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I O N  B Ă L U
A plecat din slujba sacră a creaţiei, dar continuă să trăiască prin tot ce a făcut pentru noi,

ceilalţi, PROFESORUL Ion Bălu, a cărui valoare intelectuală, profesională şi socială, a fost
completată în special de valoarea sa umană – fiind un exemplu de OM care a reuşit să ofere
(cu drag) din ştiinţa sa, atât celor din domeniile specializate (istorie literară, critică literară,
biografism), cât şi elevilor şi studenţilor care au optat pentru alte domenii de activitate, dar
cărora le-au rămas încă în memorie orele lui Bălu. A ştiut să facă din literatură ceva atrăgător,
a fost fascinat de cuvintele care sunt capabile să creeze lumi, a dorit să împărtăşească bucuria
propriilor lecturi şi să arate o cale luminoasă pe care tinerii, oamenii, în general, îşi pot
dezvolta propriul orizont spiritual. 

Doar încrederea neclintită în cultură te poate face atât de fidel cercetării şi scrisului,
acesta fiind, totuşi, nivelul cel mai greu de atins în timpul scurt şi plin de tentaţii al vieţii.
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Opţiunea de viaţă a lui Ion Bălu te ajută să înţelegi ce fel de activitate omenească este munca
literară şi, parafrazând o reflecţie a lui Tudor Vianu, ce virtuţi omeneşti impune aceluia care
i se consacră. Dar ce limpede poate rămâne viaţa unui om după ce a izbutit să evite, să se
detaşeze şi să renunţe la toate lucrurile inutile din viaţa sa, păstrând doar pasiunea care
înnobilează. Personalitate carismatică, Ion Bălu rămâne, astfel, în inima şi în mintea celor
care l-au cunoscut ca un profesionist remarcabil, care nu s-ar fi plictisit niciodată de munca
sa şi pentru care ar fi depus oricând acelaşi efort şi acelaşi entuziasm. Nu i s-ar fi potrivit altă
carieră decât cea de dascăl, unde interesul real, sensibilitatea relaţionării şi eleganţa
expunerilor au fost dovezile certe ale vocaţiei sale şi, mai mult decât atât, dovada unei
concepţii estetice asupra vieţii. S-a construit încă din tinereţe ca un om de valoare, a învăţat
şi a respectat valorile asumate, a avut idealuri şi putere să le urmeze, a găsit idei care l-au
provocat şi a avut abilitatea necesară de a duce până la capăt proiectele pe care le-a gândit. 

S-a născut în comuna Poiana Câmpina, din judeţul Prahova, în anul 1933, a urmat
Facultatea de Filologie (1956-1960) şi apoi Facultatea de Drept (1960-1964), în Universitatea
Bucureşti. Din anul 1969, cu o lucrare exemplară despre Opera lui George Călinescu şi-a
obţinut doctoratul în filologie. Acesta a fost doar începutul unor ani dedicaţi studiului unor
mari scriitori – Nicolae Labiş, Cezar Petrescu, Marin Preda, Ion Creangă etc, scriitori care
,,i-au bântuit prezentul”, care au compensat într-un fel fericit timpul concret, timp în care
marile modele pe care le-a cunoscut şi le-a admirat erau/sunt aproape inexistente. Dacă ne
gândim la faptul că a avut privilegiul de a asista la cursurile celebrului critic George Călinescu,
nu este de mirare faptul că Ion Bălu era tot mai nemulţumit de prezentul acesta, preferând
compania unor figuri tutelare ale literaturii româneşti. Activitatea sa a inclus şi îngrijirea unor
ediţii ale operelor lui Garabet Ibrăileanu, Mihail Sadoveanu , Emil Gârleanu, dar marile sale
pasiuni au fost George Călinescu şi Lucian Blaga. Asupra primului, biograful, criticul şi
istoricul literar Ion Bălu a exercitat o adevărată hermeneutică, ani de cercetare care au generat
câteva cărţi de referinţă : George Călinescu, Critică şi interpretare, Editura Cartea
Românească, 1970; George Călinescu. Eseu despre etapele creaţiei, în acelaşi an; George
Călinescu. Biobibliografie, în 1975;  Viaţa lui G. Călinescu, Editura Libra, 1994; Opera lui
G. Călinescu, Bucureşti 2001; G. Călinescu – spectacolul personalităţii, Editura Fundaţiei
Culturale Ideea Europeană, 2004. Despre Lucian Blaga a publicat un prim volum în anul 1986,
urmat de opera Viaţa lui Lucian Blaga, Fundaţia Culturală Libra, în patru volume/ 1995-1999.
În colaborare cu Dorli Blaga (fiica poetului şi a Corneliei Brediceanu) a studiat dosarul
scriitorului urmărit de regimul comunist, în urma căruia a editat volumul Lucian Blaga
supravegheat de Securitate, Editura Biblioteca Apostrof, Cluj, 1999.

Cultura sa enciclopedică i-a conferit o aură preţioasă, vizibilă, ceva special, care l-a
diferenţiat mult de alţi intelectuali contemporani, confraţi în arta scrisului. Atras permanent
de carisma personalităţilor interbelice, a dobândit el însuşi ceva din prestigiul acestora,
farmecul şi calităţile unui om deosebit, distincţii care îi revendicau în multiple contexte
ascendentul şi autoritatea intelectuală.

Anul 2021 este cel în care profesorul Ion Bălu a început marea sa ,,călătorie”, un nou
început – în sens creştin. În urma sa au rămas cărţile scrise şi amintirile nescrise – şi, cu
siguranţă, câteva manuscrise preţioase. Din perspectiva acestei despărţiri îi aducem acum un
binemeritat OMAGIU şi reflectăm, în prezentul acesta sărăcăcios, despre care vorbeam, la
cuvintele lui Eliade (adaptându-le oarecum contextului): ,,Ce oameni excepţionali trec pe
lângă noi, anonimi, şi noi admirăm prosteşte atâţia neghiobi numai pentru că au vorbit despre
ei presa şi opinia publică…” !                                                                                                                

Magda GRIGORE



Cântec

Între cuvintele pe care limba noastră le-a
moștenit din latină, un loc distinct este ocupat de
substantivul cântec și de verbul a cânta, pe care le-
am păstrat pentru a denumi revărsările sufletului în
ceasurile de bucurie sau de tristețe, în clipele de
împlinire ori de durere. Bătrânii noștri le-au purtat
din șes în munte și din munte în șes, pe plaiuri, pe

maluri de ape sau prin păduri și codri, după cum au bătut fluxul și refluxul istoriei și după
cum le-a fost dat lor a trăi și a-și apăra vatra străbună. Cântecul a fost soțul nedespărțit al
păstorului sau al plugarului, al celor înfrățiți cu depărtările și cu înstrăinarea. Clocotind în
adâncurile sale, sufletul omenesc s-a deprins să arunce la suprafață lavă de sânge și pietre
scumpe. Iar forma cristalizată a acestor izbucniri se numește cântec. Îl auzim, îl îngânăm și
noi, dar de multe ori nu știm ce suferință ascunsă a vrut să spună cel care l-a împletit din
cuvinte obișnuite. Călătorind pe apele lui, chiar dacă nu ajungi la limanul dorit, mai potolești
durerea cu balsam tămăduitor.

Cântecul s-a născut odată cu omul, să-i ție tovărășie în ceasul plăcut sau greu al vieții,
să-i binecuvânteze paharul de vin ori de pelin pe care trebuie să-l bea. El este, prin urmare,
mireasmă crescută în ființa noastră, în tainițele ei alintate de amăgitoarele ape ale veșniciei.
Cântecul este leagănul în care se purifică suferința și se mai uită jalea ce vine asupra sufletului
omenesc așa cum vine o pâclă peste păduri…

El s-a născut din dragostea soarelui pentru țărâna înfiorată de lumină și din jocul
grâului cu adierea vântului de seară.

Dar cântecul s-a născut și ca îndemn la luptă, ca o răscolire a energiilor ațipite, ca
un refuz al încătușării.

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte este primul vers al cântecului
care a zguduit conștiințele și a pus în mișcare cele mai nobile resurse de voință și de înfrățire
ale sufletului românesc. Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă cerea cântecul a cărui
flacără a zburat dintr-o inimă în alta, de pe buze, cuprinzând și aprinzând, cu tărie  toată
suflarea românească de dincolo și de dincoace de Carpați. Incendiul provocat de versurile lui
Andrei Mureșanu a reaprins flacăra abia potolită prin trădare și roată a răscoalei lui Horia,
Cloșca și Crișan și a  ridicat din nou steagul luptei de eliberare națională. Lanțurile imperiului
n-au mai fost în stare să încătușeze dorința de eliberare a românilor și se aude încă, din
depărtare tot mai mare, cum se surpă temeliile acelui imperiu care se credea veșnic.
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Deșteaptă-te, române, pe muzica lui Anton Pann, a devenit, de la 22 Decembrie 1989, imnul
de stat al românilor.

Alt cântec, care începe cu versurile Hai să dăm mână cu mână Cei cu inima
română și în cuprinsul căruia li se spune moldovenilor și muntenilor Amândoi avem un
nume, Amândoi o soartă-n lume. Eu ți-s frate, tu-mi ești frate, În noi doi un suflet bate!,
a entuziasmat mulțimile pregătindu-le pentru marele act al Unirii. Acest cântec își mai
păstrează prospețimea apei de izvor și tăria strălucitoare a diamantului. Vasile Alecsandri,
marele poet al Unirii românilor într-un singur stat, este mereu lîngă noi, lângă sufletul nostru
de astăzi.

Aș mai aminti versul Pe-al nostru steag e scris Unire, la flacăra căruia s-au călit
conștiințe și pentru care s-au făcut mari jertfe umane.

*

În sens foarte larg, cântec înseamnă „șir armonios de sunete emise cu vocea sau cu
un instrument; cântare, cânt”; „sunete plăcute și melodioase emise de unele păsări sau
zumzetul unor insecte”. Crezându-se că lebăda, înainte de a muri, cântă foarte frumos, prin
cântecul lebedei se înțelege „ultima operă sau ultima manifestare de valoare a unui artist, a
unui muzician, a unui scriitor”. Cântec înseamnă și „creație literară în versuri, însoțită de
obicei de melodie”. Cântec bătrânesc sau cântec vechi este vechea baladă românească,
adeseori cu conținut eroic. Cântec de dor sau de jale este creația populară în versuri, însoțită
de melodie, cu caracter elegiac. Cântec de lume sau lumesc este o creație lirică, având
conținut eroic. Cântecul de voie bună este cântecul de petrecere, de veselie. Iar cântecul de
leagăn este cântecul de adormit copiii.

A scoate cuiva cântec înseamnă „a cânta despre faptele cuiva, cu referință, adeseori,
la haiduci”, dar și „a povesti în versuri însoțite de melodie, fapte scandaloase din viața cuiva”;
„a vorbi de rău pe cineva”. Așa merge cântecul înseamnă „așa merge vorba, așa se spune,
așa se povestește”. A avea cântec se folosește cu sensul „a avea o istorie, oarecum ascunsă,
dar care se știe sau care se știa mai demult”. În sfârșit, întrebarea: Aista ți-i cântecul? are
semnificația „acesta îți este cuvântul?” și se folosește ca un reproș și ca o amenințare.

Prin cuvântul cântec, limba noastră exprimă și plânsul, iar a cânta înseamnă și „a
plânge”, așa cum spun versurile Până-i lumea n-aș cânta, De n-ar plânge inima. Plecarea
fetei din casa părintească, peste munți, la alți părinți și la frați necunoscuți era prin tradiție
însoțită de plânsul sfâșietor al acesteia. Un document folcloric vine să confirme această
tradiție: Cântă-te, mireasă, cântă, Toată lumea să te-asculte, C-așa-i bine, să te cânți Când
te duci de la părinți!

Plecarea dintre cei vii a unui om a dat naștere câteodată unor versuri cu înțeles de
rămas bun, cum sunt: Cântați-vă, măi păreți, Că de mine rămâneți, de unde vedem că a
cânta înseamnă și „a boci după cel plecat în lumea de dincolo de viață”. Cântecul de jale
este de obicei bocetul, iar cântecul cel mare este numele unui bocet cântat la înmormântarea
fetelor și feciorilor ori a tinerilor căsătoriți. Cântecul zorilor este numele unui bocet cântat
în zori de zi. Iar cântecul bradului este o poveste a bradului adus din munte să stea la capul
unui tânăr mort.

De obicei se cântă din gură și se zice din fluier ori din frunză, cântecul venind ca o
ușurare binefăcătoare ori ca o ploaie după care tânjește pământul în vreme de secetă.

Deprinși să îmbogățim zestrea moștenită de la părinții neamului nostru, am legat de
vechile cuvinte înțelesuri noi și am făcut alte cuvinte a căror vechime se pierde și ea în multe
veacuri de istorie românească. Latinescul canticum a dat la noi cântec, dar avem și cânt și
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cânticel și cânticea și cânticuț. Iar verbul cantare a dat cântá care înseamnă și „a îndruga,
a înșira vorbe goale” și „a bate la cap, a îndruga” și „a boci, a jeli, a plânge, a căina, a tângui”.
Cântă ca de zori înseamnă „cântă plăcut, dulce”; cântare-ar dracii în tine! Înseamnă lua-
te-ar dracii”; cânta-și-ar popa la cap! are sensul „vedea-te-aș mort”; joacă cum îi cântă se
spune despre cel care face cum i se poruncește; a cânta a…, a cânta de…, a cânta să…
înseamnă „a prevesti, a meni, a cobi”. Cuiva, care nu este în toate mințile, îi cântă greierii în
sobă.

Amintim din familia verbului derivatul a încântá cu sensuri binecunoscute și
derivatul (sau poate element moștenit din lat. discantare) a descânta din terminologia
medicală populară și a magiei, cu substantivul descântec prin care denumim o specie de
literatură populară de obicei în versuri. Existența lui descântec „dezlegare de o vrajă” ne
spune că într-o vreme cântec înseamnă și „vrajă; făcut; fapt”.

Revenind la cântec, observăm că el este un cuvânt al destăinuirilor și al avânturilor,
un dor și un îndemn, o tulburătoare întoarcere a sufletului înspre el însuși, este pasărea noastră
măiastră în zbor amețitor spre înălțimi. Cântăm pentru că iubim, pentru că trăim, pentru că
zbuciumul adâncului nostru se preface în sunet și-n cuvânt. Cântăm pentru că ne cinstim moșii
și strămoșii, pentru că ne iubim semenii, pentru că ne așteptăm cu bucurie fiii și nepoții.
Pământul din care s-au născut eroii neamului nu poate fi decât un leagăn al cântecului și al
puterii de împlinire.

Aromânii și meglenoromânii au, în afară de sensurile cunoscute dacoromânilor,
pentru verb, și sensul „a citi” (cântă cartea „citi scrisoarea”) din înțelepciunea lor, reținem
zicerea cânticlu nu-ari domnu („cântecul nu are stăpân”). Substantivul cântec și verbul
corespunzător au și în dialectele sudice un mare număr de derivare.

Prin originea sa latină, prin prezența lui la toți românii, indiferent dacă sânt
moldoveni, munteni, ardeleni, olteni, bănățeni, aromâni sau meglenoromâni, cuvântul cântec
și verbul care îi corespunde reprezintă dovezi ale unității limbii noastre. Alături de marile idei
ale unirii și demnității, împotriva stăpânirilor trecătoare, prin cântec s-a păstrat trează
conștiința națională, iar prin lupta pentru același ideal s-a putut realiza Marea Unire din 1918,
încununarea năzuințelor noastre de veacuri.

Ion POPESCU-SIRETEANU
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Cuvântul unde mușcă nu se vindecă degrabă
(Eseu critic şi literar cu tentativă de portret moral)

Când vreau să găsesc argumente neclintite, mă strecor încrezător în lumea inocentă
a străbunicilor-cronicari ai noştri, páteri eterni ai spiritului sănătos de neam acelaşi în cuget
şi simţire, atât de rar evocaţi în vremurile repezi de acmu... Ascultaţi-l numai pe străbunicul-
cronicar Grigore Ureche, care, fără vreo umbră de encomion fals, scrie, ca într-un laudatio
cumsecade: „Cunoştea toţi că-i harnic (demn, adică!) să domnească”; sau „E harnic
(vrednic, adică!) de boierie”, cum zice chiar bunicul-cronicar Ion Neculce, care şi adaugă:
„Nu este nime harnic (capabil, adică!) să-i stea împotrivă”.

Eu, de-o pildă, nu mă sfiesc, ba mă şi fălesc, să-i pastişez (măcar) pe înaintaşii numai
ce amintiţi, mai ales că de la ei am învăţat (Mulţumesc, Domnule Profesor Ion D. Lăudat!) să
pomenesc isprăvile şi celui „nu pre mare de stat”, dar şi stăruindu-mă în a le povesti cu har
şi înţelepciune. E ceea ce încerc aici, într-o revistă adevărată, cu ecouri voievodal-creştineşti,
cu gândul limpede la întocmirea unui portret, schiţat simplu dar ferm, al împătimitului de
Limbă Română Ion Popescu-Sireteanu, robit cuvântului românesc cu nenumăratele lui
conotaţii, multe intraductibile sau dificil de tălmăcit.

Dacă cei 86 de ani (rotunjiţi în septembrie 2020), împreună cu numele „adunat” pe
un maldăr de cărţi, l-au găsit în starea civilă de „piteştean”, semnele cunoscute ale citării ne
vor sluji în aflarea rădăcinilor sala bucovinene, de care nu se va putea despovăra nici după
moarte... Iar cine-l cunoaşte şi mai bine ştie că Ion Popescu-Sireteanu este nu numai demn şi
capabil, ci şi harnic, hărnicie care, completându-le şi înnobilându-le, nu l-a părăsit în nici
una din perioadele, deloc lesnicioase, ale preacinstitei lui existenţe. Poate că nu chiar
întâmplător, prima zicere a volumului, genial şi cu trudă compilat, Fărâme*, pare a ţine isonul
unei premoniţii cu tulburătoare ecouri ezoterice: „A da vreme peste vreme!” (pg.7). Aşadar,
ordonat în toate ale cotidianului, disciplinat în gândire, Ion Popescu-Sireteanu a alternat
cercetarea ştiinţifică (Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române, în 1992; Doctor în
Ştiinţe Filologice) cu sârguinţa beletristică (poezie, proză, jurnal), oferind astfel specialiştilor
în lingvistică şi cititorilor de literatură artistică nestemate care poartă marca talentului şi
inteligenţei lui. Aşa că, sigur prietenul şi colegul meu nu se uită înapoi cu regret, dar e cert că
priveşte cu speranţă înainte. Îl defineşte, pe Jan, distihul de la pag. 93: „Rău îmi pare după
lume/ Că eu plec şi ea rămâne”. I se brodesc şi reflecţiile poetului catalan Jose Augustin
Goitysolo (trecut la cele veşnice în 2020): „Scrisul m-a ajutat să trăiesc, să fiu vesel în mijlocul
acestui dezastru, al mizeriei reale şi morale”.

*
*    *

Volumul Fărâme (ultimul, cronologic...) este merituos prin el însuşi şi prin efectul
imprevizibil al intenţiei (în epoca asta, niţel parşivă, a internetului!), ceea ce face ca valoarea
ei să trezească în sufletul cititorului adevărat un sentiment insolit, cu inserţii chiar insidioase
ori năstruşnice. Printr-atâtea tipărituri cuprinzând aforisme (pentru „înalţi!”, apoftegme) sau
parimii (pentru „obişnuiţi”, proverbe), CARTEA lui Ion Popescu-Sireteanu lasă impresia
neîndoielnică (şi subiectivă) că-i singulară, chiar dacă fărâmele antologatorului „sunt
cunoscute şi uneori folosite, iar altele sunt flori proaspete ale limbii”. Zicerile – în totalitate
extrase „din cărţi” – sunt ordonate după alfabetul clasic, durând un alfabetar imens, care ne
surprinde nu atât prin cantitate (3233 de articole!), cât mai cu seamă prin amprenta fondului
ideatic (moral, cu precădere) implicit, o singură dată (şi bine!) mărturisind, ca un singur şi



accidental bob de abur, că „au prospeţime şi personalitate...”
Cartea lui Sireteanu urmăreşte recuperarea trecutului unui popor cu istorie, morală,

filosofie, viaţă şi relaţii sociale, aspiraţii, obiceiuri fundamentale (unele devenind mituri),
factori structurali profunzi de care depinde mentalitatea neamului, cu ajutorul tuturor acestora
încercând (şi dirijându-şi bine strădania) să fixeze, în câteva repere, evoluţia personalităţii
unei naţii care-şi urmează, printre destule oprelişti şi conjuncturi, destinul carpato-pontico-
dunărean. Căci spune autorul: „Codrului nu-i pasă,/ Că-l plouă de varsă/ Că-i cu frunza
deasă” (pg. 47); dar adaugă şi zicerea aluzivă, cu mai lungă-bătaie, „fiecare măgar cu povara
lui” (pg. 66).

Cartea lui Sireteanu este importantă şi prin varietatea năucitoare, care-l obligă pe
cititorul obişnuit cu lectura pe suport de hârtie să se concentreze, dar şi să accepte (chiar aşa!)
să se entuziasmeze. E posibil un asemenea mod de a te desfăta, fiindcă paginile, în totalitatea
lor, sunt ferite de monotonia care, uneori, îl mai încearcă pe cititor. Salvarea constă, de data
aceasta, în admiterea criteriului alfabetic al aşezării „Zicerilor”, iar eterogenitatea – apărută
firesc din amestecul indispensabil al temelor, subiectelor, pretextelor, chipurilor, invocărilor,
trebuinţelor – lăsând loc destul pentru sporirea interesului care, ştim, se alimentează cu
informaţii necunoscute sau... uitate. Vorba ceea: „Să-mi vândă şi alţii mie, că eu am destul de
la oameni” (pg. 97). Dar ce spuneţi de astălaltă: „Umblă neamuri viclene să ne dezbine, să
fim slabi în focul vremurilor” (pg. 107). Revine, însă, autorul, nu neapărat ca un apropó, întru
restabilirea imaginii consecvenţei: „Ca cel cocoşat pururea încărcat” (pg. 45), care nu se
împlineşte nicicând dacă nu e alăturată şi unei sforţări pe măsură: „Cine nu suie dealul nu
coboară coastele” (pg. 53).  Dar credulii încă n-au aflat că „norocul te lasă când ţi-e lumea
mai dragă!” (pg. 83). Una peste alta, întregul volum se citeşte cu uşurinţa hrănită de interesul
pentru dezvăluirea moralităţii din „fărâmă”, zicerile care urmează – în multe împrejurări create
şi de stările instantanee din timpul lecturii – fiind recitite iar şi iar.

Dar, şi asta nu numai de dragul de a-mi pune o întrebare, de ce a socotit Ion Popescu-
Sireteanu că o asemenea antologie ar face trebuinţă cititorilor? Cine-l cunoaşte bine pe
laboriosul universitar Ion Popescu-Sireteanu ştie că cizelarea trecutului este o preocupare cu
flux continuu a profesorului. Ea face parte din biografia sa, tot aşa cum armonia nu poate lipsi
dintr-o simfonie. Cartea despre care scriu, Fărâme, s-a scris în ani, aparent în clipe
contingente, zbuciumate însă, la fel cum spuma mării apare din tălăzuirea eternă şi din vuietul
adânc al valurilor. Doar singur Sireteanu ştia că, peste o vreme, cândva, aceste „spume” vor
deveni fărâme completatoare, auxiliare ale gândurilor fără gard care aşteaptă răspunsuri la
întrebări nerostite. Cel care va înţelege „amănuntul” acesta va aşeza CARTEA cercetătorului-
scriitor pe raftul cel mai la îndemână al bibliotecii personale; pentru că Sireteanu ne transmite,
prin CARTE, adevăruri esenţiale din experienţa multiseculară a unui Popor şi care nu-şi vor
pierde niciodată valabilitatea. Iată de ce a scris Fărâme Ion Popescu-Sireteanu: CARTEA lui
e una a întrebărilor cu soluţii care ne menţin proaspeţi.

Ultima zicere, din CARTE, are darul de a odrăsli sentimentul de satisfacţie, după o
lectură nesaturată: „Zugrăvit de frumoasă!” Aşa-i şi această tipăritură de suflet a
infatigabilului scriitor şi cercetător, profesorul universitar Ion Popescu-Sireteanu.
Gaudeamus!

15 ianuarie 2021, Bârlad

Gruia NOVAC
_____________
* Ion Popescu-Sireteanu, Fărâme, Editura Printis, 2020, Iaşi, 111 pagini, cu o foarte concisă, dar densă
şi lămuritoare „Prefaţă”, aparţinând autorului însuşi.
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Nume puțin cunoscute, 
obiecte de artă pierdute

În anul 1922, pictorul Ilie Cristoloveanu
(1893-1964) și soția sa, soprana Olga
Cristoloveanu (1895-1988), despre care se spunea
că s-ar fi tras din familia istoricului Dimitrie
Onciul, emigrau în America. Până la acea dată,
artistul, discipol al lui G.D. Mirea, avusese o

expoziție personală, în octombrie 1920, la care publicul entuziast remarca înclinarea lui spre
detaliu și, cumva, o aplecare spre a prelungi o belle époque caldă, calmă, ca o formă de
compensare față de ororile primului război și de încrâncenarea lumii care se lupta să șteargă
rapid urmele vieții tihnite. Băiat sărman, plecat din micul târg Turnu-Măgurele să-și continue
educația în ale picturii, sfătuit de mamă să ia și o licență în Litere, căci viața artistului poate
fi precară, va avea toată viața o anume reticență în relațiile sociale, spre deosebire de
flamboaianta și abila Olga, soția sa, care se va strădui să „creeze” ocazii de afirmare pentru
iubitul ei „Micu”, așa cum îl numea afectuos, dar și pentru sine, în înalta societate new-
yorkeză. Probabil că succesele care îi prevedeau o carieră strălucită ca pictor, repeziciunea
cu care participarea la expoziții colective (plus aceea personală) s-a petrecut în intervalul
1917-1921, premiul prestigious „Lecomte du Nouy”, în 1916, vizita Reginei Maria, însoțită
de doamnele de onoare la una dintre expozițiile colective la care participa, invitarea în grupul
artiștilor mobilizați la Iași, în 1917-1918, pentru a imortaliza ororile războiului, toate acestea
vor fi făcut ca viața lui să capete un sens dincolo de granițele noii Românii Mari. 

Fascinația marii metropole, convingerea că după război, drumurile se deschideau,
aduc tânăra familie, însoțită de fiul lor, în vârstă de aproape doi ani, Miron, la New York.
Urmează perioade „albe” pe harta vieții și activității lui, după cum, odată cu vizita Reginei
Maria în SUA și onoarea ce i s-a acordat, începe ascensiunea în mediul cultural-diplomatic
româno-american. Invitat să ilustreze „Buletinul” dedicat de Societatea „Prietenii României”
suveranei, pictorul, dar și soția sa, vor participa la evenimente mondene, la expoziții, recepții,
așa cum comentează presa americană a vremii; Olga va susține concerte de muzică folclorică,
totdeauna „în costum popular”, convinsă fiind de atracția „exotismului” românesc asupra
americanilor. În 1928 Ilie Cristoloveanu are expoziție personală la Galeriile Gainsborough
din New York, presa consemnând talentul de portretist al artistului, etichetă care îl va consacra
cel puțin în lumea „bună” din New York, dar care îl va și urmări toată viața. Familia emigrată
învață că, pentru a fi cunoscut, trebuie să te afli în cercurile adecvate. Onorați de România cu
înalte titluri – el, de Ofițer al Coroanei, ea- cu Bene Merenti, pentru serviciile aduse cauzei
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românești și culturii române la New York, vor duce o viață monden-artistică aparent tihnită,
în anii ’30. Știm doar ce consemnează presa, la rubrici mondene și culturale. America trecea
prin cea mai gravă criză financiară pe atunci, iar viața „adevărată” se desfășura, cu greu,
dincolo de utopia unei lumi a bunăstării, aristocrației și unei perpetue sărbători. În 1930
pictează portretul lui N. Iorga ce vizita comunitățile românești din America. Oferă, cu soția,
o recepție în onoarea profesorului și a doamnei Iorga, consemnată de prestigiosul „New York
Times”. N. Iorga nu suflă un cuvânt despre pictor, soția lui, sau eveniment, în memoriile de
călătorie din America, deși, ideologic erau apropiați. 

Portrete ale celor din lumea bună, portretul ambasadorului României în SUA de
atunci, G. Crețianu (Cretziano), cu care diplomatul umbla la „dezveliri” succesive, prilej de
discuții diplomatice și sindrofii, culminând cu portretele președinților americani Herbert
Hoover și Dwight Eisenhower, portrete de artiști, sportivi, personalități academice de la
Universitatea Columbia, o lume pe pânză, fără imperfecțiunile personalităților celor
imortalizați astfel a însoțit creația pictorului. 

S-a scris despre el în presa românească, iar cei care au avut acribia de a cerceta
traiectul de viață și carieră al acestui artist pe nedrept uitat, precum Stan V. Cristea, autor al
unui dicționar al personalităților teleormănene, ori criticul literar M.N. Rusu, au făcut-o
sprijinindu-se pe sursele de presă vechi, din România, sau pe surse disparate, din SUA. 

Muzeele românești dețin foarte puține tablouri semnate Ilie Cristoloveanu, câteva
au circulat prin colecții personale și licitații. Se știe încă mai puțin de activitatea prodigioasă
de filolog a lui Ilie Cristoloveanu, începută în 1942, imediat după accidentul fatal al unicului
copil al familiei, Miron, căruia i se profila o carieră strălucită la Catedra de Engleză a
Universității Columbia. Destinul avea să dicteze, ironic, ca tatăl să reînvieze, în memoria
fiului, celălalt traiect profesional, către care îl îndrumase mama sa. Din 1942 și până în 1964,
când a decedat, puțin înainte de a împlini 71 de ani, a „ținut”, cum s-ar spune, programul de
limba și literatura română de la Universitatea Columbia, pe lângă cursurile de filologie
romanică pe care le preda. În anii 50, în paralel cu activitatea didactică, se dedică portretelor,
pictând neobosit profesori, foști studenți, culminând cu D. Eisenhower, atât de încântat de
tabloul făcut de Ilie Cristoloveanu, încât îl așază „să-i țină locul” la o deschidere a anului
universitar la Columbia. 

Vreme de un deceniu, pictorul-filolog a lucrat la un manual monumental de limba
română The Romanian Language, scris, tehnoredactat și tipărit de el, cu ajutorul unui linotip
vechi pe care îl cumpărase de la Colegiul de Științele Educației (Teachers’ College) de la
Universitatea Columbia și îl recondiționase. Manualul, de peste 600 de pagini, este o gramatică
tradițională, dar și o istorie a familiei. Textele de studiu alternează fragmente de viață dintr-
un timp revolut, al unei belle époque pe care autorul ar fi dorit-o perpetuă, fragmente de
poezie, proză și istorie românească, partituri de muzică tradițională românească, pe care soția
sa le interpretase, cu succes, în America anilor 30. Apar în manual fragmente extinse din
cartea, niciodată publicată, a fiului, Miron, despre Byron și literatura română. Ilustrat cu
reproduceri ale propriilor tablouri, desene și gravuri, manualul este un omagiu adus vieții unei
familii prea des ajunsă aproape de împlinire și apoi lovită de tragedii. Peste episodul morții
fiului, pictorul n-a putut trece niciodată, așa cum aflăm din scrisorile soției sale, către oficialii
universității, după decesul artistului. Nici Olga n-a putut trece peste datoria morală pe care
și-a asumat-o, de a acorda soțului ei locul meritat ca filolog, promotor al limbii române și
artist. Mai bine de un deceniu după moartea lui, Olga Cristoloveanu s-a luptat cu o lume
academică ce se schimba rapid și neînțeles pentru ea: a dorit să facă o expoziție în campusul
universtității, dar tocmai atunci au izbucnit confruntările dintre studenți și oficiali din 1968.
S-a preocupat să i se dactilografieze teza-carte a lui Miron, pe care își dorea s-o publice,
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considerând-o cea mai solidă lucrare despre influența lui Byron în literatura română de la acea
vreme. Se poate să fi avut dreptate, dar în afară de fragmentele incluse în manualul tatălui,
teza nu s-a păstrat.

De pe urma pictorului-filolog, căzut aproape în uitare din pricina deselor rotiri ale
istoriei ne-au rămas, în afară de manual, articole de presă, portrete (majoritatea în colecția
Universității Columbia sau la National Portrait Gallery, Washington), câteva lucrări în muzee
românești, un dicționar etimologic al limbii române, niciodată recuperat și un inventar al
tablourilor, de a căror soartă nu se mai știe nimic, după mutarea Olgăi Cristoloveanu de la
New York în Arkansas și decesul ei, la vârsta de 93 de ani, în 1988, într-o casă pentru persoane
vârstnice. Știm, din datele salvate, că pictorul deținea, în colecția particulară, peste 140 de
lucrări, unele din prima perioadă de creație, duse din România în SUA, la emigrare. Putem
însă reconstitui, din numele și listele obiectelor pierdute, precum și din corespondența târzie
a soției lui, traiectul unei vieți care a onorat cultura română la New York. 

A înțeles regulile jocului din societatea americană, s-a aflat în cele mai înalte cercuri
și a căzut în uitarea, nemeritată, care va fi înghițit, în rotirile tot mai amețitoare ale modernității
și în cacofonia confruntărilor politice, din SUA și din România, atâtea spirite calme, convinse
că viața și cultura merg înainte prin lucrul tihnit și loial unei istorii „așezate”.
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Un strălucit 
filolog român:Traian Cantemir 

(1907-1998)

Mi-e plăcut să scriu câteva pagini de
amintiri despre profesorul Traian Cantemir, pe care
l-am cunoscut în ultima parte a vieţii sale, dar îi
ştiam numele din copilărie, iar în anii studenţiei, la

orele de dialectologie cu profesorul Gavril Istrate, erau amintite scrieri ale lui Leca Morariu
şi Traian Cantemir despre istroromâni. În 1959, când a apărut cartea sa Texte istroromâne la
Editura Academiei, am avut o mare bucurie, pentru că citeam unele pagini şi le înţelegeam în
oarecare măsură. 

Începând cu anul universitar 1962, eram numit, prin concurs, asistent la Facultatea
de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu obligaţia să fac seminar la
dialectologie, curs predat de conferenţiarul Ştefan Giosu. La aceste lecţii, Traian Cantemir
era amintit ca model de dialectolog-anchetator, cu referire la anchetele sale făcute în anii 1933
la istroromâni, în Croaţia, atât în Jeiăni, la nord de Muntele Učka/Monte Magiore, cât şi în
sud, în Şuşnieviţa şi-n satele din apropiere. 

Cu gândul la profesorul Traian Cantemir, în vara anului 2008, am făcut o călătorie
în Istria şi am vizitat satele Jeiăni şi Şuşnieviţa, unde am cunoscut câţiva localnici cu care am
stat de vorbă. Numele profesorului nu le mai era cunoscut. Numărul de vorbitori ai dialectului
era mult mai mic, folclorul cunoscut încă în anii 1830-1935 era uitat, iar graiul era într-un
stadiu mult mai avansat de dezintegrare. Am dus două exemplare din cartea de poveşti culese
de profesor şi transpuse de el în limba literară, publicată postum de către fiul Lorin Cantemir.
Am avut bucuria de a cunoaşte câţiva vorbitori de istroromână, între care Ana Manfreda (75
ani) din Jeiăni şi Iosip Glavina (50 ani) din Şuşnieviţa, acesta un strănepot al lui Andrei
Glavina al cărui nume este bine cunoscut dialectologilor. Faţă de ce ştiam de la profesor că
românii din Istria au case din piatră, fără pod, din camere văzându-se acoperisul, am întalnit
drumuri asfaltate şi case moderne, având curent electric şi apă la robinete. În timpul lui Tito,
Croaţia a evoluat foarte mult, provincia Dalmaţia fiind acum o perlă a Mării Adriatice. 

Cu acest prilej l-am cunoscut pe profesorul croat Goran Filipi de la Universitatea
din Pola, specialist în dialectologia română, autorul unui Atlas lingvistic istroromân (Pola,
2002). În Prefaţă la acest Atlas semnată de dialectologul Petre Neiescu, profesor la
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, este amintit şi numele lui Traian Cantemir. Petru
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Neiescu spune în Prefaţa citată că pregăteşte un Dicţionar al dialectului istroromân, în care
„vor figura toate cuvintele istroromâne atestate până în prezent”, desigur şi cele din Glosarul
care însoţeşte cartea lui Traian Cantemir, Texte istroromâne. 

Pe profesorul Traian Cantemir, cum am amintit în studiul reprodus în cartea
Bucovina. Oameni şi cărţi (Timişoara, Ed. Augusta, 2005), p. 188, l-am cunoscut în anul
1985, în trenul accelerat care ne ducea de la Iaşi la Suceava, la o acţiune culturală. Locuind
în apropiere, el pe Şoseaua Naţională din Iaşi, iar eu, la Podu Roş, pe Bulevardul Țuţora, l-
am văzut de mai multe ori pe la magazinele din zonă, dar nu ştiam cine-i bărbatul în vârstă,
suplu, cu bască neagră iarna sau cu pălărie vara. După întoarcerea de la Suceava, ne-am
revăzut de nenumărate ori, mai ales la el acasă, la mine mai rar din cauză că locuiam la etajul
zece şi uneori nu mergea liftul. O singură dată a urcat pe jos cele zece etaje şi m-am mirat că
omul trecut de optzeci de ani a putut face un astfel de efort. 

L-am întrebat cândva cum a reuşit în iunie 1940 să plece în scurt timp din Cernăuţi,
să nu fie prins de ruşi. Mi-a spus că au plecat, el şi doamna Tatiana, cu fiul lor Lorin, fară să
ia aproape nimic, nici măcar din bunurile de primă necesitate, fiind încredinţaţi că se vor
întoarce curând. Dar s-au întors după un an, la sfârşit de iunie 1941. A doua plecare, însă, a
fost fără sfârşit. Soţii Cantemir şi profesorul Leca Morariu cu doamna s-au stabilit la Râmnicu
Vâlcea (1944-1964), unde au fost repartizaţi la refugierea Universităţii din Cernăuţi.

Au plecat cu foarte puţine lucruri şi cărţi si fără mulţimea de fişe pregătite pentru
unele lucrări. Grija cea mare era să-şi scoată vieţile din primejdie. Se ştia din 1940-1941, cât
a fost ocupat nordul Bucovinei până la începutul războiului la 22 iunie 1941, de toate
atrocităţile comise de ruşi şi ucraineni în teritoriul ocupat, se ştia de monstruoasele crime de
la Lunca şi de la Fântâna Albă, de zecile de mii de deportaţi în Siberia (ridicaţi cu nouă zile
înainte de eliberarea Bucovinei), cu temniţele morţii, de execuţiile sumare, de femeile şi fetele
batjocorite, de bătrânii alungaţi din casele lor şi de răufăcătorii aduşi în casele părăsite cu
forţa, de pleava satelor ridicată la rang de autorităţi.

La Iaşi avea puţini prieteni din câte ştiu. Era profesorul universitar Emilian Ţopa
(1900-1987), cernăuţean din Cuciurul Mare, botanist renumit, organizator al Grădinilor
Botanice de la Cernăuţi, Cluj şi Iaşi, unde a fost şi director între anii 1980-1987. Într-o zi m-
a întrebat dacă vreau să mergem amândoi într-o scurtă vizită la profesorul Ţopa. Locuia într-
un bloc de pe Splaiul Bahlui, între Podu Roş şi Podu de Piatră. Profesorul tocmai îşi împacheta
cărţile, urmând să le predea, donaţie, la Biblioteca Grădinii Botanice din Iaşi.

La plecare mi-a spus că Ţopa vorbeşte greu româneşte, ceea ce am observat de îndată
şi eu, pentru că soţia lui era nemţoaică şi au vorbit în casă doar în germană. Apoi mi-a
mărturisit cu oarecare bucurie că l-a ajutat în mai multe rânduri la definitivarea, ca exprimare,
a unor lucrări. La un an de la această vizită, profesorul Ţopa a murit şi a fost înmormântat în
Cimitirul aflat într-o margine a Grădinii Botanice din Iaşi. 

Un alt prieten al profesorului Traian Cantemir era profesorul Alexandru Andronic,
autorul cărţii Iaşii până la mijlocul secolului al XVII-lea, Ed. Junimea, 1986, arheolog,
istoric, redactor responsabil al revistei muzeului din Vaslui. La acest anuar a colaborat şi Traian
Cantemir.

Când şi când trecea pe la familia Cantemir doctorul-patriot Vlad Bejan, balneolog și
reumatolog, energic activist cultural, basarabean de origine. A publicat timp de mai mulţi ani,
la Iaşi, „Curierul Ginta Latină” la care am colaborat şi eu. Doctorul Bejan a făcut o călătorie
în Istria şi a publicat o broşură cu titlul Istroromânii. Înainte de a pleca în Croaţia, a stat de
vorbă cu profesorul Cantemir cu privire la zonele populate de rumeri, adică de români.

Când pregăteam cartea Siretul – vatră de istorie şi cultură românească, publicată
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în 1994, l-am rugat pe profesor să scrie ceva despre Elena Niculiţă Voronca. A acceptat şi a
scris câteva pagini intitulate Destin vitreg.

Despre transpunerea basmelor din istroromână în limba literară, am vorbit în articolul
Traian Cantemir şi istroromânii.

Profesorul Traian Cantemir a lucrat o Gramatică istroromână. L-am sfătuit s-o
dactilografieze şi s-o dea cercetătorului Dragoş Moldovanu la Institutul de Lingvistică şi
Istorie Literară din Iaşi. Aşa s-au petrecut lucrurile, numai că Moldovanu s-a declarat
nemulţumit de text, însă nu l-a restituit autorului pentru eventualele îmbunătăţiri. La câţiva
ani după decesul lui Traian Cantemir, fiul său, prof. dr. ing. Lorin Cantemir a cerut
dactilograma, dar Dragoş Moldovanu i-a spus că n-o mai are. Poate că, totuşi, se va găsi
cândva acel text important măcar pentru istoria problemei1

Profesorului i s-a publicat la Editura Junimea, în 1983, cartea Studii de literatură,
de a cărei apariţie era foarte nemulţumit din cauză că, mai mult de jumătate din conţinutul
volumului-dactilogramă a rămas nepublicat, întrucât editura făcea economie la hârtia de tipar.

Profesorul Traian Cantemir a publicat în culegerile Lexic regional (1), 1960, 2, 1967,
glosare regionale din zona Rm. Vâlcea şi din satul Părhăuţi, comuna Costâna, judeţul Suceava.
Şi cele două cărţi ale sale de folclor, (Vâlcea, Suceava) au glosare. Aş vrea să spun că lexicul
publicat în Lexic regional a fost fişat şi glosat în Dicţionarul limbii române şi preluat în
Micul dicţionar academic. În unele dintre lucrările mele de lingvistică am citat adeseori
cuvinte din cele publicate în listele profesorului Cantemir. În ultimii ani era tot mai bolnav. O
suferinţă reumatică l-a chinuit multă vreme, cu dureri insuportabile până la lacrimi. Sta
imobilizat într-un scaun, cu picioarele bine învelite în pături, iar doamna Tatiana încerca mereu
să-i uşureze suferinţa.

Nu mult după deces, fiul său, Lorin mi-a spus la telefon: „A murit tata. Îl depunem
la Capela Cimitirului Eternitatea”. În ziua înmormântării, am prezentat pe scurt viaţa şi
activitatea distinsului cărturar. La câteva luni după acest deces, a trecut la cele veşnice şi
doamna Tatiana.

Scriitorul şi jurnalistul Marius Marian Şolea, de la TVR Iaşi, i-a propus să facă o
emisiune, iar profesorul i-a cerut reporterului ca eu să-l prezint, ceea ce am făcut în bune
condiţii, cum se vede din înregistrarea de pe www.youtube.com

După ce am făcut eu o operaţie de hernie, i-am dat amănunte şi a prins curaj să facă
şi el operaţie de pietre la vezica urinară. I-au fost scoase mai multe biluţe cu ţepi care-i
provocau o mare suferinţă.

Era un om foarte delicat, cu o educaţie germană din familie şi din anii de studii la
Cernăuţi. La un 13 septembrie, de ziua mea, şi-a anunţat vizita şi mi-a adus o frumoasă vază
cu flori. Cuvântul lui era cuvânt, iar ora unei întâlniri nu era niciodată depăşită.

22 februarie 2009.

1 Între timp, textul acestei Gramatici a fost găsit.

17 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, ANUL X, nr. 1 - 2, ianuarie - iunie 2021



Prietenii mei cei iubiți de zei
sau

Vectorii cifrei 9 
toate cifrele 9, finale,

ingrosate în destinul omenirii

Au fost patru: Fănuș Neagu, Radu Cârneci, Ion
Brad și Ion Horea. Dincolo de prietenia noastră – ce
au avut ei în comun? Vârsta morții, sub semnul cifrei
finale 9. Fănuș a murit la 79 de ani; Radu la 89; Ion
Brad la 89; Horea tot la 89 – cu mai puțin de o lună
de a-și rotunji la 90 viața pe acest pământ. Un
amănunt mai puțin cunoscut: cei doi scriitori ardeleni
și cu Ion Dodu-Bălan trei, pe numele lor de botez
erau IOAN. Trecând munții în București s-au adaptat

mediului, la alegere. Dar alegerea lor era sfântă. Doar în nemăsurata prostie omenească
manifestată oriunde și oricum, de autoritățile birocratice dar și de către biserică, după moarte,
pe crucile de la mormânt au fost dezmoșteniți de numele mic dobândit și cu care opera și
memoria lor circulă prin lume. M-am simțit personal umilit și răvășit sufletește la
înmormântarea lui Ion Brad când am văzut că i se pune o cruce la căpătâi pe care scria: BRAD
IOAN. La fel s-a întâmplat cu ceilalți doi: HOREA IOAN și BĂLAN DODU IOAN. Ilustrele
personalități naționale au fost astfel coborâte din neghiobie, incultură și fățărnicie, prin anulare
a gloriei pământești, la banalul administrativ al analfabeților care populează instituțiile
naționale postdecembriste. Măcar rudele să fi protestat și să fi îndreptat pe loc mizeria furtului
de nume,si inserarea lor cu numele de botez la urma,ca la maghiari, dar n-au făcut-o, inhibate
probabil de odăjdiile aurite ale preoților, sau de autoritatea administrației cimitirelor. Dinspre
partea tagmei scriitoricești, dezbinată de un răufăcător, nici o nădejde: n-a avut nici un
reprezentant de onoare la înmormântarea lor. 
ION e exclusiv...român. Nu mai există nicăieri în lume. A dispărut chiar și din patria lui,
Grecia,preschimbat în... IANIS. 

Mari poeți, mari creatori de frumuseți spirituale, cei patru nu au fost iubiți numai de
cititorii lor, de oamenii care i-au cunoscut, ci – mai ales – de zei. Idealul artiștilor – poeți,
sculptori, pictori antici era acela de a crea ceva care să placă zeilor, cei mai exigenți judecători
ai artei. Prin glasul lor vorbesc zeii – Mens divinor – spirit divin – expresie celebră pe care
Horațiu – 65 – 8 î. Cr. – o folosește în Satirae, subliniind convingerea că inspirația este un
dar divin, pentru cei aleși, condiție indispensabilă creației.

Nu știu dacă pe vremea poetului latin numerologia ca pseudoștiință juca vreun rol
în preocupările lor, ca astăzi – două mii de ani mai târziu – la urmașii lor romanii de la Dunăre
și Carpați. În loc de rugăciunea de dimineață și la culcare, la televizoare apar zodiaciștii și
astrologii care își cântă partiturile papagalicești, despre ceea ce va fi în ziua, luna, anul în
curs, pentru fiecare român în parte. Dacă unuia dintr-un milion li se brodește să se adeverească

Romulus LAL
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previziunile, odioșii prezicători se umflă în pene.
O doamnă căreia i-ar sta bine în orice meserie manuală, profilată pe cea de proorociță

susținea că ea prevăzuse pandemia Covid-19 din anul 2020 prin avertismentul că...va fi un an
dificil. Toți anii postdecembriști au fost și vor fi, în continuare, dificili. Televiștii ignoranți o
numesc celebră.

În numerologie se amestecă mai puțini. Sunt manuale, tratate, demonstrații pe ideea
că tot ce mișcă în univers e...calcul matematic. Iar calculele se fac cu numere. Cu cele puține
care sunt: 9 – numărul final. Dincolo de el e...zero. În cultura chineză – curentul filosofic
Feng Shui – spun numerologii, numărul 9 semnifică longevitate. Se potrivește în destinul
celor patru prieteni ai mei. Dar nu vom știi niciodată cum calculează zeii longevitatea. Poate
nu numai în anii trăiți. Poetul Horatius Quintus Flacus a trăit sub speranța de viață de atunci
– doar 57 de ani. Opera creată echivala, probabil, prin compensare, cu...89 de ani. Lui Jean
Nicolas Artur Rimbaud – 1854 – 1891 – poet francez, i-au lăsat doar 37 de ani de viață, dar
eternitate în istoria literaturii universale.

În această paradigmă se înscrie și poetul național al românilor, Mihai Eminescu. Cu
o semnificație tulburătoare: toate datele calendaristice din destinul său sunt marcate de cifra
9. În mitologia vechilor caledonieni – din neamul celților ajunși în Scoția – pronunțarea cifrei
9 era interzisă. Aparținea zeilor. Numărau doar până la 8, reluând cât era nevoie. Este
informația numerologului Marius Popescu. Am aplicat-o în datele personale ale eternului
Mihai Eminescu. Zeii au revărsat asupra lui toate harurile. Zodia cifrei 9 l-a protejat de la
naștere până la moarte. Din informațiile profesorului și criticului literar Mihai Dragomirescu
– 1868 – 1942 – care l-a cunoscut personal pe Eminescu și i-a studiat nu numai opera, dar și
neodihna și aventurile vieții, aflăm că poetul s-a născut în anul 1849 de Crăciun. Până de
curând nu era foarte clar de ce data oficială a nașterii a rămas pentru istorie 15 ianuarie, 1850.
Un cercetător de mare prestigiu, istoricul literar Dimitrie Vatamaniuc a lămurit lucrurile: de
Crăciun, în Bucovina, deci și la Ipotești, se depusese un strat de zăpadă de peste 3 metri.
Ajungerea boierului Gheorghe Eminovici, tatăl, la Botoșani, pentru a înscrie nașterea
pruncului era imposibilă. Legea imperiului Habsburgic era severă: nașterea copilului trebuia
înregistrată cel mai târziu în trei zile. Depășirea termenului era amendată. Când a putut să
ajungă cu sania la Botoșani, tatăl viitorului poet s-a pus în acord cu legea: Mihai s-a născut
”ieri”, pe 15 ianuarie. Tot atunci – se pare – a fost și botezat.

De dragul simetriei – 15 ianuarie, nașterea – 15 iunie, moartea – s-a bătut în cuiele
formalismului și birocrației, o dată istorică, inexactă. Moartea a survenit în anul 1889. Poetul
cel iubit de zei avea 39 de ani. Fotografia care circulă prin lume, făcută la Viena, înfățișează
un chip de zeu, având 19 ani (prima lui ieșire din țară, spre Viena – Berlin, la studii). Astfel
de scăpări s-au petrecut și la case mult mai mari: la Vatican de pildă, cu nașterea Mântuitorului
Iisus. Toată creștinătatea - și nu numai – știe că Iisus Christos S-a născut în anul 1, de la care
începe numărătoarea calendaristică a următoarelor milenii. Calendarul a fost întocmit la
Vatican de către călugărul dobrogean Dionisie cel Mic (Exigul). El a luat ca reper anul
întemeierii Romei,...750.Dar ,a gresit. Anul corect al intemeierii este 753, la 21 aprilie. Iisus
– după toate izvoarele – S-a născut în anul morții lui Irod cel Mare – 37 – 4 î. Cr. – și al
uciderii pruncilor (inclusiv pe al lui personal). Așadar, la răstignire Iisus avea cel puțin 37 de
ani și nu 33, cum susțineau teologii, pe motive de simbolistică a Trinității. Când s-a descoperit
eroarea, s-a hotărât la Vatican să se lase lucrurile așa cum sunt, pentru a nu zăpăci lumea.

Închizând paranteza unor erori calendaristice, voi enumera mari personalități
mondiale marcați ca favoriți ai zeilor prin numărul 9.

Unul dintre cele mai vechi modele umane de trăitori întru credință și adorație față de zei
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și Divinitate a fost chinezul Cung Fu-țzî  - nume latinizat în lumea europeană sub forma
Confucius, filosof, creatorul confucianismului – În centrul căruia stă respectarea tradițiilor și
etica ”iubirea aproapelui și omenia”. Prin învățăturile Mântuitorului, acest principiu a fost
formulat în expresia ”Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți”. Tot el ne-a transmis locuțiunea
cunoscută în lumea creștinismului: ”Nu face altuia ce nu ți-ar plăcea să ți se facă ție”, pus de
români pe rima ”ce ție nu-ți place, altuia nu-i face”. Prin profunzimea lor aceste principii au
devenit milenare. Confucius s-a născut în (cca) 551 și a murit în anul cert (al zeilor) 479 î. Cr.

În mărturisirile lui, filosoful vorbește despre credința părinților sai. Depășiseră
binișor vârsta la care perechile soț – soție procreau, iar ai lui deveneau tot mai îngrijorați că
vor rămâne fără urmaș. Au recurs la rugăciuni fierbinți. Urcau la sfârșitul fiecărei săptămâni
pe vârful unui munte din marginea satului și înălțau rugăciuni zeilor. Rugăciunea le-a fost
îndeplinită. A fost darul Cerului pentru omenire. Au trecut de atunci cca 2500 de ani, iar
parabolele și toate scrierile lui se studiază în sute de institute din toate țările lumii. Rușii,
americanii, francezii, ungurii, germanii au în cadrul  universităților centre de cercetare și
studiere a filozofiei lui. La noi e redusă această preocupare la un curs de la Universitatea din
Sibiu.

În ordine cronologică, lui Confucius i-a urmat – la distanță de cca o sută de ani, un
alt favorit al zeilor – ce își aveau lăcașul pământesc pe crestele Olimpului – loc de aterizare
și decolare a carelor de foc – nemuritorul Socrate. S-a născut, cert, în anul zeilor 469 și a
murit, silit, în anul 399 – de două ori 9. Cei doi antici primiseră de la zei înțelepciunea după
care ar fi trebuit să fie condusă lumea în armonia binelui și a păcii. Nici celălalt grec celebru
– Pericle – întemeietorul democrației și al reconstrucției Acropolei – 490 – 429 – n-a fost
lipsit de darurile zeilor din Olimp: cel mai mare conducător al grecilor din toate timpurile.
Legendele spun că spre sfârșitul vieții a trecut printr-o moarte clinică – cum s-ar zice astăzi –
iar demnitarii din jurul catafalcului au început să-i laude faptele din viață: câte mari construcții
a ridicat, câte bătălii a câștigat în apărarea Greciei, câte școli de arte și cultură a inițiat și
protejat, câți învățăcei din jurul lui au devenit mari demnitari ai statului. Urechea ”mortului”
a fost trează și a auzit totul. Când s-a trezit Pericle s-a arătat profund dezamăgit: ”nici unul
dintre voi nu a pomenit de faptul că în toată domnia mea n-am îndoliat cu voia nici o familie
din Grecia”; (Cu sensul că nu a dat nici o condamnare la moarte).

După apariția creștinismului sub împăratul Constantin cel Mare – Flavius Valerius
Constantinus, 306 – 337 d. Cr. – cultul zeilor din Olimp s-a atenuat până la dispariție. În
Caledonia – vechea Scoție – învățătura zeilor, care se identificau cu numărul 9 și care i-au
învățat pe supușii lor etica BINELUI, a fost integrată în religia creștină prezbiteriană a
”Bunului Simț” sau a ”Bunului Simț Comun”. Puternic factor de civilizație și de sănătate
publică și spirituală.

A fost Iisus Cristos un Zeu întrupat , pentru a deveni mai vizibil și mai implicat în
salvarea morală a omenirii? După toate legendele Nașterii Sale, a faptelor Sale, a înălțării la
Cer, a puterii cuvântului și a voinței Sale par a fi dovezi ale acestei veniri printre oameni. Am
mari îndoieli că scriitorii cărților biblice de-acum trei mii de ani și mai bine, să fi avut fantezia
de a crea întâmplări ieșite din comun, cum ar fi intervenția Sfântului Duh în sarcina sacră a
Fecioarei Maria. Se aflau în circulație printre popoarele antice multe legende cu Fiii Cerului,
cu Carele de foc ce străbat văzduhul cu îngerii care coborâseră printre locuitorii cetăților
Sodoma și Gomora ca să-i învețe cum să muncească și cum să trăiască în spiritul ”Bunului
simț comun”. Ce a urmat se știe. Oamenii i-au batjocorit pe îngeri, iar pedeapsa a fost
cutremurătoare: arderea din temelii a celor două orașe cu locuitorii lor cu tot. Nici păcatul
celor care l-au judecat și răstignit pe Iisus n-a fost iertat. A urmat împrăștierea prin lume a
iudeilor pentru milenii. Prea se potrivesc legendele cu urmările bine cunoscute. Cu toate
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acestea omenirea n-a învățat nimic. Totul se repetă. Biserica creștină ortodoxă cultivă cu
osârdie superstiția pe post de credință, vorbește de ”minunile” pe care le-ar fi făcut
Mântuitorul, contrazicându-L: ”Nu  te-am vindecat eu,ci credința ta”, i-a răspuns Iisus
paraliticului care îi mulțumise. Vrerea Divinității – sub orice formă – nu e minune, ci
împlinirea voinței Sale.

Rezultatul acestei erori de-a răspândi, pe post de educație creștină a încrederii în
minuni este trăirea de zi cu zi a credincioșilor în speranța unei Minuni care să-i facă fericiți.
Efectul e contrar. Bulucul din biserici și gesturile formale de închinăciune cu care îi deprinde
biserica pe creștinii români se contrazic îndată la ieșirea din biserică, prin comportament
bicisnic. Cel mai credincios popor din Europa, după participarea la spectacolele cu plimbarea
sfintelor moaște în pelerinaj e în realitatea palpabilă și vizibilă de anticreștinism. Spectacolul
nu e credință ci butaforie. Credința e o trăire intimă, personală între individ și Divinitate. Nu
te mântui și nu te purifici prin gloată, ci în singurătatea comunicării nemijlocite cu sfântul
Duh, așa cum ți-l imaginezi,cum ți-l personalizezi prin puterea rațiunii ce ți s-a dat.

Zeii – sau Fiii Cerului nu mai străbat Cerul cu carele de foc biblice – chiar sf. Ilie
pare a le fi folosit – ci cu mijloace mult mai moderne: nave discoidale, văzute de mii și mii
de pământeni, circulând cu viteze contrar legilor fizicii cunoscute de om. Dar nici un guvern
din lume nu le mai poate nega. Doar biserica desfide OZN-urile punându-le, probabil, pe
seama Necuratului. A fost cândva omenirea mai aproape de un cataclism, final, ca acum? Nu.
Glasul oamenilor de știință e bruiat de superstiții și propaganda consumismului fără măsură,
a imoralității și sexualității ridicate la rang de virtute. Și-l poate imagina cineva pe sf. părinte
Francisc cu un coif împărătesc pe cap, cu pretenția că ar fi împăratul sufletelor creștinilor?
Doamne ferește. Îngâmfarea și prostia, limita rațională, goana după imaginea goală de
substanță, prețiozitatea indecentă, duc, ca printr-o falie a timpului, în primitivism și pierzanie
un popor transformat în turmă.

Reținem, astfel, că cele mai mari personalități ale antichității precreștine – Confucius,
Socrate și Pericle – au fost marcați, prin naștere sau moarte, ori prin amândouă – cu numărul
zeilor, 9.

Un salt în lumea modernă mai aproape de istoria scrisă: George Washington,
generalul victorios în războiul de independență a coloniilor engleze din SUA. Înaugurează
în...1789, funcția de președinte al Statelor Unite. Moare în anul zeilor 1799. Coincidențe?
Posibil, dar profund grăitoare. În Corsica franceză se naște în 1769 Napoleon Bonaparte. Între
timp, la Paris, în 1789 comunarzii înfăptuiseră Revoluția sub stindardul ”Libertate, Egalitate,
Fraternitate”. Napoleon ”pune mâna pe ea”. În 1799 devine prim-consul și dictator, apoi
împărat. Europa începuse să tremure. Franța se credea mai mare peste lume; până la campania
din Rusia, 1812, începutul sfârșitului.

În 1729, într-un orășel din Germania, la mii de km de Sankt Petersburg, se naște
viitoarea împărăteasă a Rusiei, Ecaterina cea Mare. Visul ei: reconstituirea regatului dacilor,
pe teritoriul statelor  valahe – Transilvania, Muntenia, Moldova până la Nistru. Zeii nu au fost
atunci de partea românilor. Cel ce trebuia să fie regele noii Dacii, mareșalul Grigori
Alexandrovici Potemkin – născut în anul zeilor 1739, moare la 52 de ani, ca o fatalitate pentru
ce putea să fie.

Tot cu voia zeilor, în anul 1889 se năștea Adolf Hitler. 
Ultimele personalități  cunoscute pe toate meridianele lumii și cărora li s-au întins

sub picioare cele mai multe covoare roșii din câți conducători le-au trecut gazdelor pragul au
fost doi români: Nicolae și Elena Ceaușescu. Zeii i-au luat la ei în ziua nașterii Mântuitorului,
25 decembrie 1989. Elena s-a născut în anul 1919 și, la braț cu soțul ei au primit în piept
gloanțele justiției pământești trădătoare. Cei doi încheiau șirul milioanelor de oameni morți
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în cel mai sângeros secol creștin. În loc ca românii să le cinstească memoria, le prelungește
supliciul an de an. Cu acest bilanț, putem trece la enumerarea evenimentelor desfășurate în
aura cifrei zeilor, rămase în istorie și în memoria omenirii: Anul 49 î. Cr., ziua 10 ianuarie.
Generalul cuceritor al Galiei, Iulius Cezar, trece cu armata sa Rubiconul, în Italia. Înfrunta
avertismentul Senatului republicii, să nu ia armata cu el. Mai primise un avertisment mult
mai romantic, pe care îl povestise soției lui, Calpurnia: visase în noaptea precedentă că i se
arătase o femeie goală, răpitor de frumoasă care îl ruga să nu facă pasul fără întoarcere. A
înfruntat și acest mesaj. Cei trei sute de ani de republică romană, de cuceriri și prosperitate au
fost înecați în sângele războaielor civile, ani la rând. Cezar însuși a plătit cu viața. Inițiatorul
asasinatului, chiar fiul lui natural, Brutus. Toți participanții la crimă au pierit, pe rând,
dramatic, în următorii doi ani.

La domnia imperiului roman Iulius Cezar l-a lăsat – în anul 27 î. Cr. – până în anul
14 d. Cr, pe favoritul lui, Augustus (Caius Iulius Caesar Octavianus Augustus). Acesta a refuzat
rugămintea poetului Ovidiu de a-l fi rechemat din exil. Ca și prin glasul lui Horațiu și al lui
Eminescu, și prin cel al lui Ovidiu (Publius Ovidius Naso – 43 î. Cr. – 17 d. Cr.) autorul
elegiilor erotice, vorbeau zeii.În anul 9 d. Cr armata romana condusă de generalul Varus
formata din trei legiuni ,scurtând drumul, printr-o padure din Turinginea, cade într-o
ambuscadă pusă la cale de un german care fusese rang superior în armata imperială, dar care
revenise la ai lui, a fost un masacru fara precedent. Peste 20 000 de luptători romani, care nu
aveau în pădurea deasă loc de manevre, au fost săgetați,iar cadavrele, au fost lăsate pe loc trei
ani.

Primind vestea, Augustus se simtea în pragul unui atac cerebral. Avea să
mărturisească cu amărăciune că anul 9 a fost cel mai rău din viața lui. I-au urmat la tron:
Tiberiu (14 – 37), Caligula (37 – 41), Claudiu (41 – 54), Nero (54 – 68). Declarat ”hostis
publicus” senatul l-a condamnat la moarte. În ultima clipă l-au iertat, dar până să ajungă vestea
bună la el se sinucisese deja, lăsând cu limbă de moarte impresia proprie că ”lumea pierde un
mare artist”. E locul aici și de observația că Nero ar fi persecutat și  ucis și creștinii din Roma.
Am mari îndoieli că ar fi apărut creștini la Roma în anii ”50-60 înainte de scrierea și
răspândirea evangheliilor. Că s-a răzbunat pe evreii bogați care au refuzat să-l mai împrumute
cu bani – pe care se știa că nu-i va mai restitui – e cert. Crimele s-au săvârșit, dar nu împotriva
unor creștini, ci mai verosimil a multor cămătari.

Prin certitudinea faptelor însă, după moartea lui Nero a venit pentru Roma anul...69;
numit și anul celor patru împărați: iunie 68 – ianuarie 69 – Galba (Servius Sulpicius Galba);
ianuarie – aprilie 69 – Otho (Marcus Saiviu Otho); aprilie – decembrie 69 - Vitelius (Aulus
Vitellius); 69 – 79 – Vespasian (Titus Flavius Vespasianus).

Trecerea tronului de la unul la altul s-a făcut prin mari crime, mari vărsări de sânge
și distrugeri. Dacă a fost o pedeapsă a zeilor nu încape îndoială că era motivată. Dar n-a fost
de-ajuns. În același an, 79 – în partea a doua, când pe tron se afla Titus – a erupt Vezuviul.
Cea mai puternică erupție din câte au fost. Aruncase cenușa atât de sus, încât zile în șir a tot
nins cu funingine acoperind trei orașe – Pompei, Herculanum și Stabiae. Mii și mii de morți.
În anul 1749, după 1670 de ani, din întâmplare, prin niște săpături, s-a descoperit un semn.
La o adâncime de câțiva zeci de metri se afla orașul Pompei; aproape întreg. Cadavre de
oameni și animale pietrificate; probele unei vieți în belșug, confort modern, risipă, imoralitate,
cu accent pe destrăbălare .

Cruntă și incredibilă pedeapsă și asupra restului de populație din localitățile din
regiunea Vezuviului cărora le-a șters memoria. Cum au putut italienii –  mai apropiați de locul
catastrofei sau mai îndepărtați, să uite timp de 1670 de ani numele și locul unor orașe antice
dispărute în neant? Evenimentul a rămas în scrierile vremii, Pliniu cel Bătrân (Caius Plinius
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Secundus) 24 – 79, a murit chiar în vremea erupției, iar nepotul lui, Pliniu cel Tânăr (Caius
Plinius Caecilius Secundus) 62 – 113, a scris și a povestit despre evenimentul legat de moartea
bunicului. Dar probabil, și atunci, ca la noi astăzi, lumea nu prea citea, iar jurnalele nu
apăruseră. Dacă de la Roma la Pompei ar fi fost 2 500 de km ai mai zice. Sunt însă doar 250
km. Totuși, au aflat vestea abia după...cca 10 generații. 

O atenție deosebită se pare că au acordat-o zeii Ierusalimului, locurile sfinte ale
Mântuitorului: În anul 1059, la 15 iulie, orașul este eliberat de către cruciați. Victoria lor a
durat doar...29 de ani, după care turcii revin pe vechile poziții. Luptă pentru a-l apăra și a-l
păstra. După 39 de ani de război, în 1099, cruciații susținuți de papalitate îl redobândesc.
Acolo nu e însă nici astăzi pace. Nu trebuie uitat că în drumul lor spre Ierusalim cruciații
devastaseră Constantinopolul și pângăriseră catedrala Sfânta Sofia, după marea Schismă din
1053 dintre biserica de Apus și cea de Răsărit (ortodoxă și catolică). Zeii nu le-au împăcat
nici astăzi. Dar nici nu le-a iertat; pe fiecare în măsură mai mare sau mai mică.

La 29 mai 1453 turcii ocupă Constantinopolul corupt până în măduva oaselor.
Faimoasa Sofia devine moschee. Turcii nu s-au atins de Patriarhia ortodoxă. E tot acolo. Nici
nu s-au gândit să-i islamizeze pe grecii din Fanar sau pe unde or mai fi ei. S-ar fi așteptat
cineva? După căderea Constantinopolului țările valahe au intrat sub suzeranitatea Înaltei Porți.
Nu i-a interesat credința ortodoxă a valahilor, respectând, cca 5 secole, înțelegerile numite
capitulațiuni, reînnoite  periodic de către voievozii ajunși pe tron.

Aceasta e o paranteză lămuritoare, mai puțin explicată tinerilor elevi și studenți de
către istorici, accentul punându-se greșit pe asuprirea voievodatelor valahe de către imperiul
otoman. Ori, fără protectoratul lui, astăzi n-ar mai fi nici urmă de români și de România. Ar
fi fost pradă ușoară pentru ambele imperii rivale – rus și habsburgic. Profund greșită a fost
inocularea în cultura populară, dar și în cea oficială că Brâncoveanu și fiii lui au fost decapitați
pentru...credință. De ce să ascundem adevărul? E adevărat că minciuna la români e un sport
național care ne înrobește mai rău decât orice ocupant străin și vremelnic sub care am trăit.
Osândirea brâncovenilor s-a dat prin aplicarea unei șahade (legi) de pe vremea lui Mahomed,
care prevedea decapitarea ghiaurului (străinului) aflat sub suzeranitatea sultanului și a părții
bărbătești a familiei lui dacă acesta se face vinovat de trădare. Până la brâncoveni turcii mai
aplicaseră o singură dată șahada decapitării, victimă fiind o familie de evrei din insula Creta.
Nici după ai noștri n-a mai fost nimeni decapitat în imperiul otoman. Executarea
condamnaților la moarte se făcea prin gâtuire sau prin tragerea în țeapă. Prin gâtuire au trecut
– doi ani după soarta brâncovenilor – zece bărbați din celebra familie a Cantacuzineștilor, în
frunte cu domnitorul Ștefan, cu tatăl său, stolnicul, și cu unchiul său, Mihail Cantacuzino.
Această cruzime depășește decapitarea. Să nu se aștepte cititorii că vor citi undeva explicații,
dar nici măcar informații despre această cumplită dramă. Probabil și istoricii turci se sfiesc să
vorbească despre ea. Acestora nu li s-a cerut să treacă la islamism pentru că nu era cazul.
Cauza uciderii dinastiei nobiliare și voievodale a Cantacuzineștilor nu erau pârile pe care ei
le făcuseră la Înalta Poartă împotriva lui Brâncoveanu, ci trecerea lui Toma Cantacuzino, fiul
stolnicului, cu trupa de cavalerie pe care o comanda, de partea rușilor în bătălia de la Stănilești,
din 1711. Atunci, Brâncoveanu a fost iertat, dar trei ani mai târziu, când l-au judecat, i s-a
adăugat și complicitatea la dezertarea vărului Toma. 

Povestea cu credința și trecerea la islamism i-a fost propusă lui Brâncoveanu pentru
fiul cel mic, Matei. ”Pe el îl putem ierta pentru că nu este vinovat, dar pentru aceasta trebuie
să treacă la islamism”. Repet, islamiștii nu puteau fi decapitați. Copilul de 12 ani a spus că el
vrea să trăiască, iar pe Iisus din inimă nu i-L poate scoate nimeni. Tatăl lui s-a opus, dar a
pretinde să mai fi rămas cu mintea lucidă după ce asistase la supliciul celor trei crăișori și cu
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ginerele Ianache Văcărescu, patru? Peste puterile oricărui muritor. Pentru copil – sanctificați
cu toții de BOR – tatăl lui era Dumnezeu pe pământ. Și-a pus capul pe butuc. Era 15 august,
ziua Fecioarei Maria.

13 octombrie 1479. Turcii făceau cărțile în Ungaria și în Transilvania. În ziua aceea
forțează Mureșul la Șibot, în apropiere de Orăștie. Le aflase intenția, prin iscoade, Paul
Chinezul (poate ”cneazul”?), comandantul oastei transilvănene, și îi ia prin surprindere. Ucide
tot ce prinde. Zeii fuseseră cu el.

Franța creștină e în centrul universului. Dar de de o sută de ani se afla în război cu
Anglia. Neîncetat, disperat și pe punctul de prăbușire. Se dădea bătălia pentru eliberarea
Orleansului. Venise anul 1429. Francezii aruncă în luptă ultimele resurse. Sunt pe muchie de
cuțit. Zeii le vin în ajutor trimițându-le rezerva lor de aur: o țărăncuță de...16 ani. Ioana d”Arc.
”Du-te”, i-ar fi spus Dumnezeu,”ia comanda, încurajează-i pe luptători și veți învinge”.
Minunea se petrece. Nu era miracol, ci voința divină. Războiul de o sută de ani se încheie.
Regele Angliei vrea capul fecioarei vrăjitoare. Plătește cât trebuie. Un burgund o capturează
dintre cei alături de care luptase. Regele Angliei se răzgândește, nu vrea probabil să-și păteze
mâinile cu sângele unei copile.Îi  plătește pe francezi să o facă ei. Au destui trădători și destui
călăi. Unul dintre cei mai zeloși ucigași este episcopul de Beauvais, slujitor al lui Cristos, pe
nume Pierre Cauchon.  Torturează copila zile și nopți ca să smulgă de la ea mărturisirea că nu
Dumnezeu, ci diavolul o ajutase. ”Diavolul nu ajută pe nimeni, numai Dumnezeu face în
faptele bune”, a răspuns Ioana. Episcopul o condamnă la moarte prin arderea pe rug. Sadismul
tulbură mintea călăului. O arde de trei ori, pe trei ruguri, ca nu cumva să rămână vreo fărâmă
de oscior care să devină moaște de închinăciune. Episcopul era diavolul întrupat. O pată de
neșters  pe obrazul bisericii franceze. Până la urmă dreptatea cerului se arata - credeau grecii
antici.  O fi fost această plată în primăvara anului 2019 când catedrala Notre Dame – simbolul
creștinismului occidental de peste 800 de ani – ia foc din senin și arde.  Fără explicații și fără
superstiții. Zeii sunt cu noi.

În anul 1519 regele Franței Francisc candidează la tronul Imperiului, pe urmele lui
Carol cel Mare. Electorii europeni îi oferă Bula de Aur lui Carol Quintul. Franței îi merg toate
din rău în mai rău. În 1529 pierde Italia, cu resursele ei mari, pe care i-o luase Spania.

Unde se aflau românii în această sarabandă europeană seculară? Cei din Transilvania
erau la „datorie”, în războiul de...30 de ani. Război religios. În numele Mântuitorului și de o
parte și de alta. O rătăcire a minților. Începuse în 1519. Se oprește în 1649, când reprezentanții
beligeranților se întrunesc la Nurenberg, în Germania, inclusiv cei din Transilvania pentru
dezbaterea și semnarea aranjamentelor post-conflict religios.

Nimic de semnalat cu valoare europeană până în anul 1849. Luptele dintre
revoluționarii români și maghiari continuă. Alternează înfrângerile și victoriile. Conducătorul
Ungariei, Kosuth, invită la o întâlnire reprezentanții revoluționarilor români în căutarea păcii.
Participă din partea românilor Nicolae Bălcescu și Cezar Boliac. Proiectul tratativelor viza
constituirea a două armate, una a românilor și alta a ungurilor care să lupte împotriva trupelor
austriece și țariste. Nu s-a ales nimic, ungurii trădând, dar în actul istoric încheiat se precizează
pentru prima dată într-un document internațional cuvântul România. Fără îndoială Nicolae
Bălcescu îl avea în minte și în suflet. Odată cu numele nou al țării, nou și definitiv – zece ani
mai târziu, în...1859. Mica Unire între Moldova și Țara Românească, sub un singur Domn,
Alexandru Ioan Cuza. Slavă Zeilor.

Deocamdată zeii nu ne-au părăsit. Pe 9 mai 1877 Mihail Kogălniceanu, prim
ministru, proclamă de la tribuna senatului Independența de stat a României. Începe războiul
româno-rus împotriva imperiului otoman. Victoria este de partea alianței româno-ruse. O
consemnare în premieră absolută: în vara anului 1879 românii fac prima baie în Marea Neagră
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și plajă pe nisipul litoralului românesc, lung de peste 220 km. Aș spune că darul venea cu
anticipație de la bunicul reginei Maria, țarul Alexandru al doilea al Rusiei. Ne oferea la
Congresul de la Berlin,din 1878,Dobrogea cu ieșire la Marea Neagră, contra a trei județe din
sudul Basarabiei – Bolgrad – Cahul – Ismail, cu ieșire la Dunăre.

În 1919 armata română era la Cernăuți, la Chișinău și...în Buda-Pesta. România Mare
era un vis împlinit.

1939, ziua 1 septembrie. Germania atacă Polonia – începe al doilea război mondial.
La 9 mai 1945 Germania hitleristă capitulează. 9 mai devine ziua Europei. Pentru România,
dublă sărbătoare.

Zeii acordă o atenție deosebită anului 1949. Victoria comuniștilor chinezi; ia naștere
Republica Populară Chineză. Începe scrierea unei pagini noi în istoria omenirii. În 1979 Deng
Xiao Ping declară deschiderea Chinei spre lumea largă. În mai puțin de 50 de ani țara lui
devine prima superputere economică, tehnologică și militară a lumii. Previziunile liderului
chinez pentru centenarul Republicii din 2049: ”China va fi o țară socialistă dezvoltată. În
2025 va fi moderat dezvoltată.” Modestia lor le-ar sta bine și altora.

În 1949, partea răsăriteană a Germaniei, devine Republica Democrată Germană.
Ajunsese prima țară sportivă a lumii. A produs mașina săracilor, numită TRABANT, astăzi
piesă de muzeu. Unele mai sunt încă în circulație. În ultimii ani ai existenței RDG-ului, tânăra
Angela Merkel era secretar al tineretului comunist din RDG; A ajuns cancelar de fier al
Republicii Federale Germane – cea mai puternică femeie a lumii, încă în funcție – după 20
de ani – la începutul anului 2021. Omologul ei din România Socialistă, prim secretarul CC al
UTC , Ioan Toma, a fost condamnat la închisoare pentru 8 ani, pe care i-a și executat, doar
pentru că, prin funcția pe care o avea făcea parte din Comitetul politic Executiv; unde nu a
deschis niciodată gura, pentru că era prea neînsemnat în anturajul greilor partidului. Aceasta
e diferența a ceea ce a fost și ce este. Germania merge înainte cu salturi; România merge
înapoi, tot în salturi. De pe poziția a treia după SUA și URSS în câteva sectoare strategice –
instalații de foraj, foraj mari și la mare adâncime, la fizică atomică și laseri, la producția de
ulei de floarea soarelui – locul doi după SUA, în tehnologiile de fabricație a diamantelor
artificiale și a cristalelor – locul I – etc., în 30 de ani, mergând de-andărătelea, am ajuns pe
locul 144, la egalitate cu Congo. Rezultatul revoluției noastre originale: blestemul zeilor din
decembrie 1989. Mânia lor? Românii aveau pentru prima dată în istoria lor de toate. Dar s-au
răsculat, și-au stricat țara. Apoi au părăsit-o, împrăștiindu-se prin lume. DE-acolo de unde se
află o înjură și votează în ciudă tot ce e mai rău; dacă acolo le merge prost, vinovată e
România.

Avem cei mai mulți morți în accidente rutiere, e din vina vremii nefavorabile; avem
cea mai mare mortalitate a pruncilor din cauza rujeolei, nu sunt vinovați părinții care nu i-au
dus la vaccinare, ci medicii, pentru că nu-i pot salva. Și dă-i cu reclamații, cu văicăreli și
pretenții să le dea statul. Zeii nu prescriu faptele rele.

În 1959 carele lor de foc, în tehnologie nouă, iuți ca fulgerul, se pare că au aterizat
în munții Sierra Maestra din Cuba, ajutându-i pe cei doisprezece revoluționari conduși de
Fidel Castro să elibereze țara de americani și să construiască o țară socialistă, perlă a Americii
de Sud. Celebrul Fidel a murit în patul lui – protejat de zei în cele peste 600 de atentate eșuate
– la vârsta de...la 89 de ani.

În 1969 americanii au transmis prin toate televiziunile din lume că un echipaj de-al
lor ar fi ajuns pe Lună. De ce și-au ales chiar un an sub semnul numărului 9? N-au convins
pe nimeni că ar fi ajuns acolo, decât pe americani. Probe n-au adus pentru că n-au fost probabil
mai departe de deșertul Nevada.

Regretabile rămân, pentru totdeauna accidentele grave cu moartea a două sau trei
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echipaje cosmice.
Și a venit și anul 2019; cu o primăvară plină de speranță. Toată Franța, toată Europa

erau în floare. Aprilie, luna Învierii. Pe 21 erau Paștele catolicilor. Ale ortodocșilor, cu o
săptămână mai târziu, pe 28. Nici o altă sărbătoare nu este așteptată cu mai mare bucurie.
Parcă fiecare creștin renaște în ziua Învierii. Dar în anul acela paștele romano-catolice au fost
mai nefericite ca cele din timpul războaielor. La 15 aprilie Catedrala Notre Dame din Paris,
în straie luminoase de sărbătoare ia foc din senin; îndată după ora 19. Pompierii Parisului s-
au luptat 15 ore cu flăcările.

Catedrala  simbolul creștinismului romano-catolic de peste 800 de ani,fusese in
constructie, construcția a început în anul 1163 timp de 182 de ani. După revoluția franceză
din 1789 iacobinii au transformat-o în ceea ce ei numeau Templul Rațiunii. Napoleon face
ordine și o restituie credincioșilor, pentru ca, în 1804 să se încoroneze ca împărat, în fața
altarului ei. Pe marginea incendiului s-au brodat fel și fel de ipoteze, suspiciuni și legende.
Nimic despre mânia zeilor.

La un incendiu devastator, cum a fost cel din Grecia anului...2019, cu mii de morți,
întins dintr-un hotar într-altul; la un cutremur catastrofal ca cel din Japonia sau Indonezia cu
magnitudini apocaliptice de aproape 9 pe scara Richter; la inundații care au scufundat localități
întregi lumea se aștepta și se așteaptă, pentru că se repetă de mii și milioane de ani. Dar nici
un prezicător, nici un om de știință, nici un scriitor de literatură fantastică n-a avertizat
omenirea că la sfârșitul anului 2019 debutează pandemia ucigașă de Covid-19.

Religiile se schimbă și se războiesc între ele; cetățile se înalță și se prăbușesc; bolile
apar și dispar, pentru a face loc altora. Exactă și veșnică e numai aritmetica școlară a
numerelor: 1 x 9 = 9 (luni, în care embrionul microscopic devine OM); 2 x 9 = 18 (copilul
devine bărbat); 3 x 9 = 27 (bărbatul se cuvine să-și facă familie, pentru regenerarea speciei),
ș. a. m. d.
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recitiri

Titus Popovici, un „fiu risipitor”?

Nici schițele din Viața Românească,
scrise, în 1950, în colaborare cu prietenul Francisc
Munteanu, unul dintre favoriții epocii, nici
povestirile „înflorate” din volumașul Baci Jurca
nu prevesteau romanele Străinul (1955) și Setea
(1958), cele care l-au proiectat pe Titus Popovici
„în categoria autorilor excepționali”, nelipsiți din
entuziastele pomelnice ale criticilor acelor ani
(Oprea 1967 : 69). Văzut, după colapsul

comunismului şi, imediat, după grăbita-i abjurare, drept „un Procopius român” (cf. G.
Dimisianu), duplicitarul Titus Popovici s-a exprimat – prin asumare şi implicare – ca un
scriitor politic fruntaş, culegând, însă, dincolo de privilegii, aprecieri contradictorii după
dezicere, negându-şi, cu furie satirică şi cinism, crezul politic şi văzând în comunism un
„avorton al Istoriei”. Astfel, M. Zamfir, întrebându-se dacă „doar talentul e de-ajuns”?,
conchidea că prozatorul „nu avea nici cea mai mică iluzie despre comunism” (v. România
literară, nr. 19/2005). Alţii, dimpotrivă, sunt convinşi că autorul Străinului „s-a manifestat ca
un comunist” (Nistor 2012 : 152). E drept, „năzdrăvăniile” tinereţii l-au costat. Liber
profesionist după interzicerea dreptului la semnătură, trăieşte din expediente, scrie pentru alţii
(Jacob Popper, Silviu Podină), dar volumul-broşură (Mecanicul şi alţi oameni de azi, 1951)
va fi trimis la topit. Povestirile, din 1955, nu impresionează, trec chiar neobservate, dar
marchează debutul editorial, aducând în scenă „şantierişti”. „Borna” cronologică
(autoimpusă), divulgată într-o însemnare confesivă, pregătind Cartea de la Gura Zlata (1994),
fusese, aşadar, deja încălcată. Peste un an, la primul Congres al Scriitorilor din RPR (1956),
raportul lui Mihai Beniuc anunţa că protagoniştii „noii literaturi” sunt tot consacraţii: prin
Sadoveanu şi Camil Petrescu, prin „pana lor încercată”, „grăieşte viaţa”, sublinia raportorul.
Deşi „lămurit”, reeducat, un Sadoveanu, cu aura scriitorului „vechi”, incapabil de evoluţie,
rămânea un model neviabil. Încât, în regim de urgenţă, noii veniţi vor rescrie istoria, asigurând
ficţiunilor de partid verosimilate prozastică şi eficacitate propagandistică. La douăzeci şi cinci
de ani, publicând romanul Străinul, Titus Popovici se anunţa ca o mare speranţă a prozei
româneşti; intrat iute în manualele şcolare, devenise, aşadar, un reper, prin producţiuni vitezist
„clasicizate”, riscând a fi îngropat sub jetul superlativelor şi provocând o previzibilă
„saturaţie”. Promiţând o carieră strălucitoare şi surclasând vedetele literare ale anilor ’50,
livrând romane „oportune”, plauzibile, rezolvând „corect” (ideologic) problemele litigioase
ale epocii.

Se ştie, Titus (Viorel) Popovici a manifestat un precoce şi declarat interes pentru

Adrian Dinu RACHIERU
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factorul politic ca „formă modernă a destinului”. Iar stilul său epic, pedalând pe economism,
„animare” şi adecvare, creând „iluzia de viaţă”, rimează cu exigenţele literaturii
cinematografice. Compunând harnic scenarii pentru casele de filme, credincios realismului
tradiţional, prozatorul răspundea „necesităţilor imediate”, scria sub presiunea lor, era receptiv.
Avea vocaţie de lider şi era un scriitor angajat, devotat, apropiat de cercurile puterii,
adresându-se unui public, şi el, „în marş”. Politicul era chiar vocaţia sa epică (observa Radu
Enescu). Critica timpului a îmbrăţişat zgomotos clişeele ideologice, conflictul de clasă
estompând tensiunea morală; maniheismul făcea ravagii, vizualizarea tematică cerea un greu
tribut. Om de stânga, Titus Popovici reușea, în acel context, să fie mai puţin canonic, deşi nu
pare hărţuit de puzderia dilemelor estetice sau deranjat de injoncţiunea valorilor nespecifice.
Cu mână încercată, sârguincios, el traversează în plină glorie acei ani, virând apoi spre film.
„Uitat”, părelnic „pierdut pentru literatură” (nota Alex Ştefănescu), inventând pretexte
„nobile” (cf. Al. Oprea), ţinându-se departe de subtilele şi efemerele combinaţii de culise
(iscând zarvă), el nu afişează spaima pentru excluderea din topurile dâmboviţene. La intervale
lungi reintră în atenţie, aşa cum s-a întâmplat cu Moartea lui Ipu (1970) şi, după seismul
decembrist, prin Cutia de ghete; ca să fim drepţi, Titus Popovici a explicat, cu abilitate,
conjunctura, interesat de ceea ce a numit, el însuşi, desacralizarea destinului. Pliat directivelor,
mişcându-se pe direcţia vectorului ideologic, prozatorul culege micile întâmplări şi urmăreşte
– printr-un stil comportamentist – efectele marilor seisme socio-politice, provocând, prin
rupturile istorice, o deviere de la destin. Ar fi o injustiţie, credem, să-l considerăm un scriitor
„expirat”, uitat, mai ales că va urma – necesar şi inevitabil – un timp al reevaluărilor calme.

Străinul se ivea în acea vreme tulbure a prefacerilor sociale, anunţând „drumuri noi”.
Licean inconformist, războindu-se cu „regulile stupide”, Andrei Sabin, un alter-ego al
autorului, traversează – sub un titlu camusian (dar Camus, atunci, îi era necunoscut
prozatorului nostru) – criza adolescentină. El este adolescentul rebel, care se răfuieşte cu
spiritul burghez: contaminat, am putea spune, de „experienţa huliganică”, căzând din paradisul
inocenţei, dorindu-se – cu sinceritate – un erou justiţiar, într-un context de laşitate generalizată,
acceptând jocul duplicitar. Dacă ne gândim bine, aceasta ar putea fi chiar obsesia întregii
recolte literare a lui Titus Popovici, „confiscat” problematic de condiţia individului în
circumstanţele unei istorii viclene, de cunoaşterea de sine şi libertatea opţiunii. Apetitul pentru
frescă (cerând molcomirea naraţiunii) intră în conflict cu ritmul precipitat al evenimentelor,
pe fundalul neliniştilor omului modern. Fronda, romantismul revoluţionar alungă – parcă –
metafizica, nu îngăduie reveria. Andrei era un caz şi căutările lui exprimă drama intelectualului
tânăr, inadaptabil, încercând să nu-şi trăiască viaţa oricum, descoperindu-şi, prin zbateri
lăuntrice, posibilităţile, radicalizându-se. În ediţia revizuită, din 1972, Sabin, un erou eliadesc,
un singuratic orgolios, visând să schimbe lumea, devine ziarist. Prin Străinul, o carte
inaugurală, teme din interbelic (autenticitatea, „experiența huliganică”) revin „într-un context
nebănuit” (Ungureanu 2018 : 251).

Intrând în atmosfera epocii, Titus Popovici se dovedeşte un excelent pictor de medii.
Proiectând o dramă individuală pe acest fundal al anilor războiului (aglomerând personaje
problematice şi secţionând diverse medii), el îşi exercită şi verva satirică. Secretul stă în
raportul ironic pe care destinul, „prins” în capcana unei Istorii concrete, convulsionate, îl
stabileşte cu aspiraţiile, sancţionând falimentul iluzilor. „Setea ancestrală” de pământ,
indecizia celor care „se fac” (într-un moment de răscruce, spulberând „înţelesurile consacrate
ale existenţei”), opţiunea, în fine, se leagă, toate, de speranţă. Şi „rânduiala” pe care o visează
moţoganii (frământaţi de drama pământului) şi adevărul pe care îl vânează Suslănescu, şi
nonviolenţa unei „familii spirituale” (pater familias fiind Găvrila Ursului), chiar şi zbuciumul
ţăranului „lămurit”, Mitru Moţ, (un Ion în alt moment istoric) ţin de utopiile personajelor.
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Setea dezvăluia tocmai ispita monumentalului, un tact rebrenian prezidează scrisul, dincolo
de intenţiile ilustrative. „Bâjbâiala fără rost” a celor din Lunca, pictura gloatei învălmăşite,
patima achizitivă, crizele de autoritate, etica severă şi morala veche (coborând, negreşit, din
lumea ardelenească) conferă verosimilitate. Titus Popovici îşi urmăreşte eroii fără
încrâncenare. Chiar cu o ironie înţelegătoare (cum nota Eugen Simion), în prelungirea prozei
„obiective” ardeleneşti, personajele, râvnind la exponenţialitate, dobândind „caracterele
clasei”. Dar Setea, roman bine cotat oficial, carte „de actualitate” (S. Damian, 1958), primind
Premiul de Stat, apărea în plină colectivizare. Iată ciudatul paradox sau, mai exact, flagranta
„nepotrivire” (Nistor 2012 : 158), Setea, o reuşită frescă a satului ardelean, vorbind despre
împroprietărire în contextul în care asistam la „epopeea colectivizării”. Promisul roman
„epopeic”, anunţat în 1977, nu s-a mai născut, dar Titus Popovici recunoştea că se consuma
o dramă istorică, ţărănimea devenind „altceva”. Iar scriitorul, căutând un „răspuns estetic”, a
înţeles că amânarea sine die ar fi rezolvarea problemei, evitând a subscrie unui „neadevăr
istoric”. Pe care, inevitabil, exegeţii  l-au denunţat retro, numind „falsa psihologie de clasă”
(Simion 1989 : 139) sau „ficţiunea sociologică şi psihologică” (Manolescu 2008 : 981),
respectând, desigur, schema bătătorită a realismului socialist (nou / vechi; confruntare /
clarificare). Tipologiile de bază se regăsesc, viziunea maniheică împarte satul Lunca în două
tabere; o încăierare ce părea inevitabilă va fi curmată de vocea mustrătoare a convertitului
Mitru Moţ, potolind, cu „fermitate partinică”, zicea tot S. Damian, „moţoganii”. Ajuns la
înţelegerea politică a evenimentelor, Mitru Moţ apare ca „un Mitrea Cocor cu mai multă viaţă
interioară”, observa Eugen Simion. Impresionează, însă, statuara Ana Moţ, inflexibil personaj
„slavician”, un simbol al lumii vechi, pe gustul moraliştilor ardeleni; sau, în viziunea lui D.
Micu, „un Ion în variantă feminină” (Micu 2000 : 471). Cuplul Teodorescu-Suslănescu,
simetrizat, exprimă forţele în conflict. Primul, căpitan în rezervă, întors de pe front, luminat
politic, reprezintă omul nou într-o nouă lume; deşi simte „vânt de înnoire”, profesorul de
istorie Suslănescu rămâne retractil şi temător, dezorientat, indecis. În pofida infuziei de
autenticitate, constrângerile realismului socialist se simt. Dihotomia pozitiv / negativ îşi cere
tributul, aducând în scenă, odată cu precipitarea evenimentelor, „personaje juste şi artificiale”
(Simion 1989 : 138). Alături, să recunoaştem, de memorabilele pagini consacrate intelighenţiei
ardeleneşti din micul oraş transilvan sau cele dedicate lumii ţărăneşti, de un descriptivism
care impune prin firesc. Totuşi, C. Regman vedea în Setea „un roman eroi-comic”, subliniind
„vocaţia sarcastică şi caricaturală”.

O binevoitoare ironie, pe fundal dramatic, se adânceşte în povestirea Moartea lui
Ipu. Aici, un om „de nimic”, slab de minte, un inocent (Ipu fiind „nebunul satului”) era
sacrificat; i se cere să renunţe la viaţă pentru a salva alte vieţi (satul este sub ocupaţie germană).
Jocul e împins în farsă; dilatarea realităţii (din unghiul naratorului infantil), repetiţia
înmormântării, tocmeala pentru un „pământ bun” vorbesc despre „războaiele” inocenţei. Ipu,
plătind pentru neamţul ucis, având „cinstea” de a salva satul, este victima laşităţii celorlalţi,
al nevolnicilor, străini de vocaţia eroicului. Sancţiunea adolescentului („micul Napoleon”) se
desfăşoară pe scenariul unei reverii puberale, plonjând în ludic şi fantastic, maturizându-l
brusc, în timp ce Ipu, salvat prin jocul întâmplărilor, recade în vechea condiţie. Furiile
justiţiare, „fantasia”, aventurile imaginaţiei se consumă în gol; mai apăsat decât în alte ocazii,
scriitorul anulează, astfel, constrângerile realismului prin farsă, declanşând mecanismul
parodic. Vechile sale căutări, încercând a afla un „răspuns estetic” transformărilor pe care le
suporta ţărănimea, a revoltei celor inactivi (revoluţionari „de bibliotecă”) suportă şocul unei
sentinţe, rostită de copilul-acuzator: condamnarea la moarte!

În fond, Cutia de ghete (1990) era tot „cronica unei morţi anunţate”. Un roman
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satiric, „o povestire banală” (zice autorul), aducând în scenă, fireşte, un personaj banal. O
depoziţie, cu necesarul coeficient de caragialism al societăţii noastre, fiindcă altfel – suntem
preveniţi – nimeni nu va crede că aşa ceva a fost posibil! Societatea noastră comunistă, un
hibrid între stalinism şi caragialism (cum anunţa Belu Zilber), ar ţinti rizibilul dacă situaţia n-
ar fi fost chiar tragică! Despre acest moment al speranţelor înşelate (fără a mai fi vorba despre
o revoltă juvenilă ca la Andrei Sabin, trecând de la romantismul „gol” la implicarea
revoluționară forțată, fără a restrânge biograficul la spiritual şi fără a mai recurge la salvatoarea
„trăire în interstiţii”, sfidând prescripţiile epocii), raportează romanul lui Titus Popovici. El
vine într-un moment de năucitoare schimbare a perspectivei, provocând o „descumpănire
referenţială” (cf. M. Papahagi). Literatura nu mai înlocuieşte discursul politic şi nu ascultă,
cu sfioşenie, terorizată de „nevroza publicării”, de „indicaţii”, supusă forţei modelelor,
cochetând cu esopismul. Anecdotica lui e culeasă din imediata noastră vecinătate, din „deşertul
agreabil” de care ne-am despărţit. Sunt „amintiri bolnave”, de o obligatorie platitudine, dintr-
un context al „siguranţei” (când totul era programat şi prevăzut, minus sfârşitul lamentabil al
dictaturii bicefale!). Romanul vrea să fie istoria unui atentat (doar gândit), „cel mai iubit fiu
al poporului” fiind, de fapt, „cel mai omorât conducător”. După cum protagonistul, un mărunt
funcţionar, se iluzionează cu putinţa saltului de la condiţia modestă de „fiinţă inconsistentă”,
invizibilă, la cea de salvator al patriei, purtând o nobilă povară: misiunea de a-l omorî pe cel
Mare, pentru a îndulci existenţa celui mic, copilul aşteptat. Ion Popescu, eroul nostru (e vorba,
desigur, de un eroism invers) traversează o istorie abreviată şi îşi ia în serios rolul: aduce
propria-i banalitate la perfecţiune şi începe, în vederea atentatului la care visează, un
conştiincios antrenament. Dar când el devine posibil, totul cade în farsă. Iar călătoria în
tramvaiul îngheţat („cu fetiţa”, Loredana – cea fără noroc – fiind adăpostită, moartă, într-un
minuscul sicriu: cutia de ghete) prilejuieşte prozatorului notaţii acide, accente sarcastice şi
repetiţii (stânjenitoare, pe alocuri).

Să amintim şi delirul verbal (fireşte, voit) al romanului. Tiranica limbă de lemn e
prea la îndemână şi Titus Popovici, neferindu-se de excese, vrea să reconstituie epoca, aducând
în prim-plan, cu toate riscurile, limbajul ei. Colecţia de clişee, repertoriul automatismelor se
insinuează, pilotând sărăcuţul epic, în pofida distanţei sarcastice şi a dialogurilor şarjate.
Curiosul experiment, aproape imprevizibil la un autor care se nutrea cu sevele realismului
tradiţional, trage după sine multe păcate, dintre care, nu chiar ultimul, ar fi cel al supralicitării.
Ascuns în spatele lozincilor (care strivesc, deformează, nivelează), personajul înseriat rămâne
prizonierul propriei sale condiţii, confiscat de această maree verbală, asigurându-i „reducţia
la anonimat”.

Ca scriitor, Titus Popovici n-a iubit revoluţiile formale; tot bătrânul realism rămâne
salvator, paginile sale adăpostind „o reflecţie partizană”. El scria în replică şi înţelegea că
„politica este destinul modern”. Cu acest crez la îndemână, cel sanctificat cândva de manual,
reproşând chiar reacţiile „prea favorabile” (cum aflăm dintr-un interviu din Flacăra de
altădată), revenea spectaculos. Reînnoadă Cutia de ghete firul marilor succese de altădată?
Sunt scenariile lui Titus Popovici, cu atâtea personaje navetiste (trecând de la un titlu la altul),
tot atâtea romane sacrificate? Greu de spus. Important e că scriitorul n-a făcut din aşa-zisa
uitare o obsesie necreatoare. Şi aşteaptă, pentru o justă evaluare, o altă meteorologie a
recepţiei, în care calmul judicativ nu va îmbrăţişa frenetic dureroasele polarizări politice
(excomunicând, regretabil, atâtea valori în numele unui păgubitor maniheism). Dar, repetăm,
Titus Popovici rămâne foarte îndatorat conjuncturii, purtând greul păcat de a fi produs „romane
false scrise cu talent” (Ștefănescu 2005 : 285). Adică, respectând schemele psihologiei de
clasă, propunând – în numele viziunii partinice – rezolvări „corecte”, oferind scrieri veridice,
fiind eficace (constata Eugen Negrici) „în plan propagandistic”. Încarnând, astfel,
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abstracţiunile ideologice, insuflând viaţă utopiei.
Marea problemă a posterităţii sale rămâne, însă, credibilitatea. În Cartea de la Gura

Zlata, un jurnal croit într-o „singurătate voită”, prozatorul-coseur încerca să ne asigure că nu
poate minţi. La relectură, cărţile sale impun prin siguranţa tonului, pictura de medii, detalii
lingvistice ori gestuale, priceperea de a construi epic pe spaţii întinse etc. După cum,
maniheismul tipologic şi impostura istorică grevează şi falsifică demersul celui care obţinea,
după o audienţă, „dezlegare de semnătură” de la Dej. Dar tot el, ca „bun tehnician epic” (cf.
Marian Popa) dădea tonul rescrierii Istoriei. Poate că anumite personaje (cazul şovăielnicului
Sandu Suslănescu, tratat ironic) s-ar recalibra, noii lectori refuzând / necunoscând presiunea
reţetarului epocii (conflictualizare, conformizare), descoperind o undă de tragism acolo unde
autorul blama grosier intelectualismul burghez.

În pofida depoziţiilor, nu puţine, sinceritatea lui Titus Popovici, scriitor de curte,
„unul dintre permanenţi” (Popa 2001 : 220), rămâne îndoielnică. N-am putea crede, de pildă,
că el a intrat în nomenclatură („abonat” fiind la un loc în CC) doar pentru a se documenta,
„descoperind” târziu totalitarismul primitiv. Bănuind că va fi privit cu suspiciune, scriitorul
însuşi, resemnat, părea a fi de acord că efortul său scriitoricesc se va dovedi „o trudă inutilă”.
Totuşi, dispariţia sa neaşteptată, chiar dubioasă (29 noiembrie 1994) a precipitat recuperarea
unor manuscrise, în zodia revizuirilor (morale, îndeosebi) şi a exploziei literaturii-documentar,
cu iz memorialistic. Disciplina dezordinii (1998) reconstituia alert, pe un ton persiflant, un
tablou coşmaresc şi atmosfera plenarelor de altădată, când timpul era „dizolvat” iar mâinile
„se ridică şi se lasă automat”, însoţind rafalele de aplauze, scandări, ovaţii. Promisele
dezvăluiri se restrâng la acest prim volum, developând portrete şi destine (cazul „tovarăşului
Haş”), aflând în fostul membru al CC un sarcastic cronicar al epocii, ridiculizând delirul
propagandistic, festivismul ceauşist şi folosind el însuşi, excesiv, limbajul de lemn, împins în
sordid şi grotesc. Cartierul Primăverii (Cap sau pajură) apărea în acelaşi an, fiind un roman
cu cheie. În „pelimetrul” faimosului cartier, Titus Popovici dezvoltă caricatural o anecdotică
ţinând de folclorul politic, de teme tabuizate, oferind detalii picante. Întâmpinată cu entuziasm
de Alex Ştefănescu, această povestire „lălăită”, „demult gândită” (cum ne asigura prozatorul
în diverse ocazii), se vădeşte o satiră căznită (cf. Marian Popa), blamând – prin revărsarea de
lavă verbală – impostura, cinismul, primitivismul comunismului real.

Pe scurt, liderul partidului unic, Vasile Vasiliu Roşioriidăvede-Lică (alias Gh.
Gheorghiu-Dej), constatând că ar trebui „să eziste mai multe forţe” cere lui Costache Bălănuţă,
fost politician burghez, să puie „pă picioare” un partid de opoziţie. Dincolo de intruziunile
auctoriale, şi ele în exces, satira lui Titus Popovici se dezlănţuie cu furie (constata tot Alex
Ştefănescu), trezind serioase şi îndreptăţite rezerve în privinţa credibilităţii. Dacă, sub un titlu
camusian, e drept fără nici o tangenţă cu abulicul Meursault, „străinul”-rebel Andrei Sabin,
un inadaptabil, intrând, în versiunea revizuită, în tagma „dumiriţilor”, ca erou revoluționar,
îngăduia prozatorului o acumulare de evenimente, cu inserţii autobiografice, pe calc partinic
(falsificând perspectiva), nici Setea, ca roman al reformei agrare, construit pe tiparul
circularităţii, cu tabere în conflict, ajungând – prin Mitru Moţ – la înţelegerea necesităţii
istorice şi, cu atât mai mult, parabola din Moartea lui Ipu nu evită bluff-ul, „sacrificatul” Ciupe
Teodor asistând la o repetiţie a ceremoniei. Şi, mai grav, mistificând Istoria.

Cât priveşte producţia postdecembristă, cu numeroase inserţii memorialistice,
simţindu-se „cu musca pe căciulă”, Titus Popovici (un boier roşu) dovedeşte curajul post-
festum al unui profitor al vechiului regim, satira sa politică punându-l într-o „postură etică
jenantă” (Cristea-Enache, 2001 : 128). Sunt cărţi „semiautobiografice”, „perverse”, lăudate,
spuneam, de Alex Ştefănescu, cel care vedea în Titus Popovici adevăratul cronicar al epocii,
recunoaşterea acestui statut, zicea criticul, întârziind nepermis. Dar o precizare se impune:
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titlurile din recolta ultimă, postumă, au apărut la editura Maşina de scris, păstorită, se ştie,
chiar de Domniţa şi Alex Ştefănescu. Nu putem ignora siguranţa prozastică, ochiul
cinematografic scanând gesturile expresive, apetitul pentru vizualizare etc. Memorialist,
dramaturg (v. Passacaglia, în 1960; Puterea şi adevărul, 1973, scenarizată filmic), îngrijindu-
se în ultimii ani de o revistă-hobby (Vânătorul şi pescarul sportiv), evadând, sadovenian, în
lungi partide de vânătoare şi pescuit, cochetând, ca scenarist, cu o filmografie bănoasă,
bucurându-se de o înaltă protecţie, Titus Popovici părea „pierdut” pentru literatură. Comme-
back-ul său, deşi spectaculos, lasă un gust amar. Un „aliniat”, aşadar, vituperând când apărea
brebaniana Bunavestire, retras apoi într-o „singurătate voită”, anunţându-ne duplicitar că,
epicizând, cu har evident, nu putea depăşi pragul anilor ’45-’46. Promiţător la start, Titus
Popovici, plonjând, în final, în caricatural, impunea, în plin stahanovism literar, alături de
alţii, observa N. Manolescu, miturile începutului regimului comunist la noi, falsificând şi apoi
rescriind, în alt chip, şarjat, istoria. Cu observaţia că, prin veridicitate, senzaţia de minciună
şi fals istoric se estompează, constata E. Negrici. După unii doar „talent mediocru”, Titus
Popovici încearcă restitutiv-demitizant, portretizând savuros, livrând detalii picante din
folclorul politic, „desfiinţând” prin grotesc etc., să răzbune compromisurile eului biografic.
Chiar dacă pionieratul său prozastic, rescriind Istoria, oferea „un certificat de naştere fals”
comunismului românesc (Manolescu 2008 : 979), chiar dacă, sacrificând alte posibile romane,
s-a ilustrat cu hărnicie în „patriotismul monumental”, retribuit în consecinţă (film istoric,
serialul TV Lumini şi umbre, în 18 episoade, eroi justiţiari, scenarist de mare succes), n-am
putea subscrie propriei opinii, după care scrisul unui ins tobă de întâmplări (situaţii, momente,
profiluri), acum „desecretizate”, ar fi „o trudă inutilă”. Răfuiala sa cu nomenklatura, după ce
s-a bucurat de mari onoruri şi înlesniri, trasă, cu ferocitate satirică, în registru grotesc, lasă,
însă, un gust amar, moraliceşte judecând. Dar scriitorul ne prevenise: cărţi din categoria artei
pure nu ştia să scrie! În pofida naturii ardente (temperamental vorbind), primele cărți au „lustru
clasic” (Oprea 1967 : 73), vădind sobrietate și calm epic. Oricum, el a tratat „printre cei dintâi”
marile evenimente, ispitit de frescomanie, cultivând apolinismul ca mască, șarjând violent în
ultimele titluri când, devoalând voluptuos istoria secretă a clasei politice, pare, în ochii unora,
un talent mai viguros decât Petru Dumitriu (Ungureanu 2018 : 252). Ca romane
„memorialistice”, ele dezvăluie, în registrul tragicomediei, nu doar convulsiile unei societăți
cultivând „minciuna oficială”, ci propria-i dramă, privită cu autoironie și sarcasm.
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Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti.
Manolescu (2008) : Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Editura

Paralela 45, Piteşti.
Micu (2000) : Dumitru Micu, Istoria literaturii române de la creaţia populară la postmodernism, Editura

Saeculum I.O., Bucureşti.
Nistor (2012) : Viorel Nistor, Puterea sau adevărul, în Pactul ficţional şi istoria. Repere ale romanului

politic românesc postbelic, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.
Oprea (1967) : Al. Oprea, Titus Popovici, în Mișcarea prozei, Editura pentru literatură, București.
Popa (2001) : Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. II, Fundaţia Luceafărul,

Bucureşti.
Simion (1989) : Eugen Simion, Scriitori români de azi, IV, Editura Cartea Românească, Bucureşti.
Ștefănescu (2005) : Alex Ştefănescu, Istoria literaturii române contemporane (1941-2000), Editura

Maşina de scris, Bucureşti.
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32 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, ANUL X, nr. 1 - 2, ianuarie - iunie 2021



…Certitudini controversate…
(Alecsandri, pretext de polemici false?)

Argument
Impresionat de entuziasmul nativ şi frumos

educat al universitarului dr. Ioan Dănilă din Bacău,
am lăsat frâu liber îndemnului interior de a-mi
exprima o opinie – subiectivă dar dreaptă – despre
îndelunga şi apăsata preocupare a domniei-sale:
Vasile Alecsandri şi Bacăul.

Vasile Alecsandri este numele care mi s-a imprimat în memorie încă din primară.
Eram în clasa a III-a, la Şcoala din com. Cetatea (lângă Rădoieşti), jud. Teleorman, iar Domnul
Tănase Apostolescu, eu fiind deportat din Basarabia ocupată de ruşi, mi-a dat, într-o zi, din
dulăpiorul-bibliotecă al şcolii, o carte; s-o citesc şi să-i spun ce cuvinte nu înţeleg: Amintiri
din copilărie. Am înţeles, şi atunci, că nu întâmplător! Nu numai că am citit-o repede, dar i-
am şi „tradus” toate regionalismele al căror sens literar Domnul doar le bănuia. Şi, după
Creangă, mi-a dat, spre lectură, un volumaş de Poezii de Vasile Alecandri, care mi-a rămas
„prieten”, mai cu seamă că mama, arar, fredona un cântec pe versuri – am aflat cu surprindere
– de Vasile Alecsandri: Rodica. Dar, abia în facultate, V. Alecsandri mi-a intrat definitiv în
suflet, prin admirabilele cursuri, calme şi intelectual precipitate, oficiate de un ilustru, al meu,
profesor: N. I. Popa. Chiar în vremea aceea se găsea în Librăria „Cartea Rusă”, ediţia tipărită
la E.S.PL.A., Bucureşti, 1954, V. Alecsandri, Poezii, col. Clasici români, două volume,
îngrijită de G. C. Nicolescu şi cu o amplă Introducere de N. I. Popa.

Şi acum, constat, fără surprindere (dar puţin mirat de supradimensionarea, repetată
obsesiv, a argumentului demonstrativ care ar trebui, în împrejurări normale, se să impună
fără... insistenţe), efortul, remarcat de atâţia, al d-lui Ioan Dănilă, în a înstăpâni un (alt...)
adevăr biografic legat de V. Alecsandri. Merituos efort, indiferent de rezultate!...

M-am folosit, zelos şi interesat, de câteva surse de referinţă, fiindcă opinia mea n-
are dreptul să fie altceva decât o susţinere a concluziei Dicţionarul(ui) Literaturii Române de
la origini până la 1900 (Editura Academiei Române, Bucureşti, 1979, pag.22): „Literatura
română modernă în afara prezenţei, covârşitoare, a lui Alecsandri, nu e de conceput”. Aşadar,
am avut în vedere: Ioan Dănilă, Alecsandri, din nou acasă (2017), Ioan Dănilă, Casa din
cuvinte... (2018), Ioan Dănilă şi Dumitru Brăneanu, V. Alecsandri, polimorfismul vieţii şi
operei, 2 volume (2019), precum şi luări de poziţie, pledoarii, controverse, precizări
„necesare”, istorii „triste”, din reviste cunoscute: Vitraliu, Plumb, Convorbiri literare,

Gruia NOVAC
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Activitatea literară (Lugoj), Expres cultural, Ateneu, dar şi Introducere(a) lui Eugen Simion
la vol. Poezii de V. Alecsandri, vol. I, 2019. Şi, nu mai puţin, amabilitatea omului şi
cercetătorului Ioan Dănilă, cu care am convorbit adesea...

Opinia mea, însă, abia acum începe...
*

Discuţiile, voit combative, în jurul locului sau datei naşterii unor scriitori români,
mai tulbură, când şi când, adesea spre hazul multora, şi-aşa puţin întinsa oglindă a lacului
literar românesc, care, după ritmul inexplorat al unei maréi cu program ezoteric, potopeşte
arar suprafeţe ale unei istorii literare cu unele rădăcini plauzibile doar...

Obiceiul nostru, în starea veche levantină, în care dacă nu a vem o pricină pentru
strămoşeasca trăncăneală o căutăm, o iscăm şi în loc să fim autentici, dar conştient autentici,
punem înainte orgoliul, pentru ca apoi, întreagă, ne dăm străduinţa în a izbândi cumva... În
atari împrejurări, aproape că nici nu mai interesează pe nimeni rezultatele, acestea fiind oricum
imprevizibile, ci tevatura care sporeşte precum laptele pus la fiert, nesupravegheat. Cam asta
ar fi şi cazna unor băcăuani, care-şi încrucişează „argumentele” pentru o cauză tranşată de
ceva vreme, prin acceptarea tacită a unei soluţii zglobii, „oferită” nouă, urmaşilor, de petulanţa
adolescentin-tinerească a inubliabilului Alecsandri.

Cunoscută fiindu-i scrupulozitatea (vă rog, să nu-i zicem tipicărie), G. Călinescu –
oricât de ofuscaţi s-ar arăta nişte tineri moderni şi foarte... aerisiţi – nu poate să nu fie luat în
serios, mai cu seamă că „e la curent” şi cu datele „manipulate” azi, când de o tabără, când de
cealaltă, istoria literară aşezată nearătându-se deranjată de caracterul bengalic al confruntărilor.
„În privinţa datei naşterii lui V. Alecsandri (o „mărturie de mitrică” dă ca dată a naşterii 14
iunie 1818) a fost discuţie aprinsă şi nu ne mai rămâne decât să acceptăm una, mai probabilă,
aleasă chiar de poet, aceea de 21 iulie 1821.” Până aici, totul mi se pare a fi... în regulă. „A
fost discuţie aprinsă...” ne glăsuieşte Călinescu, ceea ce înseamnă că „duelul” de acum nu e
primul şi... cine ştie! Dar să mai punem însă paie pe... foc! „Ivirea la viaţă a fost romantică.
Fugind de răzmeriţă înspre munţii Bacăului, mama îşi împlini rostul în căruţă, păzită de
departe de patru slugi înarmate, sub vehicul fiind culcuşul tatălui.” (G. Călinescu, Istoria
literaturii române de la origini până în prezent, ediţia a II-a, rev. şi adăug., pref. de Al. Piru,
Editura Minerva, 1982, Bucureşti, pag. 281, col. 2 sus.)

Istoricii literari serioşi cunosc foarte bine chestiunea „în speţă” şi de aceea nici nu se
angajează într-o dezbatere cu final sigur sterp. Nici un final nu poate fi radios atunci când
zbaterile belicoase au drept punct de plecare orgoliul nesustenabil şi a cărui armă e doar
maledicţiunea, dirijind „bătaia” de la înălţimea acestui stindard... Şi e cu atât mai lipsită de
înţelepciune o asemenea dispută, cu cât, se pare, au fost depăşite limitele admise de o amicală
„trântă dreaptă” (cum ar fi, şi nostim, şi firesc s-o socotim!). Mulţi alţi scriitori notorii au fost
în centrul unei asemenea controverse; iar dacă ecourile de demult ne mai încântă doar, locul
lor în ierarhia dreaptă a istoriei literare – de la noi şi de... aiurea – n-au fost clintite nici măcar
în glumă. De ce s-ar întâmpla asta cu „Bardul din Mirceşti”? Cu „Regele Poeziei”? Dacă i-
am afla, cu adevărat (dar nu se va întâmpla asta!), locul real al naşterii şi data netăgăduită a
venirii pe lume, credeţi că s-ar schimba destinul celui care, la Paris, ascultând „lecţiile” de
anatomie despre oasele parietale, citite de Ion Ghica, înainte de un examen, căsca de-i trosneau
zgomotos fălcile? Nu şuguiesc. Cei doi distinşi băcăuani, domnii Ioan Dănilă şi Liviu
Schipor, ar trebui să-şi dea mâna, socotindu-se, deopotrivă, iubitori ai lui Alecsandri şi
admiratori ai masivei şi încântătoarei lui opere, de care nu prea amintesc în „dispută”. Însuşi
Dom Bazil, de-ar fi de faţă şi în cunoştinţă de sfadă, ar arunca, gâlgâind de râs, prosopul în
mijlocul... ringului!

Mulţi au uitat sau o fac pe-a uitucii că, mai cu deosebire în vremuri mult de demult,
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mitul, fără să ştie ţăranul ce e acela, întreţinea legătura cu cei de ieri, păstrând astfel, ca pe o
comoară scumpă, moştenirile de la cei duşi... În Moldova, cel puţin, Ştefan cel Mare şi Sfânt
e etalonul vechimii. Stejarul cela e de pe vremea lui Ştefan! Pe movila ceea a poposit Domnul
Ştefan! Mai ştii podul cela de piatră de la Cănţălăreşti? Peste el a trecut cu alai Domnul cel
Mare! Aţi auzit de Codrii Cosminului? Da’ pe la Vadu Moldovei aţi trecut? Acolo şi-o adăpat
Măria Sa calul lui năzdrăvan. Da’ câte altele? Şi-atunci, de ce n-ar fi şi „Fântâna” din Valea
Budului – Bacău de pe vremea lui Conu’ Bazil? Că-i doar mai aproape, mai încoace, spre
vremea noastră... Casa, din Bacău, în care a trăit V. Alecsandri (s-a şi născut)? Biserica
„Precista” în care, se spune, a fost botezat? Fântâna de la Valea Budului, în preajma căreia s-
a petrecut miracolul unei naşteri excepţionale? Cât timp va mai dura până când orgoliile
„obiective” vor fi îngropate? Faptul cert e că V. Alecsandri... trăieşte, în pofida tuturor
„duelurilor” de operetă prezente ori, doamne fereşte, venitoare!... Îşi închipuie cineva,
vreodată, literatura română cu Alecsandri absent?! Ce abis! Dar dacă se năştea la Sadagura?!...

De ce n-am face un (mic) ocol şi pe la cei „bătrâni”? William Shakespeare, de
exemplu (oare câte din puţinele date sumare din biografia sa sunt certe!?), nu pregetă să ne
sfătuiască şi azi: „Dă ascultare înţelepciunii, nu mâniei tale!”; iar un adevărat posesor al
Premiului Nobel (1925), Bernard Shaw, ne aminteşte clar: „Natura nu suportă pustietatea;
acolo unde oamenii nu ştiu adevărul, ei umplu golurile cu presupuneri”.

„Căci întreb, la ce-am începe să-ncercăm în luptă dreaptă...” (M. Eminescu)
Dă, Doamne, bine!

5 septembrie, 2020
Bârlad
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Multiuniversul și lumea morților 
ca închisoare Steampunk

Despre lumile lui Philip Pullman

În trilogia Materiile întunecate, Philip
Pullman construiește multiversuri. Există mai
multe lumi descrise în cele trei cărți, lumi care
există simultan. Lumea care ocupă cel mai mult
spațiu narativ este lumea Lyrei, urmată de lumea
lui Will, lumea orașului Cittagazze, lumea
morților, lumea gallivespianilor, lumea mulefa,

Republica Edenului, Regatul Edenului și alte câteva lumi minore care vor apărea, în firul
narativ, doar ca ferestre posibile deschise accidental de Will. 

Lumea Lyrei Bellaqua este prima dintre lumile descrise și cea în care se petrece cel
mai mult din firul narativ, ocupând primul dintre volumele trilogiei, Luminile Nordului. Este
împărțită, politic, în țări, Anglia fiind țara în care începe acțiunea, dar se fac referiri geopolitice
la Muscovy, Sankt Petersburg, Tartary, Laponia sau culturale (Oxford, vinul de Tokay etc.).
Continentul nord american este împărțit în națiuni ca Beringland, Noua Spanie, Noua
Danemarcă, Texas etc. Geografic, una dintre diferențe, raportată la lumea noastră este
suprafața acoperită cu apă, mult mai mare în lumea Lyrei: Marele Ocean Nordic, Oceanul
German, Marea Baltică, Marea Albă, Oceanul Arctic, Oceanul Atlantic, Oceanul Pacificator,
Marea Mediterană, Marea Laptev, Marea Kara, Marea Neagră, Marea Barens, Marea Beafort
etc. Cele mai multe dintre aceste mări au corespondent în realitate, chiar dacă, lingvistic, au
suferit modificări. Corespondența cu realitatea se extinde și la nivelul sistemului solar. În
lumea Lyrei sunt șase palnete cunoscute care se rotesc în jurul soarelui. Planeta Pământ are și
o lună care orbitează în jurul ei. Mai există două planete numite în romane: Venus și Marte,
iar sistemul solar face parte din galaxia numita Calea Lactee. Într-o notă de la începutul
primului volum, Pullman scrie: 

”Luminile nordulului” este primul volum dintr-o trilogie. Acțiunea cărții se petrece
într-un univers asemănător cu al nostru, dar în multe feluri diferit. Povestea din al
doilea volum ”Pumnalul tăinuit”, se deplasează în trei universuri: universul din
”Luminile nordului”; universal în care trăim; un al treile univers care diferă și el în
multe feluri de cel pe care îl cunoaștem. În ”Ocheanul de ambră”, ultimul volum al
trilogiei, povestea se mută din nou între mai multe universuri.1

Una dintre cele mai importante trăsături ale lumii Lyrei este prezența daimonilor.
Fiecare ființă umană are propriul daimon care poate lua forma unui mamifer, pasăre sau
insectă. Daimonii au, de regulă, sexul opus față de omul căruia îi aparține. Daimonii adulților
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au o formă neschimbată, în timp ce ai copiilor își pot schimba forma permanent. În lumea
Lyrei prezența vrăjitoarelor care zboară cu ajutorul crengilor de pin este normală, la fel ca
existența urșilor polari care vorbesc și poartă armură sau a spurcăciunilor de stâncă, ființe
hidoase, puturoase și agresive. Este lumea în care electicitatea este numită lumină anbarică,
iar computerele se numesc ordinatoare.  Mitul întemeietor al acestei lumi vorbește despre
primii oameni care, acum 30000 de ani au întâlnit Praful, iar îngerul Xaphania a intervenit
ulterior în lumea oamenilor dându-le conștiința. 

Lumea lui Will este prezentă începând cu al doilea volum al trilogiei și este lumea
în care trăim noi, spre sfârșitul secolului al XX-lea. Will locuiește în Londra, prilej pentru
Lyra (care călătorește prin multiversuri) să facă o comparație între Oxfordul natal și Oxfordul
lumii lui Will: 

În Oxfordul ei ar fi găsit o mulțime de locuri la distanta de doar cinci minute, dar
aici totul era atât de diferit, încât nu se putea orienta, unele zone îi erau foarte
familiare, altele, cu totul ciudate: ce erau liniile alea galbene de vopsea de pe stradă?
Ce erau petele alea albe? (în lumea ei nu se auzise de gumă de mestecat.) Ce-or fi
însemnând luminile alea roșii și verzi de la colțul strazii? Erau mult mai greu de
înțeles decat aletiometrul. O altă diferență față de Oxfordul ei era mulțimea de lume
care mișuna pe stradă. Intrau și ieșeau din clădiri tot felul de oameni; femei
îmbracate ca barbații, africani, chiar și un grup de tătari care își urmau îndeaproape
conducătorul, toți îmbracați frumos și cu niște cutii negre atârnate de gât. La început
se uita la ei cu teamă, pentru că nu aveau daimoni, iar în lumea ei ar fi fost priviți
ca niște fantome sau mai rău. Dar (și asta era cel mai ciudat) cu toții păreau cât se
poate de vii. Creaturile se mișcau încolo și-ncoace cu vioiciune, așa cum s-ar fi
mișcat oamenii, iar Lyra trebui să accepte că erau, probabil, oameni, iar daimonii
lor erau înăuntru, ca și al lui Will.2

Lumea orașului Cittagazze este o lume a copiilor. În momentul sosirii Lyrei și a lui
Will, orașul Cittagazze este ocupat de Spectre, creaturi care se hrănesc cu sufletul celor trecuți
de pubertate: 

Păi când prinde un Spectru un om mare e nasol. Le mănâncă viața din ei pe loc.
Cred și io că nu vreau să mă fac om mare. La început se prind ce se-ntâmplă și plâng,
și plâng, dup-aia încearcă să se prefacă mereu că nu se-ntamplă nimic, da’ 
se-ntâmplă oricum. E prea târziu. Și nu se mai apropie nimeni de ei, sunt singuri.
Dup-aia se fac palizi și nu mai mișcă. Încă sunt vii, da’ e ca și cum sunt mâncați pe
dinăuntru. Te uiți în ochii lor și le vezi în cap. Nu mai au nimic înăuntru.3

Lyra ajunge în această lume trecând un pod între lumea ei și aceasta, pod creat de
tatăl ei, lordul Asriel cu funcția de portal. Aici, Will află de la Lyra de existența lumilor
nenumărate: Sunt milioane și milioane, zise Lyra. Mi-a spus mie un daimon. Era un daimon
de vrăjitoare. Nimeni nu poate număra câte lumi există, toate în același spațiu, și nimeni nu
putea trece dintr-o lume în alta până nu a făcut tata podul ăla.4

Pentru a-și găsi prietenul ucis, pe Roger, Lyra pleacă împreună cu Will în lumea
morților în care Will își va căuta tatăl. Trecerea și călătoria în lumea morților este o temă
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foarte rar abordată în literatura pentru copii. Întrarea în lumea morților e mai complicată decât
intrările în alte lumi. Tăind o fereastră în aer cu pumnalul magic, Lyra, Will și cei doi însoțitori
liliputani ajung la o fermă pustie unde tocmai fusese omorât un om, iar apoi observă că un sat
întreg fusese ars. Ca să scape de primejdie, Will taie, de nevoie și în grabă, o altă ferestră și
are surpriza să vadă că e greu de decupat și că aerul opune rezistență, semn că ajungeau în
lumea morților care îi refuză. Fusese nevoie de o pregătire simbolică prealabilă, o lume a
crimelor ca să poată intra într-un loc al stafiilor, așa cum îl numesc ei.

Lumea în care intră e identică cu cea pe care tocmai au părăsit-o. Modificarea vine
în momentul în care fermierul, pe care tocmai îl părăsiseră ucis, e viu, în aparență și îngrozit
de apariția călătorilor și de descoperirea propriului cadavru. După ce realizează că e o stafie,
lumea începe să se decoloreze, iar morții se adună și merg mânați de instinct într-o singură
direcție: Culoarea dispărea treptat din lume. Un cenuşiu verzui întunecat în locul verdelui
strălucitor al copacilor şi al ierbii, un cenuşiu nisipiu în locul galbenului viu al unui lan de
porumb, un cenuşiu sângeriu întunecat în locul cărămizilor roşii ale unei ferme dichisite.5

Morții sunt mânați înainte de o voință oarbă, proprie, inexplicabilă și instinctivă
către un oraș care arată ca o tabără de refugiați. În jurul sau lângă oraș e un lac, iar
amplasamentul cenușiu arată ca un fel de mahala a morților.  

Drumul devenise o pantă coborâtoare şi semăna tot mai mult cu acela spre o groapă
de gunoi. Aerul greu era plin de fum, precum şi de alte mirosuri: chimicale caustice,
putregai, scurgeri de canal. Şi, cu cât coborau mai mult, cu atât era mai rău. Nu se
mai vedea nici un petic de pământ curat, singurele plante care creşteau pe alocuri
fiind nişte buruieni dese şi o iarbă cenuşie, aspră. În faţa lor, deasupra apei, era
ceaţa. Se înălţa ca o faleză, îmbinându-se cu cerul mohorât, iar de undeva din ea
răzbăteau acele ţipete de păsări de care pomenise Tialys. Între mormanele de
gunoaie şi ceaţă se întindea primul oraş al morţilor.6

Lumea morților în care coboară călătorii vii este, cel puțin puțin până acum, o lume
cenușie, fără marcă distinctivă. Lumea morților lui Pullman nu are nimic din agresivitatea
iadului sau din strălucirea raiului, ci este o lume a nimicului, a depersonalizării și a lipsei de
speranță. Mahalaua morților, spațiul damnării lui Pullman seamănă cu o favelă cenușie din
care nu lipsesc gunoaiele și viziunea pop/steampunk în tonuri de gri a unui peisaj construit
parcă de Andy Warhool: 

Din loc în loc, printre ruine, fuseseră aprinse focuri. Oraşul era o învălmăşeală
confuză, fără străzi, fără pieţe şi fără spaţii deschise, în afara locurilor în care se
dărâmase vreo clădire. Câteva biserici sau edificii publice se înălţau în continuare
deasupra celorlalte, cu toate că aveau acoperişurile găurite sau zidurile crăpate,
iar la una dintre ele întregul portic se prăbuşise între coloane. Printre cochiliile
clădirilor din piatră fusese înjghebată o îngrămădeală labirintică de colibe şi barăci
din bucăţi de bârne, bidoane de gaz stâlcite sau cutii de biscuiţi, foi de polietilenă
zdrenţuite, bucăţi de placaj sau de carton. […]Semăna mult cu oraşul principal:
colibe mici, sărăcăcioase, drese de nenumărate ori, peticite cu bucăţi de plastic sau
plăci de fier ruginit, rezemate aiurea una de alta peste uliţe noroioase. In unele
locuri, câte un cablu electric cobora intr-o buclă de pe un stâlp şi dădea destul curent
cât să aprindă unul sau două becuri chioare, atârnate peste colibele din apropiere.
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Cea mai marte parte din lumina care era acolo venea însă de la focuri. Lucirea lor
fumegoasă acoperea cu pâlpâiri roşii peticele şi zdrenţele materialelor de
construcţie, ca şi cum ar fi fost ultimele flăcări ale unui uriaş incendiu, rămase vii
din pură incăpăţânare.7

Călătorilor vii li se explică faptul că se află la o periferie a lumii morților, un port,
un spațiu destinat așteptării bărcii care îi va conduce mai departe. Cei care dau informații nu
sunt duhuri, ci sunt oameni vii, angajați pe post de funcționari care vorbesc și se comport
conform postului ocupat și care dau hârtii pe care nu sunt trecute decât niște mâzgălituri
indescifrabile ce se vor dovedi inutile, transpunere ficțională a absurdului realității societății
(birocratice) a sfârșitului de secol al XX-lea. Traversând orașul, copiii ajung la o colibă în
exteriorul căreia stau morțile viilor care locuiesc în colibă. Acești oameni sunt însoțiți
permanent de moartea lor vizibilă, așa cum daimonul este sufletul sau identitatea vizibilă a
Lyrei. Morțile se comportă ca niște oameni respectuoși, blajini, tăcuți și plini de bun simț, iar
trăsătura  lor principală e faptul că însoțesc oamenii pretutindeni și, la sfârșit, […]Moartea te
bate pe umăr sau te ia de mână şi-ţi spune: Hai cu mine e vremea. Poa’ să fie când eşti bolnav
cu fierbinţeală mare, ori când te îneci cu o bucată de pâine uscată, ori când cazi de pe o
clădire înaltă; în mijlocul suferinţei sau al muncii, moartea vine la tine blând şi zice: Haide,
uşurel-uşurel, copile, vino cu mine, şi mergi cu ea cu o barcă peste lac, prin ceaţă. Ce se
petrece acolo, nu ştie nimeni. Căci nimeni nu s-a mai întors8. Cu acest prilej, Lyra își cunoaște
propria moarte pe care o întreabă dacă s-a mai întors cineva de pe tărâmul morțlor, iar moartea
îi răspunde că de foarte multe veacuri nu s-a mai întors nimeni. Cuvintele pe care nu le rostește
moartea se referă la miturile călătorilor în lumea de dincolo, la eroii care au străbătut tărâmul
morților în drumurile lor inițiatice. 

Eroii copii întâlnesc, în drumul lor, aresenalul figurilor mitologiei europene, în
special grecești legate de tărâmul celălalt. Vor plăti bănuțul cuvenit luntrașului cu picioare
descărnate și fața acoperită de o glugă mare (imagine preluată, mai ales din ecranizări sau
jocuri video, dib cultura pop  a ultimei jumătăți de secol), vor fi ținta batjocoritoarelor harpii
și își vor întâlni persoanele dragi dispărute din lumea celor vii. La ieșirea din această lume,
Lyra și Will vor elibera toți prizonierii acestei lumi, închiși într-un mod absurd de către o
divinitate capricioasă, numită Autoritatea, devenită, între timp, decrepit.  

1 Philip Pullman, Materiiile întunecate. Luminile nordului, Arthur, 2014;
2 Philip Pullman, Materiile întunecate. Pumnalul diafan, p.  81;
3 Idem, p. 65;
4 Phillip Pullman, Materiile întunecate. Pumnalul tăinuit, p. 63;
5 Philip Pulmann, Ocheanul de chihlimbar, p. 201;
6 Idem, p. 203;
7 Idem, p. 204;
8 Idem, p. 210;

39 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, ANUL X, nr. 1 - 2, ianuarie - iunie 2021



Vârsta erotică (fragment)

De câte ori îl întreb, aproape involuntar,
din simplă politețe, ce mai face doamna Dăuș,
Narcis se abandonează acelorași și acelorași
amintiri de care mă prefac interesat, deși le-am
ascultat de atâtea ori, încât am senzația că-mi

aparțin. Adesea nu mai disting între ce am auzit de la alții și ce mi-a spus el.
– Poate te plictisesc, dar povestitul la mine ține loc de scris. În fața foii albe mă simt

cel mai cretin dintre toți cretinii: îmi țiuie urechile, mi se usucă gâtul, mă apucă o mâncărime
ca la râie, pur și simplu nu pot sta pe scaun. În amintire, descopăr ca într-un jăratic mocnit
licărul de trăire autentică salvat de la uitare…

– Și poezia?
– Cu poezia e altceva: mă joc cu un cuvânt, cu un vers, cu o rimă, zile, săptămâni,

se încheagă o strofă, pe care o scriu sau o uit până cine știe când.
– Ești… romantic!
– Eu romantic? Chiar așa proastă părere ai despre mine?  În viermuiala asta de

frustrați, în care fiecare mimează, în felul său, că e cineva, cu o asemenea obstinație, încât
ajunge să creadă că e ceea ce își imaginează, eu, bătrâne, am cel mai rar talent: acela de a  nu
avea orgoliu de… creator. Scrisul e singurul lucru  la care mă  pricep cât de cât și mi-aduce
un ban, urât mirositor de multe ori,  dar care-mi astâmpără foamea și… setea. Dau o fugă
până la Lido după o udeală.

Până se întoarce, răsfoiesc jurnalul. Descopăr puzderie de replici și caligrafii bizare,
vag legate între ele, imagini frânte, incomplete, recuperate fragmentar, vorbe răzlețe și inițiale
uitate. Încerc să refac legăturile, să umplu golurile.

Coana Puica, soția preotului Dumitru Dăuș,  e depozitara cronicii familiei; alunecă
în amintiri ca în transă, nu mai aude nimic în jur în afara glasului ei; povestește despre maica-
mare, taica-mare, mămica, tăticu, unchi și mătuși, variante niciodată terminate, pe care le
înflorește în permanență și nu admite să fie contrazisă: Nu, bre, ce dracu, nu știu eu?. Pentru
fiecare dintre rudele ei imaginează un arbore genealogic ce crește fabulos.

– Bunicul lui taica-mare era preot, din tată-n fiu, s-a însurat cu Evanghelina, fata
unui macedonean. Carapacostea, din ăia cu turme, fugiți cu tot cu neamuri de frica turcilor.

Eus PLATCU
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Lumea le zicea greci, dar ei erau machedoni. Când ajungea unul în oraș, îi trăgea și pe ăilalți,
câte o stradă întreagă era numai cu d‘ ai lor, negustori, slujbași, cu copii școliți. A fost împușcat
în biserică. Unii ziceau că ar fi fost o răzbunare din dragoste, că nu știu ce și nu știu cum; nu
s-a aflat nici cine a făcut-o, nici de ce.

– Păi, nu ziceai că…
– Că ce? Când am zis? Fugi, bre, d‘ aci! Maica-mare a născut șapte fete. „Trebuie să

se rupă ața”, zicea taica, „să vină și un băiat”. N-a venit. A trăit nouăzeci și opt de ani fără o
zi. Mă duceam pe la ea și se făcea că nu mă cunoaște: Tu care ești, păpăluză?.

Când a fost să se mărite mămica, taica i-a zis: Tu te duci după un preot, că n-am cui
lăsa biserica. Mămica – nu și nu, că fuge în lume, că se omoară. Așa plânsă cum era, a urcat-
o în cabrioletă, și n-a oprit decât în poartă la protopopul Plăcintă din Hăbeni, care avea două
fete măritate și un băiat. Mișu, ieșise atunci diacon. Cum l-a văzut, mămica a început să râdă
cu lacrimile pe obraz: tăticu era frumos, cum nici nu mai văzuse ea.

Nuntă, ca la popi, cu trei rânduri de lăutari. Mămica, primele trei sarcini le-a pierdut,
toate băieți. La mine, nenea Bubi a ținut-o la el la spital de la șase luni. Și lehuză a mai ținut-
o o lună. Tăticu zicea, nen-tu Bubi e tata. De felul ei era cam bolnăvioară, la nunta mea nici
n-a putut să se dea jos din pat. Era a mai mică dintre surori.

– Coana preoteasă Filoftea? Nu era madam Dodo, a doctorului?
– Dodo? Fugi, bre, d’ aici, Dodo era mijloaca, Înaintea ei era Norica. Cât a mai

suferit, nenorocita, numai ea știe, nu spunea la nimeni, numai auzeam, iar a vrut să se
otrăvească; după Norica, e Renți, a grecului, și asta ce-a mai tras cu rudele lui bărbat-su.

Dodo e ea minionă și tunsă garson, dar nu e a mai mică, ce dracu? Asta a făcut în
scăldătoare: nenea Bubi schimba mașinile ca pe ciorapi. Și sub comuniști a dus-o bine, la
stabilizare n-a schimbat un leu, îi avea depuși, el știe unde; l-au chinuit ei cât l-au chinuit, dar
n-au putut scoate nimic de la el. i-au dat drumul, aveau și ei neveste, amante…

Erau și subiecte tabu care i-au rămas lui Narcis necunoscute mult timp: N-am auzit
nicio vorbă despre ce știa toată lumea, moartea mamei. Despre tata nu știu nimic precis nici
astăzi.

Preoteasa Filofteia a mai avut o  fată, Steliana, epileptică. Avea paisprezece ani când
l-a născut pe Narcis. A doua zi, s-a aruncat într-o fântână. Se vorbea că părintele Mișu, taică-
su, i-ar fi făcut copilul, că de aceea s-a scrântit: își lăsase plete, barbă, în timp ce alții dacă
aveau o muscă pe mustață, ținea predici cu subînțelesuri jenante și aținea calea copiilor când
ieșeau de la școală: „Leapădă, mă, otreapa aia roșie, că vin americanii și vă taie gâtul ca la
porumbei”. L-au băgat la închisoare, când a ieșit s-a călugărit la Schitul Bunea. Într-o iarnă,
l-au găsit mâncat de lupi.

– M-a înfiat o mătușă, Agripina, pe care am crezut-o mamă, mama Pina, până în
clasa a zecea, când a fost arestată. Rămăsese văduvă, când altele n-apucă să se mărite. Bărbatul
ei, Valentin, murise într-un accident aviatic. Ziarele au scris că s-ar fi sinucis, avionul nu avea
nicio defecțiune. Pe mormânt, camarazii i-au pus o cruce dintr-o aripă de avion. Când eram
întrebat ce vreau să mă fac, răspundeam, fără ezitare: Aviator!

Mama Pina era pictoriță, vara pleca la mare, eu stam la mama Puica până în
septembrie, când începea școala și ne întorceam în București. Curtea era plină de orătănii:
găini, curci, rațe, bibilici, gâște leșești; le știa pe rudă și sămânță și nu permitea nimănui să le
hrănească. Am și acum în urechi „aria orătăniilor”, cu care începea ziua. O adevărată grindină
de grăunțe și sunete ascuțite se revarsă peste pernele sub care încercam să-mi prelungesc
somnul de dimineață: Țuuurei – țurei – țur, țurrrei – țur – țur, găină, n-auzi? Clu – clu – clu,
clu – clu – clu, uși, fir-ar moțul tău al dracului de bașoldină; țurei – țurr – țurrr, puiii – pui –
pui – pui, clu – clu – clu, piii – pii – pii – pii; găină, fir-ar ciocul tău de șontoroagă, uși!, găsi-
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te-ar marțolea, bocii – bocii – bocii, biii – biii – bii – bii, uti – uti – uti, gusii – gusii – gusii,
ușșși, călifarule, mani – mani – mani, odârrr, lovi-te-ar moartea, hai și tu. Milicuțo, na la
mama, țurrreeei – țur – țur!

Părintele Mișu o măritase, fiind încă elevă la normală, în ultima clasă, cu Dumitru
Dăuș, diacon, băiatul unei văduve bisericoase, cu mulți copii, pe care –l îndrumase spre
preoție.

Coana Puica nu-i poate ierta părintelui Dumitru originea joasă, nu vrea să audă de
cumnați și cumnate: Cine? Gheorghe? Acela care… De dimineață, de la cafea, ia la tocat
mărunt-mărunțel, ca urzicile la rațe, pe toată lumea, dar mai ales rudele părintelui.

– Așa-i, Puiuță. Așa-i. iartă și tu, mai greșește omul. Nu zice Mântuitorul… încearcă
părintele s-o îmbuneze, ceea ce o scoate și mai rău din sărite:

– Fir-ar a dracului de iertare, Doamne, iartă-mă! Iartă azi, iartă mâine, de câte ori să
tot ierți?

– De șaptezeci și șapte de ori ori șapte… dacă nu-ți ierți aproapele, îl bucuri pe
Satanail că ți-a arvunit sufletul pe vecii vecilor și nicio căință nu te mai scapă din flăcările
Gheenei. Omenirea se va mântui prin iertarea aproapelui. 

– Lasă, lasă, că aici nu suntem la biserică! Tu iartă și el se face porc de câine.
– Așa-i, Puicuță.
– Așa-i, Puicuță! Așa-i, Puicuță!, fierbe coana Puica. Vezi mai bine că iar au intrat

găinile pe brazde. Care lasă mereu portița aia deschisă? Usca-i-s-ar mâinile. Găină, n-auzi?
Io-te-a dracului…

– Hai, fă bunătate, calcă-ți pe inimă, și măcar nu-l mai pomeni pe Necuratul.
Bodogănitul e meteahna cu care s-a născut. De mică vorbea de una singură, transpusă

într-o lume a bruftuielii permanente. Ține încuiate toate ușile.
– Puicuțo, o roagă părintele, descuie tu la sufragerie.
– Să-mi fure iar hoața?
– Nu-s la tine cheile?
– Are iarba fiarelor, hoața, șperaclu. Știu eu.
Cât e ziua de mare, e o perindare nesfârșită de rude, prieteni, cunoștințe, viligiaturiști.

La apariția musafirilor, coana Puica joacă rolul de gazdă desăvârșită. Pentru fiecare găsește
vorbe măgulitoare și zâmbete mieroase; păstrează cu venerație primul, și singurul, volum, 42
pagini, al poetului Vinceți-George Th. Mierlă, distins de către cercul literar al liceului cu
premiul pentru debut; de câte ori avea prilejul, și îl avea aproape zilnic, cu glas adânc, tulburat
de emoție, citea musafirilor dedicația, o pagină întreagă, adevărată odă la o matroană; unei
prietene i se confesase că domnul Mierlă îi compusese un acrostih, cu niște subînțelesuri ce
o făceau să roșească feciorelnic. Prietenul nedespărțit al poetului (în unele cercuri se vorbea
despre niște legături chiar suspecte între cei doi bărbați, diferența de vârstă între ei fiind de
aproape patruzeci de ani!), pictorul de biserici Rodion Leurdă, îi schițase, în cărbune, un
portret; descoperise în ochii ei o sfiiciune de muceniță și-i propusese să-i pozeze… Abilitățile
culinare îi aduc laude de care nu multe gospodine au parte. Cu două, uneori trei sau patru
ajutoare la bucătărie, pune în scenă zilnic spectacolul ospățului memorabil.

(fragment din volumul Vârsta erotică, Editura Bibliotheca, 2008, pag. 151 - 155) 
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Marin Petre CONSTANTIN

Marin Petre Constantin (1925 - 2017), figură legendară în arta plastică
târgovișteană, s-a născut în satul Bungetu, jud. Dâmbovița, unde și-a făcut școala primară,
apoi a urmat cursurile Liceului Economic din Târgoviște, după care a absolvit cursurile
„Institutului de Arte Plastice-Nicolae Grigorescu” din București, unde a avut sa profesori,
mari artiști: Nicolae Dărăscu,  Jean Al. Steriade, Ion Marșic. La rândul său, de-a lungul anilor,
în cadrul Școlii Populare de Artă din Târgoviște, a instruit mulți aspiranți, dintre care unii
sunt nume de-acum cunoscute în pictura românească.

Opera sa este vastă, probabil că la ora actuală nimeni nu are o listă completă a
lucrărilor acestui neobosit artist. Unele lucrări, cele mai multe, se găsesc în colecții
particulare, dar și în instituții și muzee.

Deosebită în creația artistului este lucrarea de diplomă de la absolvirea facultății, o
lucrare de mari dimensiuni, care se află la Muzeul de Artă al României, intitulată „Nu trageți,
episod din 1907”.Conform celor spuse de autor, personajul principal al tabloului, acel țăran
răsculat cu o coasă în mână, nu este altcineva decât bunicul pictorului.

Cele mai des abordate de artist în picturile sale, sunt peisajele (foarte multe
citadine), natura statică și portretul.  Sunt mulți acei care l-au întâlnit pe străzile Târgoviștei,
așezat în fața șevaletului, transpunând pasional pe pânză imaginea târgului de odinioară, cu
străzile și casele încărcate de istorie.

Probabil că timpul va pune mai intens în valoare puzderia de lucrări ale lui Marin
Petre Constantin, atât picturile, cât și cele câteva mii de desene (de obicei portrete), realizate
pe coli de hârtie.
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Scrânciobul XXIV

Ia uită-te la ei! Ăștia cred că noi n-am
fost niciodată tineri!, constată Sebi cu uimire în
glas, în timp ce fața i se lumină de un zâmbet.

Ăștia, tinerii din preajma noastră – copii,
nepoți, prietenii lor se făleau, cum probabil

făcuserăm și noi la vârsta lor, neîngăduind nici o intervenție a vârstnicilor în discuția lor.
Nedreapta comparație care cădea în defavoarea acestora din urmă, exprimată uneori prin
gesturi, îl determină pe Sebi să le atragă atenția că noi – părinți, bunici, unchi, mătuși –
suntem în avans față de ei, nu niște învechiți incapabili să-și amintească măcar tinerețea.

La Brănești și Pucioasa am trăit cea mai frumoasă etapă a vieții.
Eram tineri: tineri profesori, tineri căsătoriți, tineri părinți. Aveam răspunderi pe

care nu le avuseserăm până atunci, dar și ajutoare nesperate – Bunița și Bunelul. Trăiam
bucuriile vârstei, păzindu-ne cu grijă familia, așa cum promiseserăm – până când moartea
avea să ne despartă, adică după mai bine de 50 de ani.

Câțiva ani am stat în gazdă, la Brănești, într-o cameră din frumoasa casă a
profesorului Paul Nicolaescu, care pe atunci era student. Apoi, la Pucioasa, într-un
apartament din blocul 3, de pe Aleea Ardealului. Aveam prieteni printre colegii tineri ca și
noi. A fost o perioadă fără televizor, numai cu radio și cărți. Un magnetofon ne-a asigurat
înregistrarea unor piese de teatru, a unor voci de celebrități, muzică, concerte deosebite și
a primelor cuvinte ale copiilor noștri.Săptămânal vedeam un film, uneori chiar două.
Sâmbătă seara mergeam la Vulcana, de unde plecam luni dimineața. În acești ani am strâns
banii pentru moskviciul nostru care ne-a ușurat mult existența și ne-a diversificat-o.

Dintre preocupările noastre, prioritate aveau cărțile. Cumpăram și citeam noutățile
literare. Revistele literare și radioul ne informau, selectam și apoi porneam în căutarea lor.
La Pucioasa era librar un vulcănean de-ai mei, Ion Savu, care avea grijă să ne anunțe când
primea cărțile dorite de noi. Ce nu găseam la Pucioasa, căutam la București, unde mergeam
destul de des, căci mai aveam o bucurie a sufletului – spectacolele de teatru.

O vreme am fost amândoi profesori la secția serală a Liceului Teoretic Pucioasa.
Elevii noștri erau, în bună parte, absolvenți de școli profesionale. Mulți ajunseseră acolo

Gabi MAREȘ
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pentru că părinții nu aveau posibilități materiale ca să-i întrețină în liceu. Unii chiar erau
interesați de studiu. Meseria era brățară de aur pentru ei, dar se apropiau cu plăcere și de
învățătura de carte. Dintre seriile pe care le-am avut eu ca profesoară de limba și literatura
română, trei absolvenți au urmat filologia și au devenit, la rândul lor, profesori. Cu atât mai
meritoriu este succesul lor, cu cât admiterea la facultate era, în acel moment, extrem de
grea. Cei mai mulți dintre acești elevi erau apropiați de vârsta mea. Când aveau nevoie de
cărți sau de informații suplimentare, mă abordau, știind că îi ajut cu plăcere. Îi priveam și
eu ca pe niște prieteni și căutam modalități să mi-i apropii și să-i atrag spre literatură și spre
folosirea corectă a limbii materne.

În octombrie 1965, în cadrul Săptămânii poeziei, un grup de poeți a venit la
Pucioasa pentru o întâlnire cu cititorii. În asemenea situații, elevii și profesorii lor umpleau,
de obicei, sălile. Așa că mi-am luat seraliștii și am ocupat o bună parte din sala fostului
cinematograf din Pucioasa, unde avea loc întâlnirea.

Pe scenă, un grup de tineri poeți, ale căror nume nu erau atunci în manuale. Printre
ei, un domn în vârstă. Ne-au fost prezentați. Nu mi-am notat numele lor. Mai țin minte
vocea inconfundabilă a lui Ioan Alexandru și numele lui Mihai Stoian. Domnul în vârstă
era Camil Baltazar. După ce fiecare poet și-a citit sau recitat versurile, evident cu
entuziasmul cuvenit unei săli pline de elevi, s-a trecut la momentul discuțiilor. Moment
penibil. Ca la o ședință în care nimeni nu vrea să spargă gheața.

M-am ridicat. Am prezentat scuze în numele unei săli amuțite. Tăcerea noastră se
datora, fără îndoială, faptului că nu am fost informați din timp cine sunt oaspeții. Eu însă
aveam ceva de spus. Citisem o carte a lui Camil Baltazar  - Contemporan cu ei. Amintiri și
portrete, apărută la Editura pentru Literatură, în 1962. O folosisem la lecția despre viața și
activitatea lui Camil Petrescu. Dar era o carte de memorii, nu de versuri.

După un moment laudativ care îi avea în vedere pe toți poeții, oaspeți ai noștri în
acel moment, m-am adresat poetului Camil Baltazar, căruia nu-i citisem până atunci nici
Vecernii nici Flaute de mătase, dar îi cunoșteam memoriile literare. Pentru că n-am avut
cartea la mine, Camil Baltazar avea să-mi trimită volumul cu dedicație: Minodorei Platcu,
în amintirea plăcutei, întăritoarei seri petrecute la Pucioasa, de săptămâna poeziei, când
a făcut emoționante destăinuiri, acest volum promis, ca semn că vreau să mențin o legătură
vie cu pucioșenii.

Din anii 1965 și 1966 am de la Camil Baltazar șase scrisori. În cea din 27
noiembrie 1965, ca răspuns la întrebarea mea dacă îl cunoscuse pe Radu Cosmin, care a
trăit ultimii ani de viață la Pucioasa, mi-a scris: Cât privește pe R.C., l-am cunoscut și eu.
Era un amic al lui Eugen Lovinescu, un bărbat frumos, dar să știți că nu avea suprafață
literară. Cum să-l amintească istoria literaturii de azi, când nici E. Lovinescu, nici G
Călinescu nu-l menționează măcar cu numele în istoria literaturii lor? Ca om era însă
încântător.

Scrisoarea din 31 decembrie 1965 îmi dă informații despre volumele sale de versuri
și despre amicii săi literari, ca urmare a unor întrebări puse de mine, după ce descoperisem,
într-un număr vechi al Universului literar, un articol referitor la poezia sa. Mă bucur și eu
de trecutul meu (...), pentru că a fost smălțuit de întâlnirea și prieteșugul cu oameni de atât
de mare omenie și strălucire ca D.S. Panaitescu-Perpessicius. Pentru a cunoaște articolele
marelui critic literar despre poezia lui, Camil Baltazar mă informează că le pot citi în
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volumele I, II și III ale Mențiunilor critice de Perpessicius.
Volumele lui D.S. Panaitescu-Perpessicius le aveam.
Către sfârșitul deceniului al șaptelea al secolului trecut, am îndrumat, o vreme,

nou-apăruta atunci revistă școlară „Înmuguriri” a liceenilor din Pucioasa (liceul poartă astăzi
numele „Nicolae Titulescu”). La rugămintea mea de a publica în această revistă, scriitorul
Camil Baltazar s-a arătat „măgulit și plăcut atins” că poate colabora cu „o foaie a unui liceu
cu elevi atât de dotați”.
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Joc de societate

Mirosul de mlaştinǎ îl înãbuşea pe cel al
pomilor înfloriţi care înconjurau pensiunea. Aici va
trebui sã-şi petreacã câteva zile şi nopţi. De când i
s-a deschis uşa, inaltã din lemn, vopsitã în roşu pe
Victor l-a învãluit o rãcoare umedã, nesãnãtoasã.
Şi-a spus cã se va obişnui. Ar fi cãutat bucuros în
altã parte însã nu avea de ales. Aici  a fost fixatã

întâlnirea cu nişte oameni de care nu auzise pânã acum, dar rezultatul final îi putea schimba
existenţa. Aşa promisese Rechinul şi Victor a fost de acord. O datã pentru a scãpa pentru
câteva zile din oraşul sufocat de betoane, apoi suma promisã la final era ameţitoare. Preţul
camerei nu-l interesa, totul fusese plãtit dinainte de Rechin. În timp ce semna într-un registru
cu coperţile cartonate, Victor a fost copleşit de o sete chinuitoare. A cerut un pahar cu apã. I
l-a adus soţia patronului, o femeie-dulap care abia îşi mişca picioarele butucãnoase. Victor a
strâmbat din nas de la prima înghiţiturã.

- Nu vã place !? s-a mirat femeia. Sã ştiţi cã este  foarte bunã pentru stomac.
Apa avea un iz marin, era  sǎlcie şi caldã.

Proprietarul l-a luat amabil de braţ şi a început sã-i descrie casa. Camera dumneavoastrã
este la capãtul holului, bucãtãria şi sala de mese sunt la etaj, poftiţi cheile, aceasta galbenã
este de la intrare, în caz cã noi suntem plecaţi !

Camera închiriatã era înaltã. Ferestrele mici şi zebrelite cu drugi de fier. Mobilierul din
lemn masiv îl apǎsa prin robusteţea lui. O masã, câteva scaune, un pat mare strǎjuit la capǎtul
lipit de perete, douǎ noptiere cu xdoveioze, un scaun-balansoar în faţa ferestrei, un divan,
douǎ fotolii, un dulap din lemn pentru haine. Aprinse una dintre lǎmpi. Lumina galbenã,
bolnãvicioasã, dezveli celelalte locuri din camerã. Peretele dinspre rãsãrit gãzduia o pânzã
pictatã, fãrã ramã. Victor s-a apropiat de ea cu gândul sã o cerceteze, când s-a deschis uşa.
Era propietarul.

- Am uitat sã vã spun, masa de prânz la orele treisprezece, iar cina la opt seara !
Victor şi-a privit ceasul. Mai era destul timp pânã la cinã. Stânjenit de tãcerea chiriaşului,

proprietarul a plecat. Rãmas singur, Victor a continuat cercetarea camerei. Pe o mǎsuţǎ a
descoperit un aparat de radio, o marcã veche de la începutul secolului trecut. Victor a rãsucit
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butonul îngãlbenit. A încercat sã prindã un post cu muzicã, însã aparatul nu trasmitea decât
voci într-o limbã lãtratã. Comentau  ceva de neînţeles pentru el. A renunţat. A luat o carte din
cele aduse de acasã şi s-a întins pe pat, cu dorinţa de a citî. Nu a reuşit. Din celelalte camere
rãzbãteau pânã la el vocile celorlalţi locatari trasformate într-un zumzet sâcâitor. Şi-a acoperit
capul cu una dintre perne. Mirosea a alge uscate. A inchis ochii. Zumzetul transformat acum
în şoapta unui vânt subţire trecând printre trestii,  i-a amintit de prima vacanţǎ. Singura fǎrǎ
griji. Adormii. 

L-a trezit un tunet puternic. S-a ridicat buimac în capul oaselor. Dincolo de geamurile
ferestrelor vremea îşi fǎcea de cap. Un fulger a cuprins camera. În lumina lui rece a revǎzut
tabloul.  

Victor s-a ridicat din pat. S-a oprit în faţa tabloului. Patru bãrbaţi jucau cãrţi. Tabloul
era pictat într-o manierǎ modernǎ. Unul dintre jucǎtori, deşi trǎsǎturile feţei erau stilizate,
semǎna cu Rechinul, iar cel de lângã boss cu el, Victor. Urmãtoarele douã personaje îi erau
necunoscute. Afarǎ întunericul pusese stǎpânire pe motel şi împrejurimi. În camerǎ lumina
anemicǎ a veiozei de pe noptierǎ se chinuia sǎ dezvǎluie lucrurile. Victor se îndreptǎ spre
comutator sǎ aprindǎ lustra din mijlocul tavanului când un trǎsnet puternic a luminat încǎperea,
iar uşa camerei s-a deschis. Speriat, Victor s-a tras câţiva paşi înapoi. S-a liniştit. Era soţia
patronului. A intrat fãrã nicio scuzã şi i-a spus cu voce veselã :

- Domnule, prietenul dumneavoastrã a sosit şi vã aşteaptã în restaurant !
Victor ştia cã Rechinului nu-i place sã aştepte.
- Vin imediat.
Femeia nu dãdea semne cã vrea sã-l lase singur.
- Vã conduc, domnule ! Nu cunoaşteţi rosturile casei.

Au urcat împreunã scara în spiralã care ducea spre restaurantul de la etaj. Ochii lui Victor
prindeau în fugã secvenţe din tablourile spânzurate pe zid. Cele mai multe erau portrete. „ De
domni şi de domniţe”îi trecu prin minte un gând..unele personaje le ştia din cǎrţi.: Petru cel
Mare, Casanova, Vlad  Ţepeş.... 

Faţã de austeritatea camerei din care plecase nu demult timp, sala de mese a
restaurantului dovedea o risipã de lux. Mese rotunde, scaune înalte, tapiţate, frapiere
strãlucitoare, mochetã pufoasã. Din tavan coborau patru candelabre încãrcate cu ciucuri de
cristal. Chelnerii erau îmbrãcaţi în cãmãşi albe, pantaloni şi veste de culoare neagrǎ. Bãrbaţi
şi femei de toate vârstele în costumaţie - cel puţin aşa i se pãrea lui - de carnaval. De la
smoching, la arlechin, sau blugi pentru bãrbaţi, rochii lungi, juponate, lângã fuste scurte,
pentru femei. Toate locurile de la mese erau ocupate. Lângã bar, pe un podium din material
transparent, orchestra cânta un vals. Victor se simţea ameţit, nimerise brusc într-o lume de
Hollywood. Nu a avut timp pentru a se dezmetici. Patroana l-a chemat pe unul dintre chelneri. 

- Vã urez o noapte norocoasã, domnule, i-a mai spus şi a plecat la treburile ei. 
Chelnerul l-a condus spre mesele mai retrase din fundul încǎperii. La prima dintre ele

îl aşteptau trei bãrbaţi. Rechinul l-a vãzut primul şi i-a fãcut semne prietenoase cu mâna. S-a
ridicat de la masã şi a venit radios sã-l întâmpine.   

- Ei, cum e ? Îţi convine camera ? Cum îţi plac locurile acestea ?
Victor nu avea timp sã rãspundã. Rechinul, îmbrãcat în costum negru, cãmaşã galbenã

şi papion verde, combinaţie bizarã însã nu mai ciudatã decât a multora  dintre persoanele de
la mese, turuia încontinu.

- O sã-ţi placã, partenerii mei sunt nişte oameni deosebiţi. Hai sã te prezint. Îţi promit
o searã pe cinste. 

Cei doi bãrbaţi rãmaşi la masã îl cercetau cu priviri ironice pe noul venit. Victor  a dat

53 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, ANUL X, nr. 1 - 2, ianuarie - iunie 2021



vina pe hainele lui de cãlãtorie cam şantalii şi un pic şifonate.
- Mã scuzaţi, a încercat sã le explice, abia am sosit şi...
Rechinul l-a întrerupt gesticulând şi zâmbind aiurea.
- Lasã, lasã.! El este Victor. Dânşii sunt domni Vladimir, cumnatul  ţarului Rusiei...
„... ţarului Rusiei !” repetã în gând Victor, înãbuşindu-şi cu greu un zâmbet.
Bãrbatul era foarte înalt şi bolnãvicios de slab. Avea faţa albã, aproape transparentã.

Când a spus câteva vorbe de bun venit într-o românã scâlcitã, Victor i-a vãzut oasele
maxilarului mişcându-se sub pielea strãvezie. Ochii îi era mici, de un gri oţelit, gura cu buze
subţiri, nasul ascuţit, sub el se desena o mustaţã neagrã, capul ţuguiat pricopsit cu plete care
curgeau pânã la umeri. Cum semǎna cu unul din bǎrbaţii din tablou ! Pantalonii albi bãgaţi în
cizme înalte şi tunica mov cu nasturi închişi pânã la gât îi dãdeau un aer de rigiditate cazonã.

- ... iar dânsul este Turcan-aga, ambasadorul Înaltei Porţi, continuã prezentãrile Rechinul. 
„Înalta Poartã... ţarul Rusiei... Jocuri pentru oameni mari,” încercã Victor sã-şi dea o

explicaţie.
Turcan-aga era un bãrbat scund şi gras, îmbrãcat ca în îlustraţiile din cartea de istorie

cu turci de vazã, în şalvari şi cu turban. Avea o mustaţã bogatã, pe oalã, colţurile ei îi ajungeau
pânã la bãrbie, faţa rotundã, ochii mici, negri înfundaţi în grǎsime, gura cu buze groase şi
umede.

Rechinul îşi apropie buzele de urechea lui Victor şi îi şopti :
- Ce-ai rãmas ca proasta-n târg ?! Spune-le cã eşti bucuros cã îi cunoşti, cã îţi face

plãcere compania lor... Ce dracu,’ vrei sã strici totul ?!
Victor şi-a lipit un zâmbet de încântare pe faţã. A bãlmãjit câteva fraze protocolare, apoi

s-a aşezat la masã. A privit  pe furiş în jur. Cei din sala restaurantului erau molipsiţi cu bucuria
unei seri de petrecere.

Rechinul s-a lãsat leneş în scaunul lui capitonat  şi le-a spus tovarãşilor sãi :
- Vã propun ca înainte de începerea jocului sã ciugulim cyte xceva. 

A fãcut semn unui chelner din apropiere, care aştepta rãbdãtor linfa masa lor şi a
comandat un platou cu gustãri, asortate, bãiete, asortate, icre, şunculiţã, telemea, nişte mãsline,
negre ? şi negre, şi verzi, cu sâmburi şi fãrã...Apoi :

- Un pãhãrel pentru început ?
- Votcã ! a spus hotãrât Vladimir.
- Uzo ! a fost preferinţa turcului.
Protocolul  s-a fãcut ţãndãri sub întrebarea Rechinului :
- Pãi bine, Excelenţã, vã certaţi cu grecii pentru nişte insule, iar apoi beţi din bãutura

lor tradiţionalã ?!
- N-are a face bãutura cu politica, a replicat scurt Turcan. 
- Şi-apoi, a continuat un pic maliţios Rechinul, şunculiţa e din purcel ! Uzo, bãuturã

alcoolicã ! Ce spune Coranul ?!
- Pentru aceastã searã am dezlegare de la Mahomed, a întors turcul cartea câştigãtoare.
Localul s-a cutremurat sub hohotele de râs ale celor patru.

Atmosfera era destinsã. Orchestra trecuse la bluesuri nostalgice, perechi înlãnţuite
dansau pe ringul luminat discret.

Victor încã nu se putea acomoda cu stuaţia în care plonjase, cei din jurul lui îl zãpãceau
mai rãu cu gesturile şi vorbele lor. Discuţiile din timpul serviri aperitivului i-au întãrit
convingerea cã totul nu-i decât o farsã. Era obligat  sã participe şi el, fãrã a pune prea multe
întrebãri. L-a cuprins din nou setea. Şi-a umplut un pahar cu apǎ. S-a strâmbat de la prima
înghiţituirǎ. Era tot salcie si şi caldǎ.

- Ei, ce mai e prin Rusia, ce mai face ţarul ? a întrebat Rechinul pe la începutul mesei. 
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- Rãu, rãu, a dat din cap abãtut Vladimir. Rãu şi pentru Rusia, rãu şi pentru ţar. Au luat
puterea bolşevicii, ţarul şi familia lui îşi numãrã zilele              

- Lasã, domnule conte, l-a bãtut împãciuitor pe umãr Rechinul, nu cade un imperiu aşa,
cu una, cu douã. Sã vedeţi în anii 80’ când va veni la putere Gorbaciov, ce balamuc o sã fie !
Domnilor, sǎ lǎsǎm politica, sǎ înceapǎ distracţia ! Excelenţã, îl spionã surâzând pe turc, o
cadânã, ceva rãsãritean, nimic ?    

- Nimic. Turcia stat laic este, femeia egalã cu bãrbatul, adio mai multe neveste !
Pe Victor îl încerca râsul, dar s-a abţinut, ajutat şi de îndemnul Rechinului.
- Domnilor, sã ciocnim un pahar pentru noaptea aceasta a iubitorilor de jocuri, bãuturã

şi femei ! Sã înceapã partida de poker !
Toatã lumea îi ascultase discursul şi câteva minute sala s-a umplut de aplauze şi ovaţii.

Rechinul, ca sã se facã auzit prin vacarmul, din jur a strigat :
- Patroane ! Cãrţile de joc !

Patru zdrahoni au înlocuit masa cu alta mai mare, neagrã din lemn masiv. În acest timp
Rechinul se apropie de Victor şi-i şopti discret la ureche.

- Pentru început ai sã stai câteva mâini pe tuşã. Joacã altcineva în locul tãu. Gãseşte o
fatã, danseazã sau fã alceva cu ea !

I-a fãcut zâmbind complice semn cu ochiul.
- Distreazã-te ! A, uite-l cã vine !
Printre mese îşi croia drum spre ei un bãrbat îmbrãcat în frac. Apropiindu-se suficient,

Victor i-a vãzut faţa albã, ochii mari, albaştri, un tânãr de o frumuseţe romanticã. 
Rechinul i-a dat tot în şoaptã câteva amãnunte despre noul venit.

- Este fiul unuia dintre cei mai bogaţi oameni din Prusia. Familia lui deţine toate fabricile
de armament din Germania şi câteva mine cu aur în Africa de Sud. Hai, acum te las ! Te caut
eu când am nevoie de tine.

Rechinul se aşezã la masã odatã cu tânãrul. Rãmas singur, Victor cãutã sã-şi omoare
timpul.            

S-a oprit  la barul din spatele ringului de dans. Pe unul dintre scaunele înalte  era o
tânãrã îmbrãcatã într-o rochie de searã, lungã, cu spatele gol. Decolteul adânc dezvelea pe
jumãtate sânii. Fata avea pãrul bogat, roşcat, lãsat sã cadã în bucle îngrijite pânã aproape de
mijlocul-viespe. Faţa ei albã îmbogãţitã de ochi de un verde marin cu gene lungi, întoarse şi
de gura ale cǎrei buze pline desenau un surâs enigmatic. Victor s-a cocoţat pe scaunul de lângã
ea şi i-a zâmbit, sunt singur, nu vrei sã bem ceva împreunã ? Fata, cu o clipire din ochi, i-a
transmis cã nu are nimic împotrivã. În timp ce barmanul pregãtea bãuturile, orchestra atacã
primele acorduri dintr-o melodie a lui Nat King Cole. 

- Dansãm ?
Invitaţia fetei era de nerefuzat, au lǎsat bãutura pentru mai târziu şi au ales în locul ei

ringul de dans. Fata i-a încolãcit gâtul cu braţele, şi-a lipit trupul de al lui, Victor simţea
împunsãtura sânilor prin cãmaşa subţire.

- Mã numesc Annabell, îi şopti ea la ureche dupã un sãrut fugar.
- Annabell, îi murmurã el numele, apoi : Eu sunt Victor.
- Emmanuel ?! Prinţul ?! se mirarã ochii şi vocea fetei.
- O, nu, se scuzã el. Nici pe departe !
Annabell îşi culcase capul pe umãrul lui. Pãrul ei rãspândea o boare de alge pãrãsite de

mare pe plajã. Încurajat de atitudinea fetei, mâinile lui au coborât în mângâiere pe trupul ei
pânã au cuprins rotunjimea feselor. A simţit prin ţesãtura rochiei cã Annabel nu mai purta
nimic pe dedesubt. Dar nu a gãsit nici un strop din cãldura pe care ar fi trebuit sã o emane
trupul ei tânãr. Corpul fetei era rece.
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- Îl cunoşti pe Poe ? a susurat vocea fetei.
Victor nu cunoştea pe nimeni cu numele acesta. A ridicat din umeri, îmi pare rãu, nu îl

cunosc.
- Edgar Poe. Marele poet american. Am fost adevãrata lui iubire. 
- Ai fost ?! De ce spui asta ?! A murit ?
Annabell a dat evaziv din mânã.
- Din pãcate nu poate veni în seara aceasta. Este invitat la balul Mãştii Roşii. 
Melodia s-a terminat. Victor şi-a aplecat capul spre gura fetei. A urmat un sãrut lung,

pãtimaş. Buzele fetei erau umede dar reci şi sãrate. Trupul ei emana acel miros pe care îl
simţise când s-a deschis pentru el prima oarã uşa pensiunii. Cred cã am un fix, şi-a spus, mi
s-a inoculat în simţuri izul de  mlaştinǎ al locurilor ãstora. 

S-au întors la bar. 
Annabell, cu un surâs nostalgic a început sã depene amintiri din viaţa ei. Nume ca

Francoise Villon, Touluse- Lautrec, Jose de Castilia sau cel mai des pomenit Edgar Poe, nu-i
spuneau nimic lui Victor, dar - judecând dupã strãlucirea ochilor fetei - pentru Annabell
însemnau mult. Cãlãtorea împreunã cu ei prin localitãţi de care Victor auzise din cãrţi sau le
vãzuse în ilustrate. Poveşti picante din viaţa petrecutã într-un Paris boem, plimbãri cu gondola
pe canaleleVeneţiei, seri de bal în palatele din  Saint-Petersburg... Simple fabulaţii ale minţii
ei. Victor a privit-o pe Annabell cu înţelegere îngãduitoare, convins fiind cã fetei i s-a urcat
alcoolul la cap, sigur a mai bãut ceva înainte de întâlnirea cu mine. 

Orchestra trecuse de la menuet la rock, perechi îmbrãcate în costume care amestecau
erocilex dansau dezlãnţuite. Fata l-a luat pe Victor de mânã, privirea ei era rece, însã gura
purta un surâs chemare provocator. I-a simţit dorinţa, sã mergem, nu a întrebat-o unde. Victor
s-a lãsat condus de fatã. Nu au ajuns prea departe. S-au oprit în faţa unei uşi din spatele barului.
Annabell a deschis-o, se simţea ca la ea acasã.

Camera, o magazie plinã cu navete cu bãuturi şi lãzi pline cu fructe exotice avea
spânzurat în tavan un singur bec. Acesta rãspândea o luminã slabã, verde, luminã de veghe.
Victor avea senzaţia cã se aflã pe un fund de mare împreunã cu o sirenã şi nu s-ar fi mirat
dacã încãperea ar fi fost invadatã de peşti multicolori. Mirosul acela era prezent şi aici, însã
nu-l mai deranja. Annabel preluase iniţiativa. Mâinile ei reci desfãcuserã nasturii cãmãşii.
Una dintre ele rãmãsese sã-i mângâie pieptul. Victor bãnuia cã s-ar putea sã dea de belea, dar
nu se putea opune, acel înstinct de apãrare, care îl scãpase de multe ori din momente dificile,
murise. Dincolo de pereţii camerei orchestra luase o pauzã,  zgomotul din local ajungea pânã
în magazie.

Mâna dreaptã a lui Victor intrase pe sub rochia fetei, când un fulger a luminat încǎperea,
iar un tunet a fǎcut sǎ zdrǎngǎne geamurile. Sticlele de pe unul dintre rafturile lipite de un
perete s-au ciocnit în clinchet între ele, una a cãzut pe podea şi s-a spart. A privit faţa fetei.
Aceasta nu-i spunea nimic. Pe el l-a\ atins o presimţire ciudata şi s-a smuls din bratele
Annabellei. Ele au încercat sã-l reţinã. Nu au reuşit. Victor a deschis uşa şi a intrat în salã. A
vãzut lumea bulucindu-se în jurul mesei de poker. Şi-a fãcut loc printre oameni. Ajuns lângã
masã, ochii lui au descoperit trupul tânãrului prusac. Zãcea pe podea într-o baltǎ de sânge.
Un bãrbat în halat alb era aplecat deasupra lui. Victor a simţit o mânã pe umãr. A întors capul.
În spatele lui era Rechinul. 

- A pierdut castelul din Bavaria. A încercat o cacialma, dar nu i-a ţinut. De fiecare datã
când pierde, îşi trage un glonţ în cap. Apucãturi romantice, a dat scârbit din mânã Rechinul. 

Doctorul a întors capul spre ei. 
- N-are nici pe dracu’, le spuse.

Tânãrul s-a ridicat, clãtinându-se uşor ameţit, A stat câteva clipe buimac apoi s-a îndreptat
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spre ieşirea din local. Mesenii se împãrţiserã în douã tabere. Una aplauda, cealaltã fluiera
nemulţumitã.

La masa de joc Turcan picotea, iar Vladimir cãsca din când în când, plictisit. Rechinul
îi spuse în şoaptã partenerului sãu :

- E rândul tãu sã intri în joc. Fii atent ! De fiecare datã când unul dintre noi doi pluseazã,
celãlalt mãreşte miza ! Ai înţeles ?

Victor îl asculta, însã ochii lui o cãutau în mulţime pe Annabel. Rechinul l-a mirosit.
- Las-o acum ! Dupã terminarea jocului ai tot timpul !
Victor abandonã cãutarea şi s-a aşezat la masã pe locul acum liber dupã plecarea fiului

industriaşului prusac. 
La început norocul pãrea sã-i surâdã. La primele mâini cartea i-a dat posibilitatea sã

pluseze. Ciudat, însã Rechinul nu a forţat jocul, iar Vladimir şi Turcan au fost şi ei reţinuţi.
Când i-a intrat în cãrţi careul de dame servit ,Victor a încercat ademenirea adversarilor plusând
sume mici. L-a început a mers, însã  când a cerut de trei ori potul, primul care a aruncat cãrţile
a fost Rechinul. Turcul şi contele rusxi Ruse i-au urmat exemplul. Suma pe care a ridicat-o
Victor era bunã, însã departe de cea la care visa el. Nu mai înţelegea nimic.     

Rechinul a propus o pauzã. S-a ridicat de la masã şi i-a fãcut un semn discret lui Victor
sã-l urmeze. S-au întâlnit în faţa uşii din spatele barului. Au intrat în magazie. Rechinul l-a
luat la rost. Era plin de draci.

- Joci ca un ageamiu. Lasã-i dracului, sã câştige şi ei ! Te-ai repezit ca prostul la pleavã,
fãrã sã te gândeşti la grãunţele de aur care se ascund sub ea!

- M-a forţat mâna, a încercat Victor o scuzã.
- Mâna pe dracu’ !
- Ultima oarã am avut careu de dame servit !

- Ei, şi ?! Trebuia sã te arunci ! Sã-i faci sã creadã cã îngerul norocului şi-a întins aripile
deasupra lor. Întoarce-te la masã şi fii atent la joc ! Lasã-i sã câştige câteva mâini şi când îţi
fac eu semn îi ardem ! Fii şmecher, ce dracu, doar nu e prima oarã când jucãm în echipã !

Victor a plecat primul. Pe unul dintre scaunele de la bar a vãzut-o pe Annabel. A vrut
sã-i spunã ceva, însã fata s-a ridicat şi s-a amestecat cu cei care dansau pe ring. Cu un zâmbet
încã nedumerit, Victor s-a aşezat pe scaunul lui de la masa de joc. Îi trecuse dintr-o datã toatã
pofta de poker. Rechinul a venit câteva minute mai târziu. Îşi schimbase îmbrãcãmintea. Purta
o cãmaşa albã cu mâneci bufante, pantaloni negri, cizme înalte, mai sus de genunchi. Semãna
cu un spadasin coborât din epoca ludovicilor.

- Mã scuzaţi, domnilor, s-a adresat vesel partenerilor.
- O tânãrã vãduvã sãtulã de doliul impus a strigat dupã ajutor ? l-a înţepat Vladimir.
- Când joc poker femeile sunt excluse. Aduc ghinion, a spus Rechinul şi l-a privit cu o

dungã de mustrare pe Victor.
- Nu întotdeauna, l-a contrazis turcul. Am jucat odatã cu douã cadâne lângã mine şi am

câştigat cîteva sute de napoleoni. 
- Mai sunt şi excepţii, a grãbit Rechinul încheierea discuţiei. Ei, sunteţi gata, domnilor?
Ceilalţi încuviinţarã şi partida a reînceput.
Era rândul lui Victor sã împartã cãrţile. A pornit jocul cu trei aşi de la mânã. Şi control

la damã şi popã. Ceilalţi au decartat. Nu puteau avea mai mult de o pereche. Victor a mãrit de
douã ori deschiderea. Turcul şi Rechinul s-au aruncat. Au mai rãmas în joc doar el şi Vladimir.
Rusul a cerut trei cãrţi. Victor douã. Şi-a filat cãrţile intrate. Un as şi un popã. Vladimir a
început sã pluseze. Fãrã grabã. Suma cerutã de el în final era mult mai mare decât cea pe care
o mai avea Victor. A privit spre Rechin. Acesta i-a fãcut semnul ştiut. Rusul joacã la cacialma.
Victor a încercat. A împins toţi banii pe care îi mai avea spre mijlocul mesei.
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- Doar atât mai am, însã aş vrea sã vãd cartea.  
- Uite cum facem, a propus Vladimir. Eu pun suma cerutã de mine, tu ce mai ai. În caz

de câştigi, iei potul. Dacã vei pierde, îţi voi spune la final cum poţi sǎ-ţi plãteşti datoria.
Victor a primit. Era încrezãtor în cartea sa. În jurul mesei se adunarerã o mulţime de

gurã-cascã. Printre ei a vãzut-o şi pe Annabel. Faţã de ceilalţi pãrea nepãsãtoare. 
Vladimir îl privea cu un surâs de dispreţ abia schiţat.
Lasã cã-ţi şterg eu aroganţa, l-a ameninţat Victor în gând. A întors cãrţile pe masã cu

faţa în sus, deschise în evantai.
- Careu de aşi cu popã-n coadã !

Privitorii din jurul mesei au scos un murmur de admiraţie. Vladimir tãcea. Nu-şi
schimbase masca de pe faţã. Dupã câteva clipe a rupt tãcerea.

- Frumos, însã prea puţin pentru mine !
Aruncã şi el cãrţile la vedere. Victor a simţit cum localul începe sã se învârtã, Cãrţile

rãsfirate pe masã dovedeau cã rusul a ştiut de ce a dus jocul pânã la sfârşit. Avea quintã royalã
la valetul de treflã. 

Vladimir îşi strângea surâzãtor banii de pe masã. Victor s-a ridicat buimac. A vrut sã
plece însã l-a oprit vocea rusului.           

- Mai aveţi o datorie. 
Victor şi-a amintit. Când câştigi, iei potul. El pierduse. Careul de aşi nu-l ajutase .

Trebuia acum sã plãteascã restul sumei de bani. A privit spre Rechin. Acesta s-a fãcut cã nu-
l vede. 

- Nu mai am bani, a încercat Victor.
- Vã ofer eu o soluţie, i-a propus Vladimir.
Rusul l-a chemat pe un chelner şi i-a şoptit ceva la ureche. Nu peste mult timp, o fatã

a venit la masa lor. Era Annabel. Ţinea într-o mânã o tavã acoperitã cu un şevet. 
- Vã dau şansa de a descoperi singur surpriza, mai spuse Vladimir.
Victor o privea pe Annabel. Fata zâmbea. A luat acest amãnunt ca o încurajare şi a tras

de şervet. Pe tavã era un pistol.
- Onorabil, nu ?  
Vladimir era amabil.Dar şi sarcastic.
- Se pare cã locul ãsta aduce ghinion, se amestecã în vorbã turcul arãtând spre scaunul

de pe care se ridicase nu cu mult timp în urmã Victor. Mai întâi Hugo, acum dumneavoastrã. 
Victor şi-a întors privirea spre Rechin. Acesta a crezut cã are nevoie de o explicaţie.
- Tânãrul care a jucat înaintea ta. Hugo este numele lui. 
E un joc, a gândit Victor, amintindu-şi de farsa jucatã de bavarez. Dacã am întrat în el,

trebuie sã-l duc pânã la capãt. 
Annabel le-a arǎtat jucǎtorilor încǎrcǎtorul pistolului. Era gol. A introdus un glonţ intr-

unul dintre orificii. A inchis încǎrcǎtorul, apoi a rotit butoiaşul. 
Pe Victor l-a cuprins din nou setea. A cerut un pahar cu apǎ. Cineva a destupat o nouǎ

sticlǎ şi a umplut un pahar. Victor s-a strâmbat de la prima gurǎ. Avea iz marin şi era sǎratǎ.
A pus scârbit paharul pe masǎ.  

Victor a întins mâna şi a luat pistolul. A  vãzut cu puţinã mirare lacrima care aluneca
pe obrazul femeii. Acum nu mai era Annabel cea care îi povestise la bar şi în timpul dansului
despre bãrbaţi şi oraşe cu nume visate. În faţa lui stãtea îndureratã Luiza. Soţia lui. Nu se
poate. Este doar o sinpla asemãnare, îşi spuse Victor și apǎsǎ pe trǎgaci.
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Ascultându-te

(Singur). Așezat în mijlocul patului, lacrimile
curgându-i pe obraji, adolescentul ascultă, ca și
cum ar fi prima dată, melodiile pe care înainte spera
să nu le aibă niciodată înregistrate pe mobilul său.
Și totuși, aceast playlist, exclusiv constituit din
cântece explorând abisurile primelor chinuri ale

dragostei, îl reconfortează. Încet realizează nu numai că nu este sigurul a traversa aceste
cumpene, dar și că într-o zi se va vindeca de durerea insuportabilă astăzi.

(Câtva timp mai târziu). În aerul îmbibat de alcooluri și striat de jeturile de lumini
multicolore, înconjurat de prieteni, se abandonează muzicii care-i vibrează în timpane și care
pare că zguduie zidurile. Nu-și va mai aduce aminte de nimic și de nimeni din seara aceea.
Singur, ritmul muzicii asurzitoare, ai cărei decibeli riscă să-i lase sechele, îi va intra în sânge,
astfel încât, de fiecare dată când va auzi primele note ale acestui cântec, va fi din nou
transportat în beția dionisiacă a acestei mulțimi dezlănțuite.

(Au trecut câțiva ani). Ziua pe care o aștepta de când a pătruns pentru prima dată pe ușa
rotativă a buildingului din sticlă a sosit în sfârșit. A fost avansat, simte că-i cresc aripi, plutește
și, nerăbdător să anunțe vestea cea mare alor săi, începe să fluiere ca o pasăre. Plămânii i se
umplu de aer și sunetul muzicii irupe și umple tot bulevardul.

(Peste câtva timp). Fără îndoială, aceasta a fost ziua cea mai memorabilă din viața
tinerilor căsătoriți. Ploaia s-a abătut peste toți invitații, exact așa cum se temeau sau cum și-
o doreau: „mariage pluvieux, mariage heureux”, nu-i așa? În plus, când momentul atât de
așteptat al dansului tinerei perechi a sosit în sfârșit, DJ-ul n-a reușit să pună mâna pe
înregistrarea prevăzută pentru acest moment. În locul acesteia, sistemul de ascultare aleatorie
a pornit singur melodia pe care mirele o detesta din tot sufletul, pentru că aleasa inimii lui o
asculta în continuu de luni de zile. Un enorm râs liberator a cuprins adunarea. De neuitat.

(Mai mulți și fericiți ani s-au petrecut). Într-o după amiază însorită, cuplul de pensionari
începe un puzzle, activitate ce debutează invariabil cu golirea întregii cutii pe masă. Așa!
Acum, că toate cele o sută de bucăți se găseau într-o grămadă haotică, puteau începe. Câteva
ore mai târziu, nu mai lipsește decât o singură bucată, de negăsit, înainte de a putea admira
„opera”. Cei doi bătrâni caută cu febrilitate peste tot, bărbatul se apleacă și de sub dulap trage
un pachet din care scoate o cutiuță muzicală. Întoarce manivela, soldatul de plumb valsează
și cu el bătrânelul, legănat de melodia copilăriei.

Lydia LOUNI
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*
*     *

Aceste momente fictive de viață ale cetățeanului lambda sunt proiectate non-stop pe
ecranele întregului oraș. Nimeni nu poate să se sustragă acestui concentrat de viață pe care îl
oferă noua publicitate la Listen To You (Ascultându-te).

Tatonările epocii care a precedat Listen To You se rezumau, în funcție de diferitele
platforme de difuziune, la playlists alcătuite din bucăți muzicale pe care ascultătorul le alesese
deja, înregistrându-le în funcție de preferințele sale. Astfel, pe acestea puteau figura,
amestecate, ultimele hituri la modă, urmate de un șlagăr al anilor 50 sau de o bucată de rap,
pentru a se termina cu un intermezzo clasic. Deși în acea perioadă potpuriurile muzicale erau
domeniul divertismentului, observând efectele lor asupra consumatorilor-ascultători, a început
să se intuiască potențialul lor terapeutic.

De la studiul efectelor acestor amestecuri muzicale aleatorii asupra comportamentelor
umane, s-a trecut la producerea de amalgamuri acustice care au sfârșit prin a demonstra
impresionantele capacități ale muzicii de a influența nu numai asupra umorilor umane
(capacități deja cunoscute de mult timp), dar și puterile sale terapeutice. Plecând de la acest
principiu, cercetătorii au început să înțeleagă că, pentru a fi mai eficace, aceste amalgamuri
trebuie configurate și personalizate. Astfel, asemenea călugărilor din Evul Mediu, care
adăugau în piuliță diferite plante medicinale una după cealaltă, inteligența artificială a reușit
până la urmă să compună un „remediu” individualizat, bazat pe amintirile și preferințele
muzicale stocate în memoria fiecărui individ.

Constituită din vibrații, fiecare combinație muzicală stimulează celulele creierului în
mod diferit și provoacă ascultătorului-pacient o reacție particulară. Astfel, muzica a permis
anumitor persoane, victime de accidente vasculare cerebrale, să reînvețe să vorbească, altora,
atinse de Parkinson, să se miște mai fluid. Nimeni nu uitase fosta balerină suferind de
Alzeheimer care, după 50 de ani, își amintea în detaliu coregrafia baletului „Lacul lebedelor”,
de la ascultarea primelor note. Dintr-o dată a devenit evident că muzica acționează asupra
noastră ca un drog puternic, cu o singură diferență: până atunci era în acces liber. Și cum nu
există un drog fără dealer, așa a apărut Listen To You.

Progresiv, cercetările au demonstrat că percepția naturală a muzicii, prin intermediul
sistemului auditiv, constituie o frână în calea imersiunii perfecte în acest univers sonor ale
cărui efecte terapeutice au fost rapid constatate și cuantificate. De aceea s-a considerat mult
mai eficace ca sistemul să facă parte integrantă din organismul uman, ca implant. Astfel, după
îngurgitarea pilulei Listen To You, microprocesorul conținut se conectează la hipocamp, unde
colectează toate amprentele muzicale care au stimulat vreodată creierul și în același timp
funcționează ca un receptacul destinat să reactualizeze fondul muzical personal, în funcție de
noile experiențe auditive posterioare implantului. Începând cu acest moment, devine posibil
accesul la o întreagă paletă de sentimente: curaj, optimism, mândrie, încredere în sine, ambiție,
totul est permis, cu condiția de a se concentra. Mai mult, Listen To You ascultă, în sensul literal
al cuvântului: este aptă să disipeze emoțiile negative, precum anxietatea, suferința, îndoiala,
vulnerabilitatea și multe altele. Datorită acestei proprietăți, progresiv au fost eliminate toate
tratamentele pe bază de anxiolitice și efectele lor secundare, care făcuseră ravagii iremediabile
în timpul marii pandemii, de care foarte puțini își mai amintesc astăzi.

La începuturile sale, eșantionul de testare a metodei fusese constituit din persoane care
aveau antecedente depresive sau de dependență de droguri, alcoolism și care prezentau eșecuri
repetate de reabilitare. După ce au avut ocazia să testeze Listen To You, ansamblul persoanelor
făcând parte din eșantion, încadrate de o echipă formată din psihologi, psihiatri și medici au
prezentat rezultate care i-au convins și pe cei mai sceptici. Primii utilizatori, fără excepție, au
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substituit Listen To You clasicului tratament chimic și s-au reabilitat în mod durabil, atingând
o bunăstare mentală stabilă. 

După trei ani de confirmare a acestor rezultate, terapia a trecut la un nivel superior. De
această dată dispozitivul a fost propus tuturor persoanelor adulte care doreau să se integreze
programului. Odată cu această democratizare, s-a constatat o scădere spectaculară a
procentajului de sinucidere.

Astfel, conform estimărilor, în decursul unui an, Listen To You a salvat viața a 7892 de
persoane. În paralel, terapia a făcut să scadă vertiginos consumul de țigări, de alcool sau de
droguri dure.

Pe de altă parte, indicele fericirii sau al calității vieții a bătut toate recordurile naționale,
atingând 8.242 de puncte.

Într-o epocă acum depășită, muzica era prezentă cotidian: o puteam auzi în mașina cuiva,
într-un bar, o cafenea sau într-un restaurant preferat, într-un centru comercial sau la camionul
vânzătorului de înghețată. O dată cu Listen To You, muzica a dispărut din toate locurile publice,
pentru a rezona mai bine la fiecare dintre utilizatori. A asculta muzica altfel, părea la fel de
ciudat ca și cum ai fi luat tratamentul altcuiva.

În afara persoanelor surde și într-o mai mică măsură a persoanelor cu deficiențe auditive,
singurul public căruia nu i se adresa dispozitivul erau copiii. Se considera că aceștia nu
posedau suficiente date muzicale stocate în hipocamp pentru a se putea ajunge la rezultate
suficient de probante. Pentru a camufla într-un fel limitele terapiei, se argumenta că aceștia
erau relativ mai puțin impactați de probleme mentale și de diversele dependențe decât restul
populației. Listen To You nu avea nicio contraindicație sau efect secundar și era deci la
îndemâna tuturor, pentru că percepția muzicii era universal accesibilă și nu putea fi pierdută
decât în caz de surditate. 

Cel puțin așa se credea până la descoperirea cazului lui Eliot. De câteva luni, băiețelul
remarcase mai întâi o anumită pierdere a sensibilității membrelor, în orice caz ceva nu era în
regulă cu corpul său. După multiple consultații și expertize de către numeroși neurologi,
diagnosticul indica o Moyamoya, boală rară însemnând „bouffée de fumée” și care se
manifestă printr-o slabă irigare sangvină a creierului. Cazul său consternase toți doctorii care
nu puteau să spună dacă Eliot o să moară peste o lună sau peste zece ani. Evident neurologii
au intervenit de urgență și au făcut două intervenții chirurgicale pe creier într-o săptămână. În
timpul a ceea ce ar fi trebuit să fie o convalescență, Eliot avea obiceiul să urmărească episoade
din serialul său preferat, „Rick & Morty”. Numai că foarte repede, copilul și-a dat seama că
nu mai percepea muzica, de fapt că nu înțelegea melodia genericului, atât de familiară altădată.
Era vorba fără îndoială de înțelegere și nu de audiție, pentru că sistemul auditiv al micului
pacient era în perfectă stare de funcționare. Fără nicio explicație morfologică, Eliot făcea
acum parte din procentajul de 1,5% din populația mondială are dificultăți, de la naștere, în
distingerea vibrațiilor sunetelor.

Propulsați de energia disperării, părinții lui Eliot au hotărât să nu abandoneze lupta pentru
copilul lor, mai ales într-o lume în care muzica vindecă aproape toate afecțiunile. Scandalul
mediatic a izbucnit în momentul în care tatăl lui Eliot s-a hotărât să dezvăluie presei starea
critică în care se afla fiul său și refuzul terapiei Listen To You, devenită dintr-o dată
neputincioasă. Minor, și de aici înainte în incapacitatea de aprehensiune a muzicii, Eliot reunea
singurele domenii de incompetență ale tratamentului acustic. Sub presiunea unei emoții
publice fără precedent, părinții lui Eliot au obținut acordul reprezentanților de Listen To You
de a include copilul lor în acest dispozitiv, nu înainte de a semna numeroase clauze care exclud
responsabilitatea în cazul unui eventual eșec.

İmplantul era ultima șansă. Asemenea victimelor de accidente care sunt nevoite să
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efectueze numeroase ședințe de reeducare motrică cu scopul de a simula capacitatea de a
merge, de exemplu, specialiștii de la Listen To You sperau că stimularea amprentelor muzicale
preexistente declanșării bolii, ar putea acționa ca un fel de declanșator, de reactivator al
capacității copilului de a înțelege muzica. Sau implantul reușea să se fixeze în creierul lui
Eliot, în speranța de a-l vindeca, sau era respins și atunci eventualele repercusiuni asupra
micuțului erau complet necunoscute. 

Camerele de luat vederi erau țintite asupra băiețelului, devenit astfel primul copil care
ingera pilula conținând micro-procesorul Listen To You. Cu siguranță, aceasta urma să fie
înghițitura de apă cea mai mediatizată din toată istoria. Din momentul în care implantul a
pătruns în corpul pacientului, Eliot a fost așezat pe brancarda aparatului RMN pentru a observa
detaliile implantării, prin intermediul rezonanței magnetice cerebrale. Lent, dar fără nicio
dificultate aparentă, implantul se îndrepta către destinația sa finală, hipocampul. 

Prin microfon, se aude doar vocea radiologului responsabil cu comunicarea în timpul
examinării. Acesta îi cere să rămână nemișcat și să-și rețină respirația, din timp în timp, câteva
secunde, mișcarea corpului putând deregla imaginile și deci conduce la o interpretare eronată
a rezultatelor.

İmaginile scanerului iluminează toate ecranele computerelor și tensiunea devine palpabilă
în liniștea cabinetului, în care numai imensul aparat pare însuflețit. Dintr-o dată însă,
efervescența ecranelor dispare, înlocuită de un impasibil albastru rece, imobil. Concomitent,
Eliot cuprins de o veritabilă stare de panică, prezintă toate simptomele unui sindrom de
hiperventilaţie. Micul corp e agitat de o respirație accelerată, necontrolată, băiețelul scoate
sunete nearticulate și încearcă să-și frece mâinile probabil amorțite de furnicături. Ritmul
sacadat al respirației, anodin în aparență, conduce însă la reducerea nivelului de dioxid de
carbon, ceea ce provoacă o îngustare a vaselor de sânge care alimentează creierul: implantul
era deci stopat. Cu cât radiologul încearcă să-l calmeze, cerându-i să stea nemișcat, cu atât
criza se intensifică. 

Dincolo de ușa de sticlă, năucită de durere, mama micuțului Eliot nu mai poate asista
nici măcar o singură secundă în plus la acest spectacol teribil, iar radiologul, neavând o altă
soluție, îi permite să se apropie de copil. Consolându-l în șoaptă și mângâindu-l ușor, ca de
fiecare dată când era nevoie, de când îl adusese pe lume, ea încearcă să-l liniștească. Fără
succes: suflul scurt al respirației îi atinge obrajii ca tot atâtea palme arzătoare. Și dintr-o dată,
mai mult pentru sine însăși s-ar fi putut crede, începe să murmure cântecul de leagăn pe care
Eliot îl auzise înainte chiar de a se naște, care îl însoțise dintotdeauna, atunci când, nou-născut,
nu cunoștea alt limbaj decât cel al dragostei. Primele cuvinte, primele note al cântecului
infuzează micul corp care se destinde complet și pare chiar că adoarme în pântecul imensului
inel. Imaginile se aprind din nou pe ecrane, iar specialiștii prezenți rămân siderați ca în fața
unui miracol. Reactivitatea hipocampului micului pacient era acum nu numai perfect vizibilă,
dar și de o intensitate neînregistrată până atunci.

Vibrațiile vocii familiare și melodioase a mamei atingeau profunzimile hipocampului și
permiteau micro-procesorului Listen To You să se implanteze în creierul copilului său. Speranța
era din nou permisă. Între stupefacție și incredulitate, toți cei prezenți încercau să descifreze
miracolul la care asistaseră. Vocea umană, impregnată de sentimente și amintiri ancorate în
profunzimea insondabilă a fiecăruia dintre noi, dovedise sub ochii lor, excepționala sa
capacitate de amprentă muzicală, la care nimeni nu se gândise până atunci.
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anotimpuri schimbate
drumuri întortocheate

vise deșirate
cuvinte sparte
c i o b u r i

nopți albastre
păsări măiestre
adâncuri rupestre
cuvintele noastre

c i o b u r i

povești pentru toate
cuvintele sparte

și vise albastre
cuvintelor noastre
adunate din   
c i o b u r i

cum ar fi să ningă în iulie?
să calci pe nămeți cu soarele pe umeri
sau să aluneci pe gheața unei zile caniculare?

ar fi la fel ca atunci, când zorii,
te-au atins pe suflet
și ți-au șoptit:
am pregătit ceva special pentru tine,
în zodia racului!
și găsești pe noptieră… ghiocei.

îi atingi, îi miroși, sunt reali,
ca viața pe care o ai!

mi se scurtează drumul
cetatea-i departe
scria într-o carte de mult închisă
că doar înspre alb
ar mai fi o cărare
dar un lacăt de piatră
spintecă drumul
și rupe-ncercarea
în mii de erate
…
mai am din păcate
un singur semn de carte

Atena Gabriela STOCHIȚĂ
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să nu
să nu

să nu

dar vreau să fiu eu
să da

să da
să da

și tac
între nu și da 
nu există nimic

nu știu dacă am trăit mult sau puțin
nu știu dacă am zâmbit de fiecare dată când a trebuit
sau dacă am plâns de câte ori am simțit
nu știu dacă am făcut popas la fiecare-ncrucișare de drumuri
sau am mers înainte alergând
nu știu dacă pașii au fost doar ai mei
sau destinul mi-a dirijat ritmul
nu știu nici cine este destinul
dar dintre toate personajele pe care le cunosc
pot spune clar și fără ezitare
la fel cum mi-e dorul de mare

TU îmi ești tot
…

cu TU deznod cuvinte
din cerneală albastră
cu TU îmi opresc plânsul
și mi-l acopăr cu o margine de cer
cu TU îmi duc pașii
prin cartea mea

scriu din călimară cu albastru clar
cuvântul care le cuprinde pe toate
nici viață fără moarte
nici dulce fără amar
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copilul din mintea mea
și copilul din sufletul meu
sunt doi gemeni identici

nu-i pot deosebi
nu-i pot contrazice
nu-i pot lăsa în așteptare
nu le pot refuza nimic
îmi este imposibil să le reproșez
emoția și plânsul
îmi este mai ușor să-i ascult

uneori îi privesc pe furiș
cu eternă admirație și recunoștință
de câteva ori i-am îmbrățișat
și am făcut-o cu simplitate
deși le-aș fi sărutat până și umbra pașilor

lor le datorez bucuria mea
de a mai fi copil
un copil simplu
emotiv și plângăcios

aceasta trebuia să fie o scrisoare
… demult…

știam pe dinafară adresa destinatarului
iar faptul că-i puteam scrie mă copleșea
aveam atâtea cuvinte la îndemână
și o singură dorință
să-i pot spune
încercasem de nenumărate ori să-i vorbesc
dar mi se pierduseră cuvintele în fugă
altfel mă știam o vorbăreață nativă și statornică
am încercat chiar să-i desenez 
dar o furtună iscată din senin a șters totul
la confluența dintre anotimpuri

nimic nu mai semăna cu nimic
nici noi nu mai semănam cu noi
așa se simțea
și-mi era tot mai greu să aștern ceva
pe bucata de hârtie albă ce-i era destinată

așa că nu am scris nimic
am expediat doar
o bucată de hârtie albă…
pe care am plâns puțin

(scrisoare de cândva…și ultima)
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Credința, simbolul aspirației umane
spre absolut. 

Perspective eliberatoare

,,Muzica îl face pe om să iasă din el însuși 
și din lume; ea îl înalță deasupra lui și a lumii,

fiind cea mai frumoasă revelație 
a lui Dumnezeu”. J. W. Goethe.

Meditând la cuvintele lui Goethe, ”privim” spre cele mai înalte culmi ale inspirației
unde, spiritul și sufletul intră în armonie cu universul. Astfel putem înțelege că muzica scrisă
de Bach, Haydn, Händel, Mozart, Beethoven... se împletește cu legile astrale. 

În ,,Cartea amăgirilor”, referindu-se la muzica lui Johann Sebastian Bach, Emil Cioran
scria: Evoluțiile muzicii lui Bach îți dau o senzație de grandioasă ascensiune în spirală spre
ceruri. Cu Bach ne simțim la poarta Paradisului.(...) Spirala este geometria lumilor interpuse
între Pământ și Paradis”. Pornind de aici observăm că marii creatori au năzuit constant să
atingă zările eliberatoare și să acceadă la izbăvire. Avem motive să ne însușim și părerea lui
Richard Wagner, anume  că ,,Muzica nu va înceta să fie cea mai eliberatore dintre arte”. 

În contextul epocii sale, Johann Sebastian Bach, se ridica mult deasupra mediului
bisericesc, prin ceea ce dorea să transmită. Cu sunetele sale, el „vorbea” despre „Omul
universal și etern” de dincolo de confesiunile religioase.  Percepția lui despre un absolut îi
întărea convingerile că desființarea granițelor confesionale era iminentă. Bach, luteranul
convins, simțea nevoia extinderii viziunii spirituale. Chiar dacă era total nedogmatic în privința
religiei, el rămâne neclintit în înțelegerea credinței. În realitatea sa, își însușise adevărul despre
originea divină și cosmică a lui Hristos. Gândirea sa muzicală, în esență neschimbată, poartă
mesajul care determină ca, în sufletul celui ce ascultă muzica, să se reverse lumina lumii.
Îndrăznim să credem că Bach apare ca predecesor al perspectivei interconfesionale, realizând
profunzimi  esențiale în muzica religioasă. 

Cantata lui Johann Sebastian - Actus tragicus BWV 106 - este de fapt un recviem
protestant, pe libretul semnat de Franz Xaver Huber, compus în anul 1707, pentru Georg
Christian Eilmer, pastor la biserica Sf. Maria din Mülhausen.  Formele abordate sunt sonatina,
solo-ul, coralul. Textul inspirat din Scriptură (Isaia 38.1, Luca 23.43, Actele apostolilor 17.28),
exprimă încrederea în destinul hotărât de divinitate, pentru că, afirmă compozitorul, „Toate
vin de la Dumnezeu”. Prin intermediul muzicii și textului explicit, Bach clarifică ideea că,

Ana BUGA
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omul poate pătrunde sensul voinței divine, aducând ca argument victoria lui Iisus asupra
morții, aceasta nefiind altceva decât o trecere spre Paradis. Repetarea de mai multe ori a
cuvântului Paradis este reliefată prin rafinate melisme. Requiem-ul ar putea fi înțeles ca o
trecere dramatică peste moarte. a cărui concluzie arată că Iisus își acceptase soarta. 

*
Format ca muzician la școala care funcționa în cadrul Catedralei Sfântul Ștefan din

Viena, Franz Joseph Haydn (1732-1809) a studiat și disciplinele muzicii, dedicându-și
talentul componistic asemenea lui Bach, genurilor vocal-simfonic și cameral, pe texte
religioasee. A semnat peste 250 de opusuri de diverse genuri, printre care s-au remarcat Missa
in Tempore Belli (1796), Theressias Mass (1799), oratoriul Creațiunea (1797-1798).

Oratoriul Creațiunea, pe libretul lui Gottfried van Swieten, este o partitură în formulă
clasică, pentru soprană. tenor, bas, cor mixt (60 de vocaliști) și 120 de instumentiști. Părțile
lucrării sunt grupate tematic astfel: Partea I – Crearea luminii, a planetelor, soarelui și lunii,
apei, cerului și pământului. În partea a II-a, Dumnezeu a creat animalele, bărbatul și femeia,
iar partea a III-a este dedicată lui Adam și Evei, în perioada paradisiacă. Haydn combină
momente dramatice cu efecte umoristice și cu teme melodice de inspirație folclorică.
Utilizează recitativul secco, trioul, corul fugat, inovații melodice și dezvoltări cu care a  creat
sonorități fascinante. Cu instrumente ca tromboni, timpani, fagoți, corni, Haydn, a realizat
un fundal sonor ilustrativ, pentru atmosfera arhaică din vremea Genezei. Dinamica este foarte
variată de la Largo și Andante la Vivace și Piu Allegro. 

*
În căutarea destinului conferit de Divinitate și a sensului vieții, Franz Joseph Haydn

- angajatul familiei nobiliare Esterhazy - și-a dedicat mare parte din timpul său înțelegerii și
compunerii lucrărilor religioase, despre care avea convingerea că, îl apropie de credință.   

Principiile morale și noblețea personalității, dublate de educația religioasă, s-au
reflectat permanent în lucrările compozitorului Georg Friedrich Händel (1685-1759). La
vârsta de 17 ani, se angajează ca organist la catedrala din Halle, unde compune muzică pentru
slujbe, ceremonii și concerte religioase. În perioada când a activat la Hamburg (1703-1706)
tânărului Hȁndel (de numai 19 ani) i se prezintă  oratoriul Patimile după Ioan (1704) -  lucrare
de succes, determinantă pentru a continua să scrie muzică religioasă. Peregrinările prin orașele
Italiei (1706-1710) l-au inspirat pentru cantata Dixit Domine (1707), oratoriile Invierea și
Triumful Timplui și al Adevărului (1708). 

La 7 iulie 1713, la catedrala Sf. Paul din Londra, a răsunat un impresionant Te Deum,
consacrându-i, lui Händel, arta vocal-simfonică. Predilecția sa pentru muzica religioasă a fost
constantă. Dovadă stau oratoriile Ester, Athalie, Deborah, Messiah, Israel în Egipt, Saul,
Semele, Joseph, Judas Maccabeus, Susanne, Solomon, Jephta, Theodora... 

În anul 1746, G. Fr. Hȁndel compune Occasional Oratorium, în care pot fi auzite
teme muzicale ale imnului național englez. Prin oratorii, compozitorul, revendicat atât de
lumea germană, cât și de cea engleză, a oferit contemporanilor o formă de artă necesară unei
anume receptivități, pe care are meritul de a fi intuit-o. 

Oratoriul Messiah cu subtitlul Sacred oratorio, i-a adus lui Händel faima mondială
după prima audiție din aprilie 1742. Lucrarea este considerată o sinteză a concepției
componistice hȁndeliene. Partitura nu este de factură liturgică dar, prin tematică a fost alăturată
creațiilor religioase. Partea întâi se referă la anunțarea venirii lui Messiah, a doua redă prezența
lui Iisus printre oameni și suferințele trăite de el, iar partea a treia susține ideea speranței într-
o lume mai bună. Libretul lui Charles Jennens nu povestește întâmplările biblice, ci felul cum
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acestea repercutează în psihologia mulțimii. Speranța – ideea centrală a monumentalei creații
- apare ca sentiment dominant ce înlocuiește extazul mistic și culminează cu jubilația corală
Halleluiah din finalul părții a doua. Modernitatea creației se datorează conținutului
emoționant, puterii de a transmite ideile despre viață și lume ale unui gânditor umanist. În
muzica religioasă a cultivat marile idealuri care conduc umanitatea spre eroism și spre
mântuire. De la sclavie la libertate, de la procesiuni funebre la serbări triumfale, de la
sacrificiul vieții la pace, sunt sensurile subiectelor abordate. Gândirea polifonică a înaintașilor,
identificabile în secvențele corale și instrumentale, știința contrapunctică, virtuozitatea în
conducerea vocilor, principiul imitației, utilizarea Fugii în versiunea ei cea mai evoluată,
tehnica variației în Passacglia și Ciaccona, sunt formulele  care au înnobilat stilul hȁndelian.

*
Mai mult ca sigur, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) a  avut forța, de a-și

dărui  surâsul, chiar și atunci când viața era necruțătoare cu el. În muzică, el nu a renunțat la
libertatea deplină din interiorul constrângerilor dominate de reguli. Regula așează viața într-
o figură geometrică – afirma George Călinescu, raportându-se la capodoperele mozartiene.
Cu inefabilul, dintr-un plan afectiv inexplicabil, Mozart a urmat o mișcare spontană a
sufletului uman, respectiv reîntoarcerea în spirală, dictată de memorie și de ceea ce înseamnă
viața. În timp, el a transformat concertul pentru pian în „jurnalul intim” al preocupărilor sale,
rămânând fidel credinței în Dumnezeu. 

Missa Încoronării (1779), pentru ceremonia încoronării icoanei Fecioarei Maria,
despre care s-a spus că a fost salvată în incendiul din 1744, conţine o impresionantă muzică
de slăvire a credinţei omului în minunile cereşti. Scris pentru solemnităţile religioase publice,
Mozart, a introdus suflul nou, al simfonismului, în muzica bisericească. Ca şi Joseph Haydn,
compozitorul, un creştin ardent, preamăreşte atotputernicia divină, mărturisindu-şi evlavia şi
implorând mereu binecuvântarea cerească. 

Partitura, de numai 46 de măsuri a motetului Ave Verum, o altă lucrare religioasă, tratată
cu mare măiestrie polifonică. și-a câștigat popularitatea datorită frumuseţii melodice. Ea a
fost inclusă în liturghia cultului catolic și executată, prima dată, în cadrul procesiunii Corpus
Christi. din 18 iunie a fiecărui an. Fidel credinței în Dumnezeu și în căutarea acelei taine de
a nu cunoaşte frica și nici vanitatea, W. A. Mozart a urcat spre piscul celebrităţii în luptă cu
destinul. După ce compusese atât de mult, într-un timp atât de scurt, avea o presimţire sumbră,
cauzată de precaritatea sănătății sale. La o oră după miezul nopţii de 5 decembrie 1791, a
mai scris 8 măsuri din fragmentul Lacrimosa, al celebrului său Requiem în re minor, apoi s-
a stins. Partitura are virtuțile unui testament spiritual cu care, Wolfgang Amadeus Mozart, îşi
ia adio de la lume,  printr-o creație muzicală perfectă.

*
Slujind marile idealuri clasice, Ludwig van Beethoven (1770-1827), a dăruit

posterităţii tematici complexe în formule muzicale originale și inconfundabile exprimări
artistice. Aspiraţiile  oamenilor, suprapuse peste vibraţia sa interioară, sunt prezente în muzica
beethoveniană care prefigurează romantismul. Oratoriul dramatic Iisus pe Muntele Măslinilor
op. 85, reprezintă ilustrarea cea mai umanistă a lui Iisus, prezentat, nu ca figură  tragică, ci ca
persoană spiritualizată care își acceptă soarta. În libretul (în limba germană), semnat de Franz
Xaver Huber, se evocă unul dintre cele mai importante evenimente ale creștinismului,
respectiv momentele de zbuciumare a mântuitorului, aflat pe Muntele Măslinilor alături de
ucenicii săi. Partitura dramatică se sprijină pe vocile de tenor (Iisus), soprană (Îngerul), bas
(Petru), pe corul tradițional (patru voci) și pe orchestra simfonică.
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*
În decursul timpului, multe dintre lucrările compozitorilor s-au dorit a avea un rol

eliberator. Aceștia considerau că, datorită contribuției religiei, filosofiei și științelor artei
componistice, muzica trimite doar la ea însăși, iar principiul ierarhizării componentelor sonore
acționează într-un mod original. 

Multe dintre partiturile destinate seviciilor religioase, prezentate enoriașilor, generau
intense trăiri legate de credință răspândând o forță enormă. Stilul care a fundamentat concepția
lucrărilor vocal-simfonice din secolul al XVIII-lea, a făcut un salt imens și în domeniul
expresivității. 

În secolul următor, al XIX-lea, când speranța umanității într-o lume mai bună dobândea
amploare, lucrările muzicale reflectau, tot mai intens, stările sufletești individuale sau
colective, însoțite de cele mai nobile aspirații, privind cu credință spre înaltul cerului. Creatori
aparținând curentelor muzicale ale vremii, precum Hector Berlioz, Lugi Cherubini, Charles
Gounod, Camille Saint- Saëns, Gabriel Fauré, Robert Scumann, Johannes  Brahms, Franz
Scubert, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Felippe Pedrell, Antonin Dvořak, Anton
Bruckner, se află printre cei mai cunoscuți autori ai monumentalelor forme de misse,
requiemuri, cantate, oratorii.. Ei au dăruit umanității sonorități înalțătoare, ce răsună și astăzi,
în atmosfera de sfințenie a catedralelor.
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Ideea terorismului 
surprinsă în clișee cotidiene

O premieră a stagiunii 2014 – 2015, la Teatrul
Național din București „I. L. Caragiale”, piesa
fraților Presniakov, ne dezvăluie înainte de toate
doi tineri „agresiv de talentați” – așa cum remarca
Marina Davîdova – Izvestia. „Terorism”–ul lor
este capabil să instaureze tăcerea pentru mult timp...

Și o instaurează fără urmă de efort. Încercarea de a găsi cuvinte, acum și aici, echivalează cu
dezamorsarea unei bombe cu ceas. Încep această operațiune prin realizarea unei linii paralele,
între aeroport și teatru. Scriam, într-o cronică anterioară, că teatrul s-a mutat în aeroport, grație
piesei cu același nume de Ștefan Caraman, în regia tânărului și talentatului Alexandru Nagy,
piesă jucată în spațiul terminalului nou–plecări al Aeroportului Internațional „Henri Coandă”,
București–Otopeni. Dacă acest lucru a fost posibil, de ce n-ar fi posibil și invers? Adică
aeroportul să se mute în teatru, așa cum teatrul s-a mutat în aeroport. Vladimir și Oleg
Presniakov au realizat aceasta, prin primul și ultimul tablou al piesei lor. Chiar dacă acțiunea
se desfășoară pe șase planuri, aparent diferite, există totuși un mod subtil de intersectare, într-
un anumit moment, aparent întâmplător, dar foarte bine stabilit. 

Lumea „Kasandrelor” moderne 
„Aeroportul” este primul tablou al piesei, un tablou realmente banal, dar plin de

semnificații subtile. Realizăm repede că personajele nu sunt identificabile prin nume ci
„conectate între ele printr-un șir de scene scurte”, purtând adesea un număr, adică o cifră, un
numeral mai exact, în locul grupului de litere: „Prima femeie”, „Al doilea bărbat”, „Pasagerul
1”... Suntem anonimi. Ne-o demonstrează structura acestei piese, dar anonimatul nostru este
un pelerinaj prin viața cotidiană.    

„Pasagerul” titular (Andrei Finți) este cel care tulbură liniștea aeroportului, închis
temporar în urma unui anunț de amenințare cu bombă. Intrând în dialog și totodată în conflict
verbal cu „Pasagerul 1” și cu „Pasagerul 2” trezește suspiciuni, fiind etichetat ca imagine a
politicianului și posibil declanșator al presupusului atentat cu bombă. Așadar, cel care unește
la modul subtil, toate cele șase tablouri ale piesei (în mod vizibil sau invizibil) poartă deja
eticheta de suspect. Fotografia de început devine premonitoare, prin această etichetă care
încearcă să închidă cercul vicios al existenței umane. Astfel, suspectul este forțat să devină
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călău. „Cei vinovați au întotdeauna dreptate” pentru că „într-un fel sau altul, toți suntem
vinovați de ceva”.

Dureroasă este remarca unuia dintre cei doi pasageri secundari: „forțele de ordine
păzesc aeroportul nu pe noi”. Același tandem filosofează asupra terorismului, cuprinzând în
spusele lor, planul social, psihologic și (a)moral: „Este o naivitate să crezi că în aeroport a
fost pusă o bombă pentru un politician. Ea a fost pusă pentru toți, pentru toți cei care stau
acum aici. / ... / Când mor oameni simpli, nevinovați, deloc ieșiți din comun este și mai
înfricoșător decât atunci când mor oameni importanți. Când mor din ăștia obișnuiți, așa ca
noi și moare o țară, știi, în ritm susținut și mulți deodată și nu la război și chiar în case, în
avioane sau în drum spre serviciu, păi atunci cinci minute de existență e chiar radicală, iar
politicienii cu politica aia de doi bani se duc dracului. Se duc dracului fiindcă nimeni și nimic
nu poate conduce o lume, în care mor atât de frecvent oameni obișnuiți”. 

„Aeroportul” – măcinat de „fumul și distrugerile (bombelor care explodează)”;
bombe aflate „înăuntru, în noi toți”, transmite un mesaj: cei care nu au de ales, așteaptă în
tăcere dezamorsarea bombei. Doar suspectul pășește pe drumul călăului spre victimă, așa cum
îi este sugerat – „în ritm susținut și lent”... – mărturisind: „Eu am de ales: mă întorc acasă. /
– Și ziceți că vă așteaptă? / – Cine? / – Acolo unde vă duceți, vă așteaptă? / – Îi fac o surpriză”.
Evitarea răspunsului concret, printr-o alegere asumată, constituie începutul unei stări de
autoterorism. 

Remarcăm ideea regizorului Felix Alexa (concept video – Neil Coltofeanu) de a
interconecta plasmele centrale și laterale, cu viața și emoțiile pasagerilor. 

„Dormitorul” sau patul conjugal, în care soția (Irina Movilă) „Pasagerului” (Andrei
Finți) comite adulter, este cel de-al doilea tablou al piesei. Inițial pare un tablou rupt de primul
și totuși legat printr-un fir nevăzut, pentru că de aici aflăm statutul „Pasagerului”: acela de
soț. Un pasager printr-un aeroport și un pasager prin propria-i viață, prezent – de cele mai
multe ori – prin absență.

„Bărbatul” (Mihai Călin), cel care este amantul soției „Pasagerului”, vorbește despre
o senzație de cădere în gol, despre un terorism al propriei conștiințe. După o clipă de fantezie
nefastă a soției adulterine, totul se transformă într-un început de coșmar. Remarca ei are un
impact emoțional major: „Am amorțit toată. / – Din cauza dresurilor? / – Nu. Din cauza
cuvintelor pe care le folosești, ca pe niște cătușe”. Zgomotului făcut de un leagăn, în parcul
din apropiere, i se alătură țiuitul indescifrabil al robotului telefonic pentru a prevesti o altă
formă de terorism. 

„Biroul” este cel de-al treilea tablou. Ne-am obișnuit deja să întâlnim mișcări
sacadate și personaje fără identitate, ca o sugestie a unor tipologii colective. Aflăm repede că
„Pasagerul” este directorul acestei instituții. Sinuciderea unei angajate scoate la iveală acest
lucru.

Șeful de birou (Claudiu Bleonț) menționat de cei doi autori ca „Bărbatul” dezvăluie
tipologia unui șef inflexibil și incapabil să comunice cu subalternii. În umbra lui se nasc
adevărate drame: un cadru toxic menținut prin dictatură și bârfă. 

Tania Popa („Prima femeie”) – cea care descoperă cadavrul colegei trece prin frenezia
adevăratei nebunii, pentru a reveni brusc la starea de normalitate, cu un talent greu de sugerat
în cuvinte. Este secondată de „A patra femeie” (Natalia Călin), prin drama sa interioară și de
„Coleg” (Mihai Calotă), prin naivitatea sa exacerbată. Autorii scot în evidență că locul de
muncă este puncțul central în care colcăie invidia, minciuna, ipocrizia. Această scenă, alături
de cea a dormitorului, reprezintă cel mai bine terorismul relațiilor interumane.
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Al patrulea tablou – „Parcul” reprezintă un clișeu aparent banal, în care două doamne
respectabile vorbesc așezate pe o bancă. În fața lor, nepotul celei dintâi aflat într-un leagăn,
manevrează o mitralieră de jucărie cu laser. Amintindu-ne de scârțâitul leagănului din tabloul
al treilea, deducem că acest parc se află în apropierea locuinței „Pasagerului” – director de
instituție. Și cum se spune că intuiția nu dă greș, realizăm imediat apariția în scenă a bărbatului
„Pasager”.

Tabloul iese din anonimat, datorită celor două mari doamne ale teatrului românesc
Adela Mărculescu („Prima femeie”) și Ileana Stana Ionescu („A doua femeie”). Oricâte
cuvinte aș născoci, tot n-aș putea să epuizez măreția și valoarea ce le caracterizează. Sunt
onorată că le-am văzut împreună pe scenă și speram atunci (14 iunie 2018) că le voi vedea
acolo, încă multă vreme. Din păcate, la numai câteva luni de la această ultimă reprezentație,
care anunța apropiata închidere a stagiunii, Ileana Stana Ionescu s-a retras de pe scenă.
Ulterior a înlocuit-o altă mare doamnă a scenei românești: Florina Cercel. Nici de data aceasta
„timpul nu a mai avut răbdare” iar doamna Florina Cercel a fost aleasă, probabil, să ducă
această piesă, undeva sus, în lumea îngerilor.

Revenind la elementele sugestive ale scenei parcului, trebuie spus că nepotul este
mulatru, ceea ce sugerează ideea amestecului limbilor. O reiterare simbolică a „Turnului
Babel”. Prezența „Pasagerului” în parc aparține aceleiași categorii a elementelor sugestive,
care creează deja imaginea unei axe: călător – șef autoritar – soț înșelat. 

Al cincilea tablou este conturat de imaginea unei „Cazarme” (o cazarmă a
reprezentanților I.S.U.). Tachinările și hârjoanele băiețești încetează la apariția tutelară a
„Colonelului”, interpretat de actorul Marius Bodochi, care realizează un rol de sinteză.
Transmițând o forță nebănuită, Marius Bodochi reușește să creeze un punct maxim de
tensiune și de profunzime al piesei. Aici se întâlnesc două tablouri precedente: bomba din
aeroport, care s-a dovedit a fi o alarmă falsă și drama reală a unui „accident casnic” –
„Dormitorul”. „Cineva a dat drumul la gaz și a sărit totul în aer de la o sonerie, de la ușă. (...)
Un puștan tâmpit a apăsat. (...) Îl fugărea bunică-sa cu o prietenă, vroiau să-l pedepsească.
(...) Fugea ca un apucat și a apăsat pe soneriile tuturor”. Tabloul terorii este unul greu de
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imaginat: victima decapitată de explozie, cu mâinile legate de pat. Nu se mai înțelege nimic
din amalgamul trupurilor carbonizate și totuși „Colonelul” remarcă faptul că una dintre victime
este femeie. Întrebat cum distinge „oja roșie de sânge”, acesta răspunde monoton: „după ce
vezi, câte am văzut eu în viața asta... le deosebești”.

Descoperim aici o altă tipologie: aceea a maniacului sau chiar a sadicului, pentru că
un angajat al cazarmei, un salvator deci... fotografiază trupurile dezintegrate . victimelor; și
face acest lucru în numele artei. Revoltător! O idee macabră în sine, prin care cei doi
dramaturgi dezaprobă probabil arta doctorului Gunther von Hagens, clădită pe baza acelorași
premise. „Dacă cineva n-o să vadă în fotografiile astea oroare și se apucă să transpună în viață
„arta” asta? (...) Problema nu e cine, ce este distrus în urma atacurilor teroriste, a exploziilor.
Aici e o chestie mult mai cumplită: e începutul unei reacții în lanț. (...) Mor oameni nevinovați
și nimeni, nimeni, nu vrea să se oprească. (...) Ce facilități există în ziua de azi?” – spune
„Colonelul”. Scena se încheie într-un râs sarcastic al „Colonelului”, care fredonează cântecul
lui Marilyn Monroe „Happy birthday mr president”, sugerând atât lascivitatea, cât și starea
interpretei în acel moment critic. Concluzia este că nimănui nu-i pasă de starea divei, ci doar
de sărbătoarea președintelui. „Aceasta era ideea”, subliniază „Colonelul”, care pe lângă rolul
de șef, îl împlinește și pe cel de pedagog sau chiar de părinte.

Ultimul tablou, „Zborul” închide apoteotic cercul vicios al terorismului și renumita
cutie a Pandorei. „– Ah, ce întâlnire! Ce întâlnire! Destinul, nu-i așa?! / – Și totuși... cum e
posibil? Cum de ne întâlnim așa unii cu alții?” Axa se întregește prin ultima ei verigă și
suspectul care era călător, șef autoritar, devine soț înșelat, făptuitor și ucigaș (de ocazie). El
își mărturisește fapta, parafrazată de unul dintre pasageri: „v-ați dus acasă, ați dat drumul la
gaz și ați uitat să-l închideți?!” Forțat de logica celor doi pasageri își recunoaște crima: „el
dormea, ea era legată cu dresuri de pat”... La așa mărturisire, tachinările încetează,
transformându-se în gânduri profunde: „noi singuri, singuri punem la cale ceea ce ne va ucide
mai târziu”. Șirul gândurilor este întrerupt de indicațiile prompte ale stewardesei (Florentina
Țilea): „– Vă rog să vă puneți centura de siguranță. / – Cum, nu zburăm? / – Decolăm în
câteva momente”. Și acest zbor poate fi o sugestie; o sugestie a terorii. Acest zbor cu dublu
simbol: evadare sau pedeapsă. Zborul din greutatea materiei, din întunericul faptelor poate fi
un zbor spre lumină, spre căință, spre mântuire... Sau o prăbușire în infern. Depinde cine
deține supremația puterii: iubirea sau ura, cu alte cuvinte terorismul.
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Și lumea pe care o visăm...

Într-un interviu acordat de Vladimir și Oleg Presniakov lui Roman Doljanski
pentru revista „Kommersant”, aceștia sunt întrebați de reporter, dacă piesa lor numită
„Terorism” are vreo legătură strategică sau premonitoare cu „atacul terorist din timpul
spectacolului Nord – Ost”; atacul petrecându-se tot în luna noiembrie 2002, la scurt timp după
premiera piesei lor, „la Sala Mică a Teatrului de Artă „A. P. Cehov” (MHAT) din Moscova,
în regia lui Kirill Serebrianikov. „R. D. Ați cobit Casandrelor?/ O.P. Aiurea. Și despre poeții
ruși ai începutului de secol XX s-a spus că au cobit venirea revoluției. De fapt, exista o lipsă
de speranță în atmosferă, aveam presimțiri, intuiții.”  

Anticipativă sau întâmplătoare, piesa lor rămâne un pilon de bază, o frescă inedită
a societății actuale. O societate zbuciumată, unde oamenii urăsc mai mult decât pot iubi, trăiesc
întristați și adesea pe furate și mor... mor ușor, mult prea ușor, mor nedrept, înconjurați de un
stupid (sau poate straniu) anonimat! Cei care mor, străduindu-se să iasă din el, numai au nevoie
de genialitate, ci de violență, de vulgaritate, de obscenitism ostentativ. Doare, nu-i așa? O
societate în care omul își pierde identitatea și dreptul de a continua să fie el însuși un punct
de reper pentru urmași. Privită din acest unghi „piesa fraților Presniakov este de o subtilitate
extraordinară” așa cum remarcă regizorul Felix Alexa. Are puterea de a demonstra că „nu e
neapărată nevoie de cadavre pentru ca undeva, în adâncul nostru, să murim încet sub teroarea
propriei vieți cotidiene. Având totuși iluzia fericirii...” Și atentatele asupra ființei umane nu
se opresc aici. Unul dintre ele îl trăim chiar acum (în 2020 – 2021): PANDEMIA... Ea ucide
și la propriu și la figurat. Închide biserici, transformă conștiințe, răspândește în lume durerea.

Vladimir și Oleg Presniakov sunt doi tineri dramaturgi contemporani, „revoltător”
de talentați. Au capacitatea de a duce metafora terorismului la statutul de realitate. Prin forța
propriei scriituri, pot fi considerați întemeietori ai lumii celei noi, o lume revrăjită după
dezastrul furtunilor, stingerea incendiilor și încetarea potopului... O lume care ne așteaptă
cuminte și senină, dincolo de fum și de foc, dincolo de limita albastră a orizontului. Și... de
ce nu? Poate chiar dincolo de orice iluzie... undeva într-o altă realitate.    



Principii etice ale 
cercetării educaționale

Pentru că se tot vorbește atâta despre educație
și cercetare, dascălii, specialiștii în psihopedagogie
și cercetătorii în domeniul educației trebuie să

cunoască noțiunile de etică în domeniul cercetării educaționale, să cunoască normele ce
reglementează activitatea de cercetare, să înțeleagă rațiunea lor, să le asimileze, să le asume,
să le aplice și să manifeste interes pentru consolidarea integrității etice în instituțiile de
cercetare și/sau de educație în care activează. 

I. De ce este nevoie de moralitate în general?

Din multe motive, însă ne vom limita aici la patru răspunsuri celebre, de fapt cele
mai relevante din istoria eticii. Le redăm cât se poate de succint în ordinea apariției lor:

1. Pentru a fi fericit; virtutea este o condiție absolut necesară pentru a fi fericit.
Celelalte condiții sunt bunurile trupești (precum sănătatea) și cele materiale. În schimb, viciul
este singur suficient pentru a fi nefericit, indiferent de existența celorlalte bunuri (Aristotel;
teoria virtuții).

2. Pentru că o conștiință trează și vie, care este vocea divină în om și care înseamnă
a dori, a cerceta continuu ce este bine și a săvârși binele, face diferența dintre un suflet salvat
și unul pierdut (creștinismul; perspectiva salvării sau mântuirii umane, „dincolo de bine și de
rău” [1] înțeleși ca termeni convenționali).

3. Pentru a nu cădea sub limitele demnității umane ce presupune voință autonomă
ghidată de regulile rațiunii practice (Immanuel Kant; deontologismul).

4. Pentru a încerca să realizezi maximum de bine pentru maximum de persoane (John
Stuart Mill; utilitarismul).

Este important să înțelegem că preocupările contemporane pentru etică nu au apărut
ex nihilo, ci au rădăcini adânci în cultura europeană și sunt fundamentate pe abordări teoretice
precum cele de mai sus.

Alexandru MĂRCHIDAN
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II. De ce este nevoie de etică în cercetarea educațională?

Pentru a înțelege care sunt limitele permise ale acțiunilor noastre în acest domeniu.
Viața reală ne arată că:
- nu este suficient să fii bine intenționat; cu toții am auzit dintr-o cunoscută zicală unde duce
drumul pavat doar cu bune intenții;
- nu este suficient să fii un bun profesionist în domeniul de activitate. Și aici mulțimea
exemplelor ne ajută să înțelegem că așa stau lucrurile: nu toți specialiștii cu merite recunoscute
din punct de vedere profesional au rămas consecvenți în respectarea standardelor etice. Cu
alte cuvinte, ireproșabil profesional nu înseamnă și ireproșabil moral.
- a fi o persoană morală nu înseamnă a avea și competențe în domeniul eticii. Deși din punct
de vedere etimologic, etica (gr. ethos: comportament) și morala (lat. mores: moravuri,
obiceiuri) se referă la aceeași realitate, totuși, în lumea academică, cei doi termeni au dobândit
sensuri diferite. Astfel, morala are în vedere modul în care acționează cineva ținând cont de
principiile sau legile morale, adică are în vedere propriile frământări subiective, atitudinile
sale referitoare la situații concrete de viață. În schimb, etica ține de domeniul academic și,
prin urmare, se ocupă de aspectele teoretice referitoare la ce sunt legile morale, ce este binele,
ce sunt teoriile morale și cum le putem evalua; natura moralității; valori, principii, reguli
morale; metode de decizie etică etc.

În general, se spune: pentru conștiința omului angajat în acțiune sunt relevante legile
(standardele) morale în sensul aplicării lor, iar nu întrebările și răspunsurile etice: oamenii
pot acționa și trăi moral fără a avea cunoștințe de ordin etic (cu alte cuvinte, fără a fi niște
filosofi ai moralei). Și invers, oamenii pot fi buni cunoscători ai domeniului eticii fără a fi
morali (teoreticienii moralei pot avea un comportament josnic). Totuși, să nu tragem concluzii
pripite; un om de caracter, având conștiință morală sănătoasă, va fi cu atât mai mult o persoană
morală dacă are preocupări de ordin etic. Pentru că studiul eticii ține de educație, iar educația
are rolul de a forma caractere, etica are relevanță deosebită pentru practica morală. Astăzi în
mod special, în contextul întâlnirii a numeroase mentalități, religii, obiceiuri. În plus, în
domeniul cercetării, unde situațiile pot fi foarte complexe și unde pot apărea numeroase dileme
etice, nici nu se pune problema scuzei de genul: „eu sunt un om corect, nu trebuie să-mi mai
bat capul cu aspecte legate de reguli morale și alte tipuri de probleme etice”. Cunoașterea
etică este, prin urmare, relevantă pentru practica morală. Cu atât mai mult în cercetare!

III. Cine sunt cei afectați de acțiunile cercetătorilor în domeniul educației? 

Subiecții cercetării (elevii, studenții), beneficiarii (instituțiile de învățământ), colegii
din echipa de cercetare, partenerii, finanțatorii, iar dacă rezultatele cercetării vor fi valorificate
la scară generală, vor fi afectați cei mai mulți dintre subiecții actului educațional, precum și
majoritatea cadrelor didactice; astfel, indirect, întreaga societate va fi afectată. De ce? Pentru
că, odată ce rezultatele unei cercetări pedagogice vor fi preluate în politici educaționale, iar
educația formează caractere și specialiști, consecințele se vor manifesta în toate palierele
sociale. Responsabilitatea este foarte mare și atunci când numai o singură persoană va fi
afectată de acțiunile și deciziile noastre morale. Cu atât mai mare va fi responsabilitatea dacă
va fi afectat un segment larg al societății sau întreaga societate! Mai mult, efectele cercetărilor
de mare amploare nu se limitează asupra unei perioade scurte, ci au ecouri pentru o generație
sau mai multe. Este foarte probabil ca politicile educaționale sănătoase să schimbe în bine o
societate, așa cum politicile educaționale precare să aibă roade rele.
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IV. Valori, principii și reguli morale 

Profesorul Valentin Mureșan [2] afirmă că principalele probleme ce apar în
construirea codurilor etice provin din amestecarea valorilor, principiilor și regulilor morale,
pe fondul necunoașterii diferențelor și raporturilor dintre ele, confuziile de acest tip creând o
imagine haotică și ducând astfel la relativizarea principiilor morale. Așadar:

„Valorile morale [s.n.] sunt idealuri sau aspirații ideale, niciodată complet tangibile,
cum sunt dreptatea, fericirea sau demnitatea. Virtuțile etice sunt valori ce înfrumusețează
caracterul omului, ajutându-l să ducă o viață omenească împlinită. Principiile morale [s.n.]
sunt prescripții sau interdicții foarte generale care ne cer să aspirăm spre aceste idealuri. De
exemplu, dreptatea e o valoare morală a societății, dar ea, ca atare, nu ne spune ceva despre
conținutul ei. Principiul dreptății ne furnizează un asemenea standard normativ foarte general:
«Tratează-i egal pe egali și inegal pe inegali» (referindu-ne la inegalitatea sau egalitatea după
merit). Deci principiul dreptății ne cere să distribuim după merit dacă vrem să fim drepți, să
nu discriminăm, să nu părtinim în genere. O regulă morală [s.n.] particulară e o obligație sau
interdicție ce normează un set de acțiuni care țin de un domeniu particular, de exemplu de
medicină, e.g. regula ca fiecare cetățean să aibă un acces echitabil la o asistență medicală de
bază e o regulă particulară a dreptății. Trebuie să distingem mereu aceste trei niveluri.
Principiile etice sunt norme care apără valorile etice, iar regulile morale particulare sunt
specificări ale principiilor pentru un anumit domeniu de activitate” [3].

Valori morale relevante (și) pentru cercetarea educațională

1. Autonomia: respectarea voinței libere a persoanelor.
2. Demnitatea: respectarea persoanei umane ca persoană, ființă înzestrată cu libertate

și rațiune, care nu trebuie tratată niciodată doar ca mijloc, ci întotdeauna ca scop în sine.
Persoanele fără discernământ, care au nevoie de tutelă, nu se află în afara sferei demnității
umane, ci au nevoie de o grijă specială. De valoarea demnității aparțin și aceste valori:
sinceritatea, respectul, responsabilitatea, transparența, toleranța.

3. Dreptatea: distribuirea nepărtinitoare a avantajelor și costurilor, recompensarea
după merit și compensarea daunelor. Dreptatea este întemeiată pe egalitatea fundamentală a
oamenilor.

4. Nefacerea răului și evitarea daunelor: evitarea producerii de vătămări de orice
natură, fie că este vorba despre persoane, animale, mediu.

5. Binefacerea: preocuparea și acționarea pentru starea de bine a persoanelor
individuale și a societății. De valoarea binefacerii aparțin și grija și spiritul civic.

6. Fericirea: o viață împlinită, urmare a modului virtuos de formare.

B. Principii morale relevante pentru cercetarea educațională și specificarea lor
prin reguli morale

Principiile morale stau la baza oricărui cod etic și „traduc” la nivel general valorile.
Încercând să cuprindă într-o singură teorie etică avantajele deontologismului și ale
utilitarismului, cele două perspective etice complementare, filosoful englez William David
Ross [4] a dezvoltat etica bazată pe principii prima facie (la prima vedere), iar filosofii
americani Thomas Beauchamp și James Childress [5] au continuat această cercetare și au
aplicat-o la domeniul biomedical. Perspectiva lor se numește „principiism” și este opusă
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cazuisticii morale. Este important să înțelegem că aceste principii sunt prima facie, pentru că
(a) nu sunt absolute, ci au limite ce rezultă din nevoia de coordonare cu ceilalți semeni (de
exemplu, autonomia persoanei este limitată tocmai pentru a nu afecta autonomia celorlalți
semeni) și (b) orice principiu poate fi surclasat de altul în anumite circumstanțe particulare
(o încălcare justificată, nu o anulare a valabilității), urmărind un bine mai mare pentru persoana
vizată. Așadar, ierarhia lor este mobilă, în funcție de contextul concret. De asemenea, unele
principii pot fi subordonate altora; de exemplu, principiul solidarității și cel al vulnerabilității
pot fi subordonate principiului binefacerii, iar principiul precauției poate fi subordonat
principiului nefacerii răului și al evitării daunelor. Totuși, aici preferăm să le prezentăm
separat. 

Numai principiile reprezintă ghidul de bază în identificarea unei probleme de natură
etică și pentru rezolvarea unor dileme morale. Principiile ne oferă criterii pentru crearea,
formularea, interpretarea și criticarea regulilor. Tot principiile constituie elementul universal
într-un cod etic și ne fac să simțim apartenența la un etos comun european (sau chiar
universal), ferindu-ne de cădere în relativism. Așadar, principiile morale sunt ale omului, nu
ale cercetătorului, profesorului, jurnalistului, medicului, psihologului etc. Totuși, respingerea
relativismului moral nu duce la o respingere a particularităților locale, instituționale și a unei
diversități limitate a principiilor, în funcție de domeniu.

Regulile morale sunt prescripții comportamentale concrete. Ele promovează în mod
direct valorile vitale pentru societate, au o valabilitate universală datorată principiilor pe care
se bazează și sunt impuse de societate cu acordul autonom al persoanelor. Unele reguli pot
specifica două sau chiar mai multe principii. De exemplu, regula privind evitarea nepotismului
poate ține atât de principiul nefacerii răului, al integrității, al dreptății, precum și de acela al
respectării demnității. Acest aspect este explicabil dacă avem în vedere unitatea principiilor
morale, precum și faptul că prin încălcarea unei reguli morale ajungem să încălcăm în ultimă
instanță principiul respectării demnității, din moment ce îl desconsiderăm pe semenul nostru;
altfel spus, îl tratăm doar ca pe un mijloc, nu ca pe o valoare în sine. Aici vom reda regulile
morale doar o singură dată, pentru a nu încărca textul. 

Cele mai importante principii pentru cercetarea educațională și unele dintre regulile
aferente [6]:

1. Principiul respectării autonomiei: avem obligația de a recunoaște și de a nu
împiedica manifestarea capacității persoanelor de a alege liber și de a acționa neinfluențați
de alții, ci pe baza propriului sistem de valori, scopuri și credințe.

Aplicat în cercetarea educațională, acest principiu ia forma următoarelor reguli:
cercetătorul trebuie să respecte dreptul potențialilor subiecți ai cercetării de a decide dacă
vor să facă parte din grupurile experimentale. Aceasta înseamnă că subiecților cercetării
trebuie să li se ofere ocazia de a pune întrebări și de a primi răspunsuri relevante în legătură
cu implicațiile participării lor la studiu: drepturi, riscuri, beneficii. Subiecții trebuie să
participe voluntar la cercetare, nu ca urmare a vreunei constrângeri sau a manipulării (pe
scurt, aceasta este regula privitoare la consimțământul informat). De asemenea, cercetătorul
trebuie să respecte intimitatea și confidențialitatea privind datele personale de identificare;
precum și diversitatea culturală a subiecților.

2. Principiul respectării demnității: trebuie să respectăm persoana ca valoare
supremă, adică să nu o tratăm niciodată doar ca mijloc, ci întotdeauna ca posesoarea unei
valori supreme. Din punct de vedere creștin, valoarea supremă intrinsecă omului provine din
sacralitatea sa, din faptul că el este chip al lui Dumnezeu. Reguli: să dai dovadă de respect în
raport cu semenii tăi; să tratezi activitățile implicate în procesul de cercetare cu maximă
responsabilitate; să fii sincer cu semenii tăi (colegi de echipă, subiecți, beneficiari, finanțatori
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etc.); să dai dovadă de transparență privind scopul, obiectivele și metodele cercetării; să fii
tolerant în privința diferențelor identitare; să-ți respecți contractele/promisiunile; să nu faci
trafic de influență; să fii corect în privința mijloacelor de culegere a informațiilor; să nu
falsifici date [7]; să nu utilizezi baze private de date fără acordul celor care le dețin; să
respecți sursele de informare/documentare; să eviți orice mod de plagiere [8]; să nu încurajezi
concurența neloială.

3. Principiul nefacerii răului: trebuie să nu săvârșim acele acte care e probabil să
producă mai multe daune decât beneficii. Reguli: să nu produci niciun fel de prejudicii altora
în mod deliberat; să nu acționezi în conflict de interese (evitarea nepotismului).

4. Principiul binefacerii: avem obligația de a promova acele interese care sunt
importante și legitime, cântărind avantajele, costurile și riscurile, în scopul obținerii celui mai
mare beneficiu net pentru toți cei implicați, tratați nepărtinitor [9]. Reguli: să aperi drepturile
altora; să acționezi pentru a preveni daunele produse altora; să ajuți persoanele aflate în
pericol; să cooperezi cu ceilalți în vederea atingerii scopurilor stabilite; ca cercetător în
domeniul educației, să-i sprijini pe elevi și studenți în descoperirea propriilor capacități și în
dezvoltarea abilităților, pentru că acestea sunt elemente de bază în dezvoltarea lor personală
și profesională, în realizarea unei vieți împlinite; să acționezi în vederea protejării generațiilor
viitoare. 

5. Principiul dreptății: trebuie să distribuim nepărtinitor avantajele (bunurile și
serviciile), să nu discriminăm persoanele, să le apreciem după nevoi, merit, contribuție,
responsabilitate etc., luând în calcul resursele disponibile [10]. Reguli: membrii echipei de
cercetare trebuie să fie recompensați în funcție de responsabilitățile asumate și de efortul
depus pentru atingerea obiectivelor; în echipa de cercetare nu trebuie să fie incluse persoane
care nu vor lua parte la activitățile impuse de obiectivele proiectului; copiii și tinerii aflați în
dificultate majoră privind accesul la educație trebuie să primească o atenție specială din
partea celor interesați de ameliorarea condițiilor de învățare, fie cercetători sau persoane
responsabile de implementarea și valorificarea rezultatelor cercetării educaționale; să nu
faci discriminări în modul de raportare la subiecți, pe criterii de gen, rasă, status social,
economic etc.).

6. Principiul integrității: avem obligația să apărăm de orice implicare externă sfera
de valori și însușiri intangibile pe baza cărora oamenii își identifică modul de a fi și care, dacă
sunt afectate, are de suferit chiar identitatea lor. A ni se respecta integritatea înseamnă a se
acționa astfel încât să fim în acord cu propriul sistem de valori care ne conferă identitate.

Acest principiu se referă nu doar la persoane, ci și la profesii (integritatea
profesională) și instituții (integritatea instituțională), stabilind limitele permise pentru
intervențiile din exterior [11]. Așadar, se poate vorbi despre integritate personală (vizează
protejarea datelor personale, a vieții private), fizică (sănătatea fizică, dreptul la viață, interdicția
de a manipula zestrea genetică), socială și economică (dreptul de a beneficia de un minimum
de protecție socială), morală (respectarea credințelor, valorilor ce dau sens modului de viață),
juridică (dreptul de a primi respect egal din partea judecătorilor), integritatea academică a
profesorilor (corectitudinea privind activitatea didactică și de cercetare), integritatea
academică a universităților (vizează valorile ce conferă identitate instituției de învățământ
superior), integritatea cercetătorului (formată de valorile „onestității, responsabilității și
încrederii care trebuie să guverneze activitatea sa și care nu trebuie tulburate de nici o
intervenție externă” [12]). Reguli: să dai dovadă de onestitate în fiecare etapă a cercetării;
să nu transmiți publicului informații fără temei, indiferent de motivație; să nu ironizezi
credințele religioase ale celorlalți; să nu oferi și să nu accepți mită; resursele alocate pentru
cercetare trebuie utilizate doar pentru atingerea obiectivelor prevăzute în proiectul de
cercetare; să nu soliciți finanțări diferite pentru aceeași muncă de cercetare.

7. Principiul vulnerabilității: avem obligația de a purta o grijă specială celor
vulnerabili, cărora le pot fi amenințate autonomia, demnitatea sau integritatea. Vulnerabilitatea
poate fi cognitiv-comunicațională, instituțională, medicală, socială, economică [13]. Regulă:
trebuie să-i ajuți pe cei nevoiași, pe cei cu dizabilități, pe cei aflați în pericol.
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8. Principiul precauției: nu trebuie să acționăm în moduri ce pot fi dăunătoare în

viitor, chiar dacă nu putem prevedea exact care vor fi daunele și cine vor fi cei afectați. Acest
principiu este deosebit de important pentru cercetarea științifică în general, pentru că
cercetătorii trebuie să ia în considerare, pe cât posibil, toate consecințele activității lor, atât
pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung. O acțiune ce poate avea anumite efecte
negative în viitor ar putea fi justificată numai dacă aceste efecte sunt inevitabile și dacă nu
există o mai bună alternativă de acțiune. Regulă: cercetătorii trebuie să aibă grijă ca deciziile
și acțiunile lor să nu producă daune pe termen lung.

9. Principiul publicității: avem obligația de a face ca regulile morale pe baza cărora
acționăm, precum și temeiurile lor, să fie cunoscute și recunoscute de toți cei implicați. Aceasta
înseamnă în ultimă instanță că o acțiune sau decizie morală trebuie să poată fi acceptată de
toată lumea; deci ea nu trebuie să fie expresia voinței unei elite care vrea să o impună celorlalți
membri ai societății. De asemenea, caracterul public al unei decizii sau acțiuni îl face
responsabil pe autorul ei în fața comunității. Reguli: este obligatorie publicarea rezultatelor
cercetării, precum și temeiurile pe care se sprijină: date statistice, procedura de lucru;
cercetătorii trebuie să supună dezbaterii publice anumite rezultate ce pot produce schimbări
importante în domeniul educației, la nivelul unei părți semnificative a societății.

10. Principiul solidarității: „trebuie să acționăm astfel încât să împărtășim atât
avantajele cât și poverile, în mod egal și drept” [14]; comunitatea trebuie să participe la
sprijinirea persoanelor care nu își pot asigura nevoile sociale, la sporirea coeziunii sociale.
Acest principiu reflectă virtutea creștină a ajutorării celor defavorizați și tradiția politicilor
sociale din Europa. Reguli: să nu te sustragi costurilor de timp și efort necesare pentru
atingerea obiectivelor cercetării, în detrimentul colegilor de echipă; să ai în vedere
beneficiarii direcți sau indirecți ai cercetării educaționale, ca și când ar fi membrii familiei
tale.

Aceste aspecte reprezintă primii pași morali ai unei cercetări în domeniul educației.
În ce măsură ei sunt respectați, în ce măsură sunt prețuite valorile morale, o vedem destul de
bine, pentru că orice pom după roade se cunoaște. 
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Preot Cătălin-Marian Maxim, 
ȘERBĂUȚI: File de monografie, 

ediția a II-a, Suceava, Editura Crimca, 2020, 200 p.

Multe dintre monografiile unor
localități românești sunt opera unor
preoți. Așa și în cazul satului Șerbăuți
din județul Suceava, monografia
publicată acum este rezultatul muncii
preotului Cătălin-Marian Maxim. 
Capitolul de deschidere este intitulat
Date generale despre Șerbăuți. Satul
este așezat pe malul drept al pârâului
Hatnuța, iar numele Șerbăuți are
originea în numele de persoană Șerb,
cu sufixul -ești sau -eni, înlocuit în
cencelaria slavizată a Moldovei cu
sufixul -ăuți, ca în Frătăuți, Pătrăuți,
Rădăuți, cu precizarea că în vorbirea
de toate zilele numele acestea sunt
rostite Frătăuț, Pătrăuț, Rădăuț, cu
accent pe al doilea ă, iar Șerbăuți se
pronunță Șârbăuț.
Satul se învecinează cu Zamostea,
Zvorâștea, Mitocul Dragomirnei și cu
Grănicești.
De istoria satului se leagă, în plan
cultural, numele Eminovici, întrucât
trei dintre surorile lui Gh. Eminovici,
anume Elena, Ana și Catrina s-au
căsătorit în Șerbăuți.
Acest sat a avut, pe rând trei biserici,
cea din Seliște fiind prădată și

incendiată de o invazie a tătarilor sau turcilor. A doua desenată în Condica Cronicală a parohiei
ortodoxe din Șerbăuți era din lemn de stejar și în 1909 a fost mutată în Verpole (azi Pădureni).
În sat s-a făcut biserica de piatră și cărămidă. Noua biserică a fost gândită de preotul Eugen
Sireteanu (unul dintre studenții români închiși de autoritățile austriece: Ciprian Porumbescu,
Zaharie Voronca, Constantin Morariu, Orest Popescul și Eugen Sireteanu, toți membri ai
Societății „Arboroasa”). Această biserică este o construcție impresioanată, adevărată catedrală,
cu șapte turle. Pictura amintește de renumitul pictor bisericesc bucovinean Epaminonda
Bucevschi, și a fost pictată de Vasile Simion din Siret.

Schimbările petrecute în satele de graniță prin organizarea administrației după legile
austriece pe linia Siret-Suceava, au dus la emigrarea populației românești în Moldova, iar în
localitățile rămase cu 20-30 de locuitori români, au fost aduși coloniști din Galiția, din
localități diferite.
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Recensământul din 1910 arată că în Șerbăuți se aflau 1600 de români din totalul de
1910 locuitori, iar în 1930 din 2050 locuitori 81% erau români,16% ruteni și alții.

Autorul a avut buna gândire să prezinte și capitole de mare interes, anume o istorie
a rutenilor, o scurtă istorie a armenilor și o prezentare pe scurt a evreilor.

Preoții care au slujit la biserica din Șerbăuți, prezentați în carte sunt: Grigore
Cerneavschi, Eugen Sireteanu, Petru Popescu (în anii 1921-1962), acesta din satul
Mănăstioara, era unchiul meu, fratele tatei [n. b. Ion Popescu-Sireteanu].

De mai mulți ani la altarul bisericii din Șerbăuți slujește preotul Cătălin-Marian
Maxim. Preotul căruia locuitorii din Șerbăuți îi sunt recunoscători pentru îmbogățirea satului
cu această frumoasă și impunătoare biserică este Eugen Sireteanu, fiul preotului Ion Sireteanu
din Mănăstioara. 

Locuitorii din Șerbăuți au păstrat în amintire vizita mitropolitului Vladimir Repta în
anul 1911 și pe cea a mitropolitului Visarion Puiu din anul 1937.

Localitatea Șerbăuți se bucură de ajutorul, de noblețea și blândețea actualei maicii
starețe a Mănăstirii Sucevița, mult prețuita Mihaela Cozmei, a cărei privire caldă, omenoasă
și prietenoasă ne întâmpină dintr-o fotografie recentă din paginile cărții. Autorul, preotul
Cătălin-Marian Maxim, mulțumește cu smerenie și evlavie maicii starețe: „De un deosebit
sprijin, în acest timp, a fost susținerea morală și nu numai, a maicii starețe de la Mănăstirea
Sucevița, fiică a satului, care în multe ocazii a fost alături de noi”. 

*
În capcana Securității a picat cel mai strălucit elev al liceului din Siret, cel mai bun

student al Institutului de Limba Rusă „Maxim Gorki” din București, care a ajuns tânăr profesor
calificat la școala din Șerbăuți. Acesta a fost Repta Vasile, condamnat politic de către
Tribunalul Militar din Iași. (...). „Cu ocazia percheziției făcută la domiciliul sus numitului s-
au găsit două scrisori cu conținut antidemocratic, antipopular. Se condamnă inculpatul Repta
Vasile la 10 ani închisoare corecțională și 10 ani interdicție corecțională pentru crima de
uneltire contra ordinii sociale”. (...). Fiind student în ultimul an, n-a mai primit bursă de studiu,
deși era student eminent. Printre altele a scris: „Eu care aș fi putut să mă înscriu la o facultate
mai serioasă, m-am înscris la un pârlit de Institut „Maxim Gorki” și ăștia nu-mi dau bursă”. 

După patru ani de detenție, este grațiat.
Monografia are în vedere activitățile oamenilor din sat, sărbătorile de peste an, apoi

ne prezintă primarii, petrecerile satului, căsătoria, botezul și înmormântarea și se încheie cu
aspecte ale folclorului. 

Cartea cuprinde o selecție din fotografiile mai vechi și recente și o bogată
Bibliografie.

Se cuvin gânduri de laudă părintelui Maxim care cu mare trudă a scos la lumină
această monografie cu multe și valoroase informații cu privire la satul în care slujește.

Ion POPESCU-SIRETEANU
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INUTILII, cartea de debut a Corneliei Voiculescu, apărută la Editura Story
Publishing, 2021, este un interesant roman de ficțiune a cărui acțiune este plasată într-o
Norvegie devastată de un Al III-lea Război Mondial și devenită un stat nazist, unde existența
în limitele moralității este imposibilă. Cum resursele pentru supraviețuire sunt extrem de
puține, legile impun ca bătrânii de peste 70 de ani, bolnavii incurabili și handicapații, cu toții
socotiți inutili, să fie uciși de către adolescenți într-un ritual de primenire, care nu poate fi
ocolit și care devine dovada trecerii lor la statutul de adulți. Brutalități, care pot fi înțelese
numai în contextul lumii imposibile imaginate de autoare, îi pregătesc pe adolescenți pentru
momente prin care trebuie să treacă pentru a putea trăi.

Eroul principal, Bjorn Anderson, un adolescent de 16 ani, trăiește cu mare intensitate
situația inadmisibilă de a-și ucide bunicul, de care este foarte legat sufletește. Numai astfel i
se permite viața de adult. Calea spre libertatea atât de dorită este în final posibilă, majoritatea
eroilor cărții unindu-se spre salvarea ei.

Bine scrisă, cu un conflict condus cu pricepere, cu personaje cu profil moral diferit,
viabile și bine construite, cartea Corneliei Voiculescu oferă o lectură interesantă, care dă
cititorului motive de meditație asupra multor probleme de ordin etic.

Succes în continuare, Cornelia Voiculescu!

Minodora PLATCU
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Atitudini vechi și noi este numele recentei reviste independente de cultură, artă și
opinie care va apărea trimestrial la Ploiești, editată cu pricepere și plăcere de poetul Gelu
Nicolae Popa.

Editorialul primului număr, intitulat Primăvara, când înfloresc revistele…se află sub
emoția începutului de drum, comunicată prin citarea de versuri eminesciene, din Criticilor
mei, dar și a bucuriei de a o avea sub priviri, rezumată în primul enunț: A apărut!

De pe prima copertă, privirea albastră a lui Nichita Stănescu este luată drept gir
privind calitatea conținutului revistei.

Editor al revistei lunare Atitudini, domnul Gelu Nicolae Popa păstrează continuitatea
propriei activități în titlul noii reviste.Este un mod de a-și asuma ceea ce a fost valoare în
revista Atitudini. Nevoia de schimbare, de înnoire, va fi realizată prin această nouă revistă
clădită pe fundația vocației și a bunelor intenții ale editorului.

Dorința dumneavoastră, domnule Gelu Nicolae Popa, ca revista să bucure cât mai
mulți oameni, începe să se concretizeze. Pe mine, primul ei număr m-a bucurat.

În numele colectivului redacțional al revistei Târgoviștea literară, doresc revistei
Atitudini vechi și noi o viață editorială lungă și interesantă. 

Minodora PLATCU
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secretariatul de redacție

Tirajul acestui număr a fost suplimentat, pentru bibliotecile din Cernăuți și Chișinău, cu
sprijinul ing. Theodor Adam (București).

Colaborările primite până la 1 septembrie 2021  vor fi publicate în numărul 3/2021 al
Târgoviștei literare.

Colaborările se primesc pe adresa: minodoraplatcu@yahoo.fr și 5atena.sg@gmail.com

Pentru colecționarii care doresc să achiziționeze revista, există un număr de telefon
(0245230818) la care pot suna în fiecare zi, între orele 1700 - 2000.

Coperta I - Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni, inaugurat în 1968, în casa din Târgoviște
a lui Ioan Al. Brătescu-Voinești (1868-1946).

Coperta III - Sora soarelui
Coperta IV - Biserica „Sf. Nicolae” a  Mănăstirii Dealu.
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