: o dominantã
exterioarã a esen]ei operei poetice
influen]eazã structura sa fonicã,
sintacticã, imaginile sale. „Opera poeticã
trebuie [...] sã se defineascã drept un
mesaj verbal în care func]ia esteticã e
trãsãtura caracteristicã”. Astfel, în estetica
realistã, arta verbalã e trãsãtura majorã.
Aceastã no]iune îi permite sã rezume
raporturile formalismului cu istoria:

Marele teoretician a identificat
acelea[i genuri literare prin asocierea
acestora cu tropii fundamentali, metafora
[i metonimia, considera]i poli structuran]i
ai limbajului. Douã dominante ar
corespunde a[adar celor douã axe ale
limbajului, selec]ia [i combina]ia, adicã axa
paradigmaticã [i axa sintagmaticã.
Metafora se întemeiazã pe substitu]ie,
metonimia, pe contiguitate. Teoria genurilor
opune proza poeziei, metafora fiind figura
dominantã în poezie (echivalen]e
proiectate pe axa sintagmaticã), în timp
ce proza insistã pe axa sintagmaticã [i
pe figurile metonimiei.
Aceste constante poetice, tratate ca
universale, sunt inspirate de poezia rusã:
poezia romanticã ar fi metaforicã, în timp
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ea prinde rãdãcinã, adicã în limbaj”. Jolles
pleacã astfel de la forma actualizatã pentru
a regãsi forma simplã: el sesizeazã, de
exemplu, în legendele moderne via]a
sfin]ilor. Perspectiva este, pe scurt,
geneticã [i se bazeazã pe origini, cu un
fel de nostalgie romanticã a na[terii artei
în limbaj, considerat drept sursã de inven]ii
formale [i de crea]ie.
Jolles [i-a sus]inut ipoteza dupã care
ar exista coresponden]e între formele
simple [i dispozi]ii mentale, stãri de spirit,
atitudini existen]iale, viziuni despre lume;
exemple: familia, pentru poemul epic medieval, [tiin]a, pentru mit, experien]a,
pentru locu]iune etc. Printr-un soi de invariant esen]ialist perpetuat în interiorul
demersului formalist, viziunea despre
lume.
„Anatomia criticii”, cunoscuta lucrare
a lui Northrop Frye (1957) e dificil de clasat.
Demersul, din câte ne putem da seama,
e, în acela[i timp, aristotelic, formalist [i
jungian. Mai multe categorizãri sunt legate,
iar sistemele sunt informale prin imagerie
arhetipalã.
Frye claseazã genurile în
conformitate cu „obiectul”. Eroul poate fi
clasat, în func]ie de puterea sa de ac]iune,
în cinci moduri: 1. Dacã e superior din
punct de vedere calitativ, povestirea e un
mit; 2. Dacã e superior din punct de vedere
cantitativ, e o „roman]ã”; 3. Dacã e superior altora, dar nu mediului, este mimesis
superioarã: drama [i epopeea cele mai
tragice; 4. Dacã nu e superior nici altora,
nici mediului, este mimesis inferioarã:
comedia [i fic]iunea realistã; 5. Dacã e
inferior altora [i mediului, în sfâr[it, modul
este ironic.
Urmeazã o categorizare dupã
mythos. Ace[ti mythoi sunt anteriori
formelor literare. Frye distinge patru, ca
anotimpurile: comic (primãvarã); romantic (varã); tragic (toamnã); satiric (iarnã).
Dupã „maniere” sau „genuri”, dar nu
în sens platonician sau aristotelic, Frye
distinge operele dupã cum sunt destinate
a fi reprezentate, recitate, cântate ori citite
în lini[te: „Genul este determinat de
modalitatea în care se stabile[te
comunicarea între poet [i public”. Aceastã
clasificare e pragmaticã a[adar.
Frye opune, în continuare, „genurile
ideale” (categorii generice) [i „genuri reale”,
pãstrând totu[i o afinitate cu genurile
ideale (Milton [i Homer); totul ca sã se
ajungã din nou la o triadã, lãrgitã la un
careu: 1. Eposul, caracterizat prin urme
de expunere oralã, prozodia, ritmul. 2.
Fic]iunea, ca formã modernã a eposului.
3. Dramaticul, unde auditoriul este prezent,
iar autorul, absent. 4. Liricul, unde poetul
vorbe[te întorcând spatele auditoriului.
Criticul regãse[te, în sfâr[it, trei
scheme centrale ale simbolismului uman:
apocaliptic, demonic [i analogic. Altfel
spus: de la o teorie a genurilor s-a trecut
la o antropologie.
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aceste forme ce se numesc în general
legendã, gest, mit, ghicitoare, locu]iune,
caz, memorabil, basm sau tratat spiritual”.
E vorba de a repara uitarea acestor nouã
forme simple prin tradi]ia genericã (dacã
nu prin etnografie) [i de a le reintegra în
literaturã.
Obiectul [i metoda (morfologia) sunt
noi. Aceste forme simple î[i gãsesc sursa
în afara literaturii, în discursul cotidian [i
în tradi]ia oralã: „ele se produc în limbaj”
[i „provin dintr-o activitate a limbajului
asupra lui însu[i, fãrã interven]ia, ca sã
spunem a[a, a unui poet”. Sunt forme
anonime, impersonale, colective, situate
sub literaturã [i în antropologia cotidianului.
Ne gândim la Propp [i la basm, la Lévi
Strauss [i la mit.
Formele literare sunt simple
(populare, spontane), dar [i derivate:
epopeea este forma savantã a poemelor
epice ale saga irlandeze; nuvela e derivatã
din situa]ii juridice [i din teologie
(„exemplum”) sau din basm, ca la
Boccaccio. Prin asta, literatura se
recupleazã la cazuisticã. Individualizarea
mijloacelor expresive (stilul) [i cãutarea
efectelor trec prin formele derivate.
Ne putem gândi la stilistica lui Charles
Bally, discipol al lui Saussure, care
excludea discursul literar, lipsit de
naturale]e [i de spontaneitate, din câmpul
analizei sale. Metoda este empiricã [i, în
acest recensãmânt al formelor simple,
numãrul [i natura listei nu se justificã. E
vorba despre un inventar descriptiv,
nesistematic. Proiectul vizeazã chiar
inventarierea realului literaturii [i refuzul
tenta]iei idealiste incarnate în triada
tradi]ionalã.
Formele simple intereseazã literatura
din cauza legãturii profunde pe care ele o
între]in cu formele derivate, genurile literare
adicã. Rela]ia e istoricã: formele literare
actualizeazã formele simple: epopeea
actualizeazã, de exemplu, poemul epic
medieval. Am putea prin urmare alcãtui o
genealogie a formelor, de la cele simple la
cele derivate: „Noi nu percepem «poezia»
în fixarea artisticã definitivã, ci acolo unde
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ce epopeea [i proza realistã ar fi
metonimice. „Întâietatea procedeului
metaforic în [colile romanticã [i simbolistã
a fost de multe ori subliniatã, dar nu s-a
în]eles suficient cã predominan]a
metonimiei e cea care guverneazã [i
define[te efectiv curentul literar numit «realist» [...] Urmând calea rela]iilor de
contiguitate, autorul realist opereazã
digresiuni metonimice ale intrigii în
atmosferã [i personaje, în cadrul spa]iotemporal. El e avid de detalii sinecdocice”
(„Douã aspecte ale limbajului [i douã tipuri
de afazie”).
Sunt astfel identificate tropi [i curente
sau [coli literare. De la triadã s-a trecut la
o diadã (poezie vs prozã, sau func]ie
poeticã vs func]ie referen]ialã).
Povestirea progreseazã prin
contiguitate [i recurge la metonimie
(„Probleme de poeticã”). Marea opozi]ie a
romantismului [i a realismului se întoarce
astfel la retoricã [i lingvisticã. Poezia e
liricã; epicul e reprezentat de roman.
Principiile formalismului au reapãrut
în structuralism, interesat de structurile
profunde [i care a clasat formele literare
nu în func]ie de trãsãturile manifeste, ca
natura eroilor pentru neoaristotelismul de
la Chicago. S-au definit tipurile literare prin
structura lor subiacentã: figura retoricã,
tipul de discurs cel mai apropiat (ca
Mukarovski despre modul monologic [i
modul dialogic). Este [i sensul în care
Tzvetan Todorov va refuza ideea cã genul
e un concept iluzoriu [i lipsit de pertinen]ã
în literatura modernã: transgresiunea
presupune genul („Literatura fantasticã”),
dar nu stabilitatea, ci conflictul generic
devine central.
André Jolles este autorul unei
„morfologii” a genurilor literare („Forme
simple”, 1930). Suntem, aici, departe de
Aristotel, într-o investiga]ie concretã a
literaturii. Jolles face recensãmântul
„formelor simple” care „nu sunt sesizate
nici de stilisticã, nici de retoricã, nici de
poeticã, [...] care nu devin cu adevãrat
opere, chiar dacã fac parte din artã, care
nu constituie poeme de[i sunt poezie, [...]
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George Apostu, un mare sculptor [i un om de o calitate
uman\ irepro[abil\

George Apostu a luminat lumea
formelor cu apari]ii aparte. Plãsmuit din
închipuirea bunilor sãi, departe, în
vremuri de demult, acestora le-a dat chip
[i trãinicie cu o trãire aparte, un suflu de
cutezan]ã [i modestie. Se sim]ea în
sculpturile lui sudoarea, truda,
încrâncenarea, mul]imea de îndoieli,
bucuria triumfului de a fi gãsit un drum,
unul dintre multele, acela al lui. {tia sã
asculte lemnul, sã-i dea identitate, sã-l
salveze de putregai, în]elegându-i
limbajul, [oapta ce i se cuvenea numai
lui, apoi tãia ferm, decis, o datã. {i
lemnul atunci devenea el însu[i, mesajul
lui în lume.
{ansa de a-l fi cunoscut pe George
Apostu, de[i la îndemâna multora, era
un adevãrat privilegiu. A-l [ti pe
dinãuntru, a i te apropia, a intra în
laboratorul sãu de sim]ãminte, a trãi
alãturi de el, urmãrindu-i gesturile, logica
min]ii erau ocazii cu adevãrat speciale.
Unul dintre cei noroco[i, dar [i dãrui]i
harului de a ni-l aduce colorat [i viu în
amintire, este regizorul Ioan Cãrmãzan.
Veneau dintr-o lume a gestului mãrunt,
dar definitoriu, unul dintr-un sat
moldovean, celãlalt dintr-o a[ezare
bãnã]eanã. Contrariile se atrag, la mijloc
e geniul. Unul, sculptor vestit, cu lucrãri
în lumea întreagã, celãlalt, devenit
cineast cu filme vãzute [i ele
pretutindeni. Dialogul lor a lãsat urme în
fiecare din ei, aventura are timpurile sale,
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s-a a[ezat în experien]a comunã a
realizãrii unui film care face istorie,
„}apinarii”. Ce a urmat este memorie
demnã de a fi consemnatã de istorie.

– Te frãmântã amintirile legate de
un mare [i apropiat prieten, trecut mai
demult în altã lume, sculptorul George
Apostu. Când v-a]i cunoscut?
– Eram în clasa a VII-a cred, poate
mai târziu, la Boc[a, unde, la un moment dat, sora mea, poeta Vera Lungu,
care ne vizita o datã sau de douã ori pe
an, a venit la noi cu un prieten cu care,
zicea ea, s-a întâlnit în tren [i care
fãcuse o crizã de lombosciaticã. L-a
coborât din tren [i ni l-a adus în casã
sã-l tratãm noi. Atunci a dormit în patul
meu, în camera mea, eu m-am mutat în
altã camerã [i a[a devenise musafirul
meu. Sigur cã, dupã aceea, între sora
mea [i Apostu avea sã se lege un soi
de prietenie, au devenit un fel de so] [i
so]ie, iar eu i-am devenit un fel de
cumnat, volens-nolens. Peste vreun an,
când m-am dus la Bucure[ti în vizitã, [i
ei erau împreunã, el mi-a zis: „Hai sã te
cinstesc, mergem sã cumpãrãm ni[te
dangarezi”, a[a se numeau blugii pe
vremea aia, se vindeau la talcioc. Am
plecat veseli, ne-am oprit la primul bufet,
am bãut o bere, la al doilea bufet am
mai bãut o bere, la al treilea încã o bere.
Eu eram destul de mare a[a, ca
hãndrãlãu, dar eram pu[ti, [i bineîn]eles

cã nu am mai ajuns la talcioc, am intrat
într-un magazin [i mi-a cumpãrat o
pãlãrie, a zis: „Asta e cadou de la mine”.
Când am ajuns acasã, sorã- mea, care
era destul de snoabã, s-a uitat la ea [i a
zis: „A, i-ai cumpãrat o pãlãrie de ]ãran,
a[a cum sunte]i, tu ]ãran [i cu el ]ãran,
doi ]ãrani”. A luat pãlãria [i a tãiat-o cu
foarfeca. Revin la ideea de ]ãran a lui
Apostu, pentru cã ulterior toatã via]a
aveam sã mã intersectez cu el, sã aud
tot felul de vorbe, cã el este un instinctual, un primitiv, un tip care nu a citit...
Nu e este adevãrat, el mi-a dat sã citesc
„Jocul cu mãrgele de sticlã” al lui
Hermann Hesse. Cartea aia nu ]i-o poate
da oricine, decât cineva care cite[te [i
care cautã.
Aveam sã ne revedem când am
venit în Bucure[ti, terminasem
facultatea, eram regizor [i, prin anturajul
de arti[ti plastici, m-am reîntâlnit cu
fostul meu cumnat. A început un soi de
prietenie, am mers pe la el pe la atelier,
ne-am mai dus pe la ni[te be]ii comune
[i ea s-a cimentat în momentul în care
am hotãrât sã-l iau în filmul meu,
„}apinarii”. Spre meritul lui nu a avut nicio
obiec]ie, puteai sã spui cã face parte tot
din accep]iunea lui ]ãrãneascã de a veni
lângã un prieten. Poate cã atunci avea
altã treabã, dar el a venit [i a stat cu
mine o lunã, zi de zi, ca [i cum aia era
menirea lui, sã stea cu mine acolo, sã
fac eu filmul ãla. Iar el a avut dreptate
când mi-a spus: „Nu schimbi niciodatã
titlul, «}apinarii» va rãmâne titlul vie]ii
tale, ãla va fi filmul vie]ii tale”. Eram atât
de apropia]i, încât am locuit în aceea[i
camerã. Eu puteam sã-mi iau orice
camerã, eu eram regizor, el a insistat
sã stãm împreunã, cã e mai bine a[a,
ne mai sfãtuim. Sigur cã ne sfãtuiam,
eu îi spuneam ce vreau sã fac, el îmi
zicea: „Mã, trebuie sã filmezi ceva
grandios, ceva mare, ce fac bãrba]ii ã[tia
statuari, lemnul care te cheamã, te duce,
te întoarce”. Seara, când veneam de la
filmare, eu stãteam pe marginea patului,
obosit, el era pe celãlalt pat [i zicea:
„Azi nu ai filmat nimic. Azi ai filmat un
rahat. Ar trebui sã-]i dau ceva de bãut,
dar nu î]i dau. Uite, am sticla asta”... În
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ducea într-o parte, cap întors. Erau ]ãrani
rãscula]i [i nu ie[ea capul pe fa]ã, ie[ea
tot timpul capul întors. Gânde[te-te cã
erau ]ãrani cu genunchii zdreli]i, cu capul
întors [i ei erau Crist, de fapt.
– Avea con[tiin]a propriei sale
valori?
– Avea un fel de încãpã]ânare a lui.
Sã-i dau un exemplu. Când era tânãr a
fost trimis de cãtre un ]ãran din satul lui
la un domn, sã-i zicem, Ursu, care stãtea
pe strada Panait Istrati numãrul 7 din
Bucure[ti. A venit în Bucure[ti [i a cãutat
strada Panait Istrati nr. 7 [i pe domnul
Ursu, dar mergând pe drum, [i repetând
mereu „Ursu, Panait Istrati”, a ajuns la
poarta cu nr. 7 [i a zis: „Aici locuie[te
domnul Panait Istrati de pe strada Ursu?”
Eu am extrapolat, dar ãsta era sensul.
Adicã avea atâta nebunie în el cã merge
la ora[ [i tot timpul, ca sã nu gre[eascã,
asta nu vine decât din con[tiin]a faptului
cã mã duc undeva unde va trebui sã mã
instalez [i sã fiu [i nu am voie sã uit. {i
i-a rãspuns: „Nu, aici locuie[te domnul
Ursu de pe strada Panait Istrati”. „Da,
zice, asta caut [i eu”. Ãla era consãteanul
lui.
– Se raporta la alte valori, se
raporta, de pildã, la Brâncu[i?
– Nu a[ putea sã spun. Avea un
respect foarte mare pentru to]i colegii lui.
Era genul de om care î[i respecta confra]ii,
orice sculptor era fratele lui. Acest lucru
era uluitor, orice sculptor, mare sau mic,
care trudea lemn, fier, orice, era fratele lui,
pentru cã el [tia ce înseamnã asta, cã
este la fel de mare nãduf [i este suferin]ã,
[i atunci e normal sã-i considere egalii lui.
Nu a vorbit niciodatã în cuvinte strãlucite,
dar întotdeauna pentru el Brâncu[i era a[a,
ca [i cum te ui]i [i dai din mânã [i zici:
„Ehe!” Deci era ceva atât de evident cã el
e sculptor [i cã ãla e foarte sus, încât nici
nu-[i permitea sã vorbeascã despre asta.
{i asta am întâlnit-o la cam to]i sculptorii
adevãra]i. Nu am întâlnit-o la micimani, la
ãia care mâncau rahat pe dedesubt [i
contestau totul, dar la sculptorii adevãra]i,
ãia mari, nu am întâlnit decât admira]ie,
[i to]i sculptorii erau fra]ii lui.
– Avea sentimentul datoriei, al
faptului cã el trebuie sã continue acea
tradi]ie ]ãrãneascã a sculpturii în lemn?
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– Cum î]i explici gestul acestei
întâmplãri?
– El era un bãiat crescut la ]arã [i,
în acela[i timp, cred cã avea o mare
candoare vizavi de meseria asta. Pentru
el meseria de curvã nu era ceva
degradant, ci era ceva ce trebuia
respectat pentru cã ele, dupã pãrerea
lui, ajungeau acolo nu pentru cã a[a ar
fi trebuit sã fie, [i cã ar fi fost o abatere
de la naturã, el încerca sã repare din
abaterea asta printr-un gest, adicã fãcea
acest gest cumva deasupra lumii. A[a
cred, cã în esen]a lui era cea care
încerca sã le scuze, încerca sã le ajute
sã-[i recâ[tige mãcar demnitatea, sã
aibã sentimentul cã mai existã [i oameni
pe lumea asta care le dau sã mãnânce,
le dau bani, dar care nu vor sã profite de
ele. A[a cred, pentru cã altfel nu am
cum sã-mi explic.
– Originea lui ]ãrãneascã sã fie
explica]ia faptului cã iubea lemnul, cã
lucra în lemn?
– Da. sunt sigur. A încercat [i în
piatrã, dar iubea lemnul. Sã-]i mai
povestesc ceva. La un moment dat avea
un atelier pe Bateriilor, la margine de
Bucure[ti, în curte erau ni[te plopi. Într-o
zi un idiot din conducerea de partid de
la primãrie, a tãiat plopii. Erau ni[te
lemne superbe, mari. Nea Georgicã a
zis: „Eu pe astea nu le dau din curte, le
cioplesc. Fac ceva din ele, nu se poate”.
{i atunci i-a venit lui în cap sã facã ni[te
]ãrani rãscula]i. A început sã taie lemnul,
ca sã facã ]ãranii rãscula]i, dar lemnul,
fiind foarte noduros, fiind foarte cetos,
cum fãcea, cum nu fãcea, ]ãranii ãia
erau to]i Cri[ti. Astfel, treptat, treptat,
din ]ãranii ãia rãscula]i s-a nãscut seria
lui de Cri[ti. Toatã lumea îi zicea: „Nu o
sã faci nimic din lemnul ãsta, e noduros,
e strâmb, te lup]i cu morile de vânt, e[ti
nebun”. El zicea: „Uite ce frumos e, uitã-te
[i tu ce minunã]ie de lemn, ce gros e,
câte sute de ani sunt în ãsta, cum sã-l
arunc. Eu iubesc lemnul ãsta [i trebuie
sã încerc, chiar dacã intru în iad”. A[a
s-a nãscut seria lui de Cri[ti, care pe
unde sunt [i acum sunt formidabili,
tocmai din cioatele alea, din
strâmbãturile alea, din genunchii ãia
umfla]i, ciuda]i, din capul ãla care se
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alte zile zicea: „Azi ai filmat ca lumea,
pot sã-]i dau o [tamplã de ]uicã”.
Întotdeauna mã împingea sã vorbesc
despre mãre]ia lemnului [i despre
mãre]ia oamenilor care stau lângã lemn,
[i care încep sã în]eleagã lemnul dincolo
de faptul cã este un lemn pe care îl taie,
cã ei trãiesc [i respirã în ambian]a aia
[i cã lemnul e ceva care face parte din
fiin]a lor. Dar el nu spunea cu cuvintele
astea, el spunea cu cuvintele lui, simple,
pentru cã el, în esen]a lui, a rãmas un
]ãran intuitiv, care intuia lucruri pe care
nimeni nu putea sã le intuiascã, [i el a[a
era. Odatã mi-a zis: „Eu stau la mine în
curte [i sculptez [i [tiu din intui]ie ce se
întâmplã în sculptura lumii. Ascultã-mã
pe mine, eu simt asta în corpul meu”.
Ãsta era.
Sigur cã sunt tot felul de pove[ti, care
au devenit anecdote. De pildã, într-o searã
se bãrbierea [i eu îl pândeam sã vãd ce
se întâmplã. Dãdea sã plece, iar eu îl
întreb: „Unde te duci?”, „Ei, treaba mea”.
Am pus pe cineva sã-l urmãreascã, se
ducea la bibliotecã unde era o doamnã
bibliotecarã mai în vârstã [i când a venit
am fãcut mi[to de el [i el zâmbind
amuzat: „Fir-a]i ai dracului de golani sã
fi]i!” To]i îl respectau, „Nea Georgicã, nea
Georgicã”, [i el se comporta ca atare,
ca un fel de pãrinte al nostru. Odatã am
luat o pauzã de trei zile, ni s-au dat ni[te
bani, unii am plecat la Bucure[ti, al]ii în
alte pãr]i, fiecare cu ale lui. Mã întorc de
la Bucure[ti [i portarul îmi zice:
„Domnule regizor?” „Da”. „E unul de la voi
din echipã care dã o sutã de lei [i o fripturã
la toate curvele din ora[“. Eu zic: „Cum?”
Zice: „Uite, [i îmi deschide u[a, uita]i-le
pe alea, erau vreo 20, alea stau la rând.
Acum sunt douã la masã cu domnu”.
Acolo era nea Georgicã. Mã vede [i-mi
zice: „Hai sã-]i prezint douã doamne.
Doamnelor, acesta este regizorul
filmului”. Eu am intrat în joc, „Sãrut mâna,
doamnã, sãrut mâna, doamnã”. Au
mâncat ele, dupã ce au mâncat a zis:
„Sunte]i mul]umite?” „Da”. „Acum vã dau
câte o sutã de lei. Vã rog frumos sã vinã
urmãtoarele douã”. Alea tot ziceau: „Sã
vã dãm adresa... Sã vã dãm adresa”...
„Nu, nu, nu e nicio nevoie. Chema]i-le pe
urmãtoarele douã”.
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Mai sunt douã amintiri cu el. Când
trebuia sã merg la Paris sã pun
„Pescãru[ul” la Theatre de Poche, i-a
ie[it viza Slavi]ei [i nu mi-a ie[it [i mie.
Ea s-a dus la Paris [i s-a întâlnit cu nea
Georgicã. Nea Georgicã avea un borcan
[i zice: „Uite aici am adunat bani sã-i
fac cinste lui bãrbatu-tãu”. Se umpluse
borcanul. „Îl a[teptam de nu [tiu când
sã bem [i n-a venit. Nu-i nimic, asta e,
rãmâne borcanul acolo. Dar, zice, când
pleci sã vii sã-]i dau un cadou pentru
el”. {i i-a dat cadoul. Cum mã vedea
nea Georgicã pe mine, foarte important,
viziunea lui de ]ãran talentat, mi-a dat
un fular alb de mãtase pe care, dacã îl
puneam la gât, se întindea pânã jos.
{i acum povestesc ceva care este
foarte mi[to [i anecdotic. Într-o perioadã
în care terminasem filmul [i eram liber,
zice. „Haide pânã la mine. Mâine
diminea]ã ia un taxi, stãteam în Drumul
Taberei, vino pânã la mine sã tãiem
porcul!”. „Ce porc?” „Am eu un vecin care
are ni[te porci de vânzare, punem banii
jumi-juma, luãm un porc [i facem
fripturi”... Am ajuns pe la vreo 5 jumãtate
la el, [i aici începe povestea aia cu
]ãranul, zice: „Hai sã bem ceva repede,
ca sã ne sim]im bine!” {i scoate o sticlã
de „Hennessy”. Eu zic: „Mã, la 5
diminea]a sã bem «Hennessy», dã-o
dracului”. „Lasã cã nu conteazã, ne
întãre[te. Hai, bagã!” Am bãgat ni[te
„Hennessy” în noi, ne ducem la vecinul
ãla în curte. Îi zice Apostu: „Câ]i porci
ai?” „Opt”. „Taie-ne [i nouã unu”. „Care?”
„Nu conteazã, bre, taie-i capul, scoate-i
ma]ele, iei capul dumneata, ma]ele [i
nouã ne dai carnea. Dar pânã când termini asta, vinde-ne [i nouã ni[te vin cã
am auzit cã ai un vin extraordinar”.
Acela, care era un [chiopârlãu, cu fa]ã
de om mai [mecher, vine cu o gãleatã
de vin ro[u, un ro[u rubiniu, „Hai noroc!”,
„Hai noroc!”, bem, dar cât po]i sã bei
dintr-o gãleatã? Acela taie porcul, îl
înfã[oarã, îi dãm banii [i plecãm. Nea
Georgicã sã ia gãleata. „Pardon, vinul
meu nu se bea decât la mine în curte”.
„Aoleu, zice nea Georgicã, dar atunci ne
pui în sticlã!” „Nici nu pun în sticlã.
Rãmâne]i aici [i be]i cât vre]i, dar nu
ie[i]i cu vin din curtea mea, e o
supersti]ie a mea, dacã ie[i]i din curte
cu vinul eu la anul nu mai fac vin”. Nea
Georgicã s-a enervat [i a aruncat vinul
pe jos. „Faci ce vrei, treaba dumitale,
dar nu îl bei în altã parte”. Ajungem la
nea Georgicã acasã cu porcul tãiat. El
îmi zice: „Hai sã chemãm ni[te prieteni!
Mai chemi tu de la tine, din cinematografie, mai chem eu de pe la mine din
arte plastice [i facem [i noi o petrecere”.
A venit [i Slavi]a cu Zoran, Zoran avea
un an, l-am culcat într-o copaie. S-au
adunat 200. La 4 diminea]a nu mai era
decât o bucatã de porc, era bãut tot vinul
lui nea Georgicã din pivni]ã, tot, erau

mânca]i to]i strugurii, tot, tot, era un jaf!
Peste tot erau gagici, actri]e bete, tot
ce vrei. Eu mi-am luat nevasta cu fiul [i
bucata de carne [i am plecat. A doua zi
diminea]ã mã sunã. „Fir-ai al dracului de
derbedeu, cu cinematografi[tii tãi, sã nu
te mai vãd”. Eu am început sã-l înjur de
mamã. „Mã, mã înjuri!” „Te înjur fir-ai al
dracului sã fii cã tu i-ai chemat pe ãia,
pe arti[tii tãi, pe be]ivii ãia, cã cicã eu ]i-am
bãut vinul”. Stã douã sãptãmâni, dupã
douã sãptãmâni mã sunã. „Haide bre,
te-ai supãrat? Treci pe la mine”. „Nu mai
trec, du-te dracului, cã e[ti zgârcit. Dupã
ce cã nu”... „Haide, mã, las-o în pace”.
{i a[a ne-am împãcat. Ãsta era
personajul.
– Avea teme care îl obsedau? Mi-ai
vorbit de fluturi, mi-ai vorbit de Cri[ti...
– „Tatãl [i fiul”. Obsesia vie]ii lui a
fost „Tatãl [i fiul”. Avea tot timpul
sentimentul cã fiul iese din umãrul tatãlui.
Dacã o sã te ui]i la sculpturile lui „Tatãl
[i fiul” o sã vezi întotdeauna unul mare
[i din unul mare mai iese ceva. Acelea
erau toate „Tatã [i fiu”. Era povestea aia
a trunchiului [i trunchiul care na[te un
trunchi mai mic [i care e îngemãnat.
Asta era marea poveste. Erau fluturii,
tatãl [i fiul, care dominã aproape toate
sculpturile pe care le-a fãcut. Nu [tiu ce
a fãcut în ultima perioadã, când a trãit
la Paris, când mi se pare cã era deja
bolnav, [i probabil cã boala poate sã
influen]eze, dupã pãrerea mea, destul de
mult via]a unui artist. Evident cã nu avea
niciun fel de obsesie cu conota]ie
sexualã, nu avea niciun fel de obsesie
feministã. Nu îi plãcea sã vorbeascã
despre femei, nu îi plãcea sã fie provocat
de femei, nu îi plãcea sã se afi[eze cu
femei în mod ostentativ, adicã [i acolo
avea un comportament de ]ãran. Toatã
lumea [tia cã nea Georgicã e cu gagica
aia, dar el nu fãcea paradã. Am avut mul]i
prieteni care în clipa în care luau o gagicã
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– Sentimentul datoriei îl avea sutã
la sutã pentru cã oricât de mult ar fi bãut
noaptea, se scula diminea]a [i începea
sã lucreze ca [i cum singurul lucru care
îl purificã este munca. Dacã îl întrebai
pe Apostu cum se poate întâmpla asta,
el nu-]i spunea niciodatã, dar î]i dãdeai
seama cã pleca de acolo, dormea o orã
[i când te duceai la el era transpirat de
sus pânã jos [i muncea, muncea, era
ca un fel de Sisif, nici nu [tiai ce
munce[te, dar muncea, greu [i ajungea
tot timpul la rezultat. Cineva a întrebat
de curând: „Dar de ce nu a mai fãcut
Apostu fluturii?” {tii cã avea seria aia
de fluturi, care erau ni[te lemne rãsucite
mãnunchi, snop. Pentru cã nu avea
decât un meseria[ care [tia sã-i facã
contururile fluturilor, [i când a murit ãla
nu a mai reu[it sã întruchipeze povestea
aia. Nu a mai gãsit pe nimeni care sã-i
facã rotunjimea acelor be]e ca sã poatã
sã-i lege, sã-i adune în fluturi. Deci
mergea pânã acolo încât folosea pe
me[terul X ca el sã poatã lega viziunea
aia a lui. Deci, din punctul ãsta de
vedere, era clar cã avea o datorie, [i cã
el este pe pãmânt ca sã aibã o datorie.
Am ni[te amintiri legate de urmãtorul
lucru. Pe când era cu mine la filmare,
amanta lui era so]ia ambasadorului
Italiei. Acum nu mai este niciun secret
ce povestesc. Doamna a venit sã ne
vadã, ne-a adus o sticlã de whisky,
altele, m-am împrietenit cu ea, era o
doamnã drãgu]ã. Evident cã era o rela]ie
excep]ionalã în sensul cã ea îl iubea pe
bãrbatul [i sculptorul Apostu, iar el o
diviniza pentru cã reprezenta o doamnã
din marea lume care a venit la el, ]ãranul.
Deci asta era rela]ia, în]elegi? La un
moment dat a venit cu noi sus, la filmare,
[i i-au înghe]at picioarele în cizme. {i
atunci el a descãl]at-o i-a frecat
picioarele [i le-a bãgat în ni[te cãciuli
ale noastre, le-a legat cu sfoarã [i am
purtat-o pe bra]e, pe rând, pânã jos. La
capãtul drumului ea i-a spus lui Apostu:
„{tii cine m-a purtat pe bra]e cel mai
delicat? Vasile Ciucanu, ]apinarul”.
Acela, care avea mâinile de doi metri, a
purtat-o pe bra]e cel mai delicat, to]i ceilal]i
aveau o greutate când au purtat-o, el nici
nu a sim]it. Ea a fost cea care l-a
convins cã aici se sufocã, cã nu mai
are viitor în România [i trebuie sã plece.
A plecat cu greu, ea a fost nãdejdea cã
plecând dincolo nu e varzã, iar eu am
fost unul din oamenii care a fost la el cu
o zi înainte de a pleca. }in minte [i
acum, era îmbrãcat într-un costum de
catifea verde [i era agitat tot timpul. {i
eu îi spun: „Mã, e[ti tâmpit, mi-ai spus
mie cã pleci [i nu te mai întorci, dar dacã
ies de aici [i mã bat ãia [i eu sunt slab?”
„Nu e[ti slab, mã, cã mã-ta e sârboaicã,
eu o [tiu, o cunosc pe mã-ta, nu spui tu
la nimeni”. A plecat. Din momentul ãla
filmul meu cu el s-a rupt.

comportament uman. Adicã genera]ia aia
de sculptori s-a format lângã el [i se
comporta uman, cum se comporta nea
Georgicã, foarte frust [i foarte adevãrat.
Ei sunt o categorie specialã, sculptorii,
nu seamãnã deloc cu pictorii. Sunt un
fel de bãrba]i dintr-un anume aluat, care
î[i mãsoarã timpul [i via]a foarte exact.
– {i ce a lãsat în tine?
– Sigur cã în primul [i primul rând
mã onoreazã faptul cã via]a mi l-a scos
în cale când eram copil, cã am fost
prieteni. M-am bazat întotdeauna pe
sentimentul cã el e prietenul meu [i am
[tiut întotdeauna cã de departe am un
prieten, [i a[a era. Am fost ani de zile
în care nu ne-am vãzut, dar când ne-am
revãzut umblam împreunã zile în [ir. Am
acasã un lemn de la el, pe care îl ]in
atârnat pe perete, trebuia sã-l torn în
bronz, [i un desen. Într-o noapte ne-am
îmbãtat [i mi-a fãcut cadou o mapã cu
o sutã de desene. Am luat-o [i am
continuat sã bem, [i am uitat-o nu [tiu
unde. Un desen de-al lui acum e 1.000
de euro. Închipuie-]i, era o mapã cu o
sutã de desene...
A lãsat în mine un soi de demnitate
a bãrbatului care trebuie sã fie
condescendent cu oamenii, trebuie sã-[i
ajute semenii. Tu nu m-ai auzit niciodatã
înjurând pe nimeni, sau terfelind un om,
sau umilind un om, ai vãzut cã respect
femeile. Sunt lucruri pe care le-a lãsat
foarte pregnant în existen]a mea, [i nu
cred cã numai în existen]a mea. Deci cred
cã dacã el este iubit, e iubit pentru un fel
de calitate umanã irepro[abilã, absolut
irepro[abilã. Dincolo de faptul cã a fost
[i este în continuare un mare sculptor.
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a[a: „Trebuie sã faci un film despre un
po[ta[”. „De ce, mã?” „}ine minte de la
mine, într-un sat nu existã spaimã mai
mare decât când intrã po[ta[ul. Ãla
aduce ve[tile, de moarte, de via]ã, de
bucurie, de necaz, dar toatã lumea
tremurã, cã nu [tie ce aduce po[ta[ul.
Când veneau ve[ti de pe front le aducea
po[ta[ul, el aducea listele cu mor]ii, cu
vii. }ine minte, trebuie sã faci un film
despre un po[ta[“.
– Cum ai aflat cã a murit?
– Aflasem mai înainte de la unii, al]ii,
cã era bolnav, [i dupã ce a venit Slavi]a
[i a adus fularul ãla alb am aflat cã toate
s-au developat repede, pancreas [i a[a
mai departe... Oricum, nu îmi dãdea
nimeni voie sã mã duc, dacã nu
ob]inusem vizã pentru „Pescãru[ul” nu
ob]ineam vizã nici pentru povestea asta.
Dar el a fost un personaj iubit de oameni,
iubit de colegi, foarte mul]i au ucenicit
pe lângã el, la foarte mul]i le-a dat de
mâncare, foarte mul]i au dormit la el, a
fost un frate mai mare pentru to]i
sculptorii [i dacã vreodatã vei ajunge
sã vorbe[ti cu sculptorii care acum sunt
în floarea vârstei, to]i o sã-]i povesteascã
despre generozitatea lui uluitoare. Au
fost copii care plecau de prin Oltenia sã
se facã sculptori, nu au intrat, au stat la
el, erau ajutoarele lui, mâncau la nea
Georgicã, dormeau la el. Eu am în imagine vreo trei, patru care ulterior au ajuns.
{i aici, la Timi[oara existã unul care a
fãcut destul de mult carierã, {tefan
Cãlãrã[anu, care a fost la el copil, a
dormit la el, [i îl considera un fel de tatã
al lui. Dar tatã nu era numai în sensul
de sculpturã, tatã era [i în sensul de
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o scoteau ostentativ sã se vadã cã ei
sunt cu aia. El nu, de[i a avut destul de
multe femei frumoase în jurul lui, era un
bãrbat care ascundea în el un soi de
virilitate evidentã, chiar dacã era chel,
întotdeauna se tundea nu [tiu cum,
emana un fel de for]ã care atrãgeau
femeile lângã el.
– De ce a plecat?
– La un moment dat a avut senza]ia
cã nu mai are loc de întors. Deci dupã
ce a fãcut Cri[tii ãia, dupã ce s-a cuplat cu
so]ia ambasadorului Italiei, [i ea, într-un fel
sau altul, l-a influen]at, pentru cã [i ea
avea certitudinea cã stã în fa]a unu
mare sculptor, [i cã practic [i de drept
de acolo va porni totul. Ea, care era o
femeie bogatã, era o femeie frumoasã,
dacã te uitai de departe ziceai: „Doamne,
Dumnezeule, cum a apãrut asta în
anturajul lui nea Georgicã, care era un
]apinar?”, i-a asigurat organizarea unor
mari expozi]ii în Italia. Deci el a pornit
cu lucrãri dupã el pentru trei mari
expozi]ii, dar eu, Cãrmãzan, [tiam cã nu
se mai întoarce. {i a[a a fost. De[i
începuse sã fie cunoscut, fãcuse un
monument în Japonia, participase la
multe expozi]ii, primise ni[te premii, a
sim]it cã ceva i se blocheazã la mantinelã,
cã se înãbu[ã. Mai era o poveste. Banii
în sculpturã se câ[tigau din sculpturi
care slujeau comunismul [i pe lângã ele
mai fãceai [i altceva. El nu a vrut sã
facã niciodatã asemenea sculpturi, oricâ]i
bani ar fi câ[tigat. Or, gânde[te-te,
ajunsese la o vârstã la care ai nevoie
de bani, ai nevoie de bani sã po]i sã te
mi[ti cum vrei, nu po]i sã stai oricum [i
oriunde. Î[i cumpãrase casã la Bãneasa,
dar avea „Trabant”. Sigur cã în casa de
la Bãneasa se trãgeau ni[te be]ii, [i îmi
aduc aminte de o fazã, cã veneam cu el
cu „Trabantul” [i din partea cealaltã
venea o înmormântare, iar el îmi spune
„Preotul e cu mine, suntem prieteni”. {i
când ajungem cu „Trabantul” în dreptul
popii, ãsta [i-a bãgat capul pe geam [i
a zis: „Nea Georgicã, termin imediat [i
vin [i eu, sã nu pleca]i”. Acolo erau
chefuri de pominã. Dau un exemplu, era
doamna Silvia, care era curva din cartier,
dar pe care el o cinstea ca pe o doamnã.
Ea venea la petreceri cu noi [i nea
Georgicã o a[eza tot timpul în capul
mesei. Toatã lumea o respecta, îi fãcea
cadouri, parfumuri fine, era doamnã.
Când vorbea de ea îi spunea „Doamnã,
doamna din cartierul Bãneasa”. Nu puteai
sã-i spui cã aia-i curva din cartierul
Bãneasa, era doamna din cartierul
Bãneasa. Toatã lumea [tia cu ce se
ocupã doamna Silvia, dar în mintea lui
nea Georgicã ea era doamna Silvia. De
asta spun cã avea un soi de
condescenden]ã fa]ã de profesia asta
uluitoare. {i mama lui nea Georgicã a
fost moa[ã comunalã. La un moment
dat, când fãceam „}apinarii”, mi-a zis

Traian Diaconescu
1. PUBLIUS OVIDIUS NASO
Împotriva lui Ibis
1. Opera lui Ovidiu scrisã la Tomis nu a fost tradusã integral
în limba românã. Pentru a împlini acest gol în cultura noastrã,
am tradus, în acest an jubiliar, poemul Nux, poemul Ibis [i poemul
Consolatio ad matrem Livia. Sperãm cã, într-un viitor apropiat,
filologii clasici vor traduce [i poemul Halieutica.
Poemul Ibis, în original In Ibin „Contra lui Ibis”, este un pamflet
virulent prin care Ovidiu atacã un fost prieten devenit, dupã
relegarea poetului, un delator agresiv urmãrind, prin defãimare,
confiscarea oficialã a bunurilor poetului [i primirea unei recompense pentru dela]iune.
Poetul se tânguise în multe elegii de trãdarea acestui „prieten”
(Tr. I, 6, III, 11, IV, 9, V, 8), dar acum îl condamnã la o pedeapsã
divinã, într-un poem redactat la Tomis, amenin]ându-l cã îi va
dezvãlui numele, dacã nu va înceta defãimarea. Numele Ibis
este numele unei pãsãri din Egipt, imunde [i vorace, potrivit
simbolic vrãjma[ului poetului. A fost împrumutat din opera lui
Calimah care a scris un poem cu titlu identic contra lui Apollonius
din Rhodos. Acest poem transfigureazã zbuciumul sufletesc al
poetului într-un univers imaginar terifiant. Ovidiu prelucreazã surse
grece[ti – Arhiloh, Euforion, Calimah – dar [i izvoare populare,
rituri magice din Grecia [i Italia, care au supravie]uit pânã azi.
Structura poemului este urmãtoarea: I Prolog v. 1-66, II Partea
medianã a v. 67-250 [i b v. 251-644 [i III Epilog v. 639-644.
Poetul, în partea medianã, imagineazã mai întâi un scenariu
sinistru de sacrificare a victimei, în mijlocul unei mul]imi îndoliate.
În acest scenariu, poetul este preot, iar victima care va fi
sacrificatã pe altar este Ibis. În partea medianã secundã întâlnim
un catalog nea[teptat de lung cu blesteme înspãimântãtoare,
selectate din mitologie sau din istorie, prin care zeii, invoca]i de
poet, vor pedepsi pe du[manul sãu. Poetul, în finalul acestui
catalog, mãrturise[te cã el preferã ca Ibis sã trãiascã printre ge]i
[i sarma]i [i sã sfâr[eascã strãpuns de sãge]ile lor. În epilogul
poemului, Ovidiu î[i amenin]ã victima cã, dacã nu va înceta
uneltirile lui, îi va dezvãlui numele [i-l va compromite în eternitate.
Ovidiu nu a tradus, cum s-a afirmat, surse grece[ti, cãci în
acest poem apar fapte [i personaje romane precum [i legende
care nu se gãsesc în mitologia greacã. Poetul, în ciuda erudi]iei
mitologice, reflectã sentimente autentice, consunând cu cele din
Triste [i Pontice, reflectând teama sufletului sãu nevinovat de
actul confiscãrii averii familiei sale [i de sfâr[itul sãu printre barbari.
Not\:
Textul latin dupã care am tradus acest poem se aflã în
Ovide, Contre Ibis, texte établi et traduit par M.J. André,
Paris, Les Belles Lettres, 1963.

I. PROLOG
Pânã azi, când am trãit deja de douã ori câte cinci lu[tri,
nicicând Muza mea în ale sale cânturi nu s-a slujit de arme; [i,
printre miile de slove a[ternute de Naso, nimeni n-ar putea gãsi
vreuna pãtatã de sânge; cãr]ile mele doar pe mine m-au rãnit,
artistul este cel care piere odatã cu Arta1 sa. Existã un ins, [i
acest fapt este o mare nelegiuire, care nu îngãduie sã-mi pãstrez
pentru totdeauna o faimã de om bun. Oricine va fi el, cãci nu-i voi
rosti numele, mã sile[te sã iau armele în mâinile mele nepricepute.
Nu îndurã ca eu, proscris în înghe]atele tãrâmuri unde se na[te
Acvilonul, sã fiu dat uitãrii în relegarea mea. În cruzimea lui,
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scormone[te rãni care au nevoie de odihnã [i sãgeteazã numele
meu în For. Nu-i îngãduie so]iei mele sã boceascã moartea so]ului
încã viu [i, pe când îmbrã]i[ez rãmã[i]ele naufragiului meu, el
râvne[te scândurile rãmase din navã; în loc sã stingã flãcãrile
izbucnite, acest jefuitor î[i catã prada în inima incendiului. Se
strãduie sã-mi înfometeze bãtrâne]ea proscrisã. Vai! El ar merita
mai mult decât mine sã aibã parte de cele rele! Pânã [i zeii au
fost mai îndurãtori [i cel mai slãvit în ochii mei e acela2 care n-a
voit sã mã lase sãrac în drumul meu. A[adar, ori de câte ori voi
putea, voi avea mereu o dreaptã recuno[tin]ã fa]ã de o asemenea
bunãtate. Sã mã audã Pontul [i poate acela[i zeu sã-mi îngãduie
sã-l chem [i pe un tãrâm mai apropiat. Dar ]ie însã, preacrudule,
care m-ai cãlcat în picioare când eram la pãmânt, atât cât îmi va
îngãdui nãpasta, î]i voi fi vrãjma[ pe mãsurã.
Apa va înceta sã mai fie contra flãcãrilor, soarele [i luna î[i
vor contopi luminile, acela[i tãrâm terestru va dezlãn]ui Zephirus
[i Eurus, umedul Notus va bate dinspre polul înghe]at, o nouã
armonie se va ivi între fumul fra]ilor3 dezbina]i pe rug de o
strãveche vrãjmã[ie, primãvara va fi una cu toamna, vara cu
iarna, Apusul [i Rãsãritul se vor uni într-o singurã întindere mai
degrabã ca eu, lãsând armele, sã reînnod cu tine, mizerabile,
prietenia ruptã de ticãlo[iile tale. Atât cât voi trãi, pace între noi
va fi ca cea dintre lupi [i plãpânzii miei. Voi porni la luptã în ritmul
început, de[i rãzboiul, de obicei, nu se duce în aceastã caden]ã
[i a[a cum o[teanul, pentru încãlzire, înfige lancea în pãmântul
acoperit cu nisip auriu, nu te voi lovi cu un fier ascu]it, lancea
mea nu va cãta de la început capul tãu odios. Nu-]i voi dezvãlui
în aceastã cãrticicã nici numele, nici faptele tale [i tu, pentru o
vreme, vei putea sã mai ascunzi cine e[ti. Mai târziu, dacã
stãruie[ti, iambul îmi va dãrui sãge]i înmuiate în sângele lui
Lycambes4.
Acum, precum fiul lui Battos5 îl demascã pe vrãjma[ul sãu
Ibis, te demasc [i eu pe tine [i pe ai tãi [i, asemenea lui, îmi voi
învãlui versurile în legende obscure, de[i nu-mi stã-n obicei sã
cultiv acest gen. Se va spune cã am inventat misterele lui Ibis al
sãu, uitându-mi stilul [i gusturile. Întrucât nu dezvãlui numele tãu
curio[ilor, împrumut deocamdatã pe cel de Ibis [i, a[a cum
versurile mele se vor învãlui în unele întunecimi, întunecatã sã
fie calea întreagã a vie]ii tale. La aniversarea ta [i la calendele lui
Ianuarie pune sã ]i se citeascã aceastã cãrticicã a mea cu un
glas care nu te va min]i.

Lei ai mãrii [i ai pãmântului [i voi care, mai ferici]i, domni]i
alãturi de Jupiter între polii potrivnici, vã rog, întoarce]i-vã gândurile
toate cãtre mine [i împlini]i-mi dorin]ele. {i tu însu]i, Pãmânt, [i
tu însã]i, Mare, cu ale tale valuri, tu însu]i, Vãzduh înalt, asculta]i-mi
ruga; voi, stele, reflectare luminoasã a Soarelui, [i tu, Lunã, care
strãluce[ti cu discul mereu schimbãtor, tu, Noapte, care face
înfrico[ãtoare vederea beznelor, [i voi, Ursite, care cu trei degete
toarce]i firul destinului prescris, [i tu, Styx, care curgi prin vãile
Infernului cu vaiet spãimântãtor, râu pe apa cãruia nu se jurã în
zadar; voi care, cu [erpi încolãci]i în pãr, veghea]i la por]ile
întunecate ale închisorii [i voi, de asemeni, mul]ime a zeilor din
slãvi, fauni. satiri [i lari, fluvii [i nimfe [i stirpe de semizei, în
sfâr[it, voi to]i zeii strãvechi [i noi, din haosul originar [i pânã în
vremurile noastre, ajuta]i-mã pe când pe cre[tetul sãu perfid
rãsunã îngrozitoare cântãri [i ura [i durerea strãbat pãr]ile sale.
Voi to]i primi]i-mi una câte una rugile [i fie ca niciuna sã nu fie în
zadar. A[a încât, atunci când rugile se vor împlini, el sã creadã
cu nu eu le-am rostit, ci ginerele Paiphaei6, [i sã îndure chinurile
pe care eu le voi fi uitat. Fie ca nefericirea sa întreacã închipuirea
mea [i ca rugile mele, de[i blestemele se adreseazã unui nume
închipuit, sã nu fie mai pu]in funeste [i sã impresioneze mai
pu]in pe zeii cei mari!
Îl blestem pe cel pe care îl numesc Ibis [i care [tie cã meritã
aceste blesteme pentru nelegiuirile sale. Nu voi zãbovi, voi fi
preotul care va consacra dorin]ele rostite. Voi to]i, martori ai
sacrificiului pe care îl sãvâr[esc, înso]i]i-mã cu vocile voastre;
voi to]i, martori ai ceremoniei, face]i sã rãsune cuvintele lugubre.
{i cu obrajii scãlda]i în lacrimi, apropia]i-vã de Ibis; purtãtori de
preziceri funeste, pã[i]i cu piciorul stâng7 [i acoperi]i-vã trupul cu
negre vestminte. {i tu, de ce prege]i sã iei panglicile mortuare?
Dupã cum vezi, altarul funeraliilor tale se înal]ã deja; fie ca nimic
sã nu-]i zãboveascã urãrile funeste! Întinde-]i grumazul în fa]a
cu]itului meu, victimã8 sinistrã!
Fie ca pãmântul sã-]i refuze roadele sale, fluviul apele sale,
vântul [i briza adierile lor, soarele sã-]i fie fãrã strãlucire, luna
fãrã luminã, a[trii strãlucitori sã se ascundã de privirea ta. Nici
Vulcan, nici aerul sã nu te ajute, marea sã nu te lase sã treci.
Exilat fãrã mijloace, rãtãcitor, mergi din u[ã în u[ã [i cer[e[te cu
buze tremurânde un pic de hranã. Fie ca o durere chinuitoare sã
nu-]i lase pic de tihnã trupului [i sufletului tãu secãtuite; noaptea
sã-]i fie mai înfrico[ãtoare decât ziua [i ziua decât noaptea; fii
ve[nic nenorocit fãrã sã afli vreodatã milã; de necazul tãu sã se
bucure to]i, bãrba]i [i femei! Fie ca ura sã se îmbine cu lacrimile
tale [i sã fii judecat demn [i, de[i ai îndurat mii de necazuri, sã
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III. CHINURI FÃGÃDUITE
Se va întâmpla astfel. Phoebus însu[i mi-a dezvãluit viitorul
[i o sinistrã pasãre a zburat în stânga mea. Desigur, voi mi[ca
pe zei prin rugile mele [i speran]a sfâr[itului tãu mã va hrãni
mereu, perfide. Se va sfâr[i ziua care mi te sustrage demult, se
va sfâr[i acea zãbranicã zi care vine. Acea zi care vine târziu va
curma aceastã via]ã pe care prea des ai lovit-o, înainte ca distan]a
sã-mi poatã [terge suferin]a sau timpul sau clipa sã-mi domoleascã
ura. Cât timp tracii vor lupta cu arcul, iazigii cu lancea, cât timp
Gangele va fi umed [i Istrul înghe]at [i mun]ii vor avea stejari [i
câmpiile pã[uni domoale, cât timp va curge apa Tibrului etrusc,
te voi înfrunta [i moartea nu va pune capãt mâniei mele, ci cu
arme crunte îmi voi înarma manii împotriva manilor9 tãi.
Chiar când voi fi dispãrut în neantul vãzduhului, umbra mea
neînsufle]itã î]i va urî purtarea; chiar [i atunci voi veni, umbrã
care pãstreazã amintirea faptelor tale, iar chipul scheletului meu
î]i va bântui vederea. Fie cã voi muri, ceea ce n-a[ vrea, istovit
de anii îndelungi, fie cã mã voi libera, dându-mi singur moartea,
fie cã un naufragiu mã va arunca în largul mãrii [i un pe[te strãin
îmi va devora mãruntaiele, fie cã pãsãri necunoscute îmi vor
sfârteca mãdularele, fie cã lupii î[i vor mânji boturile cu sângele
meu, fie cã cineva fi-va binevoitor sã mã înmormânteze [i sã
dea unui rug plebeu cadavrul meu, oricare mi-ar fi soarta, voi
încerca sã ies dintre malurile Styx-ului [i, spre a mã rãzbuna, îmi
voi întinde mâinile înghe]ate cãtre chipul tãu. Mã vei vedea [i
când vei fi treaz [i î]i voi alunga somnul arãtându-mã printre
umbrele tãcute ale nop]ii. În sfâr[it, orice ai face, voi zbura prin
fa]a ta [i a ochilor tãi, voi geme [i nu vei avea odihnã nicãieri.
Lovituri nemiloase de bici vor rãsuna [i tor]e10 cu [erpi
încolãci]i vor fumega fãrã încetare înaintea chipului tãu vinovat.
Viu ori mort, aceste furii te vor tulbura [i via]a ta va fi mai scurtã
decât pedeapsa. Î]i vor fi refuzate funeraliile [i sã fii bocit de ai
tãi; nicio lacrimã nu va curge pentru tigva ta zvârlitã departe;
mâna cãlãului, în aplauzele mul]imii, î]i va târî trupul [i cârligul se
va înfige în oasele tale. Chiar [i flãcãrile care mistuie tot te vor
ocoli, iar ]ãrâna, în dreptatea ei, î]i va vomita stârvul odios; pe
îndelete, un vultur î]i va sfâ[ia coastele cu ghearele [i cu ciocul,
câinii hãmesi]i î]i vor înghi]i inima perfidã [i pe trupul tãu, de a
cãrui frumuse]e e[ti mândru, se vor bate lupii cu lãcomie. Vei fi
alungat în parte opusã Câmpiilor Elizee11 [i vei [edea la un loc cu
mul]imea vinova]ilor12; acolo se aflã Sisif13, rostogolindu-[i stânca
[i tot urcând-o fãrã odihnã [i acela14 legat de o roatã care se
învârte repede întruna [i Danaidele15 care poartã pe umeri vase
ce nu ]in apa, turmã sângeroasã, nurori ale exilatului Aegiptus16.
Tatãl lui Pelops17 vrea sã culeagã fructe18 care-i sunt la îndemânã,
dar la care nu ajunge niciodatã, [i e lipsit de apa care curge din
bel[ug; acela19 care din cre[tet pânã în tãlpi mãsoarã nouã
pogoane î[i expune mãruntaiele pãsãrii cãrei îi sunt destinate.
Acolo, una din Furii20 î]i va despica pântecele cu briciul pentru a
te face sã-]i mãrturise[ti crimele, alta î]i va tãia mãdularele pentru
a le arunca [erpilor din Tartar, a treia î]i va pârjoli obrajii fumegânzi.
Umbra ta împovãratã de vinã va fi sfârtecatã în mii de feluri [i
Eac21 î[i va folosi toatã iscusin]a în a-]i închipui pedepse [i-i va
descãrca de chinuri asupra ta pe cei pedepsi]i mai demult;
mul]umitã ]ie to]i aceia î[i vor gãsi odihnã.
Sisif vei avea cui sã-i predai povara rostogolitoare. Pe roatã
iute se vor învârti alte mãdulare acum. Tot el voi-va zadarnic sã
prindã crengile [i valurile, tot el va hrãni pãsãrile cu mãruntaiele
sale la nesfâr[it; zbuciumul acestei mor]i nu va înceta odatã cu
o altã moarte [i chinurile atât de groaznice nu vor cunoa[te odihnã.
Nu voi aminti aici decât câteva, precum ai culege câteva frunze
de pe muntele Ida22 ori apã de pe luciul mãrii Libiei, cãci n-a[
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supor]i [i mai multe. Chipul odios al ursitei tale, care este rar, sã
fie lipsit de îngãduin]a obi[nuitã; sã ai motive de moarte, dar nu
[i mijloace; datoria de a trãi sã te sustragã de la o moarte doritã;
dupã o lungã încle[tare, via]a sã-]i pãrãseascã mãdularele
chinuite, [i dupã chinul unei lungi agonii!

Vitraliu

II. RUGI { I BLESTEME

........
(Dupã aceste versuri 1-250, poetul alcãtuie[te un lung catalog de aproape 400 v cu mor]i înspãimântãtoare, selectate din
mitologie sau din istorie, reale sau imaginare. Prin una dintre
aceste mor]i, zeii îl vor pedepsi [i pe Ibis. Poetul preferã însã ca
Ibis sã trãiascã [i sã moarã strãpuns de sãge]ile ge]ilor [i ale
sarma]ilor. Poemul se încheie cu un ironic [i scurt epilog (v. 639644) pe care îl traducem mai jos.)

U L LUI IBIS
IV. HOROSCOP
HOROSCOPU

EPILOG

Te-ai nãscut nefericit, aceasta a fost voin]a divinã, [i nici o
stea prielnicã [i binevoitoare nu ]i-a ocrotit na[terea; în acel ceas
n-au strãlucit nici Venus, nici Jupiter, nici luna, nici soarele nu au
avut o luminã rodnicã; nu ]i-a arãtat raze prielnice acela pe care
strãlucitoarea Maia25 l-a nãscut pentru mãre]ul Jupiter. Asupra ta
au apãrut Marte [i mo[neagul26 purtãtor de coasã, a[tri cruzi ce
nu guverneazã vreo armonie. Ziua na[terii tale, ca tu sã nu vezi
decât lucruri sumbre, fost-a urâtã [i întunecatã de nori grãmadã.
E aceea zi cãreia, în Faste, funesta Allia27 îi dã numele sãu; ziua
în care s-a nãscut Ibis a fost o nenorocire publicã. Abia ie[ise din
pântecele prihãnit al mamei sale [i lovise cu trupul sãu hidos
]ãrâna Ciniphiei28, cã o buhã de noapte, coco]atã, în fa]a lui, pe
un vârf de creangã, a scos din ciocul întunecat sunete sinistre.
Îndatã Eumenidele29 l-au spãlat cu apele unei mla[tini, într-o vale
unde se revãrsau apele Styxului, [i apoi i-au uns pieptul cu fierea
unei nãprâce din Erebus30, au bãtut de trei ori din palmele mânjite
de sânge [i i-au umezit gâtlejul lipsit de glas cu laptele unei cã]ele.
A fost prima hranã pe care a primit-o gura lui de copil. Astfel
pruncul s-a îmbibat de turbarea doicii sale [i Forul întreg a rãsunat
de lãtratul sãu. I-au înfã[urat mâinile [i picioarele cu zdren]e
pãtate cu ruginã smulse de pe un mormânt lãsat nepãzit [i, ca
sã nu [adã pa pãmântul gol, i-au sprijinit pe pietre capul încã
moale. Înainte de a pleca, Eumenidele i-au apropiat de chip, mai
sã-i atingã ochii, tor]e din nuiele aprinse. El plângea, cum plânge
un copil speriat de fumul acru, când una dintre cele trei surori a
rostit aceste cuvinte: „Te-a fãcut sã ver[i totdeauna lacrimi care
vor avea motiv sã curgã”, iar Clotho31 a întãrit aceste fãgãduieli
[i, rãsucind un negru fir, cu mâna du[mãnoasã, pentru a nu rosti
preziceri lungi, a grãit: „Va veni un poet care va fi cântãre]ul
destinului tãu”. Acest poet sunt eu. De la mine î]i vei afla
suferin]ele, numai zeii sã dea putere cuvintelor mele, iar povara
durerilor tale sã sporeascã versurile mele care î]i vor dezveli
grozãvia chinurilor tale.

Acum î]i trimit, prin cãrticica nea[teptatã, aceste <urãri>,
ca sã nu te po]i plânge cã te-am uitat. Pu]ine, într-adevãr,
recunosc, dar fie ca zeii sã-mi dea mai multe decât i-am rugat [i
sã-mi înmul]eascã, prin bunãvoin]ã, dorin]ele mele. Dupã o vreme,
citi-vei mai multe care purta-vor adevãratul tãu nume [i în ritmul
în care trebuie sã fie duse cruntele lupte.
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putea spune câte flori de [ofran poartã pãmântul Ciliciei23 [i nici
când înfrico[ãtoarea iarnã tremurã sub aripile Acvilonului, câte
boabe de grindinã albesc muntele Athos24, iar vocea mea nu va
putea sã rosteascã toate suferin]ele tale, chiar dacã a[ avea o
mie de guri. Vai ]ie! În nefericirea ta, vei pãtimi în atâtea crude
nenorociri încât cred cã-mi vor smulge chiar [i mie lacrimi. Aceste
lacrimi îmi vor provoca o nemãsuratã fericire; mai plãcut îmi va fi
acest plâns decât râsul.
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Note:•
1. Ars amandi, pretext oficial al
exilului cf. Tr. 2, 7-8 [i 61; 3, 14, 6;
Pont. 1, 2, 136 etc.
2. Augustus n-a confiscat averea
lui Ovidiu întrucât poetul a fost
relegat, nu exilat.
3. Eteocle [i Polinice, fiii lui Edip
[i ai Iocastei. Divizarea fumului [i
a flãcãrilor la sacrificiile funerare
simbolizeazã eternitatea urii cf. Tr.
5, 5, 33-38.
4. Lycambes, refuzând sã dea în
cãsãtorie pe una din fiicele sale
lui Arhiloh, dupã ce promisese,
Arhiloh se rãzbunã atacând violent pe Lycambes. Acesta [i fiicele
sale se spânzurã din disperare
cf. Hor. Epod. 6, 13, Epist. I 19,
25-31, Ars. P., 79, Val. Max. 6, 3,
1, Anth Pal. 7, 69; 70, 71.
5. Callimachos, fiu al lui Battos.
6. Pasiphae, fiica lui Helios [i a
oceanidei Perse [i so]ia regelui
Minos. Cu regele Minos a avut
trei copii: Androgeos, Ariadne [i
Phaedra, iar din rela]ia cu un taur
legendar a nãscut Minotaurul. ca
[i sora ei Circe, Pasiphae avea
darul profe]iei [i al vrãjilor.
7. Pasul cu piciorul stâng în fa]ã
este de rea prezicere.
8. Ibis este victimã sinistrã.
9. Mani sunt sufletele celor mor]i,
considerate duhuri binefãcãtoare. Lemurii sunt strigoi.
10. Tor]ele [i [erpii încolãci]i sunt
atribute ale Eriniilor, zei]ele
rãzbunãrii.
11. Câmpiile Elizee – lãca[urile
sufletelor fericite dupã moarte.
Câmpiile Elizee aveau în fa]a lor
Tartarul pãzit de Cerber.
12. Versurile 173-182 se referã
la pedepsele marilor vinova]i:
Sisif, Ixion, Danaide, Tantal [i
Tityos.
13. Sisif, fiul lui Eol, regele
Corintului, vestit prin vicleniile
sale, ucis de Tezeu [i aruncat în
Tartar unde ridicã ve[nic în vârf
de munte un bolovan de piatrã
care se rostogole[te mereu în
vale [i Sisif îl urcã din nou, fãrã

sfâr[it. Era considerat ca tatã al
lui Ulise.
14. Ixion – regele lapi]ilor, în
Tesalia, tatã al centaurilor. Întrucât
a fost necuviincios fa]ã de Iunona
a fost alungat în Infern [i legat de
o roatã care se învârte mereu.
15. Danaide – 50 de fiice ale lui
Danaos, regele Argosului, urmau
sã se mãrite cu cei 50 de veri ai
lor, fiii lui Aegyptos, fratele lui
Danaos. Dar Danaos aflã de la
un avocat cã va fi ucis de unul
dintre nepo]ii sãi. Pentru a
zãdãrnici prezicerea, el le-a cerut
fetelor lui sã-[i ucidã so]ii în
noaptea nun]ii, ceea ce au fãcut.
Numai Hipermnestra i-a cru]at
via]a so]ului sãu Lynceus. Acesta,
mai târziu, î[i va ucide socrul
pentru a rãzbuna moartea fratelui
sãu. Pentru crimele sãvâr[ite,
Danaidele au fost condamnate sã
umple ve[nic, în Hades, un butoi
fãrã fund.
16. Aegyptus – regele Egiptului,
frate cu Danaos. Persecutat de
fratele sãu, Danaos s-a retras în
Argos. (vezi nota 15)
17. Pelops, fiu al lui Tantalus, rege
al Frigiei. În copilãrie, Pelops ar fi
fost tãiat în bucã]i de tatãl sãu care
l-a oferit zeilor sã se ospãteze.
Zeii, [tiind adevãrul, i-au redat
via]a lui Pelops. Mai târziu,
Pelops s-a cãsãtorit la Pisa cu
Hippodamia, având numero[i
copii, printre care [i pe Atreu [i
Thyestes. Pelops este considerat
întemeietorul jocurilor olimpice.
18. Tantalus, fiul lui Zeus [i al
nimfei Pluto [i rege al Lydiei. Iubit
de zei, a fost admis la ospe]ele
lor, dar [i-a atras mânia zeilor prin
destãinuirea secretelor divine
fa]ã de muritori sau pentru cã lear fi dat muritorilor sã bea
ambrozie. A fost condamnat sã
stea în Infern cufundat în apã
pânã la gât, fãrã sã poatã bea nici
un strop, iar deasupra capului sãu
atârnau crengi cu poame dar care
se înãl]au când încerca sã le
culeagã.

135 Hoc circumsaltante chore temulentus adulter
Invenit expositum secreti in literas acta
Corporis egregii scortum, quod perfidus illic
Liquerat incesta iuvenis satiatus amore.
Hanc iubet adsumptam fervens post vina Neaeram.
140 Secum in deliciis fluitandis stare triumphi
Regalemque decujs capitis gestare coronam;
Mox Adrianeus stellis coelestibus ignis
Additur: hoc pretium noctis presolvit honore
Liber, ut aetherium meretrix inluminet axem. (C. Sim. I, 135-144)
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(Desfrânatul beat2 [Bacchus], cu un cortegiu dansând,
întâlne[te, pãrãsitã pe ]ãrmul unui râu singuratic, o curtezanã cu
trup fermecãtor pe care un tânãr viclean (Theseu), o pãrãsise
acolo sãtul de amor vinovat. Bacchus înfierbântat de vin pentru
Neera aceasta (Ariadna) porunce[te sã fie adusã la el în rândul
plãcerilor licen]ioase ale triumfului [i o împodobe[te pe frunte cu
o coroanã regalã. Apoi, flacãra Ariadnei se adaugã constela]iilor
celeste. Bacchus a rãsplãtit cu aceastã onoare pre]ul unei nop]i
de amor, ca o curtezanã (Ariadna) sã lumineze bolta cereascã.)

2. Parodii mitologice
la Ovidiu [i Prudentius
Prudentius este cel mai mare poet latin cre[tin [i valorificarea
tradi]iei poetice ovidiene i-a adus cognomenul de „Ovidiu cre[tin”.
Acest cognomen a fost propus de E.K. Rand în studiul Prudentius
and christian humanism, 1920. Judecata de valoare a lui Rand
este confirmatã par]ial de statistica reminiscen]elor ovidiene la
Prudentius în raport cu ale altor poe]i profani latini. Eruditul
Bergman, în Index imitationum Prudentionae, Vindabone - Lipsine,
1926, înregistreazã numai 15 reminiscen]e ovidiene fa]ã de 260
din Vergiliu, 96 din Claudius, 67 din Hora]iu, 30 din Iuvenal, 22 din
Lucan [i 21 din Seneca. Desigur, criteriul clasificãrii lui Bergman
este preponderent generic, mecanic [i exege]i mai noi, ca
Lavarenne, Etude sur la langue du poète Prudence, Paris, 1933,
p. 589 s.u. sau Guillen Rodriguez, Obras completas de Aurelio
Prudencio, Madrid, 1950, p. 774-78, au modificat supraevaluarea
lui Bergman (V. A. Salvatore, Studi prudenziani, Napoli, 1958, p.
35 s.u.).

459 Protinus adspicies venienti nocte coronam
Gnosida: Theses crimine facta dea est.
Iam bene primo maturat coniuge Bacchum
Que dedit ingrata fila legenda viro
Sorte tori gaudens „quid flebam rustica?”, dixit,
„Utiliter nobis perfidus ille fuit...”
497 Bacche, fidem praesta, nec praefer amoribus ullam
Coniugis adsuetae semper amare virum...
505 Illa ego sum, cui tu solitus promittere caelum.
Et mihi, pro caelo qualia dona fero!”
Dixerat: audibat iamdudum verba quaerentis
Liber, ut a tergo forte secutus erat.
Occupat amplexu lacrimasque per asculta siccat
Et „pariter caeli summa petamus” ait
512 Tu mihi iuncta toro mihi iuncta vocabula sumes...
515 Dicta facit gemmasque novem transformat in ignes.
Aurea per stellas nunc micat illa novem. (Fasti III, 459 s.u.)
(În noaptea ce vine, vedea-vei coroana din Cnosos. Prin
crima lui Teseu a devenit zei]ã. Pãrãsitã de un so] trãdãtor, dar
fericitã cu Bacchus, ea care dãruise firul <salvator> unui bãrbat
nerecunoscãtor, a spus bucurându-se de noul ei so]: „Plângeam
ca o toantã. Teseu mi-a fost de folos... Bacchus pãstreazã credin]a,
nu preferã altã iubire iubirii unei so]ii învã]atã sã iubeascã mereu
un bãrbat... Eu sunt aceea cãreia tu îi fãgãduiai cerul. Vai mie, în
loc de cer, acum ce daruri primesc?” Ea spuse [i Bacchus auzise
vorbele Ariadnei cãci el o urmãrise din spate. El o îmbrã]i[eazã,
îi [terge lacrimile cu sãrutãri [i-i spuse: „Pã[im împreunã spre
slava cerului. Unde prin cãsãtorie purta-vei unitã numele meu”.
{i face cele rostite [i schimbã nestematele în nouã stele [i acum
în acea <constela]ie> auritã scapãrã prin nouã stele.)
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Procesul interpretãrii ra]ionaliste a miturilor în literatura greacã
[i latinã a coborât treptat de la sacru la profan, pânã la consecin]e
extreme de la Euripide la Ovidiu, ajungând la tonalitã]i ironice,
parodice, comice. Mitul în opera lui Iuvenal, Petronius [i Apuleius
va dobândi conota]ii burle[ti [i va constitui baza prin care scriitorii
cre[tini vor impune opinia euhemeristicã [i moralisticã a polemicii
lor antimitologice.
Polemica antipãgânã 1 a lui Prudentius din Contra
Symmachum a fost corelatã cu transfigurarea ironicã a miturilor
de cãtre Ovidiu. Pentru Prudentius, miturile ovidiene sunt o lepida
pictura, dar, simultan, un specimen de ironizare congenial cu a
sulmonezului, amintindu-ne de verbul polemic al lui Tertulian sau
de literatura cre[tinã medievalã.
Sã coborâm la texte. Ne oprim, mai întâi, la versurile lui
Prudentius din Contra Symmachum I, 135-144 care valorificã
textul lui Ovidiu din Fasti III, 451 s.u.

26. Bãtrânul purtãtor de coasã
este Cronos - Saturn fiu al lui Uranus [i al Vestei, tatãl lui Jupiter,
Iunona, Pluton [i Neptun. Cronos
a emasculat pe tatãl sãu Uranos
- Coelus (cf. Hesiod, Theog., 173,
Apol. din Rhod. 4, 986 [i Thes.
273). Arma devine simbol al
rãului.
27. Allia – mic afluent al Tibrului,
la nord de Roma, unde romanii
au fost înfrân]i de cãtre go]i în anul
390 î.e.n., în ziua de 18 iulie,
notatã în calendar ca zi nefastã.
28. Cinyphia – regiune în Africa
numitã astfel dupã fluviul Cinyps
care curge între Syrte [i se varsã
în Mediteranã. În sens larg
desemneazã Libia.
29. Eumenide – nume antifrastic
pentru Erinii sau Furii.
30. Erebus – fiul Haosului [i
fratele Nop]ii, divinitate a
Infernului.
31. Clotho – cea mai vârstnicã
dintre cele trei ursitoare.
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19. Tityos – gigant din Eubeea,
fiu al lui Zeus [i al Elarei. Pentru
cã a încercat s-o necinsteascã pe
Leto, Zeus l-a aruncat în Hades.
20. Furii sau Erinii (Alecto,
Megero [i Tisiphone), divinitã]i
ale rãzbunãrii.
21. Eac (Aecos, gr.) – regele
Eginei, fiul lui Jupiter [i al nimfei
Egina, bunicul lui Achile. Dupã
moarte, unul dintre cei trei
judecãtori din Infern.
22. Ida – munte în apropierea
Troiei, vestit prin cultul Cibelei,
prin judecata lui Paris [i rãpirea
lui Ganimede; munte în insula
Creta, unde s-a nãscut Jupiter.
23. Cilicia – regiune pe coasta
Asiei Mici, la poalele muntelui
Taurus, vestitã prin culturile de
[ofran, cf. Prop. 4, 6, 74, Ov. Fast.
I, 76 [i Pont. 2, 7, 25-29.
24. Athos – munte în peninsula
Calcidicã.
25. Maia – fiica lui Atlas [i a
Pleonei, mama lui Mercur.

Mox Ariadneus stellis coelestibus ignis
Additur: hoc pretium noctis presolvit honore
Liber, ut aetherium meretrix inluminet axem. (C. Sim. I, 135-144)
(Apoi, flacãra Ariadnei se adaugã stelelor celeste, Bacchus a
rãsplãtit cu aceastã onoare pre]ul unei nop]i de amor ca o curtezanã
[Aridana] sã lumineze bolta cereascã.)
Aceste versuri pruden]iene corespund, prin substan]a [i expresia
lor, versurilor ovidiene:
„Tu mihi iuncta toro mihi iuncta vocabula sumes”
Dicta facit gemmasque novem transformat in ignes.
Aurea per stellas nunc micat illa novem. (Fasti III, 459 s.u.)
(Soa]ã unitã fiindu-mi [i numele meu purta-vei”/... Astfel vorbi
[i schimbã-n nouã stele ale ei nestemate/ Nouã stele acum
strãlucesc aurite pe boltã.)
Paralelismele lingvistice sau metrice dintre textul pruden]ian
[i cel ovidian sunt numeroase. Men]ionãm numai adjectivul
Ariadneus pe care Prudentius îl preia din Fasti V, 346: Bacchus
amat flores, Baccho placuisse coronam/ Ex Ariadneo sidere nosse
potas. Aceste loci similes punctuale probeazã faptul cã Prudentius
avea sub ochi textul lui Ovidiu.
Fabularum loci din opera lui Ovidiu delectau cititorii în diverse grade comice. Versuri burle[ti expresive apar [i în episodul
lui Priap din Fasti, în C I [i C IV, iar la Prudentius în C. Sym. I,
102. Prudentius transfigureazã faptele evitând detalii din nara]iile
ovidiene, dar pe care cititorii le recunosc în chip de argumente
aluzive:
102 Ecce deum in numero formatus et aeneus adstat
Graius homo augustaque Numae praefulget în arce.
Stenuus exculti dominus quidam fuit agri
105 Hortorumque opibus memorabilis, hic tamen idem
Scortator nimius multaque libidine suetus
Rusticulus vexare lupas interque salicta
Et densas saepes obsecena cubilia inire;
Indemitum intendes animum semperque paratum
110 Ad facimus numquam calidis dabat otia venis.
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Privind comparativ aceste texte, observãm lesne dependen]a
versurilor lui Prudentius de versurile lui Ovidiu atât la nivel de
mesaj, cât [i la nivel de stil [i prozodie. Ariadna la Prudentius
este corporis egregii scortum, o meretrix, Theseus este un perfidus
care o pãcãle[te pe Ariadna, iar Bacchus un deus salvator generos
peste mãsurã, cãci rãsplãte[te pe Ariadna pentru o noapte de
iubire cu o coroanã de stele. Aventura Ariadnei cu Theseu are
final dramatic, dar se schimbã într-un nea[teptat temulentus
adulter rãsplãtit prin apoteozarea partenerei. Nara]ia pruden]ianã
este ]esutã, ca la Ovidiu, cu ton parodic, burlesc. Ovidiu conclude: Theseo crimine facta dea est [i, mai mult încã: Sorte tori
gaudens „quid flebam rustica? dixit/ „Utiliter nobis perfidus ille
fuit”.
Ariadna lui Ovidiu din Fasti e însã mult diferitã de Ariadna lui
Catullus din poemul 64. Catul avea încã, la nivel estetic, credin]ã
în mit. Aventura Ariadnei se întrupa într-un chip eroic care avea
o ingenuitate fabuloasã. La Ovidiu însã Ariadna este coborâtã de
la rangul eroic la tipul monden, interesat, profitor de a ob]ine
recompensã: utiliter nobis ille fuit. Suntem deja într-o situa]ie
polemicã, satiricã, moralistã, cãci Ariadna lui Ovidiu este o
meretrix [i apoteoza sa e o rãsplatã pentru presta]ia sa.
Viziunea ironicã a lui Ovidiu este valorificatã de Prudentius.
Ovidiu, prin sintagma dicta fuit, formulã prozaicã, a[ezatã la
începutul hexametrului, tulburã miracolul întâlnirii. Prudentius
a[azã la începutul hexametrului termenul mox cu implica]ii ironice.
Versurile lui Prudentius din C. Sim. I, 142-144 corespund versurilor
lui Ovidiu din Fasti III, 514-516. Sã le recitim:

Hic deus et patria praenobilis Hellesponto
Venit ad usque Italos sacris cum turpibus hortus.
Sinum lactis et haec votorum liba quotannis
Accipit ac ruris servat vineta Sabini
115 Turpiter adfixo pudeat quem visere ramo. (C. Sym I, 1012115)
(Iatã cã în numãrul zeilor, dichisit [i arãmiu, se aratã un grec
care strãluce[te în cetatea augustã a lui Numa. Acesta a fost un
harnic stãpân al unui ogor cultivat, demn de amintire prin bogate
grãdini, totu[i un desfrânat prea mult senzual, obi[nuit sã provoace
cu poftã lupoaicele rustice, sã-[i facã între sãlcii [i dese tufi[uri
obscene culcu[uri [i, silindu-[i duhul nedomolit [i mereu pregãtit
la ispite, nu da niciodatã odihnã venelor sale fierbin]i. Acest
preanobil zeu vine din patria sa din Helespont pânã în grãdinile
italice cu ofrande ru[inoase. În fiece an prime[te un putinei de
lapte [i liba]ii sfinte [i ocrote[te viile ogoarelor sabine cu mãdularul
lasciv încordat pe care ]i-e ru[ine sã-l prive[ti.)
Acest fragment este dependent de Ovidiu, Fasti, I [i VI, dar
exege]ii nu l-au cercetat cu aten]ia cuvenitã (cf. Lavarenne, Prudence, III, Paris, 1948).
Sintagma pruden]ianã Hortorumque opibus memorabilis
porne[te de la Ovidiu, Fasti I, 415 hortortum decus et tutela Priapus, [i Fasti VI, 333 horto rum custos. Multa libidine din C. Sim.
I, 106, care recheamã inextinctae libidinus din Fasti I, 413;
adjectivul obscena din C. Sym. I, 108 echivaleazã un ecou din
obscena – Fasti I, 437 [i obscenum – Fasti, 337, iar termenul
cubilia din C. Sym., 108 este un ecou din Fasti I, 427: uti tetigit
niveae secreta cubilia nymphae.
Ovidiu cheamã nimfele câmpului dorite de Priap – rustica
numina (Fasti, VI, 323), iar Prudentius cheamã rusticulas lupas
(C. Sym. I, 107), adicã rustice „cocote”. Diminutivul rusticulas
atenueazã epitetul lupas [i tempereazã culoarea polemicã,
încãrcatã de erotism, întâlnitã la Ovidiu (Fasti, I, 405 s.u.):
405 Naiades effusis aliae sine pectinis usu
Pars aderant postis arte manuque comis
Illa super suras tunicam collecta ministrat,
Altera dissuto pectus aperta sini.
Exerit haec umerum, vestem trahit illa per herbas,
410 Impediunt teneros vincula nulla pedes.
Hinc aliae satyris incendia mitia praebent
Pars tibi qui pinu tempora nexa geris.
Tu quoque inextincte, Silene, libidinis urunt,
Nequitia est quae te non sinit esse senem.
415 At ruber hortorum decus et tutela Priapus
Omnibus ex illis Lotide captus erat. (Fasti I, 405-414)

În acest context, rustica numina din Ovidiu (Fasti VI, 323)
sunt numite, la Prudentius, caricatural [i polemic, lupas. Epitetul
pruden]ian trãdeazã o concep]ie euhemeristicã, lãsatã în
penumbrã de Ovidiu, dar reflectatã explicit de Petroniu în Satyricon
CXXXIII, prin expresia Nympharum comes e Dryadum voluptas.
Altã parafrazã a textului ovidian, în contextul episodului Priap,
sunã astfel: indomitum intendens animum sempoerque paratum/
ad facimus nunquam calidis otia venis (C. Sym. I, 108-109),
care ne reaminte[te distihul burlesc din Fasti I, 437: At Deus
obscena nimium quoque parte paratus/ omnibus ad lunae lumina
reisus erat. Descrierea flãcãrii libidinoase a lui Priap este
condensatã, în mod comic, în termenul paratus. Acest fapt, rãmas
în fantezia lui Prudentius, este reprodus cu inten]ie moralizatoare,
completându-l cu ad facinus [i calidis venis consacrate în tradi]ia
priapicã. A[adar Prudentius imitã creativ modelul ovidian.
Pecetea novatoare a poetului cre[tin se vede [i în mitul
transformãrii so]iei lui Lot într-o statuie de sare, rar comentatã de
exege]i. A[a cum Prudentius transferã termeni sau imagini din
Vergiliu sau Hora]iu pentru a celebra liturghia cre[tinã sau mituri
biblice, tot astfel în Hamartigenia derivã, de la Ovidiu, imagini
pentru a descrie metamorfoza Niobei. Sã urmãrim rela]ia dintre
Ovidiu (Met. VI, 301) [i Prudentius (Ham. 741 s.u.).
301 Dumque rogat, pro qua rogat, occidit, Orba resedit
Exanimas inter natos natsque virumque
Deriguitque malis; nullos movet aura capillas,
In vultu color est sine sanguine, lumina maestis
305 Stat immota genis, nihil est in imagine vivum.
Ipsa quoque interius cum duro lingua palato
Congelat et venne desistunt posse proveni;
Nec flecti cervix nec bracchia reddere motus
Nec pes ire potest; intra quoque viscera saxum est.
Flet tamen et validi circumdata turbine venti
In patriam rapta est, ubi fixa cacumine montis
Liquitur et lacrimas etiam nunc marmora manant. (Ov., Met. VI,
301 s.u.)
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({i pe rând se ruga, cea pentru care se ruga, se prãbu[e[te.
Rãmasã fãrã so], fãrã fii [i fãrã fiice, Niobe se a[azã între trupurile

741 Traverat Eva virum divine ad consortia culpae
Haec peccans sibi sola perit: solidata metallo
Diriguit fragili, saxumque liquabile facta
Stat mulier sicut steterat prius, omnia servans
745 Caute sigillate longum salis efigiata
Et decus et cultum frontemque oculosque comamque
Et flexim in tergum faciem palulumque velata
Menta retro, antiquae monumenta vigentia noxae.
Liquitur illa quidem salsis sidoribus uda,
750 Sed nulla ex fluido plenae dispendia formae
Sentit deliquio quantumque armenta saporum
Attenuant saxum, tantum lambentibus umor
Sufficit attritamque cutem per damna reformat. (Prud., Ham. 741
s.u.)
(Eva trãsese pe Adam la împãrtã[irea pãcatului blestemat.
So]ia lui Lot, pãcãtuind singurã, a pierit singurã. Trupul s-a întãrit
într-o materie fragilã. Schimbatã într-o piatrã curgãtoare, femeia
rãmase precum era mai înainte, pãstrând totul, prefãcutã pentru
lung timp într-o statuie de sare; frumuse]ea [i ve[tmintele [i fruntea
[i ochii [i pletele [i fa]a întoarsã pu]in în spate [i bãrbia u[or
retrasã, statuie încremenitã a pãcatului vechi. Picurã cu sudori
sãrate, dar nicio pierdere nu-i schimbã frumuse]ea deplinã. Simte
cât de mult turmele ling sarea întremãtoare, cât timp umezeala-i destulã, [i-i refac, prin pierdere, pielea roasã.)
Modelul ovidian stimuleazã fantezia lui Prudentius. Acest
fapt se în]elege mai bine apelând la izvorul principal biblic al
mitului: Geneza 19, 26 „So]ia lui Lot privind înapoi fu schimbatã
într-o statuie de sare”. Imaginea miraculoasã sugeratã de textul
sacru ne trimite la modelul ovidian amplificat al metamorfozei
Niobei. Notãm paralelisme: Ov. dereguit ~ Prud. diriguit; Ov. stant
~ Prud. stat; Ov. liquitur ~ Prud. liquitur etc. Imita]ia lui Prudentius
se înal]ã la emula]ie prin expresivitate figurativã bazatã pe
varietate [i desfã[urare a detaliilor din care se desprinde amator
ingeni sui. Finalul simbolic al metamorfozei Niobei este exprimat
prin v. 312 liquitur et lacrimas etiam nunc marmora manant,
întrupând pedeapsa divinã a unui hybris similar cu cel biblic abãtut
asupra so]iei lui Lot. Acest fapt a determinat pe Prudentius sã
explice cititorului semnifica]ia moralã a simbolului: Hoc meruit
titulo peccatrix femina sisti/ Infernum fluidumque animum per
lubrica solvens/ consilia et fragilia iussu ad caelestia (Ham. 754756).
Dupã cercetarea de mai sus a parodiei mitologice în poezia
lui Ovidiu [i a lui Prudentius, sintetizãm rezultatele analizelor
noastre. 1. Am urmãrit reminiscen]ele ovidiene în poezia lui
Prudentius referitoare la trei mituri foarte cunoscute în spa]iul
cultural european: mitul Ariadnei, mitul lui Priap [i mitul Niobei
similar cu mitul so]iei lui Lot. 2. Deschiderea interpretãrii miturilor,
la ambii poe]i, este ra]ionalistã, euhemeristã, cu rãdãcini vechi în
literatura greacã. Ovidiu nu mai crede în mituri, [i nici emulul sãu
Prudentius, dar cultivã miturile pentru valoarea lor esteticã [i
moralã. 3. Reminiscen]ele ovidiene în opera lui Prudentius se
întâlnesc atât în mesaj, expresie artisticã, prozodie, cât [i în
viziunea axiologicã asupra lumii. 4. Reflectarea parodicã, bufã, a
miturilor coboarã din sfera sublimului în lumea umanã, terestrã.
Astfel, prin]esa Ariadna devine o meretrix, iar nimfele, în
sãrbãtoarea lui Priap, ajung rusticulas lupas. Acest topos
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lor. Cople[itã de durere, corpul îi în]epene[te. Niciun fir de pãr
nu-i mai fluturã vântul, culoarea fe]ei este fãrã sânge. Luminile
ochilor îi stau nemi[cate sub genele triste. Nu este nimic viu pe
chipul ei. Însã[i limba îi înghea]ã în cerul gurii [i inima înceteazã
a mai bate. Gâtul nu se mai poate mi[ca, bra]ele nu mai pot face
gesturi, picioarele nu mai pot merge [i mãruntaiele sunt prefãcute
în piatrã. Totu[i plânge [i un vânt puternic o rãpe[te în vârtej [i o
duce în puterea sa unde, a[ezatã pe vârful unui munte, este
statuie din care izvorã[te apã [i pânã azi se vãd curgând din
marmura sa lacrimi.)

Vitraliu

(Sunt [i Naiade o parte cu pãrul în vânt, fãrã piaptãn/ Altele
l-au a[ezat cu me[te[ug minunat/ Una servea ridicându-[i tunica mai sus de pulpe/ Dintre-ai rochiei piep]i alteia sânu-i vedeai,/
Alteia umãrul, una are haina pânã în iarbã/ Fragedul lor picioru[
nu e legat cu nimic./ Astfel unele-n Satiri aprind o flacãrã dulce/
Altele-n tine ce ai tâmplele încinse cu pin; chiar [i pe tine Silen,
cu nestinse plãceri te aprind [i/ Numai desfrâul nu-]i dã voie bãtrân
sã te crezi./ Pe ro[covanul Priap, a grãdinilor falã [i pazã,/ Lotis
din toate pe el singurã l-a fermecat.)

NOTE
1. Un studiu de referin]ã pe aceastã temã: Ion G.
Coman, Prosopopeea Romei la Simah, Sf. Ambrosie
[i Prudentiu, în „Studii Teologice”, an XXII, 1970, nr. 78, p. 493-509.
2. Traducerile textelor latine citate au fost fãcute de
David Popescu (Ovidiu, Metamorfoze, Bucure[ti,
Editura [tiin]ificã, 1959), de Ion Florescu [i Traian Costa
(Ovidiu, Fasti, Bucure[ti, Editura Academiei, 1965), iar
textele din Proper]iu de noi (Traian Diaconescu).
3. H. Fränkel, Ovid a poet between two worlds, Berkeley, 1945, [i L.P. Wilkinson, Ovid recalled, Cambridge,
1955.
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Vitraliu

carnavalesc al „lumii pe dos” are sorginte popularã [i cultã în
mediul spiritual mediteranean. 5. În rela]ia literarã dintre Ovidiu –
sursã – [i Prudentius – receptor – întâlnim prelucrarea novatoare
în care parodia lui Prudentius se distinge prin tonalitate [i
moralitate cre[tinã. 6. Cercetarea comparativ-istoricã de mai sus
confirmã faptul cã Ovidiu este „un poet între douã lumi”3, adicã în
tranzi]ia de la literatura pãgânã la cea cre[tinã, iar Prudentius un
poet cre[tin de geniu care valorificã sublim mijloacele de expresie
ale tradi]iei profane.

3. DANTE.
Ultima cãlãtorie a lui Ulise
Dante a modificat deliberat sfâr[itul cãlãtoriei lui Ulise de la
Troia spre Itaca, imprimându-i un caracter original [i dramatic1.
Prin aceastã ini]iativã a creat o puternicã tradi]ie în poezia
europeanã care transfigureazã personalitatea eroului homeric,
dintre care men]ionãm crea]iile lui Tasso, Tennyson, Cavafis,
Páscoli, Saba sau Auden.
Homer, în prologul Odiseei, dezvãluie importante ipostaze
ale aventurii lui Ulise care îndurã primejdii [i luptã pentru salvarea
sa [i a tovarã[ilor sãi ca sã se întoarcã la familia sa din Itaca,
dar, în mod special, pentru cunoa[tere2, cãci el viziteazã cetã]i
ca sã cunoascã spiritul lor. În prologul epopeii precizeazã acest
fapt: „Cântã-mi, o, Muzã, bãrbatul cu gând iscusit care-ntruna/
Dus fu pe mare când sfânta a Troiei cetate luat-a/ {i, printre mul]i
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muritori, a vãzut [i cetã]i [i-obiceiuri!/ Multe-a avut de tras [i pe
mare cu sufletu-i ager./ Via]a pãzindu-[i mereu [i întoarcerea
so]ilor mândri!/ Dar nici a[a pe tovarã[i sã-i scape oricât a
dorit-o/ N-a izbutit cãci sminteala i-a dus, fãrã leac, la pierire” (I,
1-7).
Semnificativ pentru rolul cãlãtoriei întâii cunoa[teri este
celebrul cântec al Sirenelor care personalizeazã ispitirea pe care
o oferã eroului: „Hai, vino-ncoace vestite Odiseu, a Aheilor falã/
Nava-]i opre[te pe loc [i cântarea ne-ascultã, frumoasã!/ Cãci
niciodatã vreun om n-a trecut pe-aicea cu nava/ Fãrã sã stea sã
ne-audã cântarea mai dulce ca mierea/ Ci dus de aicea a fost
desfãtat, [tiutor de mai multe./ {tim [i noi toate cele ce-n Troia
fãcurã Argivii/ {i cu Troienii-mpreunã [i cu a zeilor vrere/ {tim
iarã[i câte se-ntâmplã pe glia mãnoasã [i-ntinsã” (Od. XII, 184191). Acestea pot constitui pentru Ulise o irezistibilã tenta]ie.
Interpretarea acestui pasaj homeric coboarã la Cicero care studiase
la Atena filozofia lui Antiochus din Ascalon, filozof platonician
care sus]inuse cã oamenii au în firea lor pasiunea de a [ti de
care sunt irezistibil antrena]i fãrã gândul unui profit.
„Eu cred cã Homer, spune Cicero3, a inclus acest fapt în
vestitul episod al Sirenelor, plãsmuit de el. Sirenele nu opreau din
drum cãlãtori prin dulcea]a vocilor lor sau prin noutatea [i varietatea
cântecelor, ci fiindcã declarau cã [tiu multe, iar oamenii se agã]au
de stâncile lor din dorin]a de a învã]a... Homer a în]eles5 cã
aceastã poveste nu va fi convingãtoare, dacã un om atât de
mare ar fi fost prins în plasa Sirenelor prin câteva cântece. Sirenele
promiteau însã [tiin]ã [i nu era de mirare cã lui Ulise, cel doritor
de [tiin]ã, aceasta îi era mai dragã decât patria. Trebuie sã
considerãm cã dorin]a de a cunoa[te totul, indiferent de importan]a
lucrului, este proprie curio[ilor, dar cã dorin]a de cunoa[tere
produsã de contemplarea lucrurilor este specificã celor mai mari
oameni. Închipui]i-vã ce patimã îl stãpânea pe Arhimede care, în
timp ce desena, n-a sim]it cã patria sa a fost cuceritã”.
Abordând o insulã necunoscutã, Ulise instaleazã trupa de
marinari într-un bivuac [i le spune: „Voi to]i, ceilal]i, sta]i aici, pe
locuri, numai o vreme,/ Însã eu însumi cu nava [i cei de pe ea,
dragi tovarã[i,/ Am sã mã duc [i-am sã-ncerc sã vãd cum sunt
cei de-acolo/ De sunt doarã nelegiui]i [i sãlbatici [i fãrã dreptate/
Sau iubitori de strãini [i cu gânduri de zei temãtoare”. (IX, 172176)
Explorând insula, împreunã cu 12 tovarã[i ai sãi, descoperã
pe un promontoriu o grotã în care se aflã o stânã cu multe [i
uria[e brânzeturi. Înso]itorii sãi îl sfãtuiesc sã fure provizii [i sã
plece cât mai repede, dar Ulise refuzã spunându-le cã vrea sã
vadã pãstorul uria[. Setea de cunoa[tere îl împinge la confruntarea
cu Ciclopul Polifem, fiul lui Poseidon, zeul mãrii care-l urmãrea
cu urã în rãtãcirea îndelungatã pe valuri. Pentru antici, întâlnirea
lui Ulise era doar o probã de bãrbã]ie, dar pentru Dante era pricina
unei condamnãri eterne. În plin Ev Mediu, Dante devine autor al
unui sfâr[it de ursitã pentru Ulise care va intra curând în legendã4.
Desigur, Dante nu citise textul Odiseei [i cuno[tea imperfect aventura lui Ulise. Pentru acest motiv ignorã întoarcerea
eroului în patrie. La Floren]a, în timpul lui Dante, nu se citea încã
grece[te, dar recitãrile folclorice relatau toatã istoria lui Ulise.
A[adar, cum spune un comentator al Divinei Comedii, profesor la
Universitatea din Bologna, Dante a cunoscut întoarcerea în Itaca
a lui Ulise, dar a modificat mitul homeric, folosindu-se de drepturile
sale de poet. Iatã cuvintele lui Benvenuti de Ramblandis de Imola,
exeget bolognez5: Verum tamen quidquid dicatur nulla persuasione
passum adduci ad credendum quod auctor ignoraverit illud quod
sciunt etiam pueri et ignorari: „Desigur, orice s-ar spune, în niciun
fel nu pot sã fiu adus la convingerea cã Dante a ignorat ceea ce
[tiu chiar copiii [i analfabe]ii”.
Dante a[azã în Infern, în aceea[i bolgie, pe Ulise [i Diomede
uni]i de un dublu pãcat, sfatul dat aheilor pentru construirea calului
legendar prin care au distrus Troia, consideratã ca un leagãn al
poporului roman [i, implicit, al poporului italian. Dante ignora
inten]ionat6 întoarcerea lui Ulise în Itaca, imaginând pe Ulise,
pãrãsind insula Circei, îndreptându-se spre vest, printre Spania

1. A. Deisser, Dante et le dernier
voyage d’Ulysse, în „Les Etudes
Classiques”, nr. 67 (1999), p. 2141.
2. V. Antonescu, Ulise, erou al
cunoa[terii, în vol. Studii despre
Dante, Bucure[ti, Editura pentru
literaturã universalã, 1965, p.
100-114.
3. M.T. Cicero, De finibus
bonorum et malorum, V, 48-49,
trad. de Gh. Ceau[escu,
Bucure[ti, Editura {tiin]ificã [i
Enciclopedicã, 1983.
4. W.B. Standford - J.V. Luce, The
Quest for Ulysses, Londra, 1974.
În acest volum, autorii studiazã
mitul lui Ulise [i fortuna lui prin
secole.

5. vezi Commentum super Dantis
Alighieri Comoediam, ed. I.Ph.
Laicita, t. II, 1987, p. 299.
6. A. Pagliaro, Ulisse. Ricerche
semantiche sulla Divina Comedia,
Messina-Florenza, 1966, t. I, p. 400.
7. Dante, Divina Comedie, trad. Eta
Boeriu, Bucure[ti, ELU, 1965.
Relatarea cãlãtoriei lui Ulise:
Infernul, v. 90-142.
8. J. Favier, Les grandes
découvertes d’Alexandre à
Magellan, Paris, 1991.
9. vezi Voyager à la Renaissance,
în Actes du Colloque de Tours,
Paris, 1987, p. 547-556.
10. G.P. Sabbides, ÌéêñÜ ÊáâáöéêÜ,
t. II, Athena, 1987, p. 168-187. În
acest volum se aflã articolul Ôï ôÝëïò
ôïõ ÏäóóÝùò „Sfâr[itul lui Odiseu”.
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Diferen]a mare între Decameron [i colec]iile tradi]ionale de
nara]ii constã în diversitatea materialului pe care-l con]ine tinzând
sã devinã o adevãratã enciclopedie a vie]ii omene[ti. Întâlnim în
carte confesiunea biograficã, relatarea cutremurãtoare a ciumei,
[irul celor 100 de pove[ti, peisajul grãdinilor, balade, cugetãri
morale, estetice sau ludice asupra fiecãrei pove[ti, opinii de
poeticã, invective, revendicãri polemice, toate legate într-o solidã
structurã, autentic microcosmos narativ.
Exege]ii Decameronului au relevat, din diverse perspective,
fundamentele sociologice, filozofice [i estetice care sus]in edificiul
filozofic al cãr]ii1. Tensiunea problematicii [i etica tinerilor
traverseazã textul2 [i-l recompun într-o unitate narativã. Nara]iile
sunt piese în care istoria realã este luminatã de ra]iune [i de
principii morale3.
Aceste principii se reflectã clar [i în iconografia primelor
cadre4 care au ilustrat momentele-cheie ale Decameronului:
imaginea tinerilor în grãdinã, a[ezarea în cerc pentru a povesti
sau grupul dinamic al cãlãtoriei de plecare [i de întoarcere la
Floren]a. Codicele Parisinus 482 de la Biblioteca Na]ionalã din
Fran]a, copiat în 1360, are ilustra]ii care reflectã ideea de cãlãtorie,
fixând-o în memoria lectorului, cum sunt cercul de tineri în naturã
sau calea întoarcerii pe cai în Floren]a. Codicele Parisinus 63,
din anul 1427, ilustreazã alte ipostaze ale cãlãtoriei, îmbogã]ite
în edi]iile Rena[terii, adecvate ideologiei aristocrate a epocii.
Comparând cãlãtoria din Decameron cu cãlãtoria din
capodopera lui Dante, exege]ii au disociat asemãnãri [i diferen]e
semnificative. Cânturile dante[ti sunt o sutã [i tot o sutã sunt
pove[tile Decameronului; ambele cãlãtorii au etape [i ambele
opere au un început dificil [i un final purificator, Paradisul
pãmântesc la Dante [i o purificare regeneratoare în Valea lui Damis
la Boccaccio. Dar direc]ia cãlãtoriei diferã. La Dante, drumul
porne[te dintr-o pãdure întunecatã, coboarã în Infern ca apoi sã
urce pânã la Dumnezeu. În Decameron, calea este orizontalã [i
are un circuit de tip parabolic5. Analogia cu opera lui Dante
dezvãluie însã voin]a simbolicã, cu func]ie de replicã polemicã,
a lui Boccaccio, ca alternativã la drumul dantesc. Paolo Orvuto a
semnalat caracterul ini]iatic al drumului la Boccaccio, pornind de
la Ninfale d’Ameto, text-cheie în care întâlnim fuziunea dintre o
cãlãtorie personalã de regenerare amoroasã cu un sentiment transcendental: „drumul din haos, din regatul anarhiei, din animalitatea
senzorialã, din contingen]ã la eternitate, la voluptas aeterna, la
armonia [i pacea din Eden”6.
Decizia cãlãtoriei în Decameron a pornit de la [apte tinere
femei care se întâlnesc la Santa Maria Novella în timp ce în
cetate bântuia epidemia de ciumã, în anul 1348. Ciuma, simbol
al pãcatului în tradi]ia cre[tinã, a fost echivalatã, metaforic, cu
moartea, cãci, în Evul Mediu, via]a era consideratã Valea Plângerii
în care omul ispã[e[te pãcate. Dar Boccaccio se întreabã dacã
epidemia este o dreaptã pedeapsã a pãcatelor sau pricinuitã de o
conjunc]ie astralã7. Epidemia ciumei are consecin]e nedrepte,
individuale sau sociale, politice [i morale, punând în relief o crizã
latentã a institu]iilor publice. Boccaccio sugereazã o alternativã
de via]ã purificatoare, cu focalizare laicã, hedonistã. Pentru a
realiza acest fapt era necesarã însã o cãlãtorie regeneratoare în
cãutarea ra]iunii naturii pentru replantarea existen]ei individuale
[i colective a omului.
Pampinea, o tânãrã mai coaptã (naratorul precizeazã cã
niciuna dintre tinere nu avea mai mult de douãzeci [i opt de ani)
propune celorlalte, în interiorul catedralei Santa Maria Novella,
sã plece din cetate câteva zile, pe câmp, pentru a se bucura de
plãceri oneste, fãrã sã depã[eascã semnul ra]iunii, împreunã cu
al]i trei tineri bãrba]i, care tocmai intraserã în catedralã. În timpul
cãlãtoriei sunt esen]iale norme de ordin politic [i social [i o
activitate spiritualã care conduce omul la esen]a sa. Normele le
fixeazã în formã democraticã, ra]ional, stabilesc cine decide în
fiecare zi, cine organizeazã via]a materialã, ce activitate împlinesc,
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4. DECAMERONUL.
Cãlãtoria, topos al regenerãrii fiin]ei umane

[i Maroc [i pãtrunzând dincolo de Coloanele lui Heracle, prin
Gibraltar, în Atlantic. În timpul nop]ii, vâsla[ii lui Ulise au vãzut
Steaua Nordului coborând pânã la scufundare sub orizont pe stele
recunoscute pe cer. Dupã cinci luni de naviga]ie, apãru la orizont
un pãmânt nou, bucurie pentru to]i. Dar un uria[ taifun rupe prova
navei, rãsuce[te de trei ori corabia, iar la a patra rãsucire se
înal]ã pupa [i se scufundã prora. Era, desigur, voin]a lui Dumnezeu
al cãrui nume nu este rostit: „De trei ori vasul ni-l suci-n putere/
{i-a patra oarã pupa-n sus ne-mpinse/ {i prova-n sus, plinind a
altuia vrere,/ Pânã ce mare peste noi se-ntinde” (Infern, 139-142)7.
Pentru Dante, omul are dreptul sã circule limitat, cre[tinul nu
poate sã facã „L’experienza, dietro al sol, del mondo senza gente”,
fapt confirmat de Sf. Augustin: Nimis absurdum est ut dicatur
aliquos homines ex hac in illam partem, Oceani immensitate
traiecta, navigasse ac pervenire potuisse. (Civ. D. XVI).
Ultima cãlãtorie a lui Ulise pe apele Oceanului pentru
descoperirea unei noi ]ãri nu este o inven]ie a lui Dante. {i Crates
din Mallos î[i imaginase cã navigatorii din Odiseea descoperiserã
Atlanticul8. În vremea lui Dante se [tia cã Ulise cãlãtorise în
afara Mediteranei9, dar nu traversând Atlanticul pe la ecuator.
Descoperitorii lumilor noi din epoca Rena[terii aveau con[tiin]a
cãlãtoriei lui Ulise [i expedi]iile lor erau o formã activã de
cunoa[tere a lui Dumnezeu prezent în opera sa. Ultima cãlãtorie
a lui Ulise, realizatã din propria lui ini]iativã, înal]ã eroul la sublim,
prin setea sa de cunoa[tere. La Homer, urmãrit de rãzbunarea
zeilor, cãlãtoria era un nostos10 în Itaca, acum este însã o
expedi]ie pentru noi descoperiri. Ulise devine un simbol care anun]ã
omul nou al Rena[terii.
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naturii. Prin acest mod de via]ã literatura profanã se salveazã de
acuza]ii de imoralitate legând-o strâns, ca Dante, de plãcerea
esteticã. Totu[i Boccaccio este mai novator chiar dacã
posteritatea nu va avea totdeauna deschidere pentru asimilare
dreaptã a concep]iei sale umaniste.
În finalul acestui eseu, conchidem cã drumul circular din
Decameron reprezintã o experien]ã existen]ialã [i simbolizarea
unui nou proiect umanist. Boccaccio sus]ine cu toatã claritatea
cã literatura de evaziune, valorificatã cu inteligen]ã, poate sã fie
un mediu de regenerare pentru omul prerenascentist care aspirã
sã fie mãsura tuturor lucrurilor. Omul poate, cu propriile for]e, fãrã
sã cheme ajutorul divin, sã descopere propriul sãu loc în univers,
sã demonstreze superioritatea ra]ionalã [i sã învingã moartea.
Literatura, în acest proiect umanist, are o func]ie transcendentalã,
modernã [i perenã.
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[i Dioneo revendicã tonul ludic care va trebui sã prezideze aceastã
activitate a demnitã]ii. Se decid sã rãmânã izola]i de cetate,
întrucât izolarea asigura regenerarea lor moralã. Astfel se traseazã
în detalii itinerariul lor construit pe etape simbolice ale unei
experien]e cognitive: „un drum care anticipã proiectul de
construc]ie sau reconstruc]ie a unei lumi distruse prin apocalipsul
ciumei [i prin incapacitatea umanã de a înfrunta distrugerea”8.
Unii exege]i9 au considerat cã proiectul de via]ã al tinerilor
este un spa]iu rezervat cultului religios, pentru cã tinerii au ascultat
oficiile divine în Santa Maria Novella, iar retragerea lor în grup
respectã odihna [i riturile religioase pentru o via]ã ordonatã [i
ra]ionalã. Precizãm însã cã proiectul de via]ã laicã, epicureu,
intelectual, nu exclude normele de bazã ale Bisericii. Pentru
reveren]a fa]ã de divinitate se rezervã zilele de vineri [i de
sâmbãtã, iar celelalte zile pentru activitã]i laice, hedoniste.
Activitatea de grup se distribuie, pe de o parte, între via]ã [i aer
liber, cum sunt plimbãri prin locuri cu arome de plante, cântec de
pãsãri, izvoare cristaline [i, pe de altã parte, în activitã]i civilizate
cum sunt lectura, muzica, poezia, jocul, povestirea dupã programul
propus zilnic de câte unul dintre tineri.
Nara]iile te fac sã râzi, sã suspini, sã plângi îmbinând valorile
educative cu cele emo]ionale sau ra]ionale. O singurã poveste
este privitã cu rãcealã: IX, 4. În multe nara]ii întâlnim însã scurte
tratate despre elocven]ã, despre capacitã]ile dialectice ale femeilor
sau despre valoarea cãr]ii ca metaforã a comunicãrii literare.
Întâlnim invective contra ipocriziei religioase, referiri la poltronerii
laice, dar [i la amici]ie, noble]e sau putere. Toatã cartea este o
pledoarie pentru valori umaniste, care transgreseazã adesea epoca
sa. Boccaccio semnaleazã evolu]ia treptatã a grupului, spa]iul
valorizãrii este mai extins în cartea a V-a, iar tonul polemic în
cartea a X-a. Cãr]ile includ un mecanism intern de autovalorizare,
fapt care le conferã originalitate.
Contactul tinerilor cu natura [i activitatea lor intelectualã
sus]in evolu]ia lor gradualã. În Introducere la C IX, 4, se face
aluzie la binefacerile contactului cu mediul natural [i cu ideologia
liberã, hedonistã, cu expresie polemicã sau senten]ioasã, cum
mãrturise[te un spectator virtual: „mergeau to]i acoperi]i de
ghirlande, cu mâinile pline de ierburi [i flori [i oricine i-ar fi întâlnit
n-ar fi putut sã spunã mai degrabã cã nici moartea nu-i va învinge
[i nici bucuriile nu-i vor rãpune”10. Astfel imaginea simbolicã a
grãdinii se converte[te „într-o oazã care protejeazã orice specie”11.
În colaborare cu natura, omul se transformã [i transformã natura
într-o specie a paradisului pãmântesc12.
Panfil, în cartea a X-a, explicã idealul umanist al faimei
literare: „A spune [i a face aceste lucruri, fãrã îndoialã cã va
aprinde mai bine sufletele la opere valoroase pentru cã via]a
voastrã care nu poate sã fie decât scurtã în trup muritor se va
perpetua într-o lãudabilã faimã; tot ceea ce ne serve[te la
necesitã]ile materiale, cum fac animalele, nu numai cã trebuie
dorit, ci [i cãutat [i înãl]at cu toatã for]a sa”13. Aici se define[te
un clar proiect umanist care se clarificã prin citirea cãr]ii, dându-ne
cheile interpretative. Dupã dedica]ie, tinerii reflectã asupra viitorului
lor intelectual „vorbind împreunã, rostind [i rãspunzând la multe
lucruri ale viitorului, pentru mult timp s-au recreat”14. Nara]iile [i
via]a grupului nu schimbã calea, fãrã fisurã, onestã [i ra]ionalã.
Panfil face o recapitulare finalã: „Acum, precum [ti]i, mâine vor fi
15 zile, de când de jale [i durere [i nenorocirile care s-au abãtut
peste ora[ul nostru de când cu ciuma asta, am plecat din Floren]a
pentru sãnãtatea vie]ii noastre; dupã pãrerea mea, n-am fãptuit
nimic necinstit [i uneori îmbietor la desfãtãri trupe[ti, deci am
mâncat [i am bãut tot timpul pe sãturate, am dãn]uit [i am cântat
– lucruri menite sã a]â]e la rele pe cei slabi de cuget ca sã fi zis
un lucru de ocarã. Dimpotrivã, nu mi-a fost dat sã vãd în jur decât
iubire [i în]elegere frã]eascã, lucru ce nu poate fi decât spre
cinstea [i binele vostru [i al meu”15. Împlinind stagiul retragerii,
se întorc în cetate cu ideea unui proiect realizat adecvat pentru a
fonda o nouã lege socialã [i individualã. Cãci retragerea tinerilor
n-a fost o fugã dezordonatã, ci inten]ionatã pentru gãsirea legii
fundamentale a condi]iei umane, legea socialã [i individualã a

7. Boccaccio, G., Decameron, ed.
critica cura de V. Branca, Firenze,
Academia della Crusca, 1976,
Prima zi, p. 9.
8. Galliardi, A., op. cit., p. 181.
9. Cottino Jones Marga, The City
Country Conflict in the
Decameron , în Studi sul
Boccaccio, VIII, Firenze, 1974, p.
147-184; Marino Lucia, The
Decameron Cornice: allusion, allegory und iconology, Ravenna,
1979, passim.
10. cf. Introd. IX, 4
11. Battaglia Ricci, Lucia, op. cit.,
p. 169.
12. Galliardi, Antonio, op. cit., p.
266.
13. Concl. IX, 5.
14. Introd. X, 3.
15. Concl. X, 2-5.

TEXT LATIN
Philodacus: Romanos nomines his in locis aliquando habitasse
minime dubium est. Quid enim? annon Valachi nostri qui se nunc
etiam Romanos vulgo venditant, eorum reliquiae sunt?
Eubulos: Non posssum affirmare.
Philodacus: Cur? nonne tibi fidem facit satis luculentam sermo
illorum vernaculus, qui plus ferme habet in se Romani et Latinitatis
quam praesens Italorum lingua?
Eubulos: Sed vita et mores eorum refragantur; quibus quis
taedius, quid abiectius esse potest? Equidem, si quis nunc ex
priscis illis Romanis locorum istorum dominus ab inferis rediret,
vere de istis Gryllis dicere posset: „Non generi nostro similes, în
bruta videntur / Degeneres animumque vomunt corpusque sepulcro”.
Philodacus: Sic itaque concludo Romanam etiam gentem,
utpote praestantissimam (sunt enim gentium quoque labes) in tanto
saeculorum decursu, degenerasse in vappas istos et nebulones.
Eubulos: Cave hoc illis in os dixeris: scis enim quam sint
vindictae cupidi.
Philodacus: Scio atque adeo intelligo ingens in istis, quodam
vicissitudinis fato, vitiorum seminarium vigere.

TRADUCERE

Philodacus: Este o foarte micã îndoialã cã romanii au locuit
odinioarã în aceste locuri. Cãci ce? Oare valahii no[tri care se
prezintã chiar [i azi ca romani nu sunt urma[ii acelora?
Eubulus: Nu pot sã afirm.
Philodacus: De ce? Oare nu î]i dã ]ie destulã încredere limba
vernacularã a lor care are în sine, desigur, mai mult din limba
latinilor [i a Latinitã]ii decât limba de azi a italienilor?
Eubulus: Dar via]a [i moravurile acelora se opun; ce poate
sã fie mai urât decât acestea, ce poate sã fie mai josnic? Întradevãr, dacã acum cineva dintre acei vechi romani, stãpâni ai
acestor locuri, s-ar întoarce dintre cei mor]i, desigur, ar putea
spune despre ace[ti greieri astfel:
„Nu par asemenea neamului nostru în simplitatea lor,
Ei decãzu]i î[i varsã [i trupul [i sufletul în mormânt”.
Philodacus: A[adar, conclud cã [i neamul roman, întrucât
era foarte distins (cãci sunt [i decãderi ale neamurilor), a degenerat
în atâta [ir al veacurilor în oamenii ace[tia [i de nimic.
Eubulus: Fere[te-te de ace[tia, ai spus cu gura ta, cãci [tii
cât sunt de lacomi de rãzbunare.
Philodacus: [tiu [i mai ales în]eleg cã este o uria[ã <patimã>
în ace[tia printr-o ursitã a schimbãrii [i prin sporirea semin]elor
viciilor.
În urma lecturii integrale a dialogului renascentist
transilvãnean putem afirma cã este important atât pentru
problematica discutatã, cât [i pentru expresia sa literarã. Pe noi
ne intereseazã, îndeosebi, referin]ele la romanitatea limbii [i a
poporului român. Cancelarul Kowachoczy fãcuse studii
universitare la Padova, [tia bine limba latinã, italianã [i românã,
[i declarã, prin vocea lui Pihlodacus, originea [i identitatea latinã
a poporului valah, dar prin vocea lui Eubulus, î[i exprimã reticen]a,
motivatã de decãderea moravurilor, de-a lungul vremii,
transformând valahii, metaforic vorbind, în greieri (grilli) [i în fãpturi
„rãsuflate” (vappa) [i oameni de nimic (nebulones). Cancelarul
Kowachoczy relateazã a[adar opinii contradictorii în care realitã]i
obiective se îmbinã cu interpretãri subiective, dându-ne
posibilitatea sã judecãm noi, cititorii moderni, elementele lingvistice
[i etnografice de origine latinã modificate de un fatum istoric,
socio-cultural, de-a lungul vremii.
Acest dialog renascentist este una dintre cele mai vechi
men]iuni ale unui om de stat [i ale unui erudit maghiar despre
geneza [i identitatea poporului român. Prin tematica sa, acest
eseu de tip platonician duce mai departe performan]ele realizate
de Filip Beroaldi în tratatul sãu politic cu titlul Libellus de optime
statu, Bologna, 1497 din literatura umani[tilor europeni. Pentru
perspectiva afirma]iilor sale, lucrarea lui Wolfgang Kowachoczy
se cuvine tradusã [i publicatã integral pentru a intra în circula]ie
în cultura românã.
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Învã]atul cancelar al Transilvaniei Wolfgang Kowachoczy1 ne-a
lãsat lucrarea cu titlul De administratione Transylvaniae. Dialogus,
Adiecta est ad Maximum et Victorem Poloniae Regem Gratulatio.
Claudiopole Transilvanorum. Ex offcina typographica Gasparis Helti,
MDLXXXIV, 34 p. Aceastã micã lucrare a fost scrisã dupã moartea
principelui Cristofor Bathory [i discutã forma de guvernãmânt
potrivitã sã se introducã în Ardeal cât timp principele Sigismund
Bathory, desemnat la tron de tatãl sãu [i proclamat de dieta ]ãrii,
fiind minor, avea nevoie de o regen]ã pânã la vârsta maturitã]ii.
Lucrarea cancelarului Transilvaniei este un memoriu politic în
care î[i exprimã pãrerea personalã despre regen]ã. Aceastã lucrare
a fost tipãritã fãrã voia autorului, de medicul italian al Cur]ii regale,
Marcello Squarcialupi2. Medicul pre]uia lucrarea pentru virtu]ile ei
literare, cuprinzând pilde selectate din istoria lumii, mãrturie a erudi]iei
autorului cât [i pentru sim]ul istoric cu care tratase o problemã
politicã dificilã. Lucrarea, scrisã sub forma unui dialog platonician
se referã la o problemã care interesa toatã opinia publicã a
transilvãnenilor, adicã la regimul de guvernare cel mai potrivit, în
timpul prin]ului minor. Trecuserã deja trei ani de când func]iona o
regen]ã alcãtuitã dintr-un triumvirat, dar mul]i nobili judecau cã ar fi
mai propice o regen]ã formatã dintr-un singur guvernator. Dialogul
se desfã[oarã între Philodacus [i Eubulus, primul fiind partizan al
regimului unic, iar al doilea reprezentând gândirea autorului.
Cancelarul era un consilier cumpãtat [i învã]at, cu studii
umaniste la Padova, care credea cã starea grea a ]ãrii cere o
cârmuire alcãtuitã dintr-un triumvirat care sã ocroteascã prin]ul minor,
sã armonizeze ]ara în care se aflau etnii [i religii diferite, sã achite
tributul fa]ã de turci [i sã asigure pacea cu vecinii sub ocrotirea
regelui Bathory, silit sã trãiascã departe de ]arã. Consiliul triumvir
va putea sã stingã discordia dintre partidele politice [i sã evite
stãpânirea unui lup asupra turmei de miei. Lucrarea dialogatã a lui
Kowachoczi cuprinde multe adevãruri din istoria Ardealului, între
care aluzii despre regimul monarhic al lui Ioan Hunyadi [i al regelui
Matei Corvin, dar [i judecã]i surprinzãtoare precum cea despre
Martinuzzi care, ajuns la putere prin mi[elie, ruineazã ]ara [i o
supune germanilor.
Aceastã lucrare a cancelarului Transilvaniei, scrisã cu o
jumãtate de mileniu în urmã, la Cluj, meritã cu prisosin]ã sã fie
tipãritã într-o edi]ie bilingvã, pentru cel pu]in trei motive: actualitatea
doctrinei politice, iubirea de ]arã a autorului [i, îndeosebi, pentru
disputa referitoare la români.
În rândurile de mai jos, reproducem finalul acestui dialog, în
versiunea sa latinã3 [i în traducere în limba românã4, realizatã de
noi, pentru prima oarã în cultura românã.
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WOLFGANG KOWACHOCZY
5.WOLFGANG
DE ADMINISTRA
TIONE TRANSYL
VANIAE Dialogus,
ADMINISTRATIONE
TRANSYLV
Claudiopoli, 1584

1. A. Verres, Cancelarul Wolfgang
Kowachoczy despre români, în
„Revista Istoricã” XIV, 1/3, 1928,
p. 33-36. Eruditul A. Verres, specialist în rela]iile româno-ungare,
preciza cã existã în Biblioteca
Teleki din Tg. Mure[ un exemplar
din lucrarea cancelarului
ardelean pe care A. Verres a
consultat-o, înainte de primul
rãzboi mondial, pentru scopuri
profesionale. Astãzi, dupã un
secol de cutremure socialculturale, pare-se cã nu se mai
aflã în patrimoniul cãr]ilor
române[ti.
2. Stephanus Weszprem, în
cartea Succinta Medicorum
Hungariae et Transilvaniae
biographia, Lepizig-Viena, 1774,

în loc sã prezinte un discurs conceptual pentru a arãta cã
Dumnezeu este creatorul universului, nareazã cum Dumnezeu a
fãcut lumea în [ase zile, separând ziua de noapte, cerul de
pãmânt, uscatul de mare, cum distinge ierburi [i arbori dupã specii
[i oamenii dupã sexe. Aceastã nara]ie înlãturã idolatria, întrucât
creatorul este unic [i universul concret, solicitând reflec]ia
cititorului. Retorica tradi]ionalã ilustra concepte prin exemple, pe
când retorica biblicã urmeazã cale inversã, porne[te de la exemple
[i le înal]ã la concept, lãsând cititorului grija de a conclude.
Retorica tradi]ionalã conduce la ra]ionamente, este deductivã,
pe când retorica biblicã deschide drumul de angajare, lasã loc
reflec]iei [i emo]iei, nu impune ra]ionamente.
A doua trãsãturã a retoricii biblice este relieful paratactic, nu
hipotactic. În frazele biblice dominã coordonarea, nu
subordonarea, întrucât coordonarea nu explicã rela]iile logice dintre
propozi]ii, ci lasã deschisã sugestia, folosind alte mijloace de
focalizare precum sunt recuren]a unor unitã]i semnificative sau
dispunerea acestor reluãri – ini]iale, mediale, finale. Pentru un
cititor format în orizontul retoricii clasice, cãr]ile profe]ilor sau
evangheliile par, la nivel stilistic, descusute, compila]ii heterogene,
fapt care îndeamnã la concluzia cã n-ar fi scrieri culte, literare, ci
cãr]i folclorice. Retorica biblicã nu împãrtã[e[te aceastã opinie,
ci le interpreteazã ca trãsãturi specifice discursului religios.
A treia trãsãturã specificã a retoricii biblice este relieful topic.
Existã douã figuri topice principale: structuri paralele [i structuri
concentrice. În procesul argumenta]iei, retorica tradi]ionalã
utilizeazã o dispositio linearã, ascendentã pânã la conclusio, în
timp ce retorica biblicã organizeazã compozi]ia în mod involutiv,
prin structuri paralele sau concentrice, în jurul unui punct focal,
cheie de boltã a coeziunii logice [i afective. Acest centru focalizant
are conota]ii enigmatice, preponderent afective, care cheamã
reflec]ia pentru decizia finalã.
Sã coborâm la textul Epistolei cãtre Galateni, limitându-ne
la secven]a 4, 1-10.

p. 176, este alt învã]at care
citeazã lucrarea cancelarului
Kowachoczy, dupã ce, cu un
secol înainte, în anul 1667, fusese
citatã de Toppeltinus. În cultura
românã, I. Minea, într-un articol
publicat în „Revista Istoricã”,
1927, p. 337, considera cã
lucrarea lui Kowachoczy „ar
merita o discu]ie [i o interpretare
din alte puncte de vedere”, fapt
care nu s-a realizat pânã astãzi.
3. Textul latin al cancelarului
Kowachoczy a fost reprodus de
Szadeczky Lajos, Kovacsoczy
Farca[ kanczellar, Budapest,
1891, p. 41.
4. Versiunea de fa]ã, prima în
limba românã, este un fragment
din versiunea integralã pe care o
vom publica într-o edi]ie bilingvã
într-un timp proxim.

Mihai Perca
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NOTE

TRE GALA
OLA CÃ
GALATENI
EPISTOLA
CÃTRE
6. EPIST
TENI
Trãsãturi specifice ale retoricii cre[tine

Epistola cãtre Galateni, dupã studiul lui Hans Dieter Betz1,
este un loc privilegiat de aplicare al retoricii clasice la textele
biblice. Studiul lui Betz a suscitat numeroase discu]ii întrucât a
pledat mai degrabã pentru norme autonome ale retoricii biblice
decât pentru pertinen]a retoricii clasice greco-latine. Noi
considerãm, în concordan]ã cu al]i învã]a]i2, cã ne aflãm în fa]a
valorificãrii creatoare a retoricii tradi]ionale [i nicidecum în fa]a
unei rupturi autonome. Pentru argumentarea acestui fapt ne vom
referi la Epistola cãtre Galateni, dar limitându-ne la secven]a 4,
12-20, care prin structura [i func]ia ei face o parantezã între
versetele 8-11 [i versetele 21-31. Aceastã secven]ã are un ton
schimbat, un limbaj [i un stil diferit, pãtruns de o mare emo]ie, nu
de rigoare logicã. Exegetul Betz vede aici un argument peri philias,
potrivit demonstra]iei teologice fãcute de apostolul Pavel.
Înainte de analiza secven]ei 4, 12-20 se cuvine sã reamintim
trãsãturile retoricii biblice în raport cu cele ale retoricii clasice,
aplicate creator într-un nou context cultural3. Prima trãsãturã a
textelor biblice este relieful concret, senzorial, nu abstract. Biblia,
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1. Dar o spun: câtã vreme mo[tenitorul este copil, el întru
nimic nu se deosebe[te de rob, de[i este stãpân peste toate, 2.
ci este sub epitropi [i iconomi pânã la vremea rânduitã de tatãl
sãu. 3. Tot a[a [i noi; când eram copii, robi]i eram, eram sub
stihiile lumii, 4. dar când a venit plinirea vremii Dumnezeu L-a
trimis pe Fiul Sãu, nãscut din femeie, nãscut sub lege, 5. ca pe
cei de sub lege sã-i rãscumpere ca sã dobândim înfierea. 6. {i
pentru cã sunte]i fii, Dumnezeu L-a trimis în inimile noastre pe
Duhul Fiului Sãu care strigã: Avva Pãrinte! 7. În felul acesta, tu
nu mai e[ti rob, ci fiu; iar dacã e[ti fiu, e[ti [i mo[tenitor al lui
Dumnezeu prin Isus Hristos. 8. Atunci însã când voi nu-L
cuno[tea]i pe Dumnezeu, slujea]i celor ce prin firea lor nu sunt
dumnezei; 9. dar acum, dupã ce l-a]i cunoscut pe Dumnezeu –
sau mai degrabã, dupã ce a]i fost cunoscu]i de Dumnezeu, cum
de vã întoarce]i din nou la stihiile slabe [i sãrace cãrora iarã[i
vre]i sã le sluji]i ca mai înainte? 10. }ine]i zile [i luni [i anotimpuri
[i ani!... 11. Mã tem pentru voi, ca nu cumva sã mã fi ostenit la
voi în zadar. 12. Vã rog, fra]ilor, fi]i a[a cum sunt eu, fiindcã [i eu
am fost a[a cum sunte]i voi. Nu mi-a]i gre[it cu nimic. 13. Dar
voi [ti]i cã din pricina unei slãbiciuni a trupului v-am binevestit
vouã întâia oarã, 14. {i voi nu mi-a]i dispre]uit încercarea care
era în trupul meu, nici nu v-a]i scârbit, ci m-a]i primit ca pe un
înger al lui Dumnezeu, ca pe Isus Hristos. 15. Unde este deci
fericirea voastrã? Cãci vã mãrturisesc cã, de-ar fi fost cu putin]ã,
v-a]i fi scos ochii vo[tri [i mi i-a]i fi dat mie. 16. Am ajuns deci
vrãjma[ul vostru pentru aceea cã v-am spus adevãrul? 17. Aceia
vã râvnesc, dar nu cu gând bun, ci vor sã vã despartã de mine ca
sã-i râvni]i pe ei. 18. Bine este însã ca binele sã-l râvni]i
întotdeauna, [i nu numai atunci când sunt eu de fa]ã la voi. 19.
O, copiii mei, pentru care sufãr iarã[i durerile na[terii pânã ce
Hristos va lua chip în voi! 20. A[ vrea acum sã fiu la voi [i sã-mi
schimb de a vorbi, cã nu mai [tiu cum sã vã iau!
(GALATENI, 4, 1-20, trad. B.V. Anania, ed. Rena[terea, Cluj,
2009)

NOTE
1. H.D. Betz, The Literary Composition and Function
of Paul’s Letter to Galatians, New Testament Studies
21 (1974-75) p. 353/379.
2. C.J. Classen, St. Paul’s Epistoles and Ancient
Greek and Roman Rhetoric, in Retorica nr. 10, 1992,
p. 319-344.
3. A. Pitta, Disposizione o messagio della Lettera ai
Galati, Analisi retorico-litteraria, An. Bibl. 131, Roma,
1992, Tesi datta
4. R. Meynet, L’analyse rhétorique. Une nouvelle
méthode pour comprendre la Bible, Paris, 1989.
5. *** Exegèse et Herméneutique, Lectio divina, ed.
Coulot, Paris, 1994, p. 70-100.
6. A. Vanhoe, La Lettera ai Galati, Secunda parte,
Roma, 1989, p. 166 s.u.
7. G. Ehling, La verita dell’ Evangelo. Commento
alla lettera ai Galati, Genova 1989, p. 256.
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1. Apostolul Pavel – mamã a Galatenilor. Apostolul îi
nume[te, la început, „fra]i” (12b), iar la sfâr[it „copiii mei” (19a).
Apostolul are con[tiin]a instruirii Galatenilor, dar [i a na[terii lor
din nou. El le dãruise via]ã, mai întâi, prin evanghelizare (13b),
iar acum suferã, pentru a doua oarã, durerile na[terii (19b).
Adversarii sãi, dimpotrivã, îi flateazã ca o falsã mamã care nu le
vrea binele (17-18). Ei se preteazã la minciuni [i-l prezintã pe
apostol ca vrãjma[ (16). Dar, ca în judecata lui Solomon, adevãrata
mamã nu poate fi decât una (16).
2. Galatenii îl recunosc ca mamã. Apostolul mãrturise[te
devotamentul galatenilor [i mãrturia sa focalizeazã versetul 15,
cãci nimeni, în afarã de mamã, nu-[i smulge ochii ca sã-i dea
copilului sãu. Numai mama care l-a purtat în pântec [i l-a hrãnit
cu laptele sãu este capabilã de acest sacrificiu.
3. Prezen]a maternitã]ii reciproce. Aceastã metaforã se referã
la iubirea cre[tinã reciprocã. „Vã rog, fra]ilor, sã fi]i ca mine, cãci
eu am fost a[a ca voi” (12). Apelativul „fra]ilor” traduce bine
egalitatea pe care vrea s-o instituie, adicã sã fie unii pentru al]ii
mame care se nasc reciproc. Aceastã rela]ie se lumineazã în
final (19) când apostolul î[i convinge interlocutorii cã el îndurã a
doua oarã durerile na[terii (13b). Egalitatea între fra]i înseamnã
cã ei sunt to]i mame care se nasc reciproc.
4. Filia]ia lui Isus Hristos. Apostolul Pavel, care-i
evanghelizase pe galateni, fusese primit de ace[tia „ca pe un
înger al lui Dumnezeu, ca pe Isus Hristos” (14c). Desigur, imaginea
este hiperbolicã, dar sensul ei se referã la comportarea galatenilor
care, individual sau social, aduc în lume pe Hristos (19). În acest
sens, precum Apostolul Pavel a nãscut în ei [i prin ei pe Isus [i
ei sã nascã, la rândul lor, pe Isus în fra]ii lor, cãci un fiu veritabil
este numai atunci când el însu[i devine capabil sã nascã fii7.
În finalul acestei scurte cercetãri asupra configura]iilor retorice
ale Epistolei cãtre Galateni, confirmãm trãsãturile specifice ale
retoricii biblice clãditã pe 1. relief concret, 2. relief paratactic [i 3.
relief topic cu douã ramifica]ii a) focalizãri concentrice [i b)
paralelisme recurente. Pornind de la aceste trãsãturi specifice,
unii exege]i pledeazã pentru recunoa[terea unei discipline
autonome, ruptã de tradi]ia greco-latinã pãgânã. Considerãm cã
este o disociere exageratã, întrucât arsenalul retoricii greco-latine
este aplicat creator la texte cre[tine. Aceste texte se disting prin
ponderea, frecven]a [i func]ia mijloacelor stilistice tradi]ionale [i
nu ne îndreptã]esc sã vorbim de o retoricã autonomã. Retorica
tradi]ionalã greco-latinã este [tiin]a care, aplicatã creator, în timp
[i-n spa]iu, î[i dovede[te perenitatea [i actualitatea în cultura
noastrã europeanã.
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Aceastã pericopã cuprinde douã pãr]i: 4, 1-11 [i 4, 12-20,
strâns legate între ele, dar într-o compozi]ie retoricã biblicã4. Astfel,
versetele 1-11 sunt scurte [i dispuse concentric în jurul unui
centru, format din versetele 6-7, luminând rela]ia dintre rob [i fiii
minori condu[i de epitropi [i, la „plinirea vremii”, rãscumpãrarea
[i înfierea, adicã înãl]area de la starea de rob la rangul de fii ai lui
Dumnezeu. Partea secundã a pericopei 4, 12-20 reprezintã o
parantezã între 4, 1-11 [i 4, 21-31, pãtrunsã de o mare emo]ie,
deosebitã de celelalte sec]iuni, preponderent logice. Flacãra
afectivitã]ii este însã adecvatã argumentãrii teologice. {i aceastã
sec]iune a Epistolei are un relief topic concentric. Cuprinde douã
pãr]i lungi 12-14 [i 17-20 care încadreazã o parte scurtã (15-16),
iar ultima parte (4, 17-20) cuprinde un paralelism clar între versetul
17-18 [i 19-20. Partea centralã (15-16) reflectã atitudinea galatenilor
fa]ã de apostolul Pavel care din frate ajunsese vrãjma[ al lor, din
pricina seduc]iei rivalilor sãi asupra enoria[ilor. În acest context
tensionat, termeni „fra]ii mei” (12) [i „copiii mei” dau seama de
starea emo]ionalã a apostolului Pavel care se sim]ea fa]ã de
galateni ca o mamã: „O, copiii mei, pentru care sufãr iarã[i durerile
na[terii pânã ce Hristos va lua chip în voi”. Termenul Ýêðôýù are
sens complex, mai întâi cã Pavel na[te în galateni pe Hristos [i
apoi cã galatenii vor putea sã nascã pe Hristos în al]ii, luminând
astfel filia]ia care leagã apostolul de discipoli. Rela]ia mamã-copil
este sus]inutã de versetul central (15), în care apostolul dezvãluie
cã galatenii s-au arãtat fa]ã de el ca o mamã: „Vã mãrturisesc
cã, de-ar fi fost cu putin]ã, voi v-a]i fi scos ochii [i mi i-a]i fi dat
mie” (15).
Dupã aceastã scurtã privire asupra compozi]iei retorice5 a
secven]ei 4, 1-20 din Epistola cãtre Galateni, vom comenta
succesiunea ideilor în cele douã pãr]i succesive (1-11 [i 12-20)
ale acestei celebre pericope.
A. Secven]a 1-11 lãmure[te etapele devenirii cre[tine: 1.
Timpul sclaviei, 2. sfâr[itul sclaviei, 3. rãscumpãrarea sclavilor
prin Hristos, 4. ispita întoarcerii la sclavie. Sã comentãm aceste
etape:
1. Timpul sclaviei. Cre[tinii veni]i dintre pãgâni nu erau sclavi
prin na[tere, cãci fiind „mo[tenitori” erau [i stãpâni” (1), dar slujeau
divinitã]i care nu erau zei adevãra]i. Pãgânii nu cuno[teau unicul
[i adevãratul zeu. Dar cre[tinii veni]i dintre iudei nu erau nici
sclavi [i nici nu adorau zei neadevãra]i, ci erau condu[i de tutori
[i epitropi (2) care erau Tatãl lor. Ace[ti tutori, adicã Legea (4c
5a) necesari în timpul copilãriei, acordã libertate fiilor, la plinirea
timpului stabilit. Legea [i preceptele sunt elemente lume[ti, nu
zei.
2. Sfâr[itul sclaviei. Sclavia, ca [i copilãria, este transitorie,
pânã ce vine ziua prestabilitã în care, prin naturã „stãpân pe toate”,
este eliberat din starea de sclav. Legea [i tutorii sunt vremelnici,
cedeazã puterea adevãratului stãpân, fiului mo[tenitor. Încetarea
misiunii lor înseamnã sfâr[itul sclaviei.
3. Rãscumpãrarea din sclavie. Aceastã rãscumpãrare nu
poate fi acordatã fiilor lui Israel decât prin cel care, prin naturã,
era fiul lui Dumnezeu, adicã Isus. Acesta a trebuit sã se facã el
însu[i sclav al Legii ca sã se gãseascã în stare de fiu. Adop]ia
filialã (5b) este fructul unui schimb. Prin Fiul sãu, Dumnezeu se
face sclav al omului pentru ca el sã fie revelat ca Fiu. Atât israeli]ii
cât [i pãgânii sunt chema]i sã devinã fii ai lui Dumnezeu. De
aceea, apostolul Pavel declarã cã ei au fost libera]i din sclavie
(6-7) Tatãl lor este Dumnezeu.
4. Ispita întoarcerii la sclavie. Galatenii, în pofida experien]ei
fondatoare a libertã]ii, sunt ispiti]i sã revinã la sclavie. Nu la idolii
pe care-i slujeau odinioarã, ci la tutorii lor, adicã Legea iudaicã
(9), recuren]ã cultului israelit pe care apostolul îl designeazã prin
enumerare în timp – „zile, luni, anotimpuri [i ani” (10). În cazul
cre[tinilor proveni]i din pãgâni, rãscumpãrarea prin Fiul lui
Dumnezeu se produce o singurã datã, la termenul prestabilit de
Tatã (2b) când vine „plinirea timpului” (4a).
B. Secven]a 12- 20 se referã la ipostazele devenirii cre[tine:
1. Apostolul Pavel – mamã a Galatenilor 2. Galatenii îl recunosc ca
mamã 3. Prezen]a maternitã]ii reciproce 4. Filia]ia lui Isus Hristos.
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