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Trăieşti cu adevărat?

Citesc răspunsul dat de Dalai Lama unui
interlocutor, în timpul unui interviu, când acesta l-a
întrebat ce anume îl surprinde pe filozof mai mult
şi mai mult din tot ceea ce ţine de umanitate.
Răspunsul a fost (a părut) unul simplu, dar poate
pune pe gânduri generaţii întregi, indiferent de rasă,
cultură, limbă sau religie: Omul! Deoarece el îşi
sacrifică sănătatea pentru a face bani. Apoi îşi
sacrifică banii pentru a recupera sănătatea. Apoi

este nerăbdător să vină viitorul, încât nu trăieşte prezentul; rezultatul fiind că nu trăieşte nici
în prezent, nici în viitor; trăieşte ca şi cum niciodată nu o să moară, şi apoi moare fără să
trăiască niciodată cu adevărat.

Dar ce anume înseamnă, până la urmă, să trăieşti cu adevărat ? Cine, cum şi când te
învaţă sau înveţi (prin proprie conştiinţă) să trăieşti cu adevărat? Mai ales în lumea de azi care
este o junglă unde abia ai timp să înveţi să supravieţuieşti, în lumea în care nu mai există nicio
autoritate morală, nici norme de conduită, nici etica minimală la care omul, acelaşi la care se
referea Dalai Lama, să adere de bună voie sau constrâns. De bună voie ar fi ideal, pentru că
ideea de constrângere provoacă alergii comportamentale, frustrări şi de multe ori decizii
greşite. Cercul timpului pare să se închidă în post-postmodernitate, să treacă fără o soluţie
viabilă în acest sens, iar omul tinde să fie (să ,,de-vină”), paradoxal, propriul lui eşec.
Societatea contemporană caută, mai mult sau mai puţin alarmată, soluţii. Filozofi, teologi,
psihologi, sociologi, psihanalişti, gânditori venind din diverse domenii încearcă să gândească
şi să găsească, pe cont propriu sau împreună, ideea… Sunt  puţini însă în raport cu ceilalţi,
care nu caută nimic (,,nimicul” lor având, desigur, şi el diverse conotaţii). Sunt tot mai mulţi,
azi, aceia care au ca principiu de viaţă verdictul dostoievskian: Dacă Dumnezeu nu există,
atunci totul este permis! Ei au redus şi reduc totul la lupta pentru existenţa concretă sau au
dat idealurile morale pe alte idealuri, meschine, multe la număr…

,,Ne-am dat la câini” – era titlul sugestiv al unui spectacol văzut în urmă cu câţiva ani,
pus în scenă de Asociaţia pentru Promovarea Istoriei României (scenariul şi regia lui Gavriil
Pinte, la Sala Dalles din Bucureşti), un spectacol cu tâlc, care se dorea şi un omagiu adus
acelora care au pătimit în închisorile comuniste, dar care livra şi un mesaj  serios de avertizare:
acela că ne-am pierdut/ ne pierdem, (in)conştient valorile adevărate. Şi dacă tot am ajuns aici,
fac, iată, pentru prima oară, un simplu exerciţiu de imaginaţie – dacă societatea actuală ar
decădea atât de rău, ca o sinistră şi vastă închisoare comunistă, ce l-ar (mai) salva pe om din
infernul generat de el însuşi ? Ce i-ar putea alimenta rezistenţa şi ce l-ar face să renască  
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într-o nouă formulă nouă, umană, altruistă? Oricâte răspunsuri am încercat să găsesc, în final
a rămas unul singur: Dumnezeu! Înălţimea şi adâncimea conferite de acest concept. Este
interesant faptul că în prezent mulţi dintre specialiştii de care aminteam (unii credincioşi, unii
atei), recunosc în egală măsură faptul că Dumnezeu a motivat în umanitate, secole de-a rândul,
o artă a vieţii, idealuri morale şi implicit a activat conştiinţa omului, de la cel mai erudit, până
la cel de rând. Ce mai uneşte astăzi aceste extreme, ce-l mai determină acum pe om să se
vadă/ să se caute/ să se regăsească în celălalt ? Să-l iubească aşa cum se iubeşte pe sine însuşi!

Declinul autorităţii religioase a început de mult. Schimbările de rău augur ale despărţirii
de Dumnezeu au apărut însă şi ele. Au reverberat  libertăţi periculoase, răul şi înstrăinarea
omului faţă de om, au proliferat în forme aspre ura şi indiferenţa, au căzut şi au decăzut
idealurile, omul a ieşit parcă din sine şi parcă nu s-a mai întors… Bulversarea valorilor a
devenit extrem de vizibilă încă din secolul trecut. Cale de întoarcere nu se găseşte – omul
contemporan nu mai pare dispus să se lase ca Avraam în seama cerului – este însă sceptic sau
trist, debusolat sau imoral, meschin sau ipocrit. Oamenii au devenit actorii unui război
complex (politic, social, economic), sinistru, în permanent raport de forţe pe toată scena lumii.
Unii nu mai au deloc valori, unii doar le declară şi nu le aplică, alţii le scot din recuzită numai
dacă servesc interesului personal. Oamenii sunt, în marea lor majoritate, ori răi, ori victime
ale celor care fac răul (din ignoranţă sau de plăcere). Paradoxal, în tot acest război rămâne
vie şi ,,specia omului bun”, dar el pare tot mai timid, mai retras în el însuşi, tot mai inactiv
social. Oamenii buni (,,nealterabili”, autentici şi curaţi moral-intelectual) alcătuiesc un
segment tot mai subţire şi preferă să fie, de cele mai multe ori, rezervaţi, prudenţi, căldicei
(după expresia lui Daniil Sandu Tudor), când este vorba de atitudine socială. Sunt detaşaţi –
,,nu se amestecă” !

În ultimul secol s-au lansat mai multe teorii legate şi de etica umanistă, ca alternativă,
dar lucrurile nu s-au probat în societatea glogală. Dimpotrivă. Secularizarea accentuată,
ateismul militant şi agresiv, nihilismul şi drama intelectuală au umplut lumea, acoperind lent
ideea cunoaşterii şi a salvării prin iubire. Deşi beneficiază de pledoarii convingătoare şi,
teoretic, pare posibilă, etica umanistă nu este nici ea pentru toată lumea. Structura (mult) prea
complicată a omului, puterea şi seducţia viciilor, jocul dur al intereselor şi miza greşită a
întregii vieţi individuale distrug adesea ideea. 

În credinţă şi în etica religioasă a existat însă, şi există, şansa limpezirii lăuntrice,
indiferent de contextul existenţial. Dar cei meniţi să mijlocească între om şi Dumnezeu, preoţii,
sunt primii care ar fi bine să -şi facă simţită prezenţa socială. La fel de importantă ca justiţia,
sau poate înaintea ei, Biserica ar trebui să lucreze fără greşeală. Iar atunci când se întâmplă
ca un om al ei să greşească, atitudinea instituţională trebuie să fie decisivă, transparentă, fără
cale de întoarcere, ezitări şi acoperire a faptelor reprobabile. În regimul trecut Biserica era
constrânsă la oferta serviciului religios minim, exercitat doar în spaţiul de cult. Ani de-a rândul
s-au dărâmat biserici, s-au interzis ritualuri şi obiceiuri creştine, au fost persecutaţi preoţi şi
clerici. Politicienii l-au alungat pe Dumnezeu din icoane, cum spune poetul, şi pe om din
preajma Lui. Totul se petrecea sub ochii vigilenţi ai Securităţii. Dar azi, oamenii Bisericii au
toată libertatea de opţiune, se pot implica în viaţa publică şi în lucrarea filantropică, în asistenţă
şi consiliere socială. Pot înţelege şi modela omul şi societatea de azi, este nevoie doar de
probitate şi har. Au dreptul la publicaţii, la conferinţe, au interferare cu sistemul de educaţie.
Ochiul securităţii a fost însă înlocuit de ochiul mass-mediei, la fel de vigilent, care dă în vileag
tot mai multe anomalii din interior, rătăciri şi ,,păcate” de care ne este jenă să vorbim. Biserica
pierde în imagine şi omul pierde în credinţă şi încredere.

Rezistenţa prin credinţă a fost, spuneam, şansa închisorilor comuniste. Cei care s-au
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salvat şi s-au întors spre sine, în căutarea lui Dumnezeu, au ieşit de două ori în lumină atunci
când au supravieţuit. Revenind la imaginea societăţii, care este azi ca o fântână în care sunt
aruncate numai tristeţi morale, şi la exerciţiul de imaginaţie propus, subscriu cu îngrijorare
sentinţei  lui Malraux: Secolul XXI va fi unul religios sau nu va mai fi! Nevoia unei idei
supraordonatoare este imperioasă şi pentru individ, şi pentru societate. A fi credincios
echivalează cu şansa identificării unei posibilităţi de a te descătuşa din chingile naturii
omeneşti, care face într-adevăr posibil pentru tine şi binele, şi răul. Este o detentă a spiritului
asupra trupului, un triumf al raţiunii asupra instinctului, o autentificare a creaţiei asupra
materiei modelate. Şansa eliberării din condiţia umană. Nu este oare aceasta adevărata
libertate, posibilitatea de a te (auto)modela, nu este provocarea cea mare, şansa omului de a
fi om când poate (să aleagă) să nu fie? 

Dar cine, spuneam, cum şi când te învaţă sau înveţi prin proprie conştiinţă să trăieşti cu
adevărat? În lumea crudă de azi, când şansele vieţii adevărate scad, nu cresc. Este viabilă
totuşi, social vorbind, aderarea voluntară la valorile creştine? Sau rămâne o  problemă izolată,
personală? Provocarea poate să înceapă oricând cu o simplă întrebare: (tu) trăieşti cu
adevărat?
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Verbul a uni și substantivul unire

Inexistente sau ca și inexistente în dialectele
românești din sudul Dunării, verbul a uni și
substantivul unire au la dacoromâni  o însemnătate
cu totul deosebită. Sensurile verbului sunt: „a (se)
aduna unul lângă altul pentru a forma un tot”; „a (se)
împreuna, a (se) alătura, a (se) îmbina sau a forma
un tot; a încheia o înțelegere, o alianță etc. în
vederea unui scop comun”; a (se) lega prin
căsătorie, a (se) căsători”, iar ale substantivului
decurg firesc din cele ale verbului, denumind

„acțiunea de a (se) uni și rezultatul ei; căsătorie”. 
Spre deosebire de românii sud-dunăreni, care nu mai au viață statală proprie din secolul

al XIII-lea și care nu au fost siliți să se unească spre a rezista unor năvăliri străine, dacoromânii
au cunoscut, în toată istoria lor, primejdia unor invazii și a unor năvăliri de pradă. În această
situație, singura șansă de supraviețuire a constituit-o unirea.

Pământul acesta străbun are vocația unirii, dacă ne gândim că Burebista a realizat o mare
unire a dacilor, creând un stat unificat, în care să înfrunte puterea, în creștere, a Romei. Mai
târziu, după secole, formațiuni statale mărunte s-au unit în ducate sau voievodate care au dus
la crearea Țării Românești, a Moldovei și a Transilvaniei. Amintim întâi de ducatele conduse
de ducii transilvăneni, care s-au opus pătrunderii călăreților maghiari; este vorba de
Menumorut, de Glad ori de Gelu. Amintim, în al doilea rând, de documentul numit Diploma
Ioaniților, de la 1247, unde se vorbește de existența unor cnezate și voievodate românești la
sud de Carpați.

Marii noștri voievozi au înțeles că unirea este puterea, din care cauză adeseori au luptat
împreună împotriva dușmanilor comuni care erau regatul Ungariei, tătarii, turcii, apoi Imperiul
Austriei. Acești voievozi au înțeles că granițele impuse nu sunt veșnice, că idealul de unitate
se realizează prin luptă. În ciuda marilor puteri ale vremii, Mihai Viteazul a realizat unirea
din anul 1600, plătind cu viața lui și cu viața multor căpitani ai lui pohta ce-a pohtit. Dar
asasinii marelui domn nu au putut ucide visul întregului neam românesc.

Uniți dintotdeauna prin strămoși, prin limbă, prin datini, prin munți, românii au
dobândit și unitatea lor politică în 1859 și în 1918, îndeplinind nu numai un vis, ci și o
mare necesitate istorică.

La noi cuvântul UNIRE a căpătat un conținut politic activ, a declanșat noi energii, a strâns
rândurile luptătorilor, – aceștia fiind întregul popor, – a rupt lanțuri ale unor imperii. UNIRE
a exprimat voința unui popor hotărât și demn, a arătat lumii că nu poate fi ideal mai nobil
decât unirea într-un singur stat a tuturor celor de un neam și de o limbă, că pământul

Ion POPESCU-SIRETEANU
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Transilvaniei și al Moldovei și al Munteniei cu Oltenia reprezintă trupul unei singure țări,
moștenirea noastră milenară.

La noi nu a fost nevoie să creăm principii și legi ale unirii, pentru că ne-au ținut prin
vremuri același grai și același sânge, aceleași tradiții și lupta împotriva acelorași dușmani.
Ne-au ținut uniți doina și dorul, suferințele și durerile, încrederea unuia în celălalt și nădejdea
în ziua de mâine.

Încercărilor propagandistice străine, prin care se urmărea dezbinarea românilor, le-am
răspuns cu înțelepciunea multor veacuri de năzuințe spre unire. Noi știam că se unesc oamenii,
se unesc gândurile, se unesc puterile. Istoria ne-a învățat să fim uniți și am rămas uniți.

Niciun fiu adevărat al acestui popor nu a cerut deprinderea provinciei sale de statul român
și niciun fiu adevărat al acestui popor nu a încurajat astfel de mașinații ale puterilor străine.

Ideea de unitate și necesitatea acesteia au trecut dintr-un veac în altul, au stăpânit
conștiințele, au dat naștere unei bogate literaturi. De aceea, la chemarea patriei unice, au
răspuns munții și dealurile, codrii și pădurile, satele și cătunele, au venit bărbați în floarea
vârstei și bătrâni cu plete albe, din Moldova, din Țara Românească, din Transilvania.

În baza principiului divide et impera, marile împărății vecine au făcut tot ce le-a stat în
putință, dacă nu țările românești în întregime, măcar părți ale lor, unde au supus populația
românească unui precipitat proces de deznaționalizare prin colonizarea de străini între români,
prin restrângerea limbii române mai mult la viața de familie, prin introducerea unei limbi
străine ca limbi oficiale, prin atașarea la numele românești a unor caracteristici străine
tradițiilor noastre onomastice, prin schimbarea numelor românești de localități. Să ne gândim,
de pildă, la situația Bucovinei răpită de austrieci și stăpânită de aceștia aproape un secol și
jumătate.

Dar marile imperii au avut întotdeauna un destin sigur: dispariția lor! Ce a rămas din
Imperiul Otoman? Ce a rămas din Imperiul Habsburgic?

Imperiile pier; popoarele sunt fără moarte. Istoria secolului nostru a confirmat de mai
multe ori acest adevăr!…

Când ne-am unit, în 1918, toți românii într-un singur stat, noi eram uniți demult,
dintotdeauna, eram un singur popor, o singură limbă, o singură națiune. Aveam scriitorii noștri,
aveam istoricii noștri, aveam artiștii noștri. Moldovenii Negruzzi și Eminescu și Creangă și
alții erau scriitori români; muntenii Heliade Rădulescu, Caragiale și Macedonski erau scriitori
români; ardelenii Slavici și Coșbuc și Goga erau scriitori români, pentru că și moldovenii și
muntenii și ardelenii, după numele geografice ale provinciilor lor, erau conștienți că aparțin
neamului românesc, poporului român. Niciun fel de încercări de dezbinare n-au dat rezultatul
urmărit de cei ce nu au văzut cu ochi buni unirea tuturor românilor într-un singur stat.

Verbul a uni și substantivul unire au, așadar, la români, la dacoromâni, sensuri mult mai
adânci decât cele cuprinse în dicționare. Ele țin de demnitatea noastră, de lupta pentru apărarea
ființei noastre naționale, de locul pe care îl ocupăm între popoarele romanice, de contribuția
românilor la cultura universală.

Dacă vrei să ai nume bun, nu te uni cu cei răi, spune un proverb. Și, de voia lor,
românii nu s-au unit niciodată cu cei răi, nu au urmărit să cucerească teritorii străine, nu au
supus la persecuții alte neamuri care trăiesc pe pământul lor, ci le-au ocrotit atunci când istoria
lor era potrivnică.

Sunt în istoria popoarelor epoci care stau sub semnul unor cuvinte cu puterea de a
declanșa energii nebănuite, de a strânge și mai mult rândurile, de a crea forța necesară unor
începuturi demult așteptate. La noi aceste cuvinte au fost și au rămas A UNI și UNIRE.
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Rubrica de faţă este consacrată unor tineri
filologi care au reuşit să se impună în activitatea
de cercetare, în mediul social-economic şi/sau în
învăţământul universitar şi preuniversitar din ţară
şi de peste hotare, prin lucrări de excepţie – în cele
mai diferite ramuri ale ştiinţelor cuvântului şi ale
comunicării, în general. Este vorba despre studii
de gramatică descriptivă, gramatică istorică şi
comparată, tipologia limbilor, limbaje de
specialitate (didactic, religios, ştiinţific, IT etc.),
etnolingvistică, mitologie lingvistică, retorică
clasică şi retorici moderne, analiza discursului
ş.a.m.d. 

Cele mai multe dintre lucrările pe care le prezentăm aici sunt, la origine, teze de doctorat,
realizate sub îndrumarea unor autorităţi în materie, de la universităţile româneşti sau străine.
Toate poartă marca modernităţii, a spiritului tânăr al autorilor  – manifestat prin maniera
originală, personală, de concepere a subiectelor de studiu, prin îndrăzneala abordărilor
metodologice (interdisciplinare, în cele mai multe cazuri), prin uşurinţa cu care aceşti
cercetători din generaţia actuală se mişcă pe terenul vast al documentării, studiind surse în
diferite limbi, accesând biblioteci virtuale, conectându-se la bazele internaţionale de date
ştiinţifice, prin corectidudine şi frumuseţea exprimării.

Cel ce scrie aceste rânduri a parcurs “cu creionul în mână” respectivele lucrări, prin
forţa lucrurilor. Nu vrem să spunem că tot ce am citit în ultimii ani este acceptabil, dar din
tot ceea ce se scrie acum se poate selecta un consistent corpus de texte valoroase, care ne
îndrituiesc să formulăm o concluzie încurajatoare: cât timp mai există în ţară asemenea tineri,
nu este totul pierdut pentru generaţiile noi. 

Yusuke Sumi: 
studiile consacrate limbii rromani

Yusuke SUMI, născut la Tokyo, în anul 1983, a făcut studiile primare, gimnaziale și
liceale în orașul natal. Apoi, pentru studiile superioare, a decis să vină în România. A urmat
anul pregătitor de limba română pentru străini în seria 2003-2004, în cadrul Facultății de Litere
a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde a continuat, timp de patru ani (2004-
2008), programul de pregătire profesională la secția de Filologie clasică. Deoarece pe atunci
nu exista nivelul „master” la secția respectivă a filologiei clujene, Yusuke Sumi s-a înscris la
Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, la Facultatea de Științe Umaniste, unde, după
parcurgerea și absolvirea anului pregătitor de limba maghiară pentru străini (2009-2010), a
urmat masteratul de filologie clasică (2010-2013).

Petre Gheorghe BÂRLEA

f i l o l o g i a  s e c o l u l u i  a l  X X I - l e a



Pe atunci, tânărul Yusuke Sumi era deja cunoscător sau, în orice caz, bine familiarizat
cu câteva limbi vechi și moderne: japoneza maternă, engleza, franceza, româna, latina, greaca
veche, esperanto, maghiara). La un moment dat, într-o librărie budapestană,  a răsfoit o carte
despre limba rromani. Este momentul care a declanșat interesul pentru aceasta, care va deveni,
practic, suportul principal al viitoarei sale evoluții profesionale. De atunci a început
familiarizarea cu dialectul rromilor lovari (varianta „maghiară” a limbii rromani).
Aprofundând bibliografia temei, află date interesante despre experiența românească referitoare
la limba, cultura și civilizația țiganilor, demarată încă din anul 1990, prin eforturile câtorva
cărturari sub conducerea neobositului Gheorghe Sarău, care a direcționat cultivarea limbii
rromani în sistemul educațional. Yusuke Sumi realizează că trebuie să ia legătura cu acesta:
îl vizitează, în vara anului 2012, la Costinești, unde universitarul bucureștean și statornicul
înalt funcționar la Ministerul Învățământului preda limba rromani, la cursurile de vară pentru
cei interesați. Primește din partea acestuia răspunsuri la întrebările sale, odată cu utile materiale
despre limba rromani, iar în vara anului următor, 2013, este invitat să ia parte, în calitate de
cursant, la grupa de avansați a „Cursurilor  naționale intensive de limba și metodica predării
limbii rromani” (Costinești, 13-27 august 2013), pe care le încheie ca prim clasat.  Prof. univ.
dr. Gheorghe Sarău avea, de acum, confirmarea deplină cu privire la interesul și seriozitatea
lui Yusuke Sumi în direcția studierii limbii rromani (să-i zicem „comune”) și a dialectelor
acesteia, ceea ce l-a determinat să-l recomande pentru stagiul de pregătire în domeniul
filologiei, în cadrul Școlii doctorale de științe umaniste a Universității „Ovidius” din
Constanța. Aici, sub îndrumarea prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea, s-a dedicat unei teme
de cercetare privitoare la dialectul rromilor carpatici transilvăneni. În tot acest răstimp, i-a
oferit sprijin lui Yusuke Sumi în aprofundarea și nuanțarea pregătirii sale, înscriindu-l la grupa
de avansați (Modulul III) ale Școlii de vară, ediția din 2014, cf. „Cursurile naționale intensive
de limba și metodica predării limbii rromani” (Oradea, 30 mai - 11 iunie 2014). În paralel,
însă, l-a cooptat ca profesor de limba rromani la grupa de începători din cadrul acelorași
cursuri. Pentru prestația lingvistică a tânărului ucenic și pentru voluntariatul său în derularea
cursurilor, ca profesor de rromani, Yusuke Sumi a primit premiul de excelență al Organizației
„Vertaalbüro Romtext, Nederland”. De notat, de asemenea, că, în același an, 2014, Yusuke
Sumi se oferă să realizeze unele activități interculturale în cadrul orelor de limba rromani la
Școala Profesională Poiana (Turda, jud. Cluj), să ia parte, în 13 februarie 2015,  la lucrările
comisiei de specialiști pentru evaluarea din cadrul Olimpiadei de Limba și Literatura Rromani
– etapa  județeană, desfășurată la Colegiul Economic „Iulian Pop” din Cluj-Napoca, dar  și să
elaboreze manuscrisele unor cărți despre rromi, propuse spre publicare unor case editoriale
japoneze.  

În perioada 2014-2016, doctorandul Yusuke Sumi s-a angrenat într-o serie de activități
științifice coordonate de îndrumătorul său la doctorat, participând la mai multe colocvii ori
publicând o parte din rezultatele sale:

2014: Colocviul Internațional „Latinitate - Romanitate - Românitate”, ediția a XIII-a,
Târgoviște, 09-11 mai, cu prezentarea lucrării „The vulgar Latin in Petronius’s Satyricon”; 

2015: Colocviul Internațional „Latinitate - Romanitate - Românitate”, ediția a XIV-a,
Târgoviște, 29-31 mai 2015; cu prezentarea lucrării „O lucrare în latină despre limba rromani”;
The 5th International Symposium on Cultural Anthropology, Facultatea de Litere,
Universitatea din Oradea, în 22 mai 2015, cu prezentarea temei „Câteva observații asupra
dialectului rromilor carpatini din Turda, județul Cluj”.

2016: Sesiuni de comunicări științifice ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor,
ediția a XIII-a, organizată de Facultatea de litere, Universitatea „Ovidius” Constanța, 13-15
mai 2016, unde primește  premiul 1; Colocviul Internațional „Latinitate  - Romanitate -
Românitate”, ediția a XV-a, Târgoviște,  25-30 mai 2016, prezentarea lucrării „Influența limbii
române asupra dialectului carpatic al limbii rromani”. 
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Ca publicații, putem evidenția: Yusuke Sumi, Latina vulgară în dialogurile din
Satyriconul lui Petronius, în: Petre Gheorghe Bârlea; Raluca Felicia Toma (coordonatori),
2014, Cultură și comunicare (București: Editura Muzeul Literaturii Române, ISBN 978-973-
167- 244-1, pp. 18-23)”; Yusuke Sumi, Traducere și comentariu asupra lucrării Fundamentum
Linguae Zingaricae  J.J.M. Koritschnyak, Anno 1806, în: Petre Gheorghe Bârlea; Raluca
Felicia Toma (coordonatori), 2015, Cultură și comunicare (București: Editura Muzeul
Literaturii Române, ISSN 2343-7782, pp. 57-64), acestora adăugându-li-se și contribuția lui
în volumul omagial Gheorghe Sarău, 60 ani, București, Editura Universității, 2016) și în acela
al profesorului său, In honorem Petre Gheorghe Bârlea, Constanța, University Press, 20161.1

Despre teza lui Ysuke Sumi, Graiul rromilor din Poiana – Turda și Influența limbii
române asupra acestuia, prezentată pentru susținerea publică în data de 8 octombrie 2016,
specialistul Gheorghe Sarău afirmă:

„…(teza) constituie un demers inedit, o abordare remarcabilă, fiind dedicată unei teme
care a fost mai puțin abordată până în prezent în România, anume, graiurile subsumate
dialectului rrom carpatic din spațiul transilvănean”.

*
*       *

Cartea pe care o prezentăm aici2 reprezintă o versiune revizuită a respectivei lucrări
științifice.

Lucrarea propusă de Yusuke Sumi reprezintă o monografie a unui grai local al dialectului
rromilor carpatici transilvăneni, așa cum apare acesta în vorbirea comunității minoritare din
cartierul (fost sat) Poiana, aparținând orașului Turda, jud. Cluj. Precizarea cu privire la spaţiul
etno-lingvistic cercetat este necesară, deoarece în lucrare se suprapun conceptele care
desemnează, în terminologia geografiei lingvistice, unitățile diatopice și diastratice – limbă,
idiom, dialect, subdialect, grai, grai local etc., cu referire la una şi aceeași realitate lingvistică.
Inconsecvența provine din însuși statutul general al limbii studiate, care este înregistrată în
atlasele lingvistice ale lumii sub formă de dialecte relativ mari, încă supuse unor abordări
diferite, în privința criteriilor de definire și clasificare. Autorul lucrării vorbește, inițial, despre
„dialectul carpatic transilvănean”, pentru a realiza, pe măsură ce studiul său avansează, că
este vorba despre un „grai local”, iar când vrea să simplifice lucrurile, îi spune, pur și simplu,
„idiom”, cu toată  încărcătura de vag și generalitate adusă de acest termen. De asemenea,
referirile la „limba rromă comună” au în vedere, desigur, o variantă reconstruită de către
specialiști, dificil de atestat altfel decât pe baza unor manuale și gramatici realizate relativ
recent și supuse încă dezbaterii, ca orice demers de acest fel. 

Perspectiva aleasă de autor, deja mișcătoare, așadar, prin natura obiectului de studiu,
greu de definit categorial, este complicată o dată în plus prin introducerea limbii române în
grila de analiză, deoarece unul dintre cele două mari obiective ale cercetării este stabilirea
influențelor românei asupra vorbirii rromilor din Poiana-Turda.

Tânărul cercetător face față cu bine acestor provocări, realizând prima monografie
modernă a unui grai rrom din România.

Materialul de lucru a fost cules prin metodele contactului direct cu respectiva comunitate
a vorbitorilor, prin instrumentele clasice folosite în cercetarea din domeniul geografiei

1 Între timp, s-a remarcat și prin alte participări științifice, soldate cu publicații pe măsură. Se află în curs de
apariție, de exemplu, volumul editat la Târgoviște, P. Gh. Bârlea, Liber amicorum, în care tânărul nipon rromalog
publică un text … în limba latină.

2 Yusuke Sumi, 2017, Elemente românești în graiurile rromilor din Poiana – Turda, București: Editura
Muzeul Literaturii Române. Colecția „Aula Magna”.
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lingvistice: interviul, chestionarul, schițe de hărți lingvistice etc. În plus, sunt valorificate
mici antologii de cântece, povești, precum şi un dicționar sui-generis, alcătuit cu prilejul
cercetării pe teren. Toate acestea reprezintă rodul efortului de peste trei ani de activitate
personală pe teren, pentru culegerea şi sistematizarea materialului, în condiții dificile, dar
favorizate de buna pregătire lingvistică a autorului. Tânărul cercetător cunoaște bine două
dialecte rrome, vorbeşte bine româna şi maghiara, apoi câteva limbi moderne de largă
circulație și, bineînțeles, limba sa maternă, japoneza.

În al doilea rând, autorul lucrării utilizează drept referințe gramaticile „oficiale” moderne
– manuale școlare și cele câteva tratate academice – cele româneşti, datorate mai ales
eforturilor cunoscutului rromanolog Gheorghe Sarău, iar cele de circulație internațională,
datorate lui M. Courthiade, unor cercetători maghiari, austrieci etc.). Pentru zona geografică
studiată există, din fericire, chiar și studii mai vechi, unele datând de la jumătatea secolului
al XIX-lea (în redactarea tipărită, căci, altfel, ca manuscris, anumite documente datează chiar
de la începutul secolului al XIX-lea). Yusuke Sumi le consideră atât de importante pentru
analiza diacronică a graiului rrom din Turda, încât alcătuiește un capitol separat din
prezentarea sintetică a celor trei lucrări de referință din această ultimă categorie. Cu ajutorul
unor tabele sinoptice, sunt puse în paralel formele înregistrate de către cei trei autori ai
respectivelor „gramatici” sui-generis: J.J.M. Koritschnyák, 1806, Fundamentum linguae
zingaricae, ed. József Föherczeg, 1887; Heinrich von Wlislocki, 1884, Die Sprache der
transsilvanischen Zigeuner. Grammatik und Wörterbuch; József Föherczeg, 1888, Czigány
nyelvtan. Románo csibákero sziklribe. La acestea, adaugă şi rezultatele cercetărilor unui autor
modern, Rácz Sándor Romano, 1994, Kárpáty cigány-magyar...

Câștigul unei asemenea priviri panoramice asupra unor surse comparabile prin zona
lingvistică studiată de aceşti deschizători de drumuri în domeniu, zonă relativ apropiată
geografic, dar cu manifestări lingvistice evoluate în timp, este multiplu: 

1) se pot remarca invariantele, formele stabile din structura fonetică, lexicală,
morfologică, sintactică a limbii rromilor din Transilvania nord-vestică;

2) se pot urmări evoluțiile determinate de modernizarea, chiar foarte înceată, dar vizibilă,
a vieții și, implicit, a vorbirii rromilor, precum și variațiile diatopice, la nivelul microgeografic;

3) se pot stabili influențele limbilor aflate în contact cu limba rromani, în decursul
respectivului secol – maghiara și româna, în principiu, dar și urme ale unor influențe mai
vechi – grecești, turcești, slave;

4) în sfârșit, analiza comparativă a celor trei mari surse scrise din secolul al XIX-lea
oferă date prețioase pentru configurarea teoretică a claselor și categoriilor gramaticale în
funcție de care poate fi codificată vorbirea rromilor din locul și spațiul în discuție.

Metodele de cercetare folosite de Yusuke Sumi sunt, desigur, adecvate obiectivelor
propuse și temei studiului său. În principiu, sunt folosite principiile, metodele și instrumentele
de lucru ale gramaticii descriptive, deoarece țelul autorului este să obțină o imagine actuală,
cât mai exactă și mai detaliată a graiului local vorbit de rromii poenăreni. Dar modul în care
explică rezultatele obținute ține de lingvistica diacronică. Invocarea studiilor vechi, din care
tânărul cercetător extrage paradigme verbale și nominale, în succesiunea lor temporală, și
confruntarea cu formele semnalate în graiul contemporan înseamnă, desigur, o bună stăpânire
a mijloacelor de studiu ale gramaticii istorice. Pe de altă parte, veșnicul apel la contactul
lingvistic, realitate specifică a limbii rromani, în situația în care aceasta s-a păstrat de-a lungul
unui lung traseu istorico-geografic al migrației, a impus cunoașterea elementelor de gramatică
contrastiv-tipologică. Elemente de stilistică lingvistică și elemente de teorie a
interculturalității, mai precis, a identității culturale au fost utilizate pentru a furniza detalii
despre manifestarea anumitor fenomene lingvistice, prezente în corpusul studiat. Cel mai
vizibil segment al principiilor și instrumentelor de lucru este acela al dialectologiei și, mai
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larg, al geografiei lingvistice. Era normal să fie așa, pentru că orice studiu care vizează limba
rromani are de rezolvat, întâi de toate, problema relației dintre o eventuală limbă literară
standard și dialectul din care face parte vorbirea comunității care constituie subiectul de
investigare respectiv. Yusuke Sumi vorbește, destul de rezervat, despre o „limbă rromani
comună”, față de care definește cele patru mari dialecte asupra cărora ar exista un oarecare
consens în rândurile specialiștilor, deși criteriile folosite de aceștia sunt diferite, ceea ce
însemnă că rezultatele nu pot fi identice. Cum arătam la început, segmentul vizat în lucrarea
de faţă reprezintă numai o parte a unui dialect, adică cel mult un subdialect al unităţii denumite
„dialectul carpatic transilvănean”, selectat prin anchete pe teren și prin toate celelalte mijloace
de investigare ale dialectologiei. 

Tânărul cercetător de astăzi reușește să trateze critic și creator aceste încercări de fixare
a unui cadru sistematic al limbii rromani, subliniind eventualele deficiențe de codificare, fireşti
în contextul cunoscut: adaptări forțate la structura limbii latine sau maghiare, confuzii de clase
și de categorii gramaticale, neclarități în interpretarea lexicului și în transcrierea fonetismelor
specifice limbii comunităților studiate ş.a.m.d. Dar, pe de altă parte, de fiecare dată este
relevată importanța informațiilor furnizate de acele lucrări de pionierat și bogăția unor date
lingvistice.

Rezultatul cercetării, prin coroborarea tuturor acestor surse de informare, este – cum era
de așteptat – o monografie a graiului rromilor turdeni din cartierul Poiana. Structura descrierii
sincronice este impusă de cadrele sistemului general al unei limbi. Prezentarea sistemului
fonologic se face cu observațiile legate de dificultatea corelării între sunete și litere (acestea
din urmă, preluate din alfabetul latin, în prezent), în cazul unei limbi fără tradiție în
înregistrarea și codificarea grafică a vorbirii. Pe de altă parte, sunt discutate criteriile de
clasificare internă a vocabularului, în condițiile cunoscutei mobilități a acestui segment al
oricărei limbi vii, dar mai ales în condiţiile de mobilitate și inconsistență accentuată în cazul
unei limbi utilizată aproape exclusiv în varianta orală, dar și preponderent vagante.

Clasificările structurilor gramaticale sunt operate în funcție de clasele gramaticale tipice
ale unei limbi flexionare, după categoriile specifice grupului nominal, pe de o parte (substantiv,
adjectiv, pronume, numeral, articol), și ale verbului, pe de altă parte. Sunt reliefate
comportamentele contextuale ale părților de vorbire neflexibile - adverbul, cu manifestarea
parțială a unei categorii flexionare, totuși, aceea a intensității, apoi prepoziția, conjuncția și
interjecția. Este acordată o atenție mai mare sintaxei propoziției, respectiv sintaxei cazurilor,
în timp ce sintaxa frazei este prezentată mai succint, dar nu lipsit de pregnanță.

În explicarea unor forme și sensuri particulare ale graiului studiat se remarcă efectul
contactelor lingvistice, cum spuneam, între care acela cu limba română este urmărit cu
deosebită atenție de către autor. Astfel, lungirea vocalelor accentuate și întărirea lui ă și î sunt
puse pe seama românei, desigur, în concurență cu fondul slav și balcanic. De precizat că, în
cazul primului fenomen semnalat, este vorba despre varianta dialectală, transilvăneană, a
românei, aceea cunoscută şi practicată de către rromii poenăreni. Apariţia lui -ɛ- (vocală
semideschisă anterioară nerotunjită), acolo unde în alte dialecte şi graiuri este utilizat -a- (dɛj
„mamă”, pentru daj), alterarea grupului -skr- în -str- sunt alte particularităţi ale graiului
poenărean. În structura gramaticală, se observă tendința de simplificare a paradigmei
substantivale, de exemplu, prin folosirea tot mai frecventă, mai ales în vorbirea tinerei
generații de rromi poenari, a Nominativului precedat de anumite prepoziții, în locul formelor
sintetice ale unor cazuri bine definite prin desinenţe specifice, în vorbirea bătrânilor. Vocativul
cu formă de nominativ la masculin singular, este de asemenea o influență românească, după
cum Vocativul feminin singular (în -o, phen „soră”, dar și: pheno! „soro!”),  este determinat
de formele uzuale românești, chiar dacă în felul acesta se facilitează confuzii cu alte forme,
în care -o final este moștenit din fondul străvechi sanscrit/indian. Tot aici se remarcă vocativul
plural (m. şi f.) în -lec, pentru cel uzual, în -le(n): romalek! O altă influență românească vizibilă
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este construirea comparativului analitic cu adverbul mai, la clasa adjectivelor și a adverbelor,
împrumutat din română, în situația în care limba rromani are, în principiu, un sistem sintetic
de formare a gradelor de comparație. La adverbele de loc apare, numai în graiul local, sufixul
-ke, cu valoare modalizatoare: kode „acolo”, dar: kode-ke „exact acolo”.

Alte interferențe lingvistice sunt observate în structura verbului, în utilizarea unor
conectori - prepoziții, conjuncții, precum dáke „dacă”, óri ,,sau”. Interesant este procesul de
aglutinare a prepoziţiei româneşti de cu unele prepoziţii tipic rrome: de ande > dănde „din”,
oarecum în maniera în care s-a produs fenomenul în istoria limbii române: lat. de-in > rom.
din. În anumite împrumuturi de interjecții, ca hàjdac, folosit în paralel cu hàjda „haide!”,
regăsim particula finală de tip adverbial etc. 

În procesul conversiunii numeral > substantiv, de tipul celor obişnuite în orice limbă în
denumirile cărţilor de joc, autorul remarcă şi un proces paralel de derivare cu sufixul -jak,
provenit din sufixul românesc diminutival -ic(ă): şaptele (conversiune) este numit în
româneşte şi şeptic(ă) sau şeptar (derivare). În graiul rromilor din Poiana-Turda se folosesc
denumiri care pornesc de la fondul vechi, grecesc, al numeralelor respective, dar cu desinenţa
de specializare în terminologia jocului de cărţi din limba română: eftájak „şeptic(ă)”, ohtójak
„optică” (uzual: „optar”) , enă’jak „noică” (uzual: „nouar”). În ultimul din aceste exemple s-
a produs şi o metateză cauzată de pierderea accentului.

La nivel sintactic, apar influenţe româneşti în construirea unor raporturi de subordonare.
În vocabular, în afară de preluarea aproape totală (de fapt, cu anumite adaptări fono-

morfologice) a neologismelor  de tip hotel, telefon etc. şi a termenilor locali, fenomen obişnuit
în orice situaţie de contact lingvistic, se remarcă îmbogăţirea unor serii sinonimice la cuvinte
uzuale. De exemplu, pentru noţiunile de ,,melc”, ,,cărbune”, ,,încet”, ,,repede” se folosesc, în
variaţie liberă, termeni din fondul rromani vechi, dar şi termeni sinonimici de origine maghiară
sau română. 

Concluziile la care ajunge  tânărul cercetător sunt clar formulate și susțin seriozitatea
întregului demers, prin importanța lor. Se constată o incredibilă rezistență a fondului lexical,
fonetic și gramatical din limba-mamă – indiana de nord-vest a acestei comunităţi descendentă
din nomazi cu origini străvechi. Studiul pune în lumină etapele și direcțiile de evoluție a
graiului rrom poenărean din ultimele două secole de existență, cu explicarea surselor de
modernizare - interne și externe. Se deschid noi perspective de studiu, prin completarea datelor
generale ale unei viitoare gramatici istorice şi ale celei descriptiv-normative, deja în proiect,
prin sublinierea fenomenelor cu valoare de invariantă, stabilite pe baza mostrelor de limbă
vie înregistrate de autor. De remarcat că bogatul Index lexical, din Anexe, precum şi la fel de
bogatul şi originalul Corpus de texte - înregistrate prin interviuri şi chestionare - constituie
deja preţioase surse de informare pentru viitoarele studii de vocabular, gramatică istorică,
dialectologie, gramatică contrastivă, stilistică, teoria mentalităţilor etc., care ar putea interesa
cel puţin trei limbi actuale – rromani, română, maghiară –, aşa încât publicarea lor se impune
cu repeziciune, cum s-a întâmplat și cu monografia în sine, de altfel, după necesarele revizuiri
de detaliu.

Așa cum arătam și în Prefața cărții, Yusuke Sumi face parte din cel mai recent val de
tineri filologi care beneficiază de susținerea editorială de excepție a MNLR, prin colecția
„Aula”, coordonată de Prof. univ. dr. Lucian Chișu. Ca și studiile altor doctoranzi de-ai noștri,
precum Cecilia Vârlan sau Marinușa Constantin, cartea de față are o copertă semnată de Acad.
Mircia Dumitrescu. În plus, aceasta îl are ca redactor pe cunoscutul scriitor Ioan Es. Pop. Față
de o asemenea mobilizare de forțe, nu ne putem dori decât ca tinerii autori să confirme prin
activitatea lor viitoare încrederea și eforturile de tot felul investite în ei de către acești oameni
de înaltă ținută profesională.  
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PETRE GHEORGHE BÂRLEA - DOCTOR HONORIS CAUSA 
AL UNIVERSITĂȚII „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE

Evenimentul academic al finalului de an calendaristic 2017 la Universitatea „Valahia”
din Târgoviște a fost, fără îndoială, acordarea Diplomei și Medaliei de „Doctor Honoris
Causa” unuia dintre colaboratorii noștri cei mai vechi, Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea. 

În Sala Roșie a Centrului Internațional de Conferințe a UVT s-au strâns membrii
Senatului UVT, cadrele didactice de la universitatea-gazdă, dar și delegațiile sosite de la alte
universități din țară și din străinătate, de la institute de cercetare ale Academiei Române, colegi
și prieteni ai laureatului, foști și actuali studenți, masteranzi, doctoranzi, jurnaliști, membri ai
Societății Scriitorilor Târgovișteni etc. 

În propunerea care a fundamentat evenimentul, prezentată de președintele Senatului
UVT, Prof. univ. dr. Constantin Pehoiu, au fost menționate meritele pe care candidatul le are
pe plan științific, didactic și organizatoric, calități probate în țară și în străinătate. Spicuim
din aceasta:

„Domnul Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea este titular la Facultatea de Litere a
Universității „Ovidius” din Constanța, Departamentul de Filologie Română, Limbi Clasice și
Balcanice și este profesor asociat, fost titular, la Departamentul de Litere, Facultatea de
Teologie-Litere/Facultatea de Științe Umaniste/Facultatea de Științe Politice, Litere și
Comunicare din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște. A fost șeful Catedrei de Limbi
Clasice, Balcanice și Slave, precum și directorul executiv al Școlii Doctorale la Universitatea
„Ovidius” din Constanța.

Absolvent al Facultății de Limbi Romanice, Clasice și Orientale a Universității din
București, secția Filologie Clasică, apoi al Facultății de Filologie Modernă, secțiile română-
germană/română-franceză, cu studii complementare de italiană și de jurnalism, și-a susținut
doctoratul în Lingvistică Generală și Comparată la Universitatea din București. Au urmat
studiile de specializare postdoctorală și stagii de documentare (în domeniul limbajelor de
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specialitate, al interculturalității etc.) în SUA, Franța, Italia, Spania, Grecia, Cipru, Israel,
Scoția.

Între anii 2000 și 2015 a fost profesor asociat la Universitatea din București, Facultatea
de Litere. A predat limba, cultura și civilizația românească la Universitatea „Carol al IV-lea”
din Praga și la Universitatea Paris IV Sorbona, în stagii de câte trei ani consecutivi. A fost
visiting professor la patru centre universitare din SUA, apoi în Canada, Austria, Spania,
Elveția.

Are ca domenii de competență limbile clasice (latină și greacă veche), limba română
(pentru nativi și pentru străini), lingvistica generală și comparată, lingvistica mitologică,
retorica clasică, teoria identităților culturale.

Este o autoritate recunoscută în domeniul semanticii istorice și al filosofiei limbii, fiind
frecvent invitat în calitate de conferențiar, keynote speaker, membru în comisii de doctorat,
specialist-evaluator etc. la universități și institute de cercetare, la congrese și conferințe de
specialitate din țară și din străinătate

A fost mulți ani și este și în prezent membru evaluator CNADTCU, Comisia de Filologie,
evaluator în comisiile UEFISCDI pentru proiectele de cercetare științifică – domeniul „Științe
Umaniste”. A condus sau a fost senior expert în numeroase proiecte de cercetare științifică la
nivel național sau internațional.

Este editorul-fondator al uneia dintre cele mai prestigioase reviste academice cu profil
umanist din România – Diversité et Identité Culturelle en Europe (DICE) –, recunoscută ca
atare în comunitatea specialiștilor și în Bazele Internaționale de Date (BDI). Este, de
asemenea, membru în colegiile științifice ale mai multor publicații periodice de nivel academic
din România (Diacronia, Studii de Știință și Cultură, Analele UOC, Limba și literatura.
Perspective identitare etc.).

Este conducător de doctorat din anul 2000. Palmaresul său, în privința lucrărilor științifice
și metodice conduse la nivel de doctorat, master, licență, gradul I, ca și al comisiilor de concurs
pentru posturi didactice, de cercetător științific, de abilitare etc., este impresionant. Acesta
reflectă atât policalificarea inițială, cât și autoritatea profesională care a crescut continuu, în
țară și în străinătate, de-a lungul unei vieți consacrate în întregime științelor cuvântului și
învățământului de toate gradele:

A avut până în prezent 65 de doctoranzi sub coordonare directă, dintre care au finalizat
teza 25 (într-un ritm de cca 1,4 doctorate finalizate/an);

A fost membru în aproape 100 (mai precis, 99) de comisii de doctorat din România,
Elveția, Franța, Republica Moldova etc.;

A fost membru în peste 90 de comisii de concurs pentru titularizare pe posturi didactice
și de cercetare sau de abilitare academică;

În cei 25 de ani de activitate în învățământul superior, a coordonat peste 350 de lucrări
metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I, a fost președinte în alte 50 de comisii,
precum și membru sau președinte în câteva zeci de comisii de gr. II sau definitivat; evident,
tot de ordinul zecilor – poate chiar mai mult – sunt lucrările coordonate și comisiile de licență
sau master în care a fost președinte sau membru – la Târgoviște, Constanța, București, Praga,
Paris, Cleveland, Detroit, Viena etc.

Desigur, față de aceste cifre incredibile, se pune întrebarea dacă performanțele cantitative
nu impietează asupra celor calitative. Cine cunoaște puterea de muncă și disciplina de fier a
profesorului P. Gh. Bârlea știe că seriozitatea, conștiinciozitatea ieșită din comun, dăruirea
totală – până la sacrificiul de sine – și cultul pentru lucrul bine făcut caracterizează întreaga
sa activitate”.

Membrii Comisiei pentru acordarea acestui onorant titlu academic au fost Prof. univ. dr.
Gheorghe Chivu, Universitatea din București, membru corespondent al Academiei Române;
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Prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, vicepreședinte
CNADTCU; Prof. univ. dr. Lucian Chișu, director adj. al Institutului „G. Călinescu” al
Academiei Române; Conf. univ. dr. drs Alice Toma, Universitatea din București/ Universitatea
din Bruxelles; Conf. univ. dr. Raluca FeliciaToma, director al Departamentului de Litere al
Universității „Valahia” din Târgoviște. În textele de tip laudationes aceștia au prezentat diverse
aspecte importante din activitatea laureatului. S-a insistat asupra cărților și articolelor
consacrate problemelor lingvistice, dar și celor de literatură și cultură română, traductologie,
identitate culturală etc. Este vorba, cantitativ vorbind, din nou, despre 16 cărți de autor unic,
dintre care una încununată de Premiul Academiei Române, una – premiată de Ministerul
Educației și Învățământului, iar două – de asociațiile profesionale și de creație; 2 cărți în
colaborare (cu Roxana-Magdalena Bârlea, respectiv cu Matei Cerkez); 31 de volume colective
coordonate, ediții de text, traduceri etc.; peste 200 articole și studii în publicații periodice de
specialitate din România și din străinătate.

Referitor la contribuția Profesorului pe plan local, s-au reluat date importante din bogatul
și exemplarul său curriculum.  „Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea și-a început activitatea
la UVT în septembrie 1992, reprezentând a doua generație de oameni ai faptelor, aceea apărută
după înființarea propriu-zisă a Universității, prin Hotărârea Guvernului nr. 288/1.06.1992.
Alături de grupul afirmat cu un an înainte, cei veniți în toamna lui 1992 au fost implicați din
plin, cum se știe, în organizarea noilor structuri, în susținerea cursurilor și a noilor proiecte
de dezvoltare care vor conduce la actuala configurație a instituției academice târgoviștene. În
septembrie 1992, venit în universitate ca urmare a recomandării făcute de Prof. emerit Mircea
T. Georgescu pe lângă Pr. Ion Stoica, cel care înființase practic, din partea Arhiepiscopiei,
secția de Teologie-Litere, P. Gh. Bârlea alcătuia primul orar al profilului „Litere”, care
funcționa pe atunci în structura Facultății de Științe Economice și Umaniste, impunând
discipline de studiu pentru noul program, atrăgând colaboratori valoroși și pregătind terenul
pentru apropiata autorizare și viitoarea acreditare.

A îndeplinit sarcinile de șef al Catedrei de Litere de la înființare acesteia (în cadrul
Facultății de Teologie-Litere, apoi al Facultății de Științe Umaniste), până în anul 2003, adică
timp de 11 ani, indiferent de funcțiile de conducere pe care le-a avut ulterior (director de
departamente, prorector etc.). În cadrul acestei secții a organizat și primul Master de
specialitate, „Limba și Literatura Română în Context European”.

A întemeiat Colegiul Universitar Pedagogic (1 oct. 1996), unul dintre primele patru
instituții cu acest profil din România (alături de cele din Timișoara, Constanța și Turnu-
Severin). Imediat după înființare, în calitate de director, a transformat secția de institutori-
învățători/educatoare în institutori-limba engleză, lucrând la noul curriculum cot la cot cu
membrii comisiei de autorizare sosiți în instituție. Apoi a devenit membru al comisiei naționale
de stabilire a programului-cadru de dezvoltare a colegiilor universitare pedagogice, creată în
Ministerul Educației și Învățământului. În anul următor, a deschis și secția de institutori-limba
franceză, precum și pe cea de institutori-educație muzicală. Din aceste secții s-au format mai
târziu facultățile și departamentele de profil din UVT.

A fost întemeietorul incontestabil al DPPD din cadrul Universității „Valahia” din
Târgoviște, într-o epocă dificilă, în care universitățile tinere erau excluse în mod sistematic
din rețeaua centrelor de perfecționare profesională. Ca de obicei, și-a început activitatea de
manager al DPPD ca însărcinare neremunerată, fiind numit director oficial abia mai târziu,
când structura a fost separată de facultățile care gestionau și perfecționarea. A contribuit
decisiv la organizarea solidă a acestei instituții, care a cunoscut o evoluție frumoasă până în
prezent, sub conducerea altor directori – la fel de dedicați misiunii lor.

A fost artizanul reorganizării din temelii a Departamentului de Litere, pus pe picioare în
cadrul Facultății de Științe Umaniste, cu secțiile română-engleză și română-franceză, primul
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director al acestuia și întemeietorul seriei următoare de programe de master în filologie. Chiar
după plecarea ca titular la Universitatea „Ovidius” Constanța, a contribuit decisiv, în calitate
de cadru didactic asociat al UVT, la acreditarea programelor de licență și de master, în formele
actuale, pentru care a refăcut programele analitice la aproape toate disciplinele de studiu și a
fost implicat direct în procesul de evaluare periodică ARACIS a diverselor forme de
învățământ filologic la Universitatea „Valahia” din Târgoviște.

S-a vorbit mult despre activitățile științifice naționale și internaționale (congrese,
simpozioane, colocvii), organizate cu mână de fier și derulate cu precizie de ceasornic elvețian
de către Profesor, despre colaborarea la periodice de cultură, inclusiv la Târgoviștea Literară,
despre relațiile calde, dar bazate pe corectitudine și pe respectul față de profesia aleasă, cu
colegii și cu zecile de promoții de studenți, masteranzi și doctoranzi, despre ordinele și
medaliile primite de-a lungul timpului din partea unor instituții de prestigiu.

Petre Gheorghe Bârlea a fost deja omagiat în anul 2016, la Universitatea ”Ovidius” din
Constanța, unde este titular, printr-o sesiune festivă și printr-un masiv volum omagial (670
de pagini!) realizat de 49 de colegi din țară și din străinătate. În prezent, se află în lucru un al
doilea volum similar, editat sub coordonarea colegilor de la Universitatea „Valahia” din
Târgoviște. Între timp, a apărut și cochetul volumaș prilejuit de evenimentul pe care îl
prezentăm aici, cf. R. F. Toma (coord.), Petre Gheorghe Bârlea, Filologia & Paideia, 2017,
Târgoviște: Editura „Bibliotheca”. Recent, personalitatea D-lui Profesor a fost recunoscută
prin includerea în lucrări de referință, precum DGLR (Dicționarul General al Literaturii
Române), ediția a II-a, București, 2016, realizat de Academia Română și coordonat de Acad.
Eugen Simion, precum și în Un dicționar al literaturii române, Iași, 2016, coord.: Ioan
Holban. Acestea se adaugă numărului mare de menționări și referințe în dicționare,
enciclopedii, istorii ale culturii și învățământului, reviste, volume etc.

Discursul de recepție al Profesorului P. Gh. Bârlea a fost dedicat Târgoviștei și
ținuturilor dâmbovițene, văzute ca un genius loci al culturii românești și europene. S-a
subliniat că aici s-au născut și s-au afirmat deseori oameni de știință și de cultură „care și-au
depășit veacul”. Între realizările locale, autorul a evocat, la rândul său, revista Târgoviștea
Literară și pe întemeietorii săi, Eusebiu și Minodora Platcu. Cităm din finalul acestui
documentat și cald elogiu adus meleagurilor umanismului valah: 

„Pentru perioadele vechi, am putea spune că înflorirea literelor și a culturii, în general,
s-a datorat statutului Târgoviștei de capitală a Țării Românești (1396-1714). Dar, din scurta
și incompleta enumerare de mai sus rezultă că și în perioadele ulterioare, unele de adevărată
decădere economică, de uitare și tristețe provincială, Târgoviștea și ținuturile dâmbovițene
„au rezistat prin cultură”, cum se spune astăzi. Fără nici o explicație logică, dată de
infrastructura care ar fi trebuit să stimuleze și să susțină viața spirituală, au apărut aici oaze
de lumină, în cele mai neașteptate și mai întunecate perioade de istorie social-economică.

Am remarcat mai demult că la Târgoviște pare să existe un genius loci, care stimulează
harul creator în artele Cuvântului. Este adevărat că mulți dintre cei care au devenit valori
naționale și internaționale s-au afirmat pe deplin după plecarea din Târgoviște, luând cu ei
în lume geniul înnăscut. Dar tot atât de adevărat este că mulți promotori ai culturii s-au
născut pe alte meleaguri și au început să producă valori spirituale după ce s-au stabilit aici.
Încă din secolul trecut, Nicolae Bălcescu observa că nu a existat mare personalitate a culturii
românești care să nu fi fost legată, într-un fel sau altul, de Târgoviște. Nicolae Iorga,
referindu-se la epoca veche, considera Târgoviștea drept o „Florență valahă”, idee preluată,
în timp, de Mircea Horia Simionescu și de mulți alții. Indiferent cum i s-ar spune, Târgoviștea
generează valori - fără emfază și fără opreliști”.

M. N. C.
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Tânăra fată și marile ei nemulțumiri

Mișcările sociale din ultima vreme, din
întreaga lume, iminența războiului, care
izbucnește în conflicte-supapă, controlate parcă
pentru a evita o conflagrație mondială, știrile care
invadează mediile virtuale, mediile virtuale care
invadează existența cotidiană, toate acestea
împart lumea în care trăim în „fâșii” tot mai
înguste, care se combină și recombină, după

muzica unei orchestre scăpate de sub control. Sau cel puțin așa credem noi, cei trăind în logica
ierarhiilor stabile, indiferent de ideologia acestora. 

Socialiști sau mic-burghezi, în miezul societății există o zonă de previzibilitate
incontestabilă, pe care o rememorăm prin nostalgie. E zona noastră de „bătrânețe” sufletească,
de mișcări lente, de siguranță, care ne spune că obiectele lăsate într-un loc vor fi găsite tot
acolo, că avem timpul necesar de a le învăța și îngâna în memorie contururile, culorile,
mirosul. E, într-un fel, casa basmelor noastre nesfârșite, în care toți cei pe care i-am cunoscut
vor fi eterni, prietenii vor rămâne prieteni, locurile pe care le-am vizitat ne vor răsfăța cu
aceleași gusturi și momente plăcute. Retorica aceasta a stabilității ascunde o ierarhie destul
de intolerantă, am spune, căci cum altfel să ordoni lucrurilor să stea la locul lor, gusturilor să
nu se schimbe, amintirilor să se rânduiască, nealterate, perpetuu? Din partea cealaltă, lumea
noastră în fâșii schimbă totul cu un rulaj grăbit al mouse-ului, cu știrile care se contrazic de
la o secundă la alta, cu apetența colectivă pentru șoc, dezvăluire, adevăr unic. Adevărul unic
aflat totdeauna în posesia fiecăruia și n-am putea spune că avem capacitatea de a cădea prea
des de acord unii cu alții...

Suntem, cum s-ar spune, niște fete tinere și capricioase, nemulțumite tocmai de
certitudine, dar revoltându-ne atunci când o pierdem. Niște fete tinere care doresc să fie peste
tot simultan, admirate, al căror cuvânt să taie aerul încăperii, a căror prezență să lase pe ceilalți
loviți de iubire și dorință. Dacă nu se întâmplă așa, suntem niște fete tinere gata să se ia la
ceartă, să scrie scenarii din cele mai greu de crezut, dar să scape, odată ce absurditatea
scenariului a fost descoperită, cu o lacrimă de mică victimă rămasă singură în lumea cea
neînțelegătoare.

Acum 11 ani, grupul cunoscut sub numele de Tiqqun publica o colecție de eseuri de
„chemare la luptă”, sub titlul „Materiale preliminare pentru o teorie a fetișcanei”. Traduse în
engleză în 2007 în colecția Semiotexte, eseurile angajante au susținut, probabil, ca și alte
produse intelectuale ale grupului Tiqqun, ceva din ideologia diverselor grupări de tipul
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„Antifa”, care, în anii 2010-2012 au avut „frați” și în spațiul românesc. O căutare simplă a
grupurilor anarhiste românești arată că acestea s-au nutrit, ideologic, cu o combinație de teorii
marca Tiqqun, ceva traduceri din „Societatea spectacolului” a lui Guy Debord, precum și din
chemările la luptă crâncenă ale fetișcanei Ulrike Meinhof. Zelul publicistic în spațiul virtual
al anarhiștilor români n-a durat prea mult, astfel că ar fi riscant să apreciem de unde se mai
revendică ideologic acum, ori dacă și-au păstrat nealterate convingerile. 

Mai interesant ar fi să vedem, însă, cine este vocea Tiqqun: o publicație filosofică
franțuzească, o operă de reflecție colectivă a unui grup agregat în 1999 și care, formal, s-a
dizolvat imediat după atacurile de la 11 septembrie 2001 din SUA. Nu se știe de ce zelul
anarhist a pălit brusc după tragicele momente, după ce, în plină derută a postmodernismului
teoretic, la sfârșitul anilor 90, grupul fusese destul de activ și articulat discursiv. Cine era
„fetișcana” din demersul teoretic și de ce, la mai mult de un deceniu de la „balul ei e
absolvire”, să-i spunem astfel, ne-ar mai putea interesa această teorie?

Fetișcana poate fi oricine, de la omul de afaceri prosper, care pendulează între reședința
elegantă de vacanță și afacerea „din oraș”, până la femeia înalt specializată profesional, care
și-a dedicat întreaga viață ascensiunii sociale, sau la imigrantul care imită, vestimentar și
comportamental, o identitate socială marginală în țara de adopție, dar pe care el o consideră
un semn al prestigiului și integrării.

Cu alte cuvinte, spun autorii, fetișcana este un concept care ia naștere continuu ca efect
al războiului invizibil, dar total, al pacificării forțate și toleranței ipocrite. Nimic nou aici, căci
sunt evidente ecourile revoltei anarhiste ale unui 68 întârziat și permanent reînviat, precum și
spaimele experimentalismului postmodernist, ajuns la epuizarea resurselor. Transformarea
dorințelor individuale în spectacol și garantarea falsă a unei libertăți totale sunt de fapt
mecanisme de control atât de subtile, încât ierarhia unui stat/organizație totalitar(ă) nici măcar
nu mai trebuie să se facă văzută în chip amenințător, pentru că regulile ei au fost deja
transformate în mecanisme de autocontrol. Ca o fetișcană capricioasă și dedată paradoxurilor,
societatea contemporană trăiește în perplexitatea libertății absolute care e, de fapt, o serie de
constrângeri înțelese ca libertate. Argumentele autorilor sunt evident, datate, ele mizează pe
explozia culturii tabloide la sfârșitul anilor 90, pe revizuirea și extinderea libertăților sexuale
la o vârstă din ce în ce mai mică, pe începutul, pe atunci, atacului lumii virtuale asupra vieții
indivizilor.

De atunci, îngrijorările celor din grupul Tiqqun, dornici de a repara (cum le spune și
numele), cu instrumentele revoluției, par să fi rămas și ele fără obiect. Fluiditatea genului
(concept cultural, ci nu biologic, așa cum aflăm din dezbaterile ultimilor ani), libertatea aparent
infinită, constrângerile autoasumate în numele toleranței, dorinței de a nu leza, de a include
pe celălalt și apoi de a-l afirma drept superior grupului care l-a inclus, grija excesivă care
disprețuiește, în fond, găsind în celălalt subiect al protecției perpetue, toate acestea sunt
realități ale culturii actuale, indiferent de identitatea ei inițială.

Și atunci? Atunci fetișcana pleacă la luptă cu demonii fascismului, își acoperă pudic
chipul, deși e liberă să facă ce vrea cu el, și se înscrie în Antifa. E inutil să precizăm că mișcarea
respectivă a avut filialele ei, timide, și în spațiul românesc, dar încrâncenarea luptei pare 
să-i fi părăsit, cel puțin în semnalările din spațiul virtual, pe promotori. Mișcarea de eliberare,
de grijă pentru cel slab, se concretizează în vajnice bătălii și schilodiri și în intoleranța feroce,
promovată în numele toleranței, a regulilor învățate atât de bine, încât devin adevăr orbitor,
în preajma căruia nu mai poate exista nimic.

Cine e dușmanul tinerei fete? La noi, comunismul, în alte părți, capitalismul. Sub vălul
pudic al tinerei fete, acești doi dușmani dansează tandru, căci stânga și dreapta se definesc
după toana de moment sau după chemarea la luptă din mediul virtual, la fel de fluid. Miezul,
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mijlocul în care obiectele cunoscute stau cuminți la locul lor, nu mai încape, căci fetișcana se
balansează periculos între muchiile ascuțite ale negării și autocontrolului. În numele grijii față
de celălalt, acesta poate fi și schilodit, ca să ceară grija ce i se oferă cu atâta tandrețe. Așa
cum și tânăra fată, legănată cu șlagărele libertății absolute și tinereții perpetue, a rămas
dependentă de protecția unor reguli autoimpuse.

Cred că nu ar fi inutil să înțelegem mișcările sociale de la noi din această perspectivă,
după cum ar fi important să avem curajul să analizăm momentele de angrenare socială a
maselor și din perspectiva unei culturi populare occidentale a revoltei netrăite la timp în spațiul
românesc. Anii 90 timpurii au marcat consumarea unei revolte de tip flower power. Trăită la
timpul ei în blândele manifestări de etno-rock și cenacluri coordonate oficial, mișcarea a
adăugat, imediat după revoluție, revolta suprimată, cu toate bunele și relele ei. Acum, în siajul
avangardelor sociale ale „societății spectacolului”, având motive reale de revoltă, tânăra fată
se aruncă în lupta angajat-modenă a grijii față de celălalt, care e musai așa cum „dă bine” în
imaginea ei de revistă, sau, mai nou, de pe profilul de socializare.

Căci care ar fi, de fapt, nemulțumirea tinerei fete? Că celălalt există, arată și se mișcă de
capul lui, nu după regulile unei societăți perfecte, în care ea însăși e victimă, regină, mamă și
judecător. Probabil că și tânăra fată are nostalgia familiarității, a previzibilității și tabloului
de gen cu casa de suburbie. Și pentru că suferă, atunci celălalt trebuie să fie și el o tânără fată.
De fapt, toți suntem niște tinere fete, așteptând cu mirare să creștem din/în această lume fluidă.
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Darul Simonei Antonescu

După ce obține, în 2014, premiul pentru
debut al editurii Cartea Românească cu romanul
Fotograful Curții Regale, Simona Antonescu
publică în 2016, la aceeași editură, un nou roman,
Darul lui Serafim.

Autoarea, înzestrată cu un deosebit talent de
narator, împletește în această carte, trei fire epice,
unite de un personaj învăluit în mister, cerșetorul

Serafim, care, în noaptea de Vovidenie a anului 1932, e martor al unui tragic accident, ce
aduce împreună protagoniștii celor trei povești: pe Nicolae Melaxa, industriaș controversat
al perioadei interbelice, pe Aglăița Vlădoianu, fiica deputatului Vlădoianu, participantă la un
concurs de Miss și pe frumoasa și exuberanta Eliza Moruzi Slătineanu, mama a doi băieți:
Matei și Luca.   

Romanul cuprinde patru părți. Prima parte, Malaxa, debutează cu imaginea cerșetorului
Serafim, ce își făcuse adăpost în apropierea bisericii Amzei, care e vizitat de Nick Malaxa, ce
se grăbea la o întâlnire cu regele Carol al II-lea. Autoarea renunță la nararea cronologică a
evenimentelor și prezintă traseul evolutiv al familiei Malaxa, strămoșii lui Nick, motivând
prin lungul șir de evenimente din trecutul  străbunilor săi succesul din prezent al personajului.
De origine aromână, străbunicul său, negustor, face o călătorie de luni de zile din Ținutul
Zagoriei, Munții Pindului, pentru a se stabili cu familia sa în Zona Hușilor. În psihologia
aromânului, semnificația numelui are o deosebită importanță. La nașterea lui Nick, bunicul
său afirmă: “Dumnezeu nu aruncă semințele la întâmplare, cum aruncăm noi grâușorul
primăvara, în brazda de curând întoarsă, continua bătrânul. (…) Ți l-a trimis pe următorul
Nicolae în șir, lăsându-ți ție sarcina de a-l însemna printre oameni, pe lumea aceasta, cu numele
ce-l va lega de toți ceilalți, dându-i putere. De-i vei schimba numele după dorința neștutoare
a femeii tale, îl vei rupe de cei din spate, care  ar trebui să-l sprijine mai apoi, toată viața.“
Copilul poartă cu el însemnele străbunilor, care îi trasează linia destinului său și care îi oferă,
totodată, protecție. După ce studiază la Karlsruhe, în Germania, un an de zile, chimia, ceea ce
îi favorizează apropierea de Rudolf Berner, descendent al unei mari familii de clopotari din
Passau, cărora, în timpul vacanței, le studiază obiceiurile, Nick continuă facultatea de
inginerie. Alegerea specializării chimie este intuitivă. În prezentarea momentului deciziei,
autoarea dilată timpul și desrie în câteva pagini ezitarea tânărului Nicolae Malaxa. Momentul
este încărcat de semnificație pentru că strămoșii săi, se pare, i-ar fi vorbit atunci băiatului și
l-ar fi îndemnat în alegerea sa: “Nicio facultate nu-l va învăța unde se află acest punct în care
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se adună capetele tuturor firelor, și nici drumul până în acel punct. Numai șirul de moși ce-i
țin în spate tainele Zagoriei de piatră cunosc punctul. Și pentru că ei nu vorbesc deslușit, ci
au obiceiul de a-l încurca și a-l lăsa adesea să rătăcească drumul până când singur îl descoperă,
nu are decât să încerce. “ 

Trimiteri la un plan care depășește realitatea, la unul al transcendenței, realizează autoarea
pe tot parcursul acestei prime părți a cărții. Papa Meister, bătrânul meșter al turnătoriei
clopotarilor, este un personaj ciudat, aflat la granița dintre ființe înzestrate cu puteri neobișnuite
și nerozie. El pare a fi trimis al lui Dumnezeu, ce menține legături cu spiritele metalelor și ale
focului. Portretul său fizic – înfățișarea de mag – accentuează posibilitatea comunicării
acestuia cu elfii focului.

Sunt dezvăluite în această parte a cărții tradiții și obiceiuri ale clopotarilor - rugăciunea
de dinainte de turnarea clopotului, întâlnirea meșteșugarilor în absența femeilor – punctându-
le deseori cu alunecări în sfera fantasticului. 

Întors în țară, Nicolae Malaxa își deschide o fabrică de ulei în Bârlad, apoi una de
locomotive la București. Mentalități arhaice ale românilor ies la iveală și după nașterea celor
doi copii ai lui Nick. Irina, soția sa, însemnase guvernanta fetiței cu fundă albastră, iar pe cea
a băiatului cu fundă roșie, “anume inversate pentru amăgirea spiritelor cele rele care umblă
să fure sănătatea și mințile crude ale copiilor.” 

După totala implicare în lumea angajaților săi, Nick Malaxa este surprins într-o altă
ipostază, aceea de apropiat al regelui Carol al II-lea și a Duduii sale. Este amintită viața
aventuroasă a regelui, care, după ce renunțase la tron, se reîntoarce în țară, își detronează fiul,
pe prințul Mihai, o exilează pe mama acestuia în Italia și pe mama sa la Balcic și preia
conducerea țării. Este descrisă existența tumultuoasă a regelui și a Duduii sale în timpul nopții,
nesfârșitele partide de cărți de joc la care Nick Malaxa lua parte, pierzând de fiecare dată în
favoarea Duduii, dar încheind la scurtă vreme contracte cu statul, care făceau uzinele lui să
prospere.

Partea a doua a cărții, Miss România, surprinde același personaj, Serafim, în noaptea de
Vovidenie, vizitat de o tânără, Aglăița Vlădoianu, care, în drumul său către festivitatea de
premiere a concursului de Miss România, se oprește pentru a-i lăsa cerșetorului câțiva bănuți,
știind că acest lucru îi va aduce noroc. 

Taina personajului Serafim, aducător de noroc altora și cunoscător al viitorului, este
întărită de sentimentele fetei: “Dreaptă sub umbrela mărginită cu dungi albe, Aglăița
Vlădoianu uită să mai respire preț de o clipă. Cuvintele potrivite ale cerșetorului din colțul
Bisericii Amzei îi mai opriră inima în loc. Se întrebase și în trecut cum poate ști acest biet
Serafim să strângă întreaga situație – altminteri necunoscută lui – în numai câteva cuvinte
atât de grăitoare pentru ea?“

Utilizând aceeași tehnică narativă a întoarcerii în timp, autoarea prezintă evoluția
prieteniei dintre Aglăița și Magda, tânăra divorțată care nu se bucura de o reputație bună. Este
descrisă lumea mondenă a Bucureștiului interbelic și obiceiurile ei: petreceri, dansul Magdei
pe mașină, o zi la Sinaia înzăpezită, pregătirile pentru concursul de Miss, jocurile de cărți,
bridge, pariuri sportive. Sentimentele de singurătate pe care Aglăița le trăiește la petrecerea
de la cazinoul din Sinaia amintesc de lirismul lui Mihail Sebastian din romanul Accidentul.
Concursul de Miss este pentru Aglăița nu doar o posibilitate de a-și testa independența, ci și
o poartă spre maturitate: “Fiecare pas făcut pe podiumul ce înainta până în mijlocul sălii aflate
sub fierbere o rupea de copilărie, o rupea de ocrotirea curții din strada Moxa. Nu dăduse 
într-o parte draperia dintre săli. Dăduse într-o parte draperia dintre siguranța unei copilării
cuminți și tumultul vieții ce părea să dea în clocot pretutindeni în jurul ei.“ 

Evenimentele din partea a treia, Luca și Matei, se întorc din nou în prezent. Mesagerul
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Serafim simte vizita unei a treia persoane, Zizi Moruzi Slătineanu. Cititorului îi sunt dezvăluite
alte însușiri ale bătrânului Serafim, care îi accentuează latura enigmatică:  “Bunăoară, ar fi
vorbit despre aerul rece, înghețat, care-l împresura ori de câte ori urma să se petreacă o
nenorocire în preajma lui. Ar fi spus despre șarpele ce-i străbătea într-o goană scurtă șira
spinării atunci când suferința lovea în apropiere, ori despre diminețile calde ce coborau până
la picioarele lui, indiferent de ceasul din zi, atunci când îl privea în ochi un om urmărit de
noroc.“ Trăirile sale negative anunță accidentul care se produce. Zizi Moruzi conduce mașina
cu o viteză mare, de data aceasta având o motivație serioasă: unul dintre cei doi fii ai săi fusese
operat de apenticită, iar în urma anesteziei nu se mai trezea. După impactul puternic dintre
mașină și o casă, în apropierea bisericii Amzei, celălalt băiețel, Matei, este grav rănit. 

Abandonând firul epic al prezentului, autoarea dezvăluie un personaj feminin – Eliza
Slătineanu – dornic de independență, implicat în viața mondenă a societății – jocuri de cărți,
pariuri sportive, jocul de bridge – dar și preocupată de cei doi fii, Luca și Matei, cu care își
petrece o bună parte din timp. Momentele în care Eliza încurcă numele băieților anticipează
sfârșitul tragic și nelămurit al cărții. Scrisoarea pe care băiatul o trimite mamei sale, internată
într-un sanatoriu din Elveția, la un an după accident, este scrisă din perspectiva lui Matei, însă
pe piatra funerară a copilului mort stă scris Matei Moruzi Slătineanu. Sfârșitul acestei părți
nu aduce o lămurire cititorului asupra identității reale a copilului ce și-a găsit sfârșitul în ziua
de Vovidenie, aruncând o umbră de neînțeles acestui plan al cărții. Se creează un joc al
dedublării personajului copil care îndrumă lectorul spre meditație. 

Calul pe care Matei îl privește murind accidentat în lungul șir al mașinilor, în București,
este o punere în abis a morții băiatului, așa cum și imaginea fluturelui negru ce străbate obrazul
mamei este un simbol al morții.

Lirică prin folosirea limbajului artistic și prin atmosfera pe care o creează, îmbinând
mondenitatea societății cu aspecte tradiționale din existența sa, provocatoare prin personajul
plin de taină – Serafim – odihnitoare prin naturalețea și frumusețea narațiunii, prin stilul cald
de a povesti, documentată prin prezentarea societății interbelice, Darul lui Serafim aduce
cititorului încântare.   
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Zidul, cele șapte fețe ale Zeului și
eroul cu o mie de chipuri – arhetipuri

și clișee în literatura fantasy

Puritatea se învecinează cu precizia unei
separări bine efectuate. 

Orice efort axiologic e mai întâi un catharsis.1

Este cunoscut faptul că una dintre
preocupările principale ale geografiei este
cartografierea spațiului, preocupare încă actuală,

dacă avem în vedere diferențele dintre mijloacele pe care le-a utilizat de-a lungul timpului.
Dacă până în secolul al XVII-lea, cartografierea științifică a spațiului avea la îndemână, în
principal, mărturiile rezultate din reprezentările călătorilor, tehnologia de azi permite Street
view, iar spațiul în care trăim este deconspirat, dezvăluindu-și intimitățile care, altădată,
constituiau sursă a nedumeririi și a înfricoșării.

Rezultatul cartografierii de atunci și de acum este harta, ca reprezentare de gradul unu a
realității spațiale și sensibile în care trăim. Informațiile empirice pe care le oferă au un scop
bine determinat, iar studiul ei este un act voluntar. În același mod, hărțile Evului  Mediu, de
exemplu, aveau aceeași pretenție a empirismului, însă datele științifice erau insuficiente.
Soluția a însemnat completarea lor cu ”gândire vrăjită”2, cu o viziune magică ce nu ține seama
de criterii științifice sau de reguli formulate și instituite ca metodă. 

Cartografierea premodernă nu dispare însă. Dacă, științific, nu se pune problema
pământului plat, de exemplu, (decât în mod aberant), viziunea magică asupra spațiului se
transformă, de data aceasta, într-o reprezentare de gradul al doilea, ca un ”joc secund, mai
pur”, intrând, treptat, și cu variațiile de rigoare, în literatură, iar genul cel mai vizat este cel al
literaturii fantasy. Astfel, viziunea pe care o oferă literatura fantasy asupra lumii este
organizată, într-un mod mai subtil sau mai evident, după principiile organizării lumii din
viziunea premodernă. De exemplu, atât trilogia lui J.R.R. Tolkien (Stăpânul inelelor), cât și
Cântecul de gheață și foc al lui George R.R. Martin sunt tributare, pe de o parte, respectării
similitudinii cu emisfera nordică, dar, în același timp, și asemănării cu hărțile mitice care
imaginau pământul sub forma unui disc plat, înconjurat de Ocean (fluviu), reminiscență a
apelor primordiale, iar centrul, de exemplu, era, în cazul gândirii europene, la Delphi3.

Manifestări camuflate ale centrului sunt descifrabile și în scrierile fantasy actuale. Spre

Cora STĂNESCU*

1 Gilbert Durand, Structuri antropologice ale imaginarului, Univers Enciclopedic, București, 1998, p. 164
2 apud Corin Braga, De la arhetip la anarhetip, Polirom, 2006, p. 48
3 idem, p. 14
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deosebire de reprezentările științifice vechi, omphalosul este criptat în diferite semnificații
sau beneficiază, ca în cazul trilogiei Stăpânul inelelor, de o paradoxală și aparentă dispunere
haotică. Cu toate acestea, spațiul narativ este circumscris și închis de apele primordiale, dar
și separat de Tărâmul Celălalt (chiar în accepțiune fabuloasă, de basm). În acest caz, ne vom
opri asupra imaginii și  semnificațiilor pe care le oferă zidul, ca element matricial, pe de o
parte, dar și ca obiect al sepărarii, pe de altă parte, cele două semnificații neexcluzându-se
reciproc.

Zidul la care ne vom referi este construcția care delimitează teritoriul numit Westeros de
nordul aceluiași continent, iar rațiunile sunt multiple. Motivul cel mai des invocat este apărarea
de forțele distructive din cealaltă parte, în speță sălbaticii. Zidul este construit din gheață, are
o înălțime de  aproximativ 400 de m și a fost ridicat cu ajutorul magiei de către Brandon
Constructorul cu 8000 de ani în urmă. La nord, în imediata vecinătate, spre este, se află
Pădurea Bântuită, iar spre vest, tărâmul Copacilor Albi. Prin urmare, zidul acționează ca o
prelungire sau ca o completare teritorială, pe uscat, artificială, a apelor primordiale, artificială
doar în măsura în care este construit din voință umană, dar nuanțele diferențiază. Zidul este
din gheață, deci materia primă este tot apa, și este obținut prin magie, deci e rezultat al forțelor
supranaturale, obținut prin voința zeilor sau zeului căruia i s-a închinat Brandon Constructorul,
un zeu al nordului, mai precis unul al ghețurilor. Zidul beneficiază de transparența sticlei,
intenția simbolică a cercetării Celuilalt sau a comunicării cu el nefiind anulată. Arhetipul
cunoașterii prin lumina transparenței în întunecatul nord este plasarea în semantică rațiunii
ca semn de ordonare a unui haos original sau a unui haos actual și amenințător: Structural,
omul este făcut din lumini și umbre: cele din urmă, numite instincte, pasiuni, iraționalități,
au menirea de a întârzia împlinirea sa ca ființă rațională, ceea ce înseamnă că el trebuie să
le surmonteze, să le înfrângă. Rezultatul fericit e omul rațional, transparent, în lumea căruia
lumina a înregistrat o victorie definitivă în competiția cu umbra, sancționând-o ca neîmplinire,
înfrângând-o4.

De fapt, teama cea mai mare a populației umane care trăiește la sud de zid, în Westeros,
sunt  umblătorii albi, ființe monstruoase și nonumane, tabuizate parțial, figuri de legendă
pentru cei mai mulți dintre locuitori. În afară de aceștia, tot dincolo de zid mai locuiesc și
copiii pădurii, de asemenea ființe nonumane, pașnice, zeități ale naturii, din descendența lui
Cernutos sau a zeului Pan. În orice caz, chiar și sălbaticii (veneticii, după unele traduceri),
sunt alterități care corespund gândirii magice a raselor monstruoase, după tipologia medievală
(ex. antipozii). Dacă nu sunt înspăimântători prin nemurire, salbaticii aparțin teritoriului care
se supune, conform lui Corin Braga, principiului axiologic: Celălalt, omul care diferă de
grupul propriu prin înfățișare, tradiții, limbă, practici sexuale, alimentare, vestimentare,
sociale, este aruncat la marginea mapamondului5.

Din rațiuni economice și politice, centrul Westerosului este King᾽s Landing, omphalos
patriarhal, cetate întemeiată, conform numelui, prin descălecare, deci sacralizat. Deși,
geografic, nu reprezintă un centru, el este, din rațiunile menționate, pe malul unui golf care
”sapă” mult în teritoriul continental, migrând spre centrul geografic. Este locul debarcării lui
Aegon I Targaryen care cucerește teritoriile cu ajutorul dragonilor și reunește cele șapte
provincii sub același tron de fier, simbolic, construit din săbiile tuturor inamicilor învinși. La
rândul ei spada, ca și zidul, este un simbol ascensional, care ține de verticalitate și virilitate
monarhică.6 Solaritatea acestui prim rege este semnificativă în economia imaginării spațiului
cucerit. Dacă unul dintre clișeele mitologice impune imaginea eroului care străpunge balaurul,
Aegon este eroul care a îmblânzit deja stihia, pentru că el călărește balaurul. Solaritatea sa
este, deci, confirmată, balaurul/dragonul, indispensabil în acest tip de scenariu, înseamnă
învingerea timpului lunar, a umbrei și a iraționalității, deci asigurarea solarității și a
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transparenței de care pomenește Ștefan Borbély. 
Durand stabilește, pe baza spuselor lui Mircea Eliade, liantul dintre spadă și ferecare,

demonstrând că nu exista incompatibilitate între eroul exemplar, ucigătorul de balauri și eroul
legător, cel care îmblânzește balaurul7. Legarea este urzeala, mreaja, plasa magică în care se
urmărește a fi prins obiectul dorinței. Culianu, urmărindu-l pe Ficino, demonstrează legătura
dintre pneuma, sufletul universal și această legare, nu fără implicații erotice, mai ales în cazul
arhetipului feciar-balaur, ca fiind baza magiei universale și punctul de plecare a
acesteia.Întemeierea orașului central este realizată pe baza învingerii stihiei și a compromisului
cu răul care devine un instrument al eroului civilizator, iar clișeul eroului exemplar, pur,
spintecător de balauri este, deocamdată, ocolit. Legarea dragonilor de către Aegon este făcută
prin suflul civilizator al focului, distrugător, dar și întemeietor/modelator al civilizației prin
esența divină a fierului. Reunirea prin cucerire a celor șapte regate, după cum plănuia regele
descălecător are la bază un plan concretizat printr-o hartă care se pastrează la Piatra
Dragonului, locul de baștină al eroului civilizator, iar harta este, de fapt, podeaua unei camere,
podea pictată conform viziunii de cuceritor. Harta este magică și are proprietăți prezicătoare,
pentru că umbra unui alt pretins cuceritor s-a așezat peste ea ca o sabie.

Evoluția narativă impune, după mulți ani, un alt erou care, bineînțeles, nu mai beneficiază
de atuurile eroului civilizator, dar care urmează un alt model arhetipal. Westeros este împărțit
în cele șapte regate care au drept capitală administrativă King᾽s Landing și un rege comun.
Unirea administrativă este doar o aparență, pentru că ținuturile sunt diferite din foarte multe
puncte de vedere. Una dintre aceste diferențe este religia. În nord, religia venerează vechii
zei, rămășițe ale credinței în Copacii Albi și în copiii pădurii. Ținutul Insulelor de Fier, situate
deasupra mării, venerează Zeul Înecat, iar restul Westerosului se închină celor șapte fețe ale
aceluiași zeu: Tatăl, Mama, Cuceritorul, Bătrâna, Fierarul, Fata, Străinul. Trei dintre fețele
Zeului sunt masculine, trei feminine, iar ultima, Străinul, este și feminină și masculină sau
nici feminină, nici masculină: Moartea. Deși beneficiază de o pluralitate de înfățișări, este,
de fapt, o religie monoteistă care distruge echilibrul inițial, lumea veche fiind alcătuită de
ființele nonumane, Copiii Pădurii, care rămân în conștiința locuitorilor nordului ca zei ce
trăiesc în Copacii Albi cu frunze roșii. Invazia primilor oameni a însemnat distrugerea
pădurilor și a Copacilor Albi, pe vremea în care ele nu erau elemente venerate religios.
Pedeapsa Copiilor Pădurii sunt Umblătorii Albi, meniți să-i pedepsească pe fiii oamenilor
pentru nelegiuirea încălcării teritoriului (imagine care amintește de spaima lui Pan la vederea
primei turle de biserică cu o cruce în vârf, evocată liric de Blaga în Moartea lui Pan: E trist:
se înmulțesc prin codri mânăstirile/și-l supără sclipirea unei cruci)8.

Scenariul arhetipal continuă, așadar, cu aducerea în scenă a unui alt erou (sau a unei alte
fețe a eroului), menit, poate, de data aceasta, să ducă la bun sfârșit planurile cuceritorului. Jon
Snow beneficiază de atributele romantice ale bastardului, cel puțin în aparență, deci este
însemnat, din naștere, cu un destin aparte care îi creează individualitatea și prin nume (aflăm
că, potrivit tradiției, orice copil care iese din ordinea instituită prin legile civilizației din cauza
tatălui necunoscut, este numit Snow). El este, deci, un outsider a cărui copilărie este marcată
de trauma unei mame vitrege și a unei situații inacceptabile social. Odată împlinită vârsta
inițierii, tatăl îl trimite să se înroleze în Rondul de Noapte, la paznicii Zidului, grup care
exclude cu exigență prezența feminină. Scenariul inițiatic al eroului cuprinde mai multe probe,
aproape toate presupunând explorarea pădurii de dincolo de Zid sau a teritoriului pentru care
Zidul a fost construit. În călătoria inițiatică pe care o întreprinde, Eroul beneficiază de o armă
ofensivă (în cazul nostru, spada marcată de oțelul valyrian), dar și de una defensivă, adică
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Zidul, care, ca variantă arhetipală, face parte din familia scuturilor, a platoșelor sau a
îngrăditurilor. Acestea, inclusiv Zidul, […] fac loc confuziilor privind izvoarele arhetipale:
ele sunt, bineînțeles, ”separare” de exterioritate, dar predispun, totodată (…), când va fi
vorba de coajă, la reverii ale intimității care aparțin cu totul altei familii arhetipale. Trebuie
făcut un real efort pentru a separa simbolurile tihnei, ale insularității liniștite, de cele ale
”universului împotrivă” care înalță zidul sau meterezul.9

Călătoria inițiatică a Eroului este parte a monomitului, așa cum îl numea Joseph
Campbell. Prima etapă a călătoriei mitice – pe care am denumit-o ”chemarea la aventură”
– semnifică faptul că destinul l-a chemat pe erou și a transferat centrul său spiritual de
gravitație din perimetrul societății în care și-a trăit până acum viața într-o zonă a
necunoscutului. Această regiune predestinată, în același timp pericolelor și comorilor, poate
fi reprezentată prin diferite moduri: ca un tărâm îndepărtat, ca o pădure, ca un regat
subpământean sau subacvatic sau aflat deasupra cerurilor, o insulă secretă, un vîrf de munte
semeț sau o stare profundă de visare. Însă este mereu un loc al ființelor stranii polimorfe, al
zbuciumelor inimaginabile, al faptelor supraumane și al desfătărilor imposibile.1Atât Jon
Snow, cât și Frodo refuză chemarea care face din ei Aleșii, dar beneficiază de Protectori care
posedă puterea de a-i readuce de pe Tărâmul Celălalt, de a-i readuce din zona morții simbolice,
ea însăși probă în calea devenirii depline a Eroului.

Zidul Eroului beneficiază, însă, și de simboluri ale regimului nocturn, mai precis
simboluri ale intimității, de data aceasta strâns legate de pântece și mamă. Ambii eroi sunt
orfani. Dacă Frodo are informații foarte vagi despre părinții săi, Jon Snow știe că este bastardul
lui Ned Stark care ascunde voit identitatea mamei sale, într-o promisiune nerecuperată. Eroul
fără origine și  identitate asumate este eroul fără chip.
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JEAN versus JOHNNY

11 octombrie 1963. Edith Piaf și Jean Cocteau
se sting unul după celălalt la interval de câteva ore.
O prietenie indefectabilă mărturisită reciproc,
cotidian, până în ultimele clipe, alimentează imediat
legenda unei consecințe directe între moartea
cântăreței și oprirea bruscă a inimii poetului.

5 decembrie 2017. Jean d’Ormesson, scriitor
și academician unanim apreciat de publicul francez
se stinge la 92 de ani, urmat de asemenea la numai

câteva ore, de Johnny Hallyday, vedetă muzicală care a reușit să ralieze mai multe generații
de melomani francezi.

Nicio supoziție de data aceasta în legătură cu o posibilă incidență a primului deces asupra
celui de al doilea. Universurile celor doi dispăruți, la fel de îndepărtate de altfel precum și cel
al lui Edith Piaf de acela al lui Jean Cocteau, nu s-au intersectat de această dată. Sau nu în
același fel.

Jean d’Ormesson este un aristocrat. Cu certitudine, al spiritului înainte de toate. Însă nu
mai puțin prin nașterea, în 1925, la Paris, într-o familie din care au făcut parte consilieri de
stat, parlamentari, controlori de finanțe și ambasadori. De altfel, tatăl său, Charles Olivier
François de Paule André Lefèvre, marchiz d’Ormesson este numit, în 1933, ambasadorul
Franței la București, până în 1936, când este mutat la Rio de Janeiro. Micul Jean a petrecut
deci câțiva ani din copilăria și adolescența sa în România, perioadă pe care a evocat-o cu
încântare de mai multe ori și care a determinat, fără îndoială, profunda sa afecțiune și admirație
pentru Cioran.

Johnny Hallyday este un copil abandonat. Singura similitudine cu Jean d’Ormesson este
locul nașterii. In schimb, în timp ce viitorul academician trebuia să aleagă numai calea de a
onora numele ilustrei sale ascendențe, viitorul „idol al tinerilor” francezi își inventa un nume
și o familie de substituție. Micul Jean-Philippe – adevăratul prenume de botez – poartă la
naștere, în 1943, mai întâi numele mamei, vânzătoare într-o de prăvălie de brânzeturi. Tatăl,
un actor belgian de cabaret, nu-l va recunoaște decât mai târziu, concedând să-i transmită
patronimul Smet. Foarte repede mama îl lasă în grija cumnatei și a nepoatelor, dansatoare, în
compania cărora băiatul descoperă lumea spectacolului. Una dintre acestea se căsătorește cu
un dansator american, cunoscut sub numele de scenă, Lee Halliday, ce va încarna veritabila
figură paternă pentru tânărul Jean-Philippe, alintat Johnny de către protectorul său. Toate
ingredientele legendei sunt deja reunite.

Demarând de pe orbite diametral opuse, Jean și Johnny au devenit două voci distincte
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care s-au adresat timp de mai bine de o jumătate de secol mai multor generații de francezi,
dispariția lor declanșând un val excepțional de emoție populară.

Indiscutabil, ceea ce îi reunește este longevitatea remarcabilă a celor două cariere. Însă
amândoi o datorează în mare parte unei invențiuni recente la debuturile lor: televiziunea.

Johnny Hallyday are numai 17 ani când este propulsat în fața camerelor de luat vederi,
devenind aproape instantaneu un fenomen de societate, identificat cu muzica rock, gen tipic
anglo-saxon, marginalizat și nu foarte apreciat de melomanii francezi până atunci. Două
generații de francezi savurează imaginile, difuzate fără parcimonie, ale căsătoriei cu o altă
vedetă muzicală a anilor 60, Sylvie Vartan, nașterea fiului lor, „le roi David” (titlul unei

melodii compuse pentru circumstanță și care a devenit foarte populară), căsătoria și divorțul
acestuia din urmă cu un top model și, de asemenea, divorțul lor 15 ani mai târziu. Se adaugă
celelalte patru căsătorii și divorțuri, împreună cu lotul lor de copii născuți sau adoptați, bucurii
și drame, toate acompaniate de fondul muzical a zeci de șlagăre, fredonate în familie la toate
ocaziile. Dacă facem excepție de cele câteva preluări a unor succese internaționale și alte
melodii de muzică cu adevărat „ușoară”, din repertoriul său se vor păstra câteva balade (Je te
promets, Laura, Quelque chose de Tennessee, Marie ) și un număr de melodii, printre care
Diego libre dans sa tête, L’Envie, Que te t’aime și multe altele ce vor rămâne orfane mult
timp, până când o altă voce de o asemenea putere și căldură va putea să le adopte.

Rezumând, Johnny, cum e numit afectuos și familiar de către admiratorii săi, a făcut
parte din cercul familial al „Franței profunde”, provinciale, proletare, pentru care participarea
la un concert era la fel de importantă ca o nuntă sau un botez, care, atunci când nu-și putea
permite originalul, se mulțumea cu una dintre nenumăratele sale sosii. 

Jean d’Ormesson este o veritabilă vedetă pe scena jurnalistică și literară. După o scurtă,
dar intensă activitate de editorialist feroce, în calitate de director al celebrului jurnal Le Figaro
(1974-77), se dedică scrisului, publicând cu regularitate peste 40 de romane. Ca orice autor
de anvergură, Jean d’Ormesson, scriitorul, este accesibil, intrarea în operă fiind facilitată de
o simplitate perfect stăpânită, ce marchează printr-o elegantă muzicalitate a frazelor. Textele
sale vorbesc tuturor, simplu și profund, despre raporturile noastre cu timpul („De o parte și
de alta a prezentului nostru atât de fragil, trecutul și  viitorul sunt monștri însetați de timp”),
cu Dumnezeu („Cred că dacă Dumnezeu nu există, viața este o farsă atât de tragică, încât
trebuie să sperăm cu orice preț că există”), cu dragostea („Nimic nu este mai aproape de
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absolut decât o dragoste pe cale să se nască”) și cu moartea („Nașterea este un spațiu al
inegalității. Egalitatea își ia revanșa la apropierea morții”). Scriitorul rămâne, înainte de
toate, un martor al epocii sale, într-o lume în schimbare, care nu încetează să-l fascineze până
în ultimele clipe. Un martor convins că sensul profund al existenței rezidă în căutarea fericirii,
profesiune de credință pe care nu se teme să o afirme în repetate rânduri: „Dacă sunt
considerat drept un scriitor al fericirii, se datorează faptului că sunt convins că trebuie să
fim fericiți cu orice preț.”

În omagiul funebru, președintele Franței, Emanuel Macron, avea intuiția clară a
popularității incontestabile a lui Jean d’Ormesson: „Această grație luminoasă, contagioasă
i-a cucerit pe cititorii săi, care vedeau în el un antidot la cenușiul zilelor”.

Jean d’Ormesson colecționează nu numai premiile literare cele mai prestigioase - Marele
premiu al Academiei Franceze pentru „La Gloire de l’Empire” (1971), premiul Balzac pentru
„Au Plaisir de Dieu” (1975), la care se adaugă chiar și unul românesc, Marele Premiu “Ovidiu”
al Festivalului Internaţional “Zile și nopți de literatură” (2010)  - și cele mai înalte distincții
republicane (Marea Cruce a Legiunii de Onoare, 2014), dar și câteva recorduri.

Membru al Academiei Franceze din 1973, la numai 48 de ani Jean d’Ormesson era atunci
cel mai tânăr dintre „nemuritori”, iar în momentul dispariției sale cel mai vârstnic. Alături de
Eugen Ionescu, Paul Claudel, André Gide și vreo alți câțiva puțini aleși, Jean d’Ormesson
face parte din cercul foarte restrâns al scriitorilor care au asistat la publicarea propriilor opere
în prestigioasa ediție La Pléiade a editurii Gallimard, semn de consacrare ultimă.

Însă popularitatea excepțională de care s-a bucurat fără întrerupere, Jean d’Ormesson,
ca și Johnny Hallyday, o datorează televiziunii. Scriitorul nu are nicio iluzie în ceea ce o
privește: „Televiziunea este un spectacol. O tribună, o scenă, un jurnal al lumii, un stadion,
un circ.” În schimb, aparițiile sale pe micile ecrane sunt degustate de un public fidel de
gurmanzi în „arta culturală”. Jean d’Ormesson avea darul formulei memorabile, o cultură
enciclopedică, o memorie infailibilă și o replică fulgurantă. Această personalitate elegantă,
încarnând perfect ceea ce francezii numesc „la bienséance”, bunele maniere, se supunea
regulilor jocului televizual cu perfectă modestie, având capacitatea de a aborda orice tip de
subiect, cu orice tip de interlocutor. Majoritatea celor care aveau șansa să fi participat la o
întrevedere cu academicianul mărturiseau că se simțeau mai inteligenți la sfârșitul acesteia.

Dincolo de longevitatea lor artistică remarcabilă sau de raporturile întreținute cu mass
media, Jean și Johnny evocau pentru francezi mai ales o epocă dispărută astăzi într-un
tumultuos vacarm de incertitudini și angoase. Jean – „l’aristo” și Johnny – „le prolo” erau
simbolurile nu numai ale trecutului, iremediabil aureolat, dar ale unei lumi apuse, a celor
„treizeci de ani glorioși” de la sfârșitul războiului până la primul șoc petrolier,  când șomajul
sau terorismul nu apăreau pe lista lor de preocupări.

Și ar mai fi poate încă un detaliu, ca linie de unire între cei doi: o privire albastră care 
i-a fixat definitiv într-o adolescență atemporală. Seducător incurabil, Jean d’Ormesson
percepea cu amărăciune și umor trecerea timpului personificată de tinerele cititoare care îi
mărturiseau că mamele, bunicile și apoi, supremă cruzime, chiar străbunicele se numărau
printre admiratoarele sale și mărturisea că tot mai aleargă după fete, dar nu-și mai amintește
din ce cauză. Johnny Hallyday, în ciuda nenumăratelor aventuri, a exceselor de tot felul, a
păstrat până la sfârșit o privire limpede și sinceră, probabil aceea a copilului necăjit și nedorit
pe care a încercat să-l ascundă toată viată sub carapacea rockerului. 

Trei președinți ai Franței au însoțit sicriul lui Jean d’Ormesson. Câteva sute de mii de
francezi pe cel al lui Johnny. La intersecția acestor două Franțe nu puțini sunt cei care
apreciază lectura primului și ascultă melodiile celui de-al doilea.
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Amprenta bucovineană

Deseori invocată, îndeosebi de către
hiperactivii eminescologi bucovineni, o frază
aşternută cu superbie de Eminescu, anume că ar fi
fost născut în Bucovina (mss. 2263, f. 44), trebuie
crezută doar pe jumătate. S-a cheltuit multă
cerneală pentru a demonstra arborigenitatea
poetului. Înainte de a aparţine unei provincii,
Eminescu, cel care a bătut ţinuturile româneşti „în
cruciş şi în curmeziş”, aparţine românităţii; el

afirma fără tăgadă: „vrem să rămânem români”. Un Vasile Gherasim, tot bucovinean,
susţinând – paradoxal – optimismul funciar al poetului, producea, încă în 1922, date sigure
despre originea sa românească, eliminând abundentele speculaţii (rutean, turc, armean, rus
etc.). Negreşit, coborând înspre vatra străbunilor, cu legături străvechi, examinând ascendenţii
pe linie paternă (aşa cum, temeinic, au făcut-o Ion Roşu ori D. Vatamaniuc) putem subscrie
spuselor lui Călinescu: „Eminescu este ardelean”. Iar legăturile cu Transilvania, începând cu
„lecţia Blajului”, vin să confirme enunţul „divinului critic”. Poetul debuta propriu-zis la
Familia lui Iosif Vulcan, cel care (îi) deschidea „coloanele foii”; la Cernăuţi s-a bucurat de
proteguirea şi „lumina” lui Aron Pumnul, un ardelean din Cuciulata Făgăraşului, strămutat
acolo; Titu Maiorescu, marele său protector, era fiul unui cărturar ardelean; în fine, marea sa
iubire, Veronica Micle (născută Ana Câmpeanu) venea din Năsăud. Deşi familia Eminovici /
Iminovici se fixase vremelnic în Călineştii lui Cuparencu, în Bucovina istorică, aşadar, doar
„apartenenţa spirituală”, cum scrie D. Vatamaniuc, e de netăgăduit, clamată romantic în oda
La Bucovina. Dar copilul Mihai îşi legase destinul de Ipoteşti, acolo unde tatăl său, căminarul
Gheorghe Eminovici, cumpărase, în 1848, „o sfoară de moşie” şi, evident, de „târgul glodos”
al Botoşanilor. Adolescentul peregrin, având (bănuielnic) conştiinţa propriei vocaţii („ca să
cânt în lume”), afla în spaţiul bucovinean un spaţiu-matrice, un spaţiu al dorului fără saţiu.
Încât, de la imaginea mitică, alegorizată, aducând în scenă o femeie îndoliată, cu frunte
„antică”, prin convertire psihică, el va chema timpul mirific (zilele „copile”, jocuri-„june”,
„câmpii râzâtoare” etc). Deşi, mai apoi, „alergând” la documente (observase Călinescu),
poetul-gazetar va frecventa cu osârdie tematica bucovineană, atent la evenimentele politico-
diplomatice şi deplângând, ca „vecinică pată”, vânzarea Bucovinei. Să ne amintim că o
conferinţă despre Influenţa austriacă asupra românilor din Principate, ţinută la 13 martie
1876, era un veritabil studiu programatic, obligându-l pe Iorga să exclame retroactiv: „avem
deja un istoric!” Bucovina, un „diamant din stema lui Ştefan” suporta, însă, invazia alogenilor;
Sfânta Cetate a Sucevei cunoştea, pe vremea acelui „zimbru sombru şi regal” (cum e descris
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Ştefan în Epigonii), „zgomot de bucium şi arme”. Acum, biet burg medieval („mare odată,
mic astăzi”) îşi dezvăluie „ruinele negre”; iar declinul urbei e contemplat, sub lumina selenară,
din „uliţa jidovească” (v. Iconostas şi fragmentarium). Cercetând cronicile bătrâne, poetul
speră că veacurile de dezbinare vor îngădui acestui neam să tragă „mari învăţături”. De la
veacul de aur în care Ştefan ctitorea „domnia cea mai glorioasă a Moldovei” şi până la
Grigorie Ghica, Voievodul detrunchiat, Eminescu dezvoltă, cu inflexiuni patetice ori folosind
pana pamfletarului, o proză poematică, de „percuţie expresivă”, probând înrudirea sa cu o
Provincie „nedezlipită de sufletul poetului”, cum scria Al. Oprea. Într-adevăr, Bucovina
rămâne leagănul formaţiei sale moral-spirituale, topind – în creuzetul personalităţii – varii
influenţe; tot Bucovina, dincolo de înrudirea sufletească, rămâne, însă, un cutremurător
memento: Bucovina – ne reamintea D. Vatamaniuc – „stă în faţa Istoriei ca un exemplu
cutremurător pentru rapacitatea Imperiilor vecine”. Chiar dacă nu putem vorbi de o Bucovină
a copilăriei eminesciene, cum crede Cornel Ungureanu, amprenta bucovineană îl marchează
definitiv. La Cernăuţi, zonă de contact etnic, se va bucura de îndrumarea lui Aron Pumnul,
părintele său sufletesc, promotorul latinismului transilvan şi autorul faimosului Lepturariu
rumânesc, o carte „de căpătâi”, scoasă la Viena, în patru volume, între 1862-1865. Acolo, la
Czernowitzer K.K. Ober-Gymnasium, chiar dacă nu l-a avut, „la clasă”, profesor pe A. Pumnul,
bolnav lungă vreme, revenind la catedră abia în 1864, junele Mihail va recunoaşte, peste ani,
sub vraja celui care „fermeca inimile auditorilor săi”, că bătrânul dascăl, un apostol al
românismului era „personificarea unui principiu” (v. O scriere critică, 1870), împărtăşindu-
se din „lumina” lui. Suplinitor, din septembrie 1861, şi titularizat în 1866, I.G. Sbiera va
patrona, se ştie, debutul lui Eminescu; moartea lui Pumnul (12/24 ianuarie 1866) va isca, prin
iniţiativa lui I.G. Sbiera, adept al sistemului fonetic preconizat de Pumnul, apariţia celebrei
broşuri a „învăţăceilor gimnasiali”, tipărită în mare grabă, în care şi Eminescu, presat de timp,
dorind să „prefacă” textul (mărturisea Stefanelli) îşi aducea obolul. Cum în casa lui A. Pumnul
fiinţa Biblioteca gimnaziştilor români din Cernăuţi, preluată din noiembrie 1863 de I.G.
Sbiera, „privatistul” Mihail, altminteri nu prea silitor, avea prilejul să citească după poftă; un
M. Kalinowski, suplinitor o vreme, îl nota în Katalog (1860/1861) cu Suficient. Sbiera (1836-
1916), folclorist şi istoric literar, convins de fraţii Hurmuzachi să vină la Cernăuţi, devenind
– în 1866 – membru al Societăţii literare Române (viitoarea Academie), pedagog sever, îl
notează pe Eminescu, în primele semestre ca eminent (vorzüglich), constată D. Vatamaniuc.
Dar în scrisoarea adresată lui Maiorescu (3 iulie 1889), I.G. Sbiera dezvăluie adevăratele
motive pentru care Eminescu părăsise cursurile liceului cernăuţean; fără gust pentru „studii
serioase”, M. Eminescu, „spirit deştept şi inimă uşor impresionabilă”, era, fatalmente, atras
de „efectele reprezentaţiunilor” teatrale, căutând „să culeagă floricele”. Cuvinte nedrepte, dar
explicabile prin optica celui care înţelegea munca intelectuală ca studiu sistematic. Abia după
intrarea manuscriselor în fondul Academiei Române, atrage atenţia D. Vatamaniuc, se va
produce „marea revelaţie a personalităţii lui Eminescu”, comentatorii săi luând notă, prin
recuperarea unor „scrieri pierdute” ori necunoscute, de formidabilul travaliu eminescian. Încât
Iorga putea decreta (în Sămănătorul, II, 1903, nr. 46/16 noiembrie) că a apărut „Un nou
Eminescu”.

*

Poezia lui Eminescu – observa, cu deplin temei, Cristian Livescu – „porneşte sub semnul
circumstanţialului”. Într-adevăr, provocat de rigurosul Sbiera, privatistul M. Eminoviciu va
compune febril, urmând a o preda grabnic, acea poemă omagial-funebră, dedicată lui Arune
Pumnul, vestind „naşterea poetului”. Surprins de T.V. Stefanelli în chinurile creaţiei, junele
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îşi arată nemulţumirea, şlefuind şi revenind asupra versurilor: „mai schimba, mai adăoga, mai
netezea”. Broşura Lăcrămioarele învăţăceilor gimnăziaşti den Cernăuţi la mormântul
preaiubitului lor profesoriu Arune Pumnul, cuprinzând ofranda lirică a gimnaziştilor va fi
apărut, crede D. Vatamaniuc, în „regimul presei cotidiene”. Ea va fi tipărită ca Adaus la
volumul Aron Pumnul, voci asupra vieţei şi însemnătăţei sale, îngrijit tot de I.G. Sbiera (1889).
Oricum, travaliul tânărului poet, prezent – după Conspectul lui V.G. Pop – cu două poezii
ocazionale, prilejuite, desigur, de trista constatare că „Pumnul nu mai este”, pare a atenua
ferma concluzie a severului său profesor, convins că teatrul l-a abătut de la studiul serios,
sistematic, nedovedind râvnă, ferindu-se – zicea metaforic Sbiera – de „înghimparea
degetelor”. E un adevăr, însă, că mânat de dorul pribegiei, replicând astfel autoritarismului
patern, Mihai va alerta familia „dispărând” în lungi peregrinări (cu trupa Fani Tardini, Iorgu
Caragiali, Mihail Pascaly), că va manifesta un paradisiac „complex al Ipoteştiului” ori va fi
victima unor „precipitări erotice”, descărcându-şi tumultul; că va fi, deopotrivă, interesat şi
indiferent, având de pe-acum lecturi întinse, dar citind, ca autodidact, doar ceea ce-i convenea.
Înscris la National Hauptschule în clasa a III-a şi apoi la Ober Gymnasium unde învăţau şi
fraţii săi, Şerban şi Nicolae, şcolarul recalcitrant-repetent („tâlharul”, cum îi zice tatăl) fuge
în mai multe rânduri, susţinând orgolios că „eu sunt învăţat şi fără Cernăuţi”.

Poetul Eminescu se naşte, însă, odată cu „al doilea debut”, sub cupola Familiei. Dacă
vom contextualiza prezenţa revistei, vom observa că publicaţia dorise să adune – sub steagul
bătăliilor epocii – spiritele luminate ale vremii, încercând, în numele conştiinţei originii
comune, să impună, prin popularizare, şi ideea unităţii culturale. Cu profil enciclopedic, revista
lui Vulcan (care era „proprietar, redactor respunzător şi editor”) va încuraja „porneala limbii
şi noima criticii”, va iniţia concursuri (vegheate de o „comisie criticătoare”), va găzdui
traduceri, umor (rubrica Salon, de pildă), în fine, cu gândul la toţi românii, se va deschide
colaboratorilor din diverse părţi (aproape 1900). Cum prea bine se ştie, un june de numai 16
ani (care va deveni Eminescu) publică aici şi „naşul” său, Iosif Vulcan, refuzând numele
Eminovici (care „nu-i suna bine”), presimte parcă posteritatea glorioasă. E drept, unii
comentatori strecoară ipoteza că adevăratul naş ar fi Iulian Grozescu, chestiunea rămânând
neelucidată. Iosif Vulcan va rememora în revistă (nr. 2/1885) episodul, întărind paternitatea.
Epistola, primită într-o dimineaţă de februarie 1866 de la cel care se subsemna Mihail
Eminovici, devine un moment istoric şi „scriitorul acestor şire i-a fost naşul”. Vulcan îi va
româniza numele, influenţat de blăjenii cu care avea legături; patronimicul îi era cunoscut de
la o familie din comuna Lupu, dar reexaminarea chestiunii, cu nuanţele trebuitoare, se impune
– recomanda, prudent, D. Vatamaniuc. Oricum, dacă „redacţiunea” Familiei purta bătălii
pentru a câştiga un public stabil, fidel, cu care să se poată „făli” (după vrerea lui Iosif Vulcan,
cel care a păstorit „foaia enciclopedică” timp de 42 de ani) şi de „a ţine paşii cu progresul
cultural al publicului românesc” (cf. nr. 11/1896), gloria Familiei se leagă, negreşit, de această
prezenţă eminesciană, deschisă cu De-aş avea, tipărită la 25 februarie / 9 martie, sub auspiciile
unui „botez providenţial”, cum s-a spus. O prezenţă care, chiar prin tatonările de început,
facile, ezitante, uzând de „rutina romantică”, nu se fereşte de a pune limbajul „la încercare”.
Demonstraţia lui Cristian Livescu e fără cusur: dacă în acea primă perioadă de creaţie, ivind
poeme ocazional-canonice, cu „determinaţie exterioară”, poetul face apel la codul de consum
cultural al epocii, nu lipsesc nici producţiile neîncredinţate tiparului (opera „secretă”), de un
imagism neobişnuit, „deplasat”. Acele „duble versiuni”, cu frapante dizlocări motivice,
suportând repetate transcrieri, intervenţii, păstrează, totuşi, „paralelisme afinitare”. Şi
exemplul la îndemână poate fi O călărire în zori (publicată în Familia, nr. 14,15/27 mai 1866),
în care, conservând înrudirile, ambientul mitologic, varianta „oficializată”, dezvoltă,
deosebitor, un sens ascensional, feminizat, în timp ce versiunea-manuscris propune un debut
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tenebros. Cr. Livescu pune faţă în faţă versiunile şi demonstraţia sa, fără a se limita la exemplul
citat, convinge. N-ar fi vorba acum de o cizelare stilistică, ci de o „epurare”, scrie criticul,
pentru a nu violenta orizontul de aşteptare. Dar cele două direcţii vor coexista, anunţând
timpuria sciziune a conştiinţei poetice eminesciene. Şi, deloc întâmplător, O călărire-n zori
(fireşte, varianta-manuscris) va fi aşezată în fruntea „operei secrete”.

Evident, poeziile de la Familia (ignorate suveran de Călinescu) poartă pecetea
ocazionalului, tributare fiind unor naivităţi stilistice. După 1870, odată cu intrarea în
publicistică, Eminescu accede la o „deplinătate vizionară”, estompând tenta ocazională.
Cristian Livescu propunea o ipoteză interesantă, credibilă: jurnalismul ar fi absorbit vibraţiile
conjuncturale şi imperativele clipei, iscând „pasiuni situaţionale”, pe gustul gazetarului
pătimaş, îndreptând poetul înspre „timpul mare”.

*

La 19 ani, în septembrie 1869, Eminescu ajunge la Viena şi, în scurtă vreme, mai exact
la 2 octombrie, se înscrie, ca auditor extraordinar, la Facultatea de filosofie, fără dreptul de a
da examene (neavând bacalaureatul). Tânăr şi necunoscut, vorbind „o limbă nemţească
interesantă” (constatase Vasile Gherasim), participant la evenimentele scenei vieneze, el îşi
oferea „o ciudată petrecere”, bătând uliţele şi pipăind vechiturile de la anticariate, citind şi
transcriind în acel caiet botezat Fragmentarium (conform propriilor mărturisiri). Tot de Viena
îl leagă o bogată recoltă lirică şi întâlnirea cu Veronica Micle, venită în primăvara anului 1872,
pentru şase luni, la pensiunea Löwenbach. În acei ani, Viena era un centru universitar
panromânesc şi tânărul sosit din Bucovina matricială descoperă aici, cu încântare, imagini
familiare. Şi tot atunci se produce şi intrarea în gazetărie. O scriere critică, articol găzduit în
Albina, ziarul lui V. Babeş, care apărea la Pesta (7/19 ianuarie 1870, nr. 3, Anul V), este un
adevărat pamflet, punând în discuţie broşura lui D. Petrino despre „coruperea limbei”. S-ar
părea – spun editorii opului – că societatea România a studenţilor vienezi, întrunită la 9
noiembrie 1869, ar fi hotărât să-i răspundă baronului Petrino. Cum Eminescu se afirmase,
deja, ca un lider de opinie, i-a revenit misiunea de a pregăti acel răspuns. Articolul, luând
apărarea bătrânului Pumnul (numit de D. Petrino „rumânul papă-lapte”), anunţa, prin stilul
bătăios, un program de luptător. Deşi Aron Pumnul, strămutat la Cernăuţi, nu i-a fost profesor
(în sens strict didactic) ci îndrumător spiritual, Eminescu – revoltat de acuzele revărsate în
textul – „persiflagiu” – atrage atenţia că cel care a deşteptat la viaţă limba şi simţul naţional
este chiar „personificarea unui principiu”, nicidecum „muritorul slab”. Şi tot Viena trezeşte
în sufletul poetului, fireşte pe canavaua romantismului (visătoria, sacralitatea, absolutul) o
viziune imperială, cultivând gigantescul şi activând resursele „subconştientului imperial”:
sânge tracic, origine nobilă, dacismul, eroismul, mitul naţional, pendulând între măreţie şi
damnare. Schopenhauer-educatorul (aşa îl văzuse Nietzsche), frecventat asiduu, îl îndeamnă
spre regăsirea rădăcinilor; de aici interesul pentru Orient, îndeosebi budismul, dar şi pledoaria,
înfocată şi documentată, evidenţiind drepturile noastre istorice, ca „posesori de drept” ai ţării
(aici, Bucovina). Dacă la Berlin (cum va demonstra Ilina Gregori), Eminescu – traversând
momentele de criză – va descoperi inconştientul şi vocile interioare, Viena – crede Cornel
Ungureanu – „împlinea o operaţiune integratoare”. Epoca vieneză marchează, aşadar,
implicarea poetului, fie ca participant la viaţa politică (atacând bazele constituţionale ale
dualismului i se va intenta, reamintim, cel dintâi proces de presă), fie ca ferment al unor
iniţiative de răsunet (precum serbarea putneană), aflând în generaţia sa un „credincios agent
al istoriei”. Tânărul Eminescu nu-şi poate găsi „mulţămirea” în ocupaţiuni strict literare (aflăm
dintr-o scrisoare trimisă lui Iacob Negruzzi, la 4/16 septembrie 1870). Şi, dacă Viena, adunând
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studenţi din diferite provincii româneşti, oferea o „pregătire a vieţii unitare” (constatase Iorga),
e limpede că Eminescu nu putea trăi în afara evenimentelor politice ale timpului. Serbarea
putneană era „purtătoarea unei idei” şi urmând îndemnul tânărului Xenopol de a făptui binele
posibil, Eminescu însuşi se va lepăda de mizerabilismul contingenţelor şi timpul mărunt pentru
a accede la timpul mare (mitic). În pofida unor „uneltiri felurite”, provocând amânări,
zădărnicind „executarea acestei serbări” (va povesti peste ani I.G. Sbiera, martor la
eveniment), Serbarea de la Putna (15/27 august 1871) are totuşi loc; Ştefan este rechemat în
/ din istorie pentru a-şi mântui neamul (cum vom citi ulterior în Doina) şi de a-i asigura
dăinuirea; de a pune capăt unor lungi rătăciri, moartea sa aruncându-ne în labirint: „te-ai stins
şi am rămas în întuneric”. Sau „Dumnezeu e mort”, va nota Eminescu într-un manuscris vienez
(2287, f. 24), insinuând o curajoasă identificare. Deşi Xenopol va ţine discursul festiv, se pare
că Eminescu, ca secretar, ar fi fost „principalul actant”, crede N. Cârlan. Nu era vorba doar
de o serbare, glorificând – prin pilda voievodului – trecutul şi istoria acestei părţi de ţară,
răpită la 1775, ci de a face un apel la conţelegere (frumoasă vorbă eminesciană!), desfâşurând
– ca „aginte al Istoriei” – „tot cuprinsul sufletesc”, „din toate unghiurile”, rezonând în matca
unităţii morale. Un acord ideatic, negreşit, cercetând cu fervoare atmosfera epocii, „comitetul
aranjator” militând pentru coagularea atâtor iniţiative răzleţe, risipind energiile. Ca dovadă,
angajarea frontală a publicistului şi în ceea ce s-a numit Procesul Arboroasei, Eminescu
devenind „instanţă de apărare”. Gazetarul, oferindu-şi largi incursiuni în istorie pe suportul
unei ample documentări vorbeşte despre „pământul clasic” şi demontează, ripostând
argumentat, toate capetele de acuzare. Până la urmă, arborosenii, acuzaţi pentru telegrama de
condoleanţe (glorificând „domnitorul decapitat”) şi fluierăturile adresate profesorului de drept
roman Schiffner, ameninţaţi cu dizolvarea Societăţii (a Junimei române, n.n.), vor fi puşi „pe
picior liber”, adică achitaţi. Pledând pentru nevinovăţia arborosenilor (judecaţi pentru „înaltă
trădare”) şi comentând, mai cu seamă, măsurile „aspre şi inoportune” preconizate, Eminescu
subliniază, în contextul deznaţionalizării, şi soarta altor etnii şi invocă spaţiul matricial
(ulterior definit sub o faimoasă sintagmă, intrată în circuitul public: „de la Nistru pân’ la Tisa”).
Strigătul său de protest viza drama bucovineană; provincia detrunchiată a vechii Moldove
devenea, sub presiunea germanizării, a imigrărilor galiţiene, un alt tip de civilizaţie. Eminescu
discută, cu argumente solide, consecinţele economice (cămătăria, de pildă, folosind lucrarea
lui Julius Platter) şi cele indentitare, estompând, ca risc previzibil, în „Vavilonul babiloniei
împărăţii”, tocmai caracterul ei românesc; îndemnând la rezistenţă, el înţelege – înaintea altora
– că „posesorii de drept ai acestei ţări” trebuie să-şi apere instituţiile, salvând, întâi, unitatea
culturală. Serbarea de la Putna, Congresul Studenţesc, articolele risipite în presa vremii,
confirmă această „reciprocitate nemântuită”, cum inspirat scria I. Filipciuc, observând că acest
adevărat cordon ombilical, legând indestructibil poetul de soarta provinciei anexate, se
răsfrânge, pilduitor, „în sânge, în vorbă şi în spirit”.

Şi dispariţia lui Eminescu a trezit largi ecouri în presa bucovineană. Un necrolog ignorat,
întocmit cu posibilul aport al lui Vasile Bumbac, citând din diverse publicaţii, scos la lumină
de acelaşi harnic cercetător N. Cârlan, vorbea despre „genialul şi nefericitul nostru poet”,
deplângând „lumea care s-a stins” odată cu moartea lui. Ca să fim drepţi, multe sunt dovezile
care întăresc această filiaţiune, perpetuată cu pioşenie. N. Georgescu lăuda nucleul bucovinean
al eminescologiei actuale, considerând că acest documentarism aduce un „mesaj propriu” prin
vocile lui D. Vatamaniuc, I. Filipciuc, George Muntean, N. Cârlan. Alţii, înaintea lor, au trudit
cu aceeaşi devoţiune. Să ne gândim, în primul rând, la lecţiunile uitatului I.E. Torouţiu, primul
care supune unui examen acribios punctuaţia poeziilor lui Eminescu. Studiile tipărite în
Convorbiri literare (al cărei director şi proprietar era) pregăteau o dragă „temă spirituală”,
promisa Exegesă Eminesciană, ca „dar bucovinean”, plănuită să apară în 1949, cum îl anunţa
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pe neobositul Perpessicius. Iar emendaţiile sale (în 1941!), iscând lungi discuţii despre iobagiu,
despre virgulită („comatisare”, ca derivat nemţesc), voiau să restabilească textele antume, aşa
cum le „hotârâse” poetul, condamnând intervenţionismul şi respectând, neabătut, voinţa
auctorială. Truda sa, cheltuită pe marginea ediţiilor Eminescu, a fost încununată de acelaşi N.
Georgescu. Traian Chelariu, tipărind în Glasul Bucovinei (18 iunie 1939) articolul Eminescu
şi generaţia tânără, contrapunea „lampadoforilor guralivi” uriaşa cinste sufletească a marelui
poet, „unic creator de valori noi”. Şi lista, bineînţeles, se poate lungi. Parantetic, notăm că
dezvelirea primului bust al lui Eminescu în mediul rural se petrecea la Dumbrăveni, în 14/27
iulie 1902, „comanditarul” (scria Deşteptarea din Cernăuţi) fiind Leon Ghica (Ghika), mare
„iubitor de arte”. Evenimentul s-a bucurat de ample reverberaţii în presa bucovineană, un
Constantin Berariu (C.B.), evocând tot în Deşteptarea (21 iulie / 3 august) acea „serbare
literară”, întinsă pe durata a trei zile. Iar însemnările lui Victoriu Morariu întregesc tabloul.
Pe placa acelui bust (dispărut, suportând o istorie tenebroasă), realizat de O. Späthe, se putea
citi, fluturându-se, însă, o mândrie iluzorie: „Aice s-a născut Eminescu”! Lămuririle lui
Nicolae Cârlan vin să spulbere asemenea „contribuţii” eminescologice; controversele, fireşte,
nu s-au stins, localnicii „agăţându-se” de o Psaltire frecvent invocată şi de faptul (real!) că,
prin 1834, tatăl poetului era căminar al moşiei Dumbrăvenilor. Dar, vorba lui Călinescu:
„puţină mitologie nu strică” în cazul numelor emblematice.

Azi, datorită unor oameni de ispravă (primarul Ioan Pavăl, Mihai Chiriac, părintele Jaba),
Dumbrăveniul, „o comună culturală”, recunoştea Eugen Simion, a devenit un focar pe harta
eminescologiei, reunind bianual, sub egida Centrului Cultural Mihai Eminescu, specialişti de
frunte şi lansând iniţiative de ecou.

*

Dincolo de fanteziile interpretative, de mare farmec şi ingeniozitate, să recunoaştem, n-
ar trebui să uităm că eminescologul N. Georgescu are meritul (uriaş!) de a fi pledat, cu o
tenacitate de benedictin, în dipticul Eminescu şi editorii săi, pentru a fi respectată „voinţa
poetului”. Dar, recunoştea prob N. Georgescu, primul care a supus unui examen minuţios –
prin lecţiuni acribioase – punctuaţia poeziilor eminesciene, cel care „a deschis calea” a fost
uitatul I. E. Torouţiu. Învăţatul bucovinean, născut la Solca, în 1888, a dovedit vrednicia unui
„Hurmuzachi literar” şi a fost, în epocă, o autoritate. Ultimul director interbelic al
Convorbirilor literare (ianuarie 1938 – martie 1944), misiune încredinţată de Al. Tzigara-
Samurcaş, membru corespondent al Academiei Române (din 1936), a deschis un uriaş şantier,
provocat, se pare, de cartea lui D.R. Mazilu (o ediţie omagială M. Eminescu / Poezii şi
variante, 1940), „o lucrare ratată”, zicea ferm Torouţiu. Evident, N. Georgescu a preluat
ştafeta, repunând pe tapet chestiunea voinţei auctoriale, extinzând comparaţiile, cercetând
ediţiile, supuse valului de reforme ortografice („târnăcopul ortografic”, după vorba celui, care
întocmind şi tipărind 13 volume din seria de Studii şi documente literare [I – XIII, 1931-
1936], aducea o ofrandă „zeilor pământeni ai literaturii româneşti”). Polemist de temut,
Torouţiu nădăjduia a oferi, în 1949, cu prilejul centenarului naşterii poetului (!), Exegesa
eminesciană. Poeziile antume din punct de vedere filologic, invocând, într-o scrisoare către
Perpessicius, ajutorul filologic, adică restabilind textul antumelor („restituirea caracterului
hotărât de poet”). Fiindcă, observase Torouţiu, formulând numeroase reproşuri la adresa
editorilor (manevrând criterii personale), se cuvenea să intervenim, în sens reparatoriu,
definitiv, „la fixarea cuvântului, care de la ediţie la ediţie se schimbă ca nisipul în pustie”.
Din păcate, „tot ce avem” se rezumă la doctele articole publicate în Convorbiri, N. Georgescu
şi Doina Rizea oferind, în 2002, un pios gest restitutiv. Bineînţeles, Torouţiu visa, pe această
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bază, la o ediţie completă şi critică, îndemnând la o fructuoasă cooperaţie intelectuală şi
blamând ideea lui Pompiliu Constantinescu, „nefastă”, zicea, cel care propusese înfiinţarea
unei catedre Eminescu. N-a scăpat tirului critic nici G. Călinescu, amendat pentru zelul
compilativ, trecând sub tăcere numele contribuabililor. În replică, deşi reproba „strâmbătura
de suficienţă a unui aşa-zis specialist”, Călinescu a ţinut cont (tacit) de observaţiile lui
Torouţiu, încât ediţiile ulterioare se îndepărtează „de prima imagine” (1932), constata N.
Georgescu. În plus, legea tăcerii l-a urmărit pe Torouţiu, ignorat şi în Bibliografia întocmită
de Şerban Cioculescu (1976).

Exegeza eminesciană ar fi „tema spirituală”, nepărăsită, proiect urmat cu o credinţă
fermă, în pofida vremurilor de restrişte şi izbelişte. În scrisorile către Perpessicius, un amic
„încercat” (epistole semnalate de Lucian Chişu şi recuperate tot prin strădania lui N.
Georgescu şi Doina Rizea), Torouţiu, deşi recomandă „reţeta timpului scurt” şi „cruţarea
substanţei fizice”, deşi nu pierde speranţa unei reveniri şi nădăjduieşte în „renaşterea Ţării”,
face calcule istorico-politice şi înţelege că, în noul context comunizant, „se va retrage tot ce
nu-i pe linie”. Era „o epocă de nesiguranţă”, scria la 22 octombrie 1947, urma o crucificare
colectivă. Totuşi, încovoiat de greutăţile financiare, rezistând „ca frunza pe apă”, înţelegând
că soluţia ar fi să se dea „de bunăvoie la fund” (ca „lest inutil”), Torouţiu nu va abandona
„tema spirituală”; o va termina, dă asigurări, în decembrie 1947, „din topor” şi cere să nu-l
uităm pe Eminescu, veghind la „contactul sufletesc” cu marele poet. Din păcate, împrejurările
politice „tulburi” şi-au cerut tributul şi arhiva sa a fost confiscată (în 1953), an în care familia
Torouţiu, sub povara acestei lovituri, a părăsit această lume. Vânătoarea erorilor de lecţiune,
trudnică, negreşit, a fost înţeleasă de unii drept ocupaţie de „bieţi copişti”; aşa se pronunţase,
hotărât, Pompiliu Constantinescu, de pildă, asupra lui Torouţiu şi Murăraşu, nefiind scutit,
nici el, de ploaia reproşurilor nedrepte (un cronicar exact, fără imaginaţie şi fără acces la
metafizică, crezând că disciplina criticii literare a fost „creaţia foiletoniştilor” etc.). Dar o
critică mare, de sinteză, va deveni posibilă pe terenul eminescologiei odată cu petulanţa lui
G. Călinescu, un romantic turbulent, spectaculos, încrezător că „puţină mitologie” nu strică
în cazul unui mare creator. Or, experienţa eminesciană a redefinit poezia românească, fiind –
deopotrivă – gest întemeietor şi înnoire revoluţionară. Poetul, spunea germanistul Torouţiu,
n-a fost „fabricant de asimilări” şi s-ar cuveni acum, la scurgerea atâtor ani de la dispariţia sa,
măcar bucovinenii să-şi amintească de contribuţiunile sale (vai, adevăruri „moarte”), necesar
a fi vivificate. Dar la noi, observa caustic Pompiliu Constantinescu, „memoria faptelor de
cultură e foarte scurtă”. 

După ediţia Maiorescu, fixând, tipologic, o primă imagine a poetului, o ediţie
„norocoasă”, clasicizată, de largă circulaţie, influenţând – şi prin prestigiul alcătuitorului –
răspândirea poeziei eminesciene, ediţia Perpessicius, folosind metoda organică, restaura, în
acel timp, prin scrupul şi caznă, acordul cu textul autentic, îndreptând grosolane erori de
lecţiune. Strădaniile care au urmat, lărgind frontul eminescologilor, vin să confirme, aşa cum
demult nota Pompiliu Constantinescu (RFR, nr. 4/1940), că manuscrisele eminesciene oferă
un atelier „viu de lucru”. Rămâne mereu actual îndemnul de a ne adresa operei, chestionând-
o, fără putinţa istovirii.

Adrian Dinu RACHIERU
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De-aș avea

De-aş avea şi eu o floare
Mândră, dulce, răpitoare,
Ca şi florile din mai,
Fiice dulce-a unui plai,
Plai râzând cu iarbă verde,
Ce se leagănă, se pierde,
Undoind încetişor,
Şoptind şoapte de amor;

De-aş avea o floricică
Gingaşă şi tinerică,
Ca şi floarea crinului,
Alb ca neaua sânului,
Amalgam de-o roz-albie
Şi de una purpurie,
Cântând vesel şi uşor,
Şoptind şoapte de amor;

De-aş avea o porumbiţă
Cu chip alb de copiliţă,
Copiliţă blândişoară
Ca o zi de primăvară,
Câtu-ţi ţine ziuliţa
I-aş cânta doina, doiniţa,
I-aş cânta-o-ncetişor,
Şoptind şoapte de amor.

O călărire în zori

Cântul jalnic 
Ce-ţi cântam adeseori. 
De-ai fi, dragă, zefir dulce, 
Care duce 
Cu-al său murmur frunze, flori, 
Aş fi frunză, aş fi floare, 
Aş zburare 
Pe-al tău sân gemând de dor; 
De-ai fi noapte, -aş fi lumină, 
Blândă, lină, 
Te-aş cuprinde c-un suspin 
Şi în nunta de iubire, 
În unire, 
Naşte-am zorii de rubin; 
De-aş fi, mândră, râuşorul, 
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Care dorul 
Şi-l confie câmpului, 
Ţi-aş spăla c-o sărutare, 
Murmurare, 
Crinii albi ai sânului  
Ca Eol, ce zboară prin valuri şi ţipă, 
Fugarul uşor 
Nechează, s-aruncă de spintecă-n pripă 
Al negurei flor; 
Vergina îl strânge pe-amantu-i mai tare 
La sânu-i de crin, 
Şi faţa-şi ascunde l-a lui sărutare 
În păr ebenin. 
Iar Eco îşi râde de blândele plângeri, 
De junii amanţi, 
Şi râul repetă ca cântul de îngeri 
În repede danţ: 
De-aş fi, mândră, râuşorul, 
Care dorul 
Şi-l confie câmpului, 
Ti-aş spăla c-o sărutare, 
Murmurare, 
Crinii albi ai sânului!

Din străinătate

Când tot se-nveseleşte, când toţi aci se-ncântă,
Când toţi îşi au plăcerea şi zile fără nori,
Un suflet numai plânge, în doru-i se avântă
L-a patriei dulci plaiuri, la câmpii-i râzători.

Şi inima aceea, ce geme de durere,
Şi sufletul acela, ce cântă amorţit,
E inima mea tristă, ce n-are mângâiere,
E sufletu-mi, ce arde de dor nemărginit.

Aş vrea să văd acuma natala mea vâlcioară
Scăldată în cristalul pârăului de-argint,
Să văd ce eu atâta iubeam odinioară:
A codrului tenebră, poetic labirint;

Să mai salut o dată colibele din vale,
Dorminde cu un aer de pace, liniştiri,
Ce respirau în taină plăceri mai naturale,
Visări misterioase, poetice şoptiri.
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Aş vrea să am o casă tăcută, mitutică,
În valea mea natală, ce undula în flori,
Să tot privesc la munte în sus cum se ridică,
Pierzându-şi a sa frunte în negură şi nori.

Să mai privesc o dată câmpia-nfloritoare,
Ce zilele-mi copile şi albe le-a ţesut,
Ce auzi odată copila-mi murmurare,
Ce jocurile-mi june, zburdarea mi-a văzut.

Melodica şoptire a râului, ce geme,
Concertul, ce-l întoană al păsărilor cor,
Cântarea în cadenţă a frunzelor, ce freme,
Născur-acolo-n mine şoptiri de-un gingaş dor.

Da! Da! Aş fi ferice de-aş fi încă o dată
În patria-mi iubită, în locul meu natal,
Să pot a binezice cu mintea-nflăcărată
Visările juniei, visări de-un ideal.

Chiar moartea, ce răspânde teroare-n omenire,
Prin vinele vibrânde gheţoasele-i fiori,
Acolo m-ar adoarme în dulce liniştire,
În visuri fericite m-ar duce către nori.

Speranța

Cum mângâie dulce, alină uşor
Speranţa pe toţi muritorii!
Tristeţe, durere şi lacrimi, amor
Azilul îşi află în sânu-i de dor
Şi pier, cum de boare pier norii.

Precum călătorul, prin munţi rătăcind,
Prin umbra pădurii cei dese,
La slaba lumină ce-o vede lucind
Aleargă purtat ca de vânt
Din noaptea pădurii de iese:

Aşa şi speranţa - c-un licur uşor,
Cu slaba-i lumină pălindă -
Animă-nc-o dată tremândul picior,
De uită de sarcini, de uită de nori,
Şi unde o vede s-avântă.
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La cel ce în carcere plânge amar
Şi blestemă cerul şi soartea.
La neagra-i durere îi pune hotar,
Făcând să-i apară în negru talar
A lumii par? nimfă - moartea.

Şi maicii ce strânge pruncuţu-i la sân,
Privirea de lacrime plină,
Văzând cum geniile morţii se-nclin
http://Versuri.ro/w/t617
Pe fruntea-i copilă cu spasmuri şi chin,
Speranţa durerea i-alină.

Căci vede surâsu-i de graţie plin
Şi uită pericolul mare,
L-apleacă mai dulce la sânu-i de crin
Şi faţa-i umbreşte cu păr ebenin,
La pieptu-i îl strânge mai tare.

Aşa marinarii, pe mare umblând,
Izbiţi de talazuri, furtune,
Izbiţi de orcanul gheţos şi urlând,
Speranţa îi face de uită de vânt,
Şi speră la timpuri mai bune.

Aşa virtuoşii murind nu desper,
Speranţa-a lor frunte-nsenină,
Speranţa cea dulce de plată în cer,
Şi face de uită de-a morţii dureri,
Pleoapele-n pace le-nchină.

Cum mângâie dulce, alină uşor
Speranţa pe toţi muritorii!
Tristeţe, durere şi lacrimi, amor
Azilul îşi află în sânu-i de dor
Şi pier, cum de boare pier norii.
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(continuare din numărul trecut)

Dedicaţia din Ceaslovul tradus de Antim
și tipărit la Târgoviște, în anul 1715

Prealuminatului, preacreștinului și înălţatului
domn și oblăduitoriu a toată Ungrovlahia, Io Ștefan
Cantacuzino voevod, pace de la Dumnezeu, și de la
smereniia noastră arhierească blagoslovenie.

Acest Ciaslov, preaînălţate doamne, care iaste
rânduiala slujbei besericești al nopţii și al zilii, la
altă faţă nu ciarcă să se închine, fără numai la
înălţimea cea de Dumnezeu cinstită a mărimei-tale,

carele ești fiiul cel ales al beséricii, îndreptătoriu cel
lăudat al po litiei, slava cea luminată a pravoslavnicilor,
și minunatul sprijenitoriu al creștinătăţii.

Și adevărat cérerea iaste dreaptă, și închinăciunea
cuviincioasă, pentru căci precum din tipografie n-au eșit

până acum aciastă carte, nici mai împodobită de cum să véde,
nici de tot tălmăcită pre limbă rumânească precum acum s-au
tipărit; așa și în scaunul Ungrovlahiei n-au șăzut alt domn, nici

înfrumuseţat cu atâtea da ruri, nici îmbogăţit cu atâtea bunătăţi, câte
strălucesc în creștinescul și împărătescul tău suflet.

Au fost cei ce mai nainte au stăpânit, alţii luminaţi pentru nu mele cel mare al neamului lor, și alţii
lăudaţi pentru bunătatea lor cea multă; alţii vestiţi pentru mai aleasa lor înţelepciune, și alţii minunaţi
pentru vitejia lor cea mare.

Iară măriia-ta, ramura cea aleasă a împărătescului și slăvitului neam al Cantacuzineștilor, ai întrecut
și ai covârșit pre toţi, de vréme ce toate ale celorlalţi domni împărţitele daruri le vedem cu mare cuviinţare
închipuite la creștineasca ta înălţime. Strălucéș te într-însa domneasca mare podoabă, dară înfrumuseţată
cu bu nătatea faptelor; înţelepciunea cea politiciască, dară unită cu râvna cea creștinească; sfatul cel
mare, dară însoţit cu putérea legilor; dreptatea cea cu socotinţă, dară împreunată cu blândéţea și cu
îndelungă răbdarea.

Însă decât toate acéstea ale măriei-tale vrédnice de laudă bună tăţi, o cât să véde de luminat multa
cucerie ce ai cătră céle dumnezeești. Cu aciasta și pre Dumnezeu cu faptele tale céle bune necon tenit
mărești, și besérica cu ascultarea cinstești, și ceata preoţească cu facerile de bine odihnești, și
dumnezeeștile lăcașuri, cu lumina tele tale daruri împodobești. Și iarăși milostivirea și fireasca-ţi buna
cugetare, cu câtă despărţeală de cât pre ceialalţi domni te arată! Pre cei supuși cu daruri îndestulate
totdeauna îmbogăţești, pre politie cu boeriile, pre norod cu ușurarea, pre streini cu priimeala, pre săraci
cu mila, și pre toată ţara cu bișuguri nenumărate.

Drept acéia, după cum zice David, cu dreptate te-au uns pre tine domnul Dumnezeul tău, cu unt de
bucurie mai vârtos decât pre părtașii tăi; cu dreptate te-au întâmpinat cu blagosloveniile bunătăţii, și ca
pre un ales din norodul lui cu dreptate te-au înălţat în scaunul domniei acestuia de Dumnezeu păzit
pământ, ca văzând cei supuși părinteasca-ţi dragoste, multa-ţi bunătate, luminatele-ţi faceri de bine, și
célialalte de Dumnezeu plăcute lucruri, ca lumina luminând înaintea oamenilor, să mărească pre părintele
nostru cel din ceriuri, carele ne-au cercetat pre noi dintru înălţime și au rădicat corn de mântuire noao,
dăruindu-ne domn ca acesta, blând, milostiv, drept, iubitoriu de streini, făr’ de răotate, făcătoriu de bine,
iubitoriu bunătăţii și gonaci răotăţii.

Deci dară pentru acéste împodobite bunătăţi, preaînălţate doamne, și pentru cea făr’ de asămânare

Antim IVIREANUL*

* Selecția textelor aparține lui Eus Platcu în proiectata „Istoria literaturii române la Târgoviște”.
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cucerie la céle dumnezeești smerenia noastră cu mare dragoste aduce dar aciastă sfântă carte, și o închină
ceii de Dumnezeu cinstită înălţimei-tale. Și nădăjduesc făr’ de nici o îndoială că va afla vrédnică și foarte
véselă priimeala, de vréme ce nu numai că are slavosloviile celui ce în Troiţă să proslăvéște Dumnezeu,
a căruia ești icoană vie pre pământ cu stăpânirea domniei, ce cuprinde și laudele a tuturor sfinţi lor, pre
carii cu creștinească cucerie îl cinstești, și te închini lor, și-i chiemi pururea întru ajutoriu, ale cărora
neîncetate rugăciuni cătră Dumnezeu și dumnezeescul dar, ce păzéște pe credincioșii domni, să păzească
pre măriia-ta întru prealuminatul scaun al domniei, cu pace întemeiată, cu slavă lăudată, și cu norocie
adevă rată pentru lauda politiei, pentru folosul norodului și pentru buna chiverniseală a toată eparhia.

Cinstitei de Dumnezeu înălţimei-tale, întru Hristos rugătoriu, smeritul mitropolit al Ungrovlahiei,
Anthim.

Prealuminaatului și preaînălţatului domn
Constandin Brâncoveanu Basarab Voevod

Multe și despărţite sunt faptele și sfârșiturile a cugetului celui mulţemitor, prin mijlocul a cărora să
adeverează fără de presupus cum că rămân întru neuitarea celor ce li s-au făcut binele. Toate facerile de
bine ce au câșigat, iară mai vârtos și mai ales acéste doao: întâi mulţemita cea adevărată caré să face din
inima cea călduroasă prin cuvânt și-a dooa, oarecare daruri mici spre semn de cunoștinţă a datoriei ce
li s-ar cuveni.

Pentru aceasta dară și smerenia noastră, cunoscând cum că pen tru multele folosuri și faceri de bine
ce ai arătat și arăţi măriia-ta de-a pururea cătră noi sunt datoriu nu numai să mă rog lui Dumnezeu,
pentru fericita sănătate și buna întărire întru luminat scaunul măriei-tale, ce și veri cu ce alt mijloc ași
putea să mă arăt cătră măriia-ta mulţemitoriu și voitoriu de bine atâta la céle sufletești, cât și la céle
trupești.

Drept acéia am vrut cu iubire de osteneală de am adunat și am însemnat întru această cărticea
chipurile și obrazele tuturor strămoșilor noștri anume carele din carele să trage, precum să povestesc în
sfânta și dumnezeiasca Scriptură în cea véche și în cea noao și ca un dar mic și mare să o aduc creștineștii
stăpâniri a înălţimei-tale, mic zic pentru statul ei, de vréme ce pre scurt și cu puţine cuvinte închiiae
toată rodoslovia de la Adam până la Hristos; mare iară pentru gândul, căci întru această rodoslovie să
cuprind obraze de oameni mari și minunaţi, proroci, drepţi și împăraţi, a cărora râvnitor fierbinte ești
înălţimea-ta și o oglindă curată prin mijlocul a căriia poate să vază fieștecarele toate bună tăţile a celor
fericiţi bărbaţi. […]

Și precum cel într-un nume cu măriia-ta slăvitul și de Dumne zeu încununatul, marele și întocma
cu apostolii Constandin, întâiul împărat al creștinilor n-au ţinut cu putére omenească schiptrul împărăţiei,
ci numai cu singura nebiruita putéria împăratului ce resc, într-acestaș chip și măriia-ta, ca un iubitoriu
de Dumnezeu nu nădăjduești a chivernisi trebile domniei cu ajutoriul și cu înţe lepciune omenească, ci
chemi pururea și ajutoriul cel de sus căruia mă rog necontenind ca să ajute măriei-tale, păzindu-te cu
sănătate, cu veselie, cu viaţă îndelungată, mai presus decât toate célia ce aduc întristare, neclătit și
nemișcat, întru înălţat scaunul măriei-tale, împreună cu toată luminată rudeniia măriei-tale. Amin.

Dat în vestitul oraș al Târgoviștei, la anul de la zidirea lumii 7217 <1709>, meseţă iulâie, 1.
A păzitei de Dumnezeu înălţimei-tale, întru Hristos rugător, smeritul mitropolit al Ungrovlahiei,

Anthim.

DUMINECĂ LA FEVRUARIE 3 ZILE, 
RĂSPUNSUL CEAM DATA DOA OARĂ

,,Έν πδσι τοϊς λόγοις σου μιμνήσκου τά δσκατά σου, καί εις τόν αίΦνα ούχ’ άμαρτήσεις” zice Sirah.
Iarăși și a doa oară fac supărare măriei-tale cu această puținică a mea cucérnică scrisoare și zic cuvântul
lui David: „Mâniiați-vă și nu greșiți célia ce ziceț în inimile voastră.“ Și ia seama (pentru dragostea lui
Hristos) acestor scrise cu gând drept și de pohtești ca să fii și măriia-ta odihnit și fără vătămare sufletească
și să fiu eu mulțumit, mă rog ține cumpăna judecății drept și nu lăsa să-ț spurce unii și alții auzurile, cu
vorbele lor céle otrăvicioase. Că zice David „Mincinoș fiii oamenilor în cumpene a face strâmbătate.“

Măriia-ta, când ai trimis la mine pe părintele Nisis, mi-au zis chiar în față, au să fac, după cum îmi
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poruncești măriia ta, paretisis de voia mea, au peste 15 zile vei face măria-ta precum vei ști, de mă vei
scoate cu paguba mea și cu rușine. Eu încă, pentru ca să nu mă arăt cătră măriia-ta iubitor de scandale
și să potolesc mâniia măriei-tale am zis cătră sfințiia-sa că voiu face după cum îm poruncești și voiu
veni la măriia-ta, precum am și venit. Și într-acel ceas mi-am dat cu cucerie toată voința mea înaintea
măriei-tale și prin glas viu și în scris, socotind că după ce vei ceti măriia-ta acéle 12 capete ce am scris
într-acea foiță ce ți-am dat θέλης μεταμεληθή și vei lăsa pre Irod (pre carele te îndeamnă să face aceasta)
ca pre un mincinos, că nu știe a cânta alliluia și nu vei intra în păcat cu mine și în clevetirea a toatei
lumi. Iar de vréme ce văz că te nevoești măriia-ta, cu tot dinadinsul să o isprăvești aceasta, iarăși zic că
nu voiu eși din porunca măriei-tale. Numai mă rog măriei-tale să-ț fie milă de bătrânéțele méle și de
neputințele ce am; și precum te-au luminat Dumnezeu de ai aflat chiverniseala acelor trei pungi (precum
mi-au zis Nisis) să afli și celoralalte 4 și să-mi iai zapisele de la datornici să mi le dai în mâna mea. Și
așa voiu face și eu scrisoare de la mâna mea τής παραιτήσεως 2. Și aceasta nu pentru alta, fără numai ca
să ia sfârșit scandilile carele vei fi socotind măriia-ta că doară să trag de spre mine; și așa vei fi măriia-
ta fără păcat și eu mulțemit și odihnit și cel ce va fi în urma mea va fi pre lége și nu fărădelége, pentru
căci atunci mă voiu lăsa de voia mea. Iar într-alt chip, veri cu ce mijloc voiu eși, nu va fi nici să vă putea
numi, cel de pe urma mea, pre lege; că de să vă face și catherisis, după cum înțelégem, va fi ca acéia ce
au făcut acum lui Alixandrias; ce și acéia nu iaste catheresis, ce batjocură beséricii lui Dumnezeu și
sfintelor tăini, pentru care lucru cel ce lăcuiaște în ceriuri va râde de dânșii și Domnul va batjocori pre
ei.

Iară măriia-ta fă ca un domn creștin și milostiv și nu mă lăsa să es obodit și cu lacrămile pe obraz,
că va fi păcat. Și precum nu te pripești la cele politicești a face răsplătire pentru cinstea domniei, așa nu
te pripi nici la céle besericești, pentru cinstea lui Dumnezeu; că răul a să face iaste lesne, iar a să desface
iaste cu nevoe. Îț mai ia seama de aceasta și Dumnezeu să te lumineze să faci ce ar fi mai cu cinste și
mai de folos, a căruia nespusă milă rugăm să fie pururea cu măriia-ta.

Obiditul rugător al măriei-tale,
Antim al Ungrovlahiei.
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referințe critice

În Didahiile (predicile) sale, înaltul prelat se smerește, făcând mărturie atât de sărăcie spirituală,
deși era un mare învățat, cu înaltă școală țarigrădeană, cât și de nevrednicie, ca orice simplu muritor,
după clișeul sacru, supus păcatului. O altă protestare frecventă este aceea a lipsei de podoabe retorice,
cu toate că întâlnim în cuvântările sale toate procedeele clasice ale acestei străvechi arte, pe care o
cunoștea și o practica la perfecție. Vorbitorul coboară însă din empireul înaltei oratorii la exemple
concrete, apte să rețină atenția îndeosebi a oamenilor de rând, primiți, se vede, și ei, la zile mari, în
lăcașul metropolitan, să asculte slujba în limba națională, de curând introdusă și înlocuind pe cea
slavonă. Iată cum își începe, cu o pildă, didahia de la duminica lăsatului sec de brânză: 
      „Fieștecare vânătoriu îș gătește sculele și ciniile meșteșugului său, adecă cel ce prinde pasări
zburătoare face lațuri, clucse și mreji; iar cel ce vânează hiară sălbatece își face pușcă, cursă de hier,
gropi și altele ca acéstia. Așijderea și păscariul îș face undițe, cârlige, plasă, saci și câte îl învață
meșteșugul său, ca să dobândească și să câștige ceia ce pohtește; iar cel ce va vrea să vâneze oameni,
cu ce scule socotiți că ar putea să vâneze?” […]
      Lectura Didahiilor este înlesnită prin modernitatea sintaxei de o mare limpezime. Desigur, ea
necesită neapărat înlesnirea cu un glosar, deoarece întâlnim la tot pasul arhaisme și termeni speciali,
iar când cuvântul ni se pare la îndemâna oricui, dar privim textul mai de aproape, ne dăm seama că
evoluția semantică, în decurs de peste 250 de ani, umbrește înțelesul originar. Trebuie să fii filolog
ca să știi, de pildă, că prin rost se înțelegea la început gura și că vorba derivă din latinescul rostrum
(cioc). Noi numim azi ticălos pe omul moralmente nevrednic, dar în vechime tot omul nenorocit și
sărac era ticălos. Prost este astăzi omul neinteligent, dar altădată era omul din popor (prostimea) și
cel lipsit de învățătură. Cu prilejul unui alt moment solemn, Antim asigura că vorbește „nu cu vorbe
ritoricești și alcătuite, ci cuvinte smerite și prostatece”. Prin acest cuvânt, el înțelegea vorbirea simplă,
populară, pe înțelesul tuturor, dezbărată de orice artificiu și căutare de efecte. […]
      Este cunoscut paragraful inițial din „învățătură la noemvrie 8, în zioa săborului sfinților îngeri“
(Mihail și Gavril), prin care mitropolitul a rostit o aspră condamnare a boierilor care batjocoreau pe
cei de jos, socotiți de înaltul prelat pe aceeași treaptă. Când domnitorul Constantin Brâncoveanu i-a
cerut să se demită, Antim a răspuns fără sfială, recunoscând că în didahiile lui nu l-a cruțat nici pe
dânsul: „...am grăit au în beserică (propeveduind cuvântul lui Dumnezeu), au afară, în taină, sau de
față înaintea măriei-tale, au și pe după dos vreun cuvânt carele să nu fi fost pre plăcerea măriei-tale,
l-am grăit din datorie, ca un păstoriu sufletesc, iar nu cu vicleșug, să te vatăm, au trupește, au
sufletește“.

Care alt înalt prelat a ridicat glasul atât de sus, luându-și toată răspunderea și riscându-și cinul
sau viața însăși? […]

Cunoaștem strălucitul său Cursus honorum în țară: egumen la Snagov, episcop de Râmnic,
mitropolit (desemnat de bătrânul Teodosie, care păstorise patruzeci de ani și recunoștea într-însul un
vrednic urmaș). Nu ne putem explica decât ca o fericită derogare de la regulă felul în care și-a însușit
limba noastră, pe care n-o cunoscuse din casa părintească, și mai ales mânuirea ei cu o siguranță și
o strălucire unică în vremea lui. Antim este cel mai talentat prozator român de la începutul secolului
al XVIII-lea. Multilateral înzestrat: desenator, topograf, teolog, tipograf, orator și scriitor, a fost în
toate fără pereche. Scrierile lui mărunte, întâia oară integrate în numita ediție recentă de Opere, sunt
și ele remarcabile prin calitatea gândirii și a expresiei, prin bogăția lexicului, înălțarea morală și
spiritul practic. Am omis cu voință pe omul politic, care s-a rostit de două ori: o dată părăsindu-l pe
Constantin Brâncoveanu și trecând în tabăra Stolnicului, iar a doua, opunându-se politicii lui Nicolae
Alexandru Mavrocordat, care a obținut caterisirea lui și trimiterea la mânăstire, la muntele Athos.
Abominabila crimă săvârșită pe parcurs, după nevrednicele molestări la care fusese supus înainte de
demitere, îl absolvă de orice vină. Omul politic era desigur mânat de aceeași dragoste de patria
adoptivă, ca și omul bisericii, care a lăsat o mare ctitorie - mănăstirea cu numele lui, - și o mai mare
ctitorie filologică și literară, datorită căreia s-a statornicit printre clasicii noștri.

(Șerban Cioculescu, Antim Ivireanul, scriitorul, în Itinerar critic, III,  Editura Eminescu, 1979)
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ARTA RETORICĂ ÎN 
DIDAHII,  de Antim Ivireanul

Utilizând metodele retoricii bisericeşti în
Didahii, Antim Ivireanul se deosebeşte de
predecesorii săi prin faptul că acestea nu sunt
abstracte, ci pătrunse de o morală practică şi de un
profund realism ancorat în realităţile vremii. În ele

găsim formule retorice ce înglobează elemente sociale şi morale, îndepărtându-se astfel de
rutina predicii vechi, ,,care se zbate în frazeologia bisericească veche, în discuţii teologice
sterpe, în învăţături banale. Predica lui este vie; în ea transpiră nevoile vieţii de atunci,
obiceiurile stricate ale vieţii contemporane. Câteodată, demascările neajunsurilor şi oamenilor
de atunci capătă caracterul unei satire biciuitoare. În opera lui, plină de imagini vii, de
comparaţii surprinzătoare se simte şi omul literelor.”1

Niciun mitropolit nu mai rostise în limba română, până la Antim, asemenea cuvântări
pline de poezie şi patos. 

Prin predici scurte şi pline de energie, înţelege Antim să biciuiască moravurile societăţii
în care trăia ca mitropolit.

De o rară frumuseţe sunt paginile unde zugrăveşte măreţia divină şi frumuseţea morală
a Maicii Domnului. Tonul său este altul, minunându-se de cele cereşti. În faţa atotputerniciei,
omul se tulbură ,,ca valurile mării când le suflă vântul”, iar apusul deţine ceva parcă magic:
,,Cerul de osteneală au fost închis spre somn toţ ochii lui”, iar ,,Luna este stăpâna mării.”

,,Pentru el, didahiile vor fi mai puţin un spectacol retoric, o biruinţă voluptoasă a
cuvântului, şi mai mult o posibilitate de a comunica, de a răspândi mărgăritarele cugetării,
ale moralei creştine, de a elucida (de a decoda) snopii de alegorii şi simboluri din cărţile
sfinte.”2

S-a spus că modelul său a fost Ilie Miniat, acel ,,Demostene cu anteriu al grecităţii de
cădelniţă”, cum îl numea Nicolae Iorga. Este adevărat că Antim Ivireanul s-a format ca orator
bisericesc într-o vreme în care genul cunoscuse o mare înflorire mai ales în Italia, unde se
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înfiinţează şcoli speciale de retorică. Cu toate acestea, însă, cele 28 de didahii ţinute la
Bucureşti şi Târgovişte între 1708 şi 1716 se disting printr-o mobilitate a structurii, făcând
din oratoria sacră un gen canonic diferit de arta marilor predicatori ai răsăritului ortodox. ,,Cu
Antim Ivireanul predica se consacră la noi ca gen de mare efect şi audienţă, trecând din pridvor
în incinta însăşi a literaturii.”3

Antim vorbeşte cu artă, deţinând un bogat material literar şi religios. Predicile sale sunt
opera unui mare spirit cu substanţă proprie şi strat de idei. Printr-o inspirată acumulare de
viziuni, surprinde momentele esenţiale ale existenţei, de la naştere la moarte, expunându-şi
ideile în propoziţii răspicate, pe un ton ce nu pare pedant şi dogmatic. Astfel lasă auditoriului
sentimentul general al participării la cele spuse de el, pierzându-se într-o modestie de esenţă.

Muntele de simboluri se reflectă în analogii: ,,Dumnezeu iaste tată de obşte al tuturor.
Pre toţ ne iubeşte ca pre niste adevăraţi fii ai lui…stă pururi cu urechile deschise, pentru ca
să ne asculte” (,,Cuvânt de învăţătură la octomvrie 26, în zioa Sfântului şi marelui mucenic
Dimitrie, izvorâtoriului de mir asupra cutremurului”)4.

Analogiile şi metaforele facilitează incursiunea către adevărul dogmatic şi cel al
moralităţii. Acestea ţin de subtilitatea retoricii de amvon lansată spre sufletul credincioşilor
cu părinteşti şi calde poveţe.

Predica sintetică sau cea analitică, pareneza (în care tonul este al unui moralist) sau
panegiricul cu plecăciunile către domn sunt diferitele specii de predici pe care Antim le
abordează cu acelaşi aplomb, spre deosebire de alţi oratori bisericeşti.

Metoda lui cuprinde mai multe etape: îşi stabileşte tema, o expune sprijinindu-se pe un
citat biblic sau patristic, îşi cere iertare pentru vorbele ,,neritoricite” şi ,,neştiinţa” lui  de
,,păstor mic de mică turmă “. Apoi abordează subiectul care de cele mai multe ori se revarsă
într-o bogăţie de cuvinte. Este uimitoare tehnica persuasiunii concretizată de Antim în puterea
de a face să vibreze sufletul auditorului. Găsim în Didahii ,,pasaje de o pulsaţie aparte, dictate
de vibraţia afectivă”, ,,indignarea retorică, în tonuri prelungi sau sacadate ( ,,O, creştinilor, o,
părinţilor şi fraţilor, până când în răutate şi păcat?”).5

Dojana și ironia lui Antim ţintesc sus, la boieri, cărora li se adresează cu înverşunare şi
violenţă pamfletară (,,ca nişte dobitoace necurate”). Nu întâmplător Nicolae Iorga spunea că
,,De la Ioan Hrisostomul, care a vorbit astfel înaintea împăratului şi mai ales a împărătesei, la
Constantinopol, nimeni nu s-a mai adresat unei societăţi cu asprimea lui Antim”.  Într-adevăr,
în literatura noastră veche nu sunt multe pagini construite ca un adevărat rechizitoriu pentru
asupritorii norodului, pagini de critică socială atât de viguroase şi incisive. Pentru cercetarea
vremurile de atunci, predicile au o valoare documentară incontestabilă. Ele sunt un adevărat
,,document social şi de moravuri, aşternându-se într-o frescă în culori tari, fosforescente.”6

George Călinescu îl consideră pe Antim Ivireanul un stilist desăvârşit ce ,,stăpâneşte ca
un oriental tehnica simetriilor armonice.”7 Textele didahiilor sunt pline de comparaţii
(,,Precum un om casnic, vrând ca să samene grâu curat în holda lui”) şi metafore (,,Ne
turburăm în furtuna cea mare a vrăjmaşilor şi în valurile deşartăciunilor”).8 <<În metafora
biblică, generozitatea domnitorului Constantin Brâncoveanu este comparată cu un râu ,,cu
curgerile de aur, dintru carele au curs aceste patru izvoară, ale rumânilor, ale elinilor, ale
aravilor, ale iverilor”, asemenea râului celui dintâi al grădinii desfătării, dintru carele au eşit
cele patru râuri, Fison, Gheon, Tigru şi Eufrat.>>9

Un rol deosebit în zugrăvirea stărilor sufleteşti îl au incantaţiile cu suişurile şi
coborâşurile lor, ca şi la Dimitrie Cantemir, unele refrene alternează şi se repetă. De exemplu,
în  Cazanie la adormirea preasfintei Născătoare de Dumnezeu spune: ,,Aleasă iaste, cu
adevărat, ca soarele, pentru că iaste încununată cu toate razele darurilor dumnezeieşti şi
străluceşte mai vârtos între celelalte lumini ale ceriului”. Ca un adevărat portretist, Ivireanul
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îmbină imagini de o rară frumuseţe descriptivă, apelând  la textul biblic sau la cel patristic.
Descrierile sale nu-i atenuează simţul naturii semnificante. Elementele naturii rămân
simboluri: marea, soarele, luna şi stelele ,,cu tâmplele lor de argint”.

Peisajul nocturn este mirific: ,,când ceriul, de osteneală, au fost închis spre somn toţi
ochii lui.” Personificarea şi metafora se întrepătrund lăsând auditoriului impresia unui erudit.

În manieră preeminesciană, Antim venerează luna, ,,podoaba nopţii, asemănătoare
soarelui şi stăpâna mării”.

Jocul de planuri, de la concret la abstract, de la real la simbolic, de la laic la religios,
ilustrează logica, fantezia şi erudiţia sa.

Cuvântul are forţă de iradiere.
Uneori, autorul îşi imaginează dialoguri cu un partener ireal, îmbogăţind discursul cu

replici sau riposte: ,,Însă mie mi se pare cum că mulţi (din cei ce ascultă) pot să răspunză la
câte am zis până acum.” Antim luptă să risipească ,,norul neştiinţii”, sondând în adâncul
dialecticii existenţei: ,,Că aşa iaste scris împotriva binelui, rău şi împotriva vieţii, moarte; aşa
şi împotriva dreptului cel păcătos.” Se minunează de unitatea contrariilor ,,stau de mă mir
cum poate aici de să uneşte lumina cu întunericul, liniştea cu furtuna, săltările cu suspinul,
bucuriia cu întristarea, cântările cu lăcrămile?” (Cuvânt de învăţătură la Duminica Floriilor).

,,Mijesc în didahiile lui Antim Ivireanul şi muguri narativi (,,Că era pre la miezul ernii,
când pământul şi apele sunt îngheţate de ger şi de vânturile cele reci”) însă firul epic, subţiat
şi lăsat în umbră de spectacolul ideii şi mizanscena oratoriei, se fluidifică sub arcanele unui
lirism alegoric, somptuos şi cu o vână de dramatism. Amprenta de naturaleţe cu turnura
oralităţii, dar şi un rafinament al simplităţii, coexistă cu perioadele încărcate în tropi, contigue
arhitectonicii barocului. Momentele de beatitudine a revelaţiei, de apoteoză mistică, ambitusul
sublimităţii imnice şi sunetul elegiac, acutele interogaţii (,,întrebăciuni”) retorice şi apostrofele
învolburate se intercalează cu paragrafele analitice, cu buchetul lor de noime şi de
învăţăminte.”10

Există ornamentaţii, dar cu măsură, ascunse printre structuri muzicale, ce trădează emoţia
vorbitorului.

,,Geniul său lingvistic”11 se reflectă în prezenţa izului arhaic şi a influenţelor folclorice,
discursul fiind îmbogăţit cu expresii şi procedee măiestrit folosite. Antiteza, metonimia,
anafora, antifraza, sunt câteva dintre acestea.

În Didahii, Antim Ivireanul preferă procedeul perechilor de antiteze (întuneric-lumină),
paralelismele care îl ajută în demersul său de analist al vieţii sociale. De aceea <<joacă uneori
sentimente ca un artist, schiţează cutremurarea (,,şi socotind adâncimea minunei, rămâiu făr
de graiu şi mă minunez”) sau mimează deruta, dezorientarea. (,,Aceste cuvinte a lui David
foarte mi să par întunecate şi nepricepute”). În fapt, nimic nu-l miră cu adevărat.>>12

Cu ajutorul limbajului alegoric şi al unui timbru distinct, autorul Didahiilor aduce
influenţe occidentale şi orientale pe care le combină cu frumuseţea limbii populare, rezultând
o artă inconfundabilă care nu exclude o oarecare ambiguitate ce-l incită pe cititor sau pe
ascultători. De exemplu, înţelepciunea cu care priveşte moartea, seninătatea ce stinge jalea,
motiv dintr-o extinsă plasă metaforică: ,,Lumea aceasta iaste ca o mare ce să turbură, întru
care niciodată n-au oamenii odihnă, nici linişti”

În Istoria literaturii române, George Călinescu îl considera pe Antim un ,,perfect
asimilat”13, pentru că şi-a însuşit în predicile sale mireasma arhaică şi infiltraţiile folclorice
ce i-au îmbogăţit discursul.

Astfel, arta retorică a acestui cărturar luminat a contribuit la ctitorirea limbii liturgice
româneşti.

,,Cu privilegiul său charismatic, Antim Ivireanul, cel mai de seamă orator bisericesc de
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la noi, a dat prin didahiile sale străluciri literare elocvenţei sacre”14, înscriindu-se în  rândul
celor mai de seamă predicatori creştini din toate timpurile.

A avut un rol însemnat în introducerea completă şi definitivă a limbii române în slujbă.
Deşi a fost străin de neam, Antim Ivireanul a creat o limbă liturgică românească, înţeleasă şi
folosită până în zilele noastre.

Prin felul său aparte de a comunica mulţimilor, a adresat poporului român 28 de predici
la diferite sărbători şi 7 cuvântări ocazionale, astfel încât vocea lui nu s-a stins niciodată la
amvonul conştiinţei naţionale a neamului pe care l-a slujit.

1 Ștefan Ciobanu, Istoria literaturii române vechi, Ed. Hyperion, Chișinău, 1992, p.615-616.
2 Florin Faifer, Postfaţă – Antim, între realitate şi utopie în Antim Ivireanul – Didahii, Editura Minerva,

Bucureşti, 1983, p.224
3 Idem, p. 227.
4 Antim Ivireanul, Opere. Didahii, Editura Minerva, Bucureşti, 1997, p. 126.
5 Antim Ivireanul, Didahii, Editura Minerva, Bucureşti, 1983, p. 22.
6 Nicolae Iorga, art. cit. Biserica ortodoxă română, LV, 1937, nr. 11-12, p. 617.
7 Antim Ivireanul, Didahii – op. cit., p. 239.
8 Idem, p 142-143.
9 Florin Faifer, op. cit., p. 221.
10 Idem, p. 238.
11 Ion Negoiţescu, Antim Ivireanul, Argeş VII, 1972, nr. 7, p. 4.
12 Florin Faifer, op. cit., p. 236.
13 George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura  , Bucureşti, 1941, p. 16
14 Florin Faifer, op. cit., p. 239.
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Tu

doar pentru că aştept
în cuvintele tale
ieşirea din acest zid
unde atâtea nopţi
stau ca nişte arbori 
unde atâţia arbori
îşi deschid coroanele ca nişte continente.
când întind mâna stângă
jumătate din zid se îndepărtează
când întinzi vârful aripii
întregul zid îşi neagă materia
întregul cerc se schimbă în sferă
întreaga noapte iese din lanţul ei
de-aceea nu mă tem
că vreodată nu ar veni ziua.
o aripă nevăzută undeva în univers
se trezeşte odată cu tine
şi lasă zidurile
în urmă.

Duet

ca o pisică
cu miros de zăpadă
timpul a intrat
pe uşa din faţă
am căutat şi eu
la repezeală
să ascund o sumedenie
de lucruri mărunte
fire de lumină
ce ar fi putut îngheţa,
imagini de când
mă desprindeam.
pisica asta a tapetat pereţii
cu prezenţa ei
când mişcă mustăţile
mi-e teamă

Alexandru MĂRCHIDAN
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să nu fie o avalanşă în Himalaya
un tsunami solar
un cuvânt ce mi-ar putea naşte
canioane în suflet.
timpul
a intrat pe uşa din faţă
şi eu am uitat să aşez în tocuri
o plasă
mai deasă...

Cuvânt către tine însumi

nu se încheie noaptea uşor
cu lacăte necuprinse
suntem legaţi de ea,
Doamne, Cel ce ai ieşit din moarte ca dintr-o cămară.
nu se cunosc la vedere
fagurii de miere
de fagurii de foc,
nu aşteaptă dimineaţa
omul hrănit
doar cu vise şi fum,
nu vindecă lumea
cu adevărat nu vindecă nicicând
aceste răni,
Doamne, Cel ce ai ieşit din moarte ca dintr-o cămară.

Prudență

deschideţi porţile să intre belşugul
ce ne sară viaţa preapământească
dimineţile şi serile însingurate
de gândurile-meseni
lăsaţi să intre cântăreţii, dansatorii
şi chiar tristeţile
cu ciorchinii lor ascunşi – o parte lumină şi două nu ştiu ce
să intre şi călătoriile
pământ îndoit cu lacrimi
mers amestecat cu adâncirea de sine
nu ne vom rătăci mergând cu inima
poate cu ochii
şi iarăşi spun
deschideţi porţile să vedeţi lumea.
dacă lumea merită
dacă lumea vă primeşte
dacă pe porţi vor intra şi lupii bine îmbrăcaţi...
păstraţi mai bine lacrimi pentru toate.
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Scara

ce ne vom face
ce ne vom face
cu şerpii aceştia de piatră
prinşi de zilele noastre
cu milioane de ace?
nu va fi prea uşor
să mergem ca brazii prin timp
să culegem din iarnă
doar stele colinde
şi bunele lacrimi
uneori
ca lumina ce loveşte în porţi
şi în zid
vom simţi orizontul cum cade
cum până la ceruri multe plase
şi cupole de sticlă
iarnă de iarnă
vor trebui
sparte.

Poate nu crezi, dar e o declaraţie de dragoste

în fluviul
acesta nesfârşit
sorii vin
şi pleacă
doar tu rămâi martor
trecerii mele
prin văi
de cenuşă
te iubesc chiar şi când
îmi ceri să mă
aprind
ori să mă schimb
în gheaţă

nu
te aştepta
să fiu mereu aici
(să-ţi spun drept
mă duc
să fac din
poezie
chilie).
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Muzei
Născută din spuma gândurilor mele,
Tu,fiică a nebunaticului Eros,
Homeric miraj, sirenă din Helas,
Cea mai frumoasă dintre iele,
Sora amăgitoarei Loreley,
ajută-mă
să-l dovedesc pe Pegas
pe care l-am hrănit
cu jăraticul răbdării mele
și-al neînceputelor cuvinte
căpăstruit 
de căpitanul lui Mihai.
Dar să nu-mi ceri jertfa cea de sânge
Din venele-mi ce-s reci,
Căci,
Cu el, ca Faust,
Actul ție de supus
Pecetluitu-l-am pe veci.

CAFEAUA
Amară-i ,Doamne, cafeaua vieții
și neagră.
Și  totuși  ne ispitește
aroma  ei de vis
și-o bem cu voluptate
uitând că visul
e fiul somnului,
cadou împachetat în staniol
al miresei cu coasa-n spinare.

Ioan BABA ARMÂNESCU*

*n.1934, Șilindru, jud.Bihor
Studii: Facultatea de Filologie a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca; doctor în filologie.
Profesor (Oradea), eseist, critic literar, poet, colaborator al revistei Familia.
Volume de poezii: Raze de cuvânt, Sacre nevoințe, Harul dimineților de toamnă.Regina suflletului meu, Scurte

secvențe de timp. Mărunte fragmente de spațiu, Plăpânde flori de amărăciuni.
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MIZANTROPICE
Răvășita mea ființă
Plutește peste nemărginite valuri
De la Puțin la Foarte Puțin,

Între Așteptări  și Cele ce ni s-au dat.
De aceea
Apele mizantropice mă cuprind
Și,înainte de înec,
Am în față dezolantul  tablou,
Al  inutilei zbateri:
„Deșertăciune sunt toate
Și  viața aceasta
E umbră și vis.”
Subscriem.

N-am vrut să oblig absurdul
Să-nvețe tabla-nmulțirii,
Dar nici să accept hazardul
Ca motivare a toate
Și  neumanul  calvar
Al  lui Egyst și Horia.

CURRICULUM VITAE
Sunt stejarul crescut
dintr-o ghindă
căzută din mâinile îngerilor
în joaca lor de-a  oamenii,
pe care mistreții au vrut s-o înghită,
dar chiar atunci au apărut vânătorii
și-am scăpat.
Am încolțit din nevoia de a fi
la vreme de soartă hotărâtă.
Și-am rezistat vânioaselor furtuni,
căci aveam  chemarea
duhovniceștilor făpturi,

iar când cu drujba au venit  
sicriu să facă din miezul meu,
cruce mi-am făcut
cu crengile și frunzele verzi ,
și-am scăpat.
Îți mulțumesc, Doamne, mulțumesc.
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LUCRUL
Pasăre-n zbor
veșnic cuib căutând
apă curgând,
aer răsfățat
nemuritoare rază de soare,
ființa din ființă
e lucrul.
Aruhcat în foc
și-apoi bătut de fierar
cu care flămândul
despică pământul
ori cu care oștenii
apără pe cel vândut pentru 30 de arginți.
Răstignit de Cain,
păzit de cerberii sfincși,
în piramide clădit,
ori culcat pe papirus,lucrul 
din cupă băut,
de singurătatea meditației,
de sălbatici maltratat
ca să vorbească numai limba lor,
iar de nu,ars pe rug de papi;
rătăcitori orbi cu lăută
L-au propovăduit lumii;
stors  din culoare și legănat de păsări și mame
în piatră cioplit ori în bronz săpat
ascunzându-se-n sine,
merinde flămânzilor de idei,
astăzi  în stele-i gonit
de unde poate, oarecând  a venit
Lucrul,El,Sacrul.

VOINȚA
Vrut-am  lunca și poienile

a le limpezi 
dar cuvinte n-am găsit 

pe măsura
înfloratului   copleșitor farmec.

A împrimăvăra
vorbele cuprinse de-ngheț 

am vrut
dar sunetele n-au primit
căldura de viață născătoare

și-au rămas doar
note fără portativ

făr-a ști
care-i da și care nu.
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tactil
pentru Narcisa

În frământarea mâinii
dragostea mirosea
a coji de portocală...

poemul lucrurilor
pentru Sebastian Dinu-Osman

Undeva la munte
iarna ține locul tristeții
copilăria are miros de fân jertfit
şi gust de lapte proaspăt muls.

Amintirea are un ecou greu
pe câmpul prelung
florile bune de ceai
sunt prelungirea inimii mele...

poem scurt de iarnă
pentru Damian Milea

iarna trecută
copilăria de la marginea visului
râsul de pe chipul nostru
urma din zăpada tristă
fericirea secundei viitoare
și acest poem simplu
fără tine...

Sorin Dănuț RADU
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Eus PLATCU

vibrări
de gânduri pătrunse în oasele mele 

burdușite de br ume verzi
sânul

cast strugure cu sângele
bălai al soarelui într-însul

primăvara
asta pe care au adus-o

rândunelele o așteptam de anul trecut
lumină

blândă a după-amiezelor de mai
miros de faguri descăpăciți

ceas
târziu lobul urechii

înfiorat cu un sărut 
ca în iconostas

mânză
scăpată din ocol

deznoadă clipa bucuriei 
îmbăiată in lumina nopții de august

fecioară
înfiorată de vizita buzelor

două palme
deasupra  genunchiului julit
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amintiri
pârguite în dragostea de o vară

                                                      speră să întâlnească
                                                      bucuria senzațiilor  netrăite
dangăt

de clopot negru
în întunericul

unui suflet
                                                      lăsat în bernă
perdele

din aur moale
înveșmântă bărbat și femeie

                                                      înspumați
lebăda

surprinsă de îngheț
pe lac adoarme

                                                      visând o noapte de iubire
muzica

firelor de iarbă
secondează

nerușinat desfrâu al primăverii
balaur

cu șapte capete despică
văzduhul, lacrimi arse, sânge

zidire
feerică a singurătății  în 

spinare îți mulțumesc zeiță a 
                                                      Solitudinii
demagog

la tribună un stradivarius
la care căntă o maimuță

sărutul
ei mai trăiește

în amintirea petalelor de
nu-mă-uita cu polenul uscat

vântul
nervos

smulge fluturii prinși în ace
pe sideful marin al cerului

imagine
cer senin vreme

însorită suferința gândului
                                                      rănit de moarte
vacanță

în closetul școlii
roiură de muște verzi dansează

                                                      frenetic rock-and-roll
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Reflecții

Botezul sub vremi
Am visat o procesiune de încreștinare a

unui urs. Îi îndemnam pe slujbași să facă tot ce
pot, să cânte dumnezeiește,  ca să-i creeze
neofitului starea de grație, de frățietate cu orice
ființă, dincolo de dinți și gheare. Am primit-o ca
pe o experiență onirică rară: Catehumenat
arctic!

Încerc  acum, la trezire, să argumentez
„vrednicia” ursului. Nu cumva ... scuipatul?
(N1)

Dedublare
În aeroport, pe peron, lume din lumea largă. Câți pasageri, atâtea geamantane. Ori

cum era: câți oameni, atâtea păreri? De fapt, mai multe geamantane. Ce, moartea, or fi
cărând în ele? Că nu idei.

Ca o fată bătrână
Pot eu să spun că îmi place poezia ta, când nu am „expertiză” în domeniu? Dar, dacă

îmi place, asta cum se cheamă, sacrilegiu? A strâmbat cumva din nas poezia când a auzit  de
mine? Ori îi bagi tu în cap că ar fi unii care-i  strecoară mâna-n sân ca să-i fure merele?

Se trece poezia fără dragoste.

Semantică grasă
Ce înseamnă mitocan? 
Grosolan, vulgar, nu ?, bădăran, mojic, nu-i așa? Dar când spui tu, buricul

pământului, falnic, glorios: Eu sunt patriot!,  sau: Eu nu sunt patriot!,  asta ce-i?

Cum ne cinstim filosofii
„Despre ceea ce nu putem spune nimic trebuie să tăcem” (Wittgenstein).

Sentințele filosofilor îmi transmit ceva din rostirea pe dos, negativ-afirmativă a
Areopagitului: când le înțeleg, nu le cred; le dau crezare însă atunci când nu le înțeleg.

Manipulare ab ovo
Majoritatea cunoaștem  pățania lui Zdreanță cel cu ochii de faianță, dar nu știm – în

aceeași măsură – ce e în capul cățelului Zdreanță. Și anume: el crede că găina i-a copt-o, nu
omul. De aceea,  văzând-o cum stă pe cuibar și-și vede de treabă, el, susnumitul Zdreanță,
convins că dânsa face pe niznai, îi și zice înciudat: „Te-ai făcut a dracului!”

Petru PISTOL
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„Tărie” de caracter
Închei de citit o carte în care nu apare cuvântul divorț (despărțire, destrămare a

cuplului conjugal).  I-aș asocia drept subtitlu: Cazanul de țuică și celula de bază a
societății. Dar o zice mai bine femeia aghesmuită admonestându-și bărbatul afumat:
„Jenică, fii mai pacient, porcule!” 

Izomorfism existențial
Pofta de viață, respectiv dezgustul de viață sunt percepute la fel. Copilul și vârstnicul:

le pui în spate o povară; copilul, doritor să se afirme, va spune: Mai pune!; la fel și
vârstnicul, din ce dorință nu știm, va spune și el: Mai pune!

Doi într-unu – prospect mentalitar
Când făceai o comandă la un lăutar, acesta era obligat să cunoască piesa respectivă

din două motive: 1) pentru că era lăutar și 2) pentru că tu plăteai pentru asta. Așa am fost,
așa am rămas: omul nu te ascultă dacă nu-i spui ceea ce vrea el să audă, ceea ce îi confirmă
gândul.

Non plus ultra. (N 2)
Homines sumus, non dei (Petroniu)
De mic avusese el ceva cu perfecțiunea, cu primatul în viața proprie ori a apropiaților.

De parcă universul se știrbise și se impunea restaurarea lui. Numai că perfecțiunea se
încăpățâna să-l refuze. Mai mult chiar, în mod inexplicabil , dădea în strâmbătate. 

Denaturase un principiu inviolabil: natura naturans.

Lectura sub asediu
Când tu ești atât de îndatorat cărților pe care le-ai neglijat până acum, se găsește

cineva care să-ți prezinte cartea pe care o așteptai (!?).
S-ar impune o zi, din acelea  mari, a rememorării cărților necitite, când orice demers

plumitiv să fie suspendat.

Note:
Iată-l pe Constantin Noica în pielea ursului: „Îmi amintesc de pădurarul care s-a

întâlnit în munți cu un urs și s-a lipit de stâncă. Ursul s-a ridicat în două labe, l-a privit, l-a
scuipat și a plecat. Așa aș face cu istoria politică ...” (Jurnal de idei, VI, 343).

„Nimic dincolo”,  „Nimic mai mult” (în limba latină).
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Scrânciobul (XV)

În 1914, la intrarea României în război, Ion
Gh. Mareș avea 35 de ani și era învățător la
Vulcana-Băi. Calitățile sale de dascăl erau
recunoscute, în sat, de părinți și de elevi, de colegii
lui din plasa Pucioasa, dar și dincolo de limitele ei.
Devenise cunoscut prin acțiunile  cooperatiste, în
spiritul cărora fusese pregătit la Școala Normală
„Carol I” din Câmpulung-Muscel. În cei 14 ani de
când era la Vulcana, își împlinise două dintre
proiectele sale – înființarea Băncii Populare Armaș
Bunea (1905) și a Societății Cooperative Sănătatea

pentru exploatarea apelor minerale din localitate (1911). După război va continua să lucreze
cu aceeași determinare, extinzând vechile preocupări printr-o cooperativă de consum și una
forestieră.

Bunica mea spunea că bărbatul ei punea tot sufletul în aceste acțiuni, care îi consumau
mult timp și energie, ținându-l, în același timp, într-o stare de încordare ce dispărea numai
atunci când lucra în stupină. Albinele, cu organizarea lor riguroasă, cărora trebuie să le acorzi
toată atenția cât lucrezi la stupi, nu numai că îl destindeau, dar îl făceau să capete convingerea
că o lume fără reguli nu poate exista. Încălcarea acestora însemna înțepături veninoase. Cu
oamenii, lucrurile păreau să fie pe dos: respectarea legilor multora le producea venin. Munca
lui Ion Gh. Mareș presupunea și o permanentă luptă cu inerția sau cu  neîncrederea oamenilor,
pe care era greu să-i convingi că acele forme de cooperare sunt spre folosul lor. În sat existau
și opozanți fățiși, care, prin condiția lor socială și relațiie politice, puneau piedici oricăror
înnoiri. Mama-Mare era convinsă că lui Ion Gh. Mareș îi displăcea profund politica. Înțelesese
însă că realizarea proiectelor sale depindea, fără doar și poate, de cei care făceau politica
momentului. Așa că nu-i putea ignora.

Este știut că până la intrarea României în Primul Război Mondial, Carol I admisese
existența a două partide politice puternice: conservator și liberal, a căror alternanță la putere
să mențină democrația acceptată de regalitate. În aceste condiții, Ion Gh. Mareș trebuia să
aleagă pe ce oameni, nu neapărat pe ce partid se poate bizui. În conștiința lui, lumea era
guvernată de bine sau de rău. Trebuia să cunoască și să decidă unde sunt oamenii considerati
de el buni și să se înscrie în acel partid. Nu avea ifose de parvenire prin politică, ci numai
dorința ca Vulcana și vulcănenii, care credeau în planurile și în munca lui, să prospere. I-a
ales pe liberali, pentru că acolo a găsit un om ce reprezenta pentru el, în acel moment, binele
căutat. Omul acesta era învățător ca și el, pasionat de munca lui (autor de manuale școlare),
apreciat și respectat pentru moralitate, avea o bună poziție în partidul său, trăia în capitală și,
ceea ce conta enorm, era vulcănean: ION GH. SARU. Nu era rupt de satul său natal și o bună

Gabi MAREȘ
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parte din vacanța de vară o petrecea la Vulcana, unde avea proprietatea lui. Mult mai în vârstă
decât Ion Gh. Mareș, avea, probabil, o bună părere despre acesta și, prin urmare,
disponibilitate de a-l ajuta în acțiunile de  modernizare a stațiunii balneare. Despre această
relație bazată pe respect reciproc și pe dorința de a ridica o localitate foarte modestă, dar cu
ape minerale uimitor de frecventate, la nivelul unei stațiuni balneare, aflăm din cele 17 scrisori
trimise de învățătorul vulcănean domnului Saru, la București, în perioada 1911-1914, pe care
Dinu Mareș, vărul meu, le-a recuperat de la urmașii acestuia și le-a făcut publice prin lucrarea
monografică realizată în colaborare cu primăria comunei – „Vulcana-Băi, 558”. Poate că au
fost mai multe asemenea scrisori. Acestea îmi sunt însă suficiente ca să înțeleg că în sat avea
opozanți pe frații Alexandru și Decebal Teodorescu, cei mai pricopsiți vulcăneni, fiind când
unul, când altul primar, sărind, probabil, „ca românul imparțial”, dintr-un partid în altul și
având serioase  protecții sus-puse.

Din Jurnal:

1925: 14-17  mai, 500 lei dat D-lui Alex. Teodorescu împrumut pentru pavagii;   27 mai, 30 lei
Bucurii lui Matei, o zi la prașila porumbului și ajutor la facerea băilor;   16 iunie, Primit de la Coana
Salomia la 1500 de nuci și prune opărite într-o pungă; 118 lei de la Coana Salomia pentru taxa de cură;
3000 lei luat pe 20 de băi de la Dl Balloș etc  

M-a impresionat întotdeauna condescendența cu care Ion Gh. Mareș îi privește și îi
numește pe vulcăneni sau pe străini în Jurnal. Femeile, dacă sunt localnice, au, imediat după
nume, atributul apartenenței tatălui (Veta lui Niță) sau a bărbatului (Bucura lui Matei), iar
dacă sunt venite la băi, au apelativul coana. Bărbații, ca în catalog, primesc inițiala tatălui
sau politicosul Domnul, foarte rar vreo poreclă. Scrisorile trimise Domnului Saru dezvăluie
însă, pe lângă supărarea determinată de conflictul apărut între două grupări formate în
comunitate cu privire la administrație, și un limbaj de o vehemență pe care nu ai bănui-o din
citirea  Jurnalului. Este drept că acestă corespondență este veche cu mai bine de un deceniu.
Între timp, atât Ion Gh. Mareș cât și țara trecuseră prin război. Se schimbaseră atâtea lucruri,
nu numai vârsta învățătorului de la Vulcana!

Câteva citări din aceste scrisori pot fi lămuritoare pentru starea de spirit a tânărului
învățător. Foarte prompt în luarea măsurilor care se cereau în sprijinul acțiunilor înnoitoare
de la Vulcana, pare și iute la mânie, ceea ce se simte din atributele folosite pentru numirea
opozanților: „logofeți” (cu sensul de slugi), „fonfi”, „rahardele”, „căzături”. După 14 ani
de la aceste evenimente, într-un document intim, cum este  jurnalul (ca și corespodența, de
fapt), referindu-se la o persoană incriminată în scrisori, notează politicos „Domnului Alex.
Teodorescu”. Mânia trecuse, Ion Gh. Mareș făcuse războiul cel cumplit al întregirii neamului,
avea o altă poziție și susținere în administrația locală și, nu peste mult timp, avea să fie și
președinte al consiliului județean.

„De câtva timp, logofeții localnici se laudă în gura mare c-au venit ai lor la putere și că
într-o săptămână vor dizolva consiliul. Intrigat de această sfidare a logofeților, care până
alaltăieri erau conservatori sadea, până mai ieri, democrați sadea și acum liberali din creștet
până în tălpi, am căutat să am explicații cu șefii partidului nostru încă din prima zi de după
sărbători. De aceea, astăzi de dimineață, în două sănii, am plecat la T-viște cu Primarul,
Roșu,  Ion Oproiu, Dumitru A. Oproiu, Dumitru F. Oproiu, Ilie Popescu. Îndată ce am ajuns
la T-viște, m-am dus singur la Dl. Atanasiu, unde am găsit sosiți înaintea mea pe fonfi.[...]

Întrucât administrația comunală este formată din băieți tineri, cinstiți și pricepuți, eu
personal nu admit nicio schimbare, pentru că aceste elemente nu pot fi înlocuite cu altele mai
bune. Sunt sătul de logofeți, de rahardele și căzături care nu țin socoteală de această nevoie
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a localității și de dorința mea de a avea în demnitățile comunale oameni cinstiți. Este posibil
ca eu să cad învins de propriul meu partid.

În  scrisoarea datată  23/XII -1912, Ion Gh. Mareș îi scria prietenului său ce s-a întâmplat
înainte de Crăciun  la Vulcana:

„La 21 decembrie a venit la Vulcana Prefectul în ancheta pentru dizolvarea Consiliului.
Dtru Gh. Oproiu a susținut o reclamație cu atâtea puncte de acuzație, încât m-am îngrozit, și
toate întemeiate. Eu n-am știut mai nimic din ce știa Oproiu despre primar [...]”. Sunt câteva
acuzațiuni la care, dacă nu renunță Oproiu, Alex. Teodorescu e amenințat să facă pușcărie.[...]
Astăzi a venit comunicarea că primarul este revocat în mod provizoriu.

La sfârșitul lui ianuarie 1913, trimite vești Domnului Saru. Este trist și într-o stare de
nesiguranță:

„La Vulcana nu este lupta dintre două curente potrivnice din punct de vedere al
principiilor, ci este lupta dintre curentul binelui și răului. Așadar, noi nu putem să facem pact
cu răii. În cazul că Dl Prefect dizolvă Consiliul, să se stie că n-a făcut pe placul tuturor, ci pe
al fonfilor, care pe noi ne-au nedreptățit. În deosebi eu nu vreau cu reputația mea, mare sau
mică, să reabilitez și să spăl de murdării pe jigodiile cu care aș fi invitat să fac pace”.

În aproape toate scrisorile, opozanții Teodorești sunt numiți fonfi. Probabil era o trăsătură
de familie, căci la un moment dat pomenește de Fonfea ăl bătrân. La urma urmei a fi fonf nu
e o problemă de moralitate. Și apoi, poți să-i spui unuia „fonfule” fără să ajungi la tribunal,
fiindcă însușirea e la vedere, dar ca să-i zici „hoțule” ai nevoie de martori și dovezi. Da, dar
învățătorul știa, fără îndoială, că a fost cineva care asocia defectul acesta de vorbire cu
imoralitatea. Eminescu! Cum să nu te duci cu gândul la satira eminesciană? „Încât fonfii și
flecarii, găgăuții și gușații,/ Bâlbâiți cu gura strâmbă sunt stăpânii astei nații”. Tata-Mare știa
bine „Scrisoarea III”. Filareta Ionescu, măritată cu Longin Ionescu, nepot de soră al Mamei-
Mari, a fost eleva bunicului. Povestea pe care i-a spus-o Cicăi este că le-a dat copiilor de
memorat un fragment din poem. Când a verificat ce au învățat aceștia, la episodul bătăliei de
la Nicopole, nu i-a venit să creadă ce aude: „Papa cu-a lui trei cocoane puse una peste alta”.
Bietul copil! Bănuiți cum s-a terminat momentul despre tiara din poem, dacă Filareta Ionescu
își aducea aminte de el după vreo șapte decenii de la terminarea școlii primare.

Din întreaga situație conflictuală din Vulcana acelor ani, se desprinde un chip, un bărbat
mai în vârstă, față de care Ion Gh. Mareș își exprimă toată considerația – DUMITRU GH.
OPROIU. În scrisoarea din 11 mai 1914, îi spune Domnului Saru: „Eu n-am niciun amestec
în inițiativa luată de Nenea Dtru Oproiu. Mă simt însă mândru că el este din satul nostru și
din cercul nostru și că propunerea lui venită la timp a avut atâta răsunet în toată țara. Ce se
mai vorbește de această afacere prin București?

Ca să convingă autoritățile județene asupra punctului său de vedere privind administrația
locală, Ion Gh. Mareș a plecat la Târgoviște cu doi vulcăneni având numele de Dumitru
Oproiu. Distincția o făcea inițiala tatălui. Nu cred însă că greșesc când spun că Dumitru Gh.
Oproiu, despre care este vorba în scrisori, este altul decât cel ce, în două rânduri, a administrat
ca primar Vulcana-Băi, a devenit țărănist în 1926, când s-a creat Partidul Național Țărănist și
care era poreclit Ali Pașa, poreclă transformată, prin proastă pronunțare, în
Halipaşa/Halipu/Halimu. Strănepoţii lui sunt recunoscuţi şi astăzi după această poreclă.

*

O iarnă care se grăbește să plece și un Paște care va sosi mai devreme anul acesta.
Dimineți încă reci, nopți cu foc zdravăn în sobă, dar miezul zilei este cald și înserările
minunate. Salcia mea pletoasă e gata să înverzească, zambilele, coprinele, ghioceii albi și
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galbeni, liliacul sălbatic adus de Anca din pădure, primulele colorează o bucățică de grădină.
Uimitoare sunt acum părăluțele: sute de capete albișoare se îndreaptă în fiecare dimineață
spre soare. Primăvara e pe cale, deși, de la Podu’ ăl Mare, Leaota și Bucegii se arată cu vârfuri
albe, albe. Dar spectacolul cel mai frumos este cel sonor. Cu o punctualitate regală, chiar în
clipele când se crapă de ziuă, începe ciripitul mărunt, dar stăruitor al păsărilor cerului. Când
s-a oprit, știu că e lumină.

Pe vremea când primăriile se transformaseră în sfaturi populare, Tata, ca și celelalte cadre
didactice, lua la rând gospodăriile satului ca să facă recensământul animalelor. Vasile Manta,
inteligent, cu simțul umorului, dar și pătimaș în ale băuturii, care n-avea nicio orătanie pe
bătătură, a tot răspuns cu „nu” la întrebările despre cai, vaci, oi, porci. „Păsări ai, neaVasile?”
„Da! Păsări am!”, a răspuns omul cu toată seriozitatea. „Curci, rațe, găini? De care sunt?”.
„Păsările mele sunt cam cerești.”, a zis nea Vasile, uitându-se cu zâmbet poznaș la Tata, care
tocmai se pregătea să scrie. Au râs amândoi cu poftă. Lui cam din răspunsul omului, Tata îi
găsea tot felul de interpretări și pentru acest cam îl avea la inimă pe nea Vasile Manta. 

Păsările cerești îmi oferă de dimineața până seara cântări pe care nu le-am luat în seamă
până acum. O pasăre, nu știu care, cheamă, o singură dată, cu un  fluierat în patru note
descrescătoare, pe care nu l-am mai auzit. Vrăbiile însă ciripesc toată ziua. Guguștiucul îmi
amintește de Sebastian Papaiani. „Știi ce zice pasărea aia? întreabă Mama-Mare. Și tot ea
răspunde: „Copilul, Profiroo!”. Și vocea ei se duce în sus și în jos, imitând cântecul graurului.
Printre crenguțele cuișorului se zbenguiesc ciripind pițigoii. Ciocănitoarea vrea mâncare:
lovește cu zgomot tulpina uscată a zarzărului. În vârful teiului s-a așezat, croncănind, corbul.
Curând îi apare perechea cu care se îndreaptă spre pădure. În sfârșit, mierloiul își cântă
dragostea pe o melodie inconfundabilă.

În a doua jumătate a lui martie, dacă vremea se încălzește, apar în grădini florile de
primăvară, iar în pădure găsești, pe sub frunze uscate, măseaua ciutii, viorele, floarea Paștelui,
pupezele și, mai rar, câte un ghiocel sau liliac sălbatic. Anul trecut, Anca și-a dus fetele în
pădure să le arate acolo, în culcușul lor, florile primăverilor ei vulcănene. Le-a găsit greu,
tocmai Pe Vale la Izvor, căci, orfane de copacii tăiați fără milă și negăsind-le ocrotirea, s-au
împuținat și ele.

Măseaua ciutii era adusă acasă prima dată din an, numai dacă adunam un buchet mare,
fiindcă altfel mamele se supărau și nu-l primeau în casă. Exista superstiția că, în primăvara
respectivă, cloștile vor scoate atâția pui câte fire de măseaua ciutii sunt aduse acasă. Și cine
n-ar fi vrut să aibă curtea plină de pui, care asigurau toată vara fripturica? Floarea Paștelui o
adunam pentru Vinerea Mare, când, înainte de Prohod, ne duceam la biserică să umplem
altarul cu ele și „să trecem pe sub masă”. Niciunul dintre noi n-ar fi ratat  momentul! Apoi,
până la slujba prohodului, pe drumul dintre biserică și cimitir, e un du-te – vino cum nu vezi
în alte zile. Bătrâni și copii, femei și bărbați se supun acestui ritual de cinstire și aducere-
aminte a celor morți. Ritualul implică neapărat bătrâni și copii, bunici care au într-o mână
snopul de lumânări ce vor fi aprinse la căpătâiul celor duși din neamul lor, iar cu cealaltă
strâng mâna unui nepoțel, ce, la rândul lui, are grijă să nu piardă florile ce vor fi puse pe
morminte. Se transmite astfel datoria și respectul față de înaintași. Oamenii se duc grăbiți,
bucuroși că vor întâlni neamuri și prieteni plecați din sat și veniți acum, special, pentru acest
pelerinaj la morminte. Rar auzi pe cineva jelind un mort. Asta s-a făcut cu o zi înainte, de Joia
Mare, când sunt pomeniți morții, se împart colaci și colivă, iar mormintele sunt stropite cu
vin sfințit. E lume multă, unii se întâlnesc după ceva vreme, se  îmbrățișează, vorbesc tare.
Alții, care n-au mai fost de mult aici, caută morminte care par a se fi ascuns pe undeva. La
întoarcere, se formează grupuri, grupuri, vorbesc tare, se mai opresc uneori – neamuri, prieteni,
consăteni care se întâlnesc numai la ocazii rare.
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Ați înțeles desigur: asta era cu mult timp în urmă. Acum bătrânii se duc singuri la cimitir,
copiii sunt puțini, florile de pădure au fost înlocuite cu buchete din Olanda, cumpărate de la
florării, iar drumul este parcurs cu mașina. „Veacul înaintează”.

Merg cu Mama-Mare la cimitir și urcăm poteca printre brazi până la morții noștri. Punem
flori și aprindem lumânări. Ea vorbește liniștit, fără lacrimi în glas, despre părinții ei adevărați,
despre cei adoptivi și despre Tata-Mare. Păstrează o lumânare și câteva flori și coborâm poteca,
îndreptându-ne spre un monument funerar vechi și frumos. Citesc: Ion Gh. Saru, institutor.
Este gestul  de recunoscință al  bunicii mele pentru omul care a ajutat-o  într-un moment greu
pentru familia ei. Ion Gh. Mareș era pe front în timpul Primului Război Mondial. O lăsase cu
cinci copii, pe care îi creștea cu ajurorul părinților ei. Ion Gh. Saru, care era atunci revizor
școlar al județului Dâmbovița, a chemat-o pe bunica, a întrebat-o cum se descurcă și i-a dat
un ajutor bănesc ca să iasă deasupra nevoilor în perioada grea a războiului.

Cica a cules floricele din luncă, a luat-o pe Sabina, nepoțica ei care avea vreo trei-patru
ani, și, ținând-o de mână, a dus-o să cunoască mormintele strămoșilor. Îi vorbește mult, pe
înțelesul copilului, dar, fără îndoială, e greu să fii mic și să ți se pretindă să știi povestea cu
cimitirul. Cica pune florile, aprinde lumânările, și, deodată, aude glasul subțire al copilului
cântând: „Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Laa muulți aaani!”

Mădălina și Anca au însoțit-o pe Mama ca să pună flori și lumină la morminte.
Am mers și eu cu Adela, îndeplinind ritualul transmis de la bunică la nepoată și am păstrat

și eu o lumânare. „Pentru cine?”, întreabă copilul. „Pentru Domnul Profesor. Domnul
GHEORGHE OPROIU. A fost profesorul meu și al mamei tale. Vom pune acolo o lumânare
aprinsă de câte ori vom veni la cimitir.” „De ce?” „Pentru că și eu și Mădălina, ca mulți
alții, am primit lumină de la el”.

*

Probele scrise la examenul de admitere la Facultatea de Filologie a Universității București
le-am dat, în 1956, într-o sală amenajată pentru cursuri la Palatul Șuțu, astăzi Muzeul
Municipiului București. Eram mulți candidați, țara avea nevoie de o intelectualitate nouă, cea
veche zăcea în închisori sau sub pământ. Supravegherea era făcută de un singur profesor și
de  câțiva studenți din ultimii ani. Verificarea identității a făcut-o profesorul. Când a ajuns la
mine și a citit „Vulcana-Băi”, m-a întrebat dacă îl cunosc pe profesorul Gheorghe Oproiu. Îi
fusese coleg de facultate, unul dintre cei mai buni. Putea să rămână în învățământul superior.
„Transmite-i sănătate din partea lui Valentin Lipatti”. Îmi străluceau ochii de bucurie. Eram
așa de mândră de profesorul meu! Spre rușinea mea, în acel moment, nu știam nimic despre
marele pianist Dinu Lipatti și nici nu bănuiam că peste ani voi citi cărțile profesorului Valentin
Lipatti.

Cred că am fost în a treia serie de ciclul doi, cum, după model sovietic, era numit
gimnaziul atunci. Clădirii vechi a școlii i s-au adăugat altele două. Ne-au venit colegi noi de
la Vulcana de Sus, mai ales băieți. Multe dintre colegele mele din primară au rămas cu patru
clase. Pentru elevii din satul vecin, s-a amenajat internat la Revai, o vilă în care  proprietarii
locuiau, din când în când, vara. Bineînțeles a fost și cantină. După ce Tata, care era director,
a făcut toate acestea, a fost înlocuit. S-au găsit și profesori. Treceam încă o dată prin „formele
fără fond” din vremea lui Maiorescu.

Gheorghiță Oproiu, fiul lui Dumitru Gh. Oproiu, absolvent universitar de limbă franceză,
a venit profesor la școala din satul lui natal când eu începeam clasa a V-a. Anii cei mai buni
îi petrecuse în spitale și sanatorii TBC. Boala s-a extins în familia cu mulți copii a lui Dumitru
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Gh. Oproiu. Am avut norocul de a-mi fi diriginte. Pentru că nu putea preda franceza, singura
limbă străină admisă în clasele acestui ciclu fiind rusa, predată la Vulcana în condiții jalnice
de un agronom care nu știa bine nici rusește, nici românește, am învățat cu domnul Oproiu,
printre altele, chimie. Când am intrat la liceul din Pucioasa, profesorul Oproiu fusese transferat
acolo și preda tot chimie. Așa se face că, pentru mine, lecțiile de chimie erau cele mai plăcute.
Numai că în ultima clasă de liceu, profesorul nostru și-a găsit un post de chimist la
Termocentrala de la Doicești, care îi asigura și locuință confortabilă. După plecarea lui, chimia
nu mai avea niciun haz pentru  mine. Peste vreo 15 ani de Doicești, Sebi, atunci inspector
școlar pentru limbi străine, l-a determinat să se titularizeze  pe catedra vacantă de limba
franceză de la Liceul „Ienăchiță Văcărescu” din  Târgoviște. Mădălina, l-a avut profesor de
franceză.

De ce această cale sinuoasă pentru un om de excepție ca profesorul Gheorghiță Oproiu?
O boală teribilă, tuberculoza, căpătată în anii de liceu, a frânt aripile unuia dintre cei mai
înzestrați fii ai Vulcanei din generația lui. În 1982, când a aflat că doctorul Gh. I. Mareș a
murit, a găsit o cale de a transmite condoleanțe familiei, scriindu-i Mamei. Pentru mine,
scrisoarea aceasta este un emoționant document cu nume și chipuri de oameni dragi, din care
aflu, cu mare tristețe, cât de greu este  să  trăiești renunțând la idealuri.

„Trăgându-mi eu însumi seva de viață din forța vitalizantă a aceluiași pământ al
Vulcanei, mă simt cu atât mai mult părtaș la durerea pe care o încercați cu cât, pentru mine,
doctorul Gheorghe I. Mareș, pe care-l cunoșteam de mai bine de 40 de ani, a însemnat un
înaintaș de prestigiu pe calea afirmării intelectuale și, în multe privințe, un model posibil.
Înainte de a fi fost încercat de suferința care mi-a umbrit idealurile de viață, mi-am dorit să
devin medic militar și așa am ajuns în 1939-1940, la 17 ani, la liceul militar din Craiova,
unde visele mele s-au năruit repede. S-au năruit, dar amintirea lor rămâne.[...] Sunt câțiva
ani de când l-am întâlnit ultima oară. Mă aflam la Institutul de Ftiziologie din București,
unde starea șubredă a sănătății mele mă obliga să-mi caut o alinare și o posibilă reechilibrare
fizică. Aflând de necazul meu, mi-a făcut o vizită, prilejuindu-mi bucuria revederii după foarte
mulți ani și întărindu-mi încrederea în
depășirea momentelor de deprimare[...]
Alăturându-l firesc, în inima mea și a soției
mele, de prestigiosul dascăl Virgiliu Mareș,
coleg mie prin profesie, îi înscriu în aceeași
aură de aleasă prețuire, pilde de viață
activă închinată binelui obștesc”.

Domnului  profesor  Gheorghiță
Oproiu, cum i se spunea în sat, am a-i
mulțumi pentru că mi-a oferit un model de
dascăl; însă și pentru că a descoperit că am
o anume înzestrare: declamam frumos. La
îndemnul lui, am devenit recitatoare,
evident, amatoare. Dar bună. Foarte bună.
De premiul  întâi al fostei regiuni Ploiești,
în Concursul Național „I. L. Caragiale”.
Nici măcar n-am încercat să dau admitere
la IATC. Dar cele două daruri primite de la
profesorul Gheorghiță Oproiu mi-au folosit
toată viața.
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O soluţie de compromis? 

Fac ce fac şi mă contrazic cu Matache. Îi spun
ce am auzit la radio zilele astea, că s-au închis
minele de cărbune de la Uricani şi Paroşeni  şi că
astea erau ultimele din Valea Jiului care mai
funcţionau.

– Chiar ultimele?
Întrebarea lui Matache e un semn că vrea să

mă provoace.
– Ştii ce? După ce am auzit ştirea la radio, am deschis calculatorul ca să aflu cum apare

ştirea în presă. Poate nu-ţi vine să crezi. Din 1994, când s-a închis mina de la Lonea, celelalte
au avut un program de închidere bine gândit.

– Iar începi cu presupunerile? mă întrerupe Matache.
– Nu sunt deloc presupuneri. Scenariul a prevăzut închiderea unor mine la intervale de

4-5 ani, ca să nu se creeze tensiuni sociale. În 1999 s-au închis minele de la Câmpul lui Neag
şi Petrila Sud, iar în 2003 cea din Dîlja.

– Văd că eşti bine documentat.
– Cu tine nu pot să fiu altfel. Pe urmă s-au micşorat intervalele de închidere a minelor

pentru că au văzut că nu se revoltă nimeni. Le-au închis minerilor gura cu salarii
compensatorii. În 2004, mina din Velea de Brazi, în 2006 cea din Aninoasa.

– Şi asta se numeşte gândire economică?
– Probabil. Au mai trecut nişte ani şi s-a crezut că gata, atât a fost. Care mineri au acceptat

să facă naveta au mai lucrat la Petrila, dar s-a închis şi asta în 2015. Cine a zis că Valea Jiului
e Valea Plângerii n-a minţit.

– Poate a fost un răspuns al autorităţilor la evenimentele din 13-15 iunie 1990.
– Nu cred. Pe măsură ce dispărea industria consumatoare de energie electrică şi de

cărbune cocsificabil, menţinerea în exploatare a minelor devenise un nonsens.
– Aici te contrazic. De cărbune cocsificabil a fost nevoie tot timpul.
– Iar mă provoci. De cărbune cocsificabil a mai fost nevoie atâta vreme cât au mai avut

furnalele ce topi. Nu atât minereu de fier, că nici minele astea n-au dus-o mai bine,  ci
“mormanul de fiare vechi al industriei româneşti”, cum s-a exprimat primul ministru în 1990.

– Vorba asta n-a dat de gândit nimănui. Vina e colectivă.
– Ce puteam face? Ne luase valul revoluţionar. După ce s-a terminat şi cu astea de topit,

investitorii străini au închis combinatele siderurgice. Despre ce industrie naţională să mai
vorbim dacă din Guvernul instalat în 1990 au dispărut ministerele metalurgiei, construcţiei
de maşini, minelor, geologiei şi încă vreo câteva.

Teodor OANCĂ
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– Chiar aşa a fost? N-am urmărit. Pare totul premeditat.
– Caută pe internet şi te lămureşti.
– Eu ştiu un lucru, zice Matache, în tot timpul acesta la care te referi, noi, românii, n-am

avut alt obiectiv decât să intrăm în Europa. Nimeni nu şi-a pus întrebarea privitoare la preţul
pe care îl vom plăti. Ca să se urgenteze îndeplinirea cerinţelor impuse, guvernanţii noştri şi
pătura noastră de capitalişti de cumetrie, cum i-a numit cineva,  au avut mână liberă la orice.

– Parcă am fost legaţi la ochi. Tragic e că nici acum nu putem spune ”Dă, Doamne,
românului mintea cea de pe urmă”.

– Lucrurile par foarte complicate, zice Matache oftând. Când cu diferite prilejuiri vine
vorba de realităţi de genul acesta, când trebuie să reflectăm asupra celor trăite, se scot de la
naftalină  ba crimele de la Revoluţie,  ba procesul cu mineriada din 1990. Crezi că astea toate
sunt întâmplătoare? În contextul felului cum se actualizează, eu le consider diversiuni. Sunt
destui care agită spiritele, ridicând glasul şi cerând să se facă dreptate. Pentru ei nu există şi
altă dreptate?

Face Matache ce face şi mă duce la vorba lui. Îmi vine să-l întreb cu ce acoperim lipsa
forţei de muncă medie şi înalt calificată, care a luat drumul străinătăţii, dar mi-e teamă de un
răspuns tot atât de dureros, ca multe altele: cu asiatici, dacă le convine.
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Declinul clipelor

O, minune, o, dulceață vie, scot apă 
din pergament și din ochii tăi...gândul e dulce, 

dar lacrimile au sare...și se preling spre 
Marea Caraibelor...și răsărit...

* * *
Închid televizorul, sursă de zgomot și de știri jalnice. Parcurg fugar paginile unui ziar

plin de previziuni sumbre și analize economice. Noaptea este senină. Ies pe balcon să privesc
stelele care îmbracă întunecimea cerului și îndelunga mea așteptare. Așteptare fără acțiune!
Am aceeași stare, la fel de abulică ca în multe alte nopți. Ce aștept? Cu siguranță, schimbarea!
Acea alchimizare a lumii, spre care tânjim toți, și pentru care eu nu mă simt în stare să fac
nimic, decât să plâng în eul meu profund și să strig. Lașitate, neputință, necredință, haos!
Plumbul nu se va transforma nicicând în aur!  Dumnezeu ne-a dat tot ce trebuie ca să fim
fericiți. Noi ne alegem crucea, ridicată odată de Iisus!

Sunt după un lung șir de gărzi și după numeroase dezamăgiri de tot felul. Flori de salcâm.
Mai. Inima mi-e din nou sleită. Iunie. Îmi doresc acest drum pe cărări neștiute, ca pe o
evadare.Un câmp de maci ofiliți într-o lume nebună, nedreaptă, șireată...și bolnavă! Apoi,
încetișor, declinul clipelor! Tot ce mă înconjoară are prea multă suferință. Alte zile. Ochii
plecați pierd lacrimi ca un vas din care a sărit smalțul. Din depărtări, răsuflă apăsător tristețea
care se sparge în inima mea. Icoanele scapă lacrimi de mir. Pe străzi inspiri praf și mizerie
împroșcate de pitici arțăgoși și  de găști rivale.Clipe arse!  Ne-au fost omorâți Magii. Ei nu
mai vin în chip misterios, când copiii dorm, să le aducă păpuși de cârpă, soldăței de plumb
sau jucării de tinichea. Nimic nu rămâne neprihănit. O hărțuire plină de răutate a pus stăpânire
pe întreaga mea lume. Întrebarea de ce? nu poate fi decât una retorică. Război fără eroi, doar
cu trădători și învinși. Nechibzuință, ingratitudine, instinct nemuritor al războiului fratricid
dintre Cain și Abel, dintre viclenie și inocență. Întregul peisaj suspină de sărăcie lucie, boli
incurabile, tristețe fără margini.  Un sfert din populație a luat calea pribegiei. Țara mea a ajuns
un câmp de ciulini, zburătăciți de vânturile Levantului. Limba mea maternă mă doare. I-am
pus termometrul și e febrilă. Ea nu mai este dulcele grai de altădată în care unduirea silabelor
aducea un sens nobil direct în inima celui care ascultă. Iarbă culcată. Grâu secerat. Spice
căzute. Bucurie și emoție în ochi și în timpane, dar mai ales în suflet. Spirit liber și

Ecaterina  BOTONCEA
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zburător...limba mea... înfrântă....Îmi ridic ochii spre Carul Mare, despre care tata îmi spunea
că este plin de întâmplări esențiale... Da, aș vrea să mă întorc la epoca aceea în care poveștile
începeau cu A fost odată... Focul din mine, umbră adormită a pădurii. Apoi, încetișor, spre
toamnă...

Privesc pozele de pe perete...Mama...tata...s-au dus...Banda timpului, care nu se oprește
niciodată, i-a luat cu ea...Nici eu nu mai sunt tânără, deși spiritul meu ia uneori forme atât de
năvalnice...Dar banda merge! Ea nu știe să ia pauze și nu își trage sufletul niciodată... Ochii
își prelungesc șederea pe o imagine... eu și el...! Ce timpuri frumoase! În barcă, pe Herăstrău.
El vâslea iar eu mă amuzam. Peștii își ridicau spinările cu solzii argintii,  sclipind în soare...Mi
se pare că eram frumoși! Lumea ne întreba dacă suntem frați! Fire nevăzute, parcă dintr-o
bobină eterică, ne înfășurau energiile într-o explozie comună de viață! Știam să râdem și să
ne bucurăm de toate fleacurile, dar și să ne luăm la întrecere pe tratatele medicale...Eu eram
mai iute, el era mai așezat! Asta a fost! O adiere, un răsărit, o speranță! Astăzi mă îmbăt cu
amurgul unor depărtări boreale!

Capul mă doare. Rădăcinile răului mă acoperă. Simt că mă cuprinde mila și scârba, dar
și furia pentru încercările mele neizbutite! Au trecut  zeci de ani de când sufletul meu stă
închis într-o scoică.  Viața nu poate însemna izolare. Fie chiar și într-un ideal de frumusețe,
viața este stare de împărtășire! Gândurile, emoțiile, trebuie să vibreze de la unii la alții, ca
sunetele în orga unei catedrale... Mă revolt. Vreau să înviorez culorile lumii!

Dar glasul celălalt al dualității mele se înalță în mine aspru, și-mi spune... 
Ridică-ți ochii și înmoaie-ți sufletul în ceea ce vezi sus. Nu te ambala și nu te pripi! La

capătul fiecărui drum stă victoria, după cum la capătul cerului stau cei doi aștri, iar întrei ei,
lumina ce sparge întunericul! Și ascultă! Mulțimea nu vede magii și nu aude cântecele din
văzduh. Nu fii oarbă, nu fii surdă și nu sta aplecată peste silozurile oamenilor. Genomul uman
nu acordă decât trei la sută diferență între om și hamster, dar acel trei la sută face diferența
dintre pământ și cer. Te rog,nu fii hamster!  Muzica fină se ascultă mult  mai sus... Trei la sută
înseamnă conștiință pură!

Știu ce spui...Eu pot fi o formă...Dar formele sunt hainele pe care le îmbracă, provizoriu,
vidul...Toate ființele vii, ca și obiectele neînsuflețite,câmpiile, pădurile, munții și marea, sunt
forme trecătoare. Numai cerul albastru este metafora absolutului...sursa luminii pe care
conștiința trează o percepe...

A fost o zi cu soare, cer senin, și destul de frig. Mașina nu mi-a pornit la cheie, așa că am
lăsat-o în fața porții. Am ieșit pe jos, în oraș, după mici cumpărături, pentru că de multe ori
uit și să mănânc. Voiam apoi să ajung la un concert sau la o piesă de teatru. Orașul nostru are
o filarmonică proprie și actori minunați. Dar am văzut strada... Acolo, și la spital, cunoști
lumea... Acolo e proba esențială... Și ce să vezi? Cerșetori, mâncători de semințe, șolduri mari
și grase, balansate în pantaloni strâmți, sâni risipitori, nestăviliți de corsete ori sutiene, oameni
fără dinți sau care se scobesc în nas, rromi musculoși cu lanțuri de aur...Altădată nu priveam
hainele, care puteau fi roase în coate, ci doar oamenii, ochii lor vii, magnetici, lumina,
încercând să aflu ce se află în ascunzișul sufletelor... Ce aș putea vedea în acest amalgam
primitiv? Am renunțat la concert...și la piesa de teatru...Toate imboldurile mele zen, au rămas
încremenite!  Cum să alături muzica lui Mozzart, Chopin, Bach... sau o piesă a lui Ibsen...
unui asemenea peisaj...? Vidul este plin, iar plinul este vid... Din vid purced toate, cu care
suntem frați...
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Pacientul trist

Zori scânteietori. Ai auzit vreodată pasărea dimineții cum sparge timpul? Apoi... un măr,
o castană, un fluture, lovește ogeagul..!.Ah, știi? Nu e greu! Este un mic poem pe care ți-l
trimit de departe..

Luna iunie mă privește din calendar. Dau la o parte o pagină. Nu există încă în spital
miros pe care să nu îl recunosc. Știu când bolnavul are pneumonie, ulcer, diabet, sepsis.
Fiecare boală are gustul ei, culoarea ei, spectrul ei...Astăzi am mai vărsat o lacrimă...

Pendula de la ceas îmi anunță ora exactă. Ceva tresare în mine...Timpul! Aș vrea să îl
prind în eșarfa de la gât și să îi fixez o biografie...Arta biografiei, arta monologului, arta de a
privi lumea din spatele ei, arta de a nu plânge, uitându-te pe fereastră, arta singurătății care
ne mai rămâne...arta sinuciderii lente în vidul albastru...

* * *

Privesc Luceafărul cum stă de vorbă cu Luna, doi buni prieteni, așezați față în față. Ne
lăsam cândva fascinați de minți luminate și sensibile, iar sufletul nostru era cioplit de
sentimente calde și povestiri eroice, precum  vântul care suflă pe Caraiman, când soarele e
sus... Și vântul vorbea cu sufletul nostru, pentru că era cuvânt iar cuvântul era vântul de pe
Caraimanul nostru...dulce și blând... Am crescut naivi, dar onești, o turmă de oițe duse atunci,
în iarna aceea, la sacrificiu...Apoi am știut, în miile de nopți de insomnie care au urmat, că
vibrația acelor cuvinte și acelor fapte s-a dus...Cuvintele și faptele din lexicul nou au greutatea
moleculară a bombelor artizanale, care se aruncă de la unii la alții. Nici nu te omoară, nici nu
te lasă în pace. 

Da, stimabil contrapunct al meu, plâng! E ceva rușinos în asta? Biata limbă română e un
pacient trist. Stă captivă și rănită de omul nou, odată cu toată bucuria de a trăi frumos...Nu ne
mai rămânem decât noi înșine. Aș vrea să o smulg din gura lumii și să o ascund în sufletul
meu...  Un inestetic cimpanzeu a avortat cuvântul și l-a înlocuit cu cocoloașe de salivă aruncate
printre dinți...! Poți zice orice! Nu pot să nu plâng...În materie de limba română, nu cunosc
altă terapie decât lacrima, în care, eventual, pot spăla cuvintele...

Noaptea tace. Frunzele mestecenilor foșnesc dulce. Foxi mă vede abătută și mă lovește
cu codița. Se gudură la picioarele mele, apoi își ridică lăbuțele pe genunchii mei. O iau în
brațe și îi vorbesc la fel ca unui prieten bun. Ochii ei negri și perfect rotunzi așteaptă să mă
destăinui mai departe. Sigur, gândurile mele controverse intră în vibrație cu antenele ei
parabolice, ascuțite și mobile, care se ridică și se coboară la fiecare gest al meu.

– Offf, dragă Foxi, uneori am sufletul atât de greu...
Pe crengile de brad au coborât stelele.
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Basm radio-regal(ist)

„Basmul e o formă stilizată a visului.” 
(Solstițiu tulburat, Paul Georgescu)

Duminică, 21 martie 1965. Încă prima zi
(primele douăzeci și patru de ore) de primăvară
astronomică și chiar prima zi de zodie a
Berbecului, din prima clasă de școală, din prima
cameră a casei bunicii (luând-o de la nord la vale;

în aceeași ordine și primul pat, cel mare, de lângă primul aparat de radio – un difuzor -, acesta,
de altfel, nu doar primul, dar și singurul; bine, absolut cel dintâi, cronologic, fusese o drăcie
cu galenă și căști, însă asta ține de povestea familiei și de-al ei illo tempore, bașca de dibăcia
de cu o generație mai devreme). O generație mai devreme, pe când - cu o aproximație
nesemnificativă -, Corina își dorea să asculte Eine Kleine Nachtmusik venind pe calea undelor
de la Salzburg (oricum, pe atunci nu martie era, ci august – 12 august, o zi de joi, poate, dacă
nu cumva de luni -, și vremi încă suficient de liniștite pentru desfășurări nostalgice pe la vile
pierdute în pădurile magice dimprejurul Sinaiei regale), deși, cred, la mai bine de trei decenii
după ce Ștefan Valeriu ștergea calendarul și prognoza meteo și strica telefonul (pentru a nu
pierde vraja vânătorilor fictive de la vila Freischütz – a doamnei domnului Weber, păi, nu? -
, altfel de unde mici serenade? și de unde dulci depresii?), orice om sănătos la cap și (mai
ales) la simțire și-ar fi dorit să ajungă iute, cât mai iute la Civita Vecchia ori în oricare altă
cetate de dincolo de cortina fieroasă (de la fier? de la fiere? ciudat cum vremea și amnezia
preschimbă cele mai simple cimilituri în dileme…).

Așadar, duminică 21 martie 1965, la ora 8 a.m., când pe primul program al Radio
România ar fi trebuit să fie Teatrul Radiofonic pentru Copii (seara, pe la 8, parcă, era Noapte
bună copii și, puțin mai târziu, se putea auzi sirena Fabricii de ciment de la Fieni - de ce la
ora 21? presupun că dădea deșteptarea schimbului de la ora 22…-, sunet dublu cum mai
sfâșietor nu am auzit niciodată, ca lansat prin văile de sub Bucegi de o fanfară de conjunctură
îngânând uvertura Cuptor-ului bacovian.). Și nu era… Teatrul radiofonic, vreau să zic. Era,
în schimb, jale mare la difuzor, deși sub plapuma bunicii era tare bine. 

Minunat și admisibil egoism să rămâi sub plapumă – dacă vine să ți se culcușească alături
și o pisică, perfecțiunea este atinsă! -, în timp ce alții forfotesc primprejur, și să nu te arăți de
acolo măcar vreo câteva minute, ca să nu mai vorbim de-un basm întreg, pe care oricum îl
dormi, dar care se deapănă spre liniștirea timpanului și mulțumirea motanului.

Doru MAREŞ
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Și chiar nu pricepeam. Simptomatic weltanschauung schizofren. Bine, poza
Gheorghiudejului era ea deasupra catedrei și-a învățătoarei, că doar de-aia ajunsese Gerilă
(nu cel din Harap Alb) să-i tragă preșul de sub tălpile identitare lui Moș Crăciun. La școală.
Acasă nu, acasă preșurile erau confecționate din alt material. Vineri corpul didactic, pesemne,
părea in corpore cu coada-ntre picioare. Dacă nu mai țin minte, e pentru că nu mă putea decât
bucura neașteptata minivacanță (parcă așa a fost). Și totuși, de ce se dădeau ăia de ceasul
morții la radio, în loc să bage basmul? (Că doar motanul se băgase la locul lui, sub plapumă!) 

Nu știu cum, dar mi-era clar că despre adevăr se tace. Prin podul și prin unele dulapuri
din casa bunicii mai rămăseseră almanahuri (să fi fost Universul? Adevărul? Dimineața?
altele?) care, pe primele pagini, aveau fotografiile întregii Familii Regale, de la Carol I și
Elisabeta până în prezent (în prezentul cel mai adevărat, poate singurul, cel dinlăuntrul
basmului – mi-o spun revăzând seria de filme după romanele lui Tolkien, cu elfii, gnomii,
goblinii și hobiții lor, și cu gândul la cele după Cronicile din Narnia ale lui Lewis). Or, în
acest prezent, regii erau vii, erau toți, erau în pozele din almanahuri, din cărțile de citire de
dinaintea și de după Marele Război, din Realitatea ilustrată și din câte mi-or mai fi căzut sub
ochi, erau așa cum trebuiau să fie în realitatea poveștii (și în realitatea cealaltă, pe care o
suportam cum suportasem, cu toată trauma și bocetele, obligația scrisului cu tocul plus kitul
de utilizare, ceva între Fecioara de fier și Leagănul lui Iuda: călimara, cerneala, sugativa,
petele pe tot ce ieșea-n cale, foile rupte din caietul de teme și admonestările în consecință –
cred că de atunci detest din toată inima scrisul „de mână”), erau de încredere, cum să zic, și
frumoși (bine, în adolescență, inevitabil, am fost îndrăgostit de Principesa Ileana – târziu,
mult mai târziu aveam să aflu că, pe când îi admiram imaginile, era deja Maica Alexandra),
erau ca mine din acea realitate. 

Cam așa, pesemne, fusese Făt-Frumos când era mic, ca MS Regele Mihai în prima
domnie, nu ca-n ilustrațiile din cartea lui Pancu-Iași. Marele Voievod de Alba-Iulia avea să
mă motiveze peste câțiva ani, când ajungeam și eu la aceeași vârstă și când, cum ziceam,
contemplam imaginile Principesei – tatăl meu zâmbește: „Și noi, toți ofițerii, eram îndrăgostiți
de ea, dar asta era acum… zeci de ani, măi!” 

Uite că greșea: în perpetua plasă de siguranță a basmului prezentul e continuu. Care zeci
de ani? Care ani? Chiar dacă în duminica aceea de martie am rămas fără povestirea radiofonică
– motanul știa el ce știa, torcând din adâncurile marine de sub plapumă. Stilizându-și acolo
visul în care parte eram, fără îndoială, și eu. Chiar dacă la radio jalea cutremura membrana
difuzorului. Deși, ce naiba, doar nu murise vreun rege, ci doar dăduse colțul insul din poza de
deasupra catedrei…

La drept vorbind, ce e aici ficțiune, în cel mai detestabil (poate singurul de acest fel) sens
al cuvântului? Casa bunicii? Nu. Patul cel mare de lângă soba care reîncepea să se-nfierbânte?
Nu. Mâțul torcător? Nu. Păretarele pe care se alergau cele două veverițe, una roșcată, alta
cenușie, prinse de elevii Natei ca să nu mi se veștejească mugurele ecologist? Nu. Pleiada de
Majestăți și Altețe Regale? Nu. Faptul că albinele au regină. Nu. Președinte? Nu. Bocitoarele
radiofonice din acea duminică? Ei bine, da, cu tot ce reprezentau. Cum să nu fi preferat
realitatea basmului, ficțiunii date drept realitate? 

Luni, 1 ianuarie 1979. Oboseala mohorâtă, după unicul revelion în afara unui spațiu
protejat, unde, cu vreun ceas înaintea miezului nopții, să se poată asculta mesajul regal
transmis de Radio Europa Liberă. Așa, am văzut cum arată un Revelion Studențesc marca
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tinereto-comunistă. Una dintre cele mai abitir probe de plictis și stupiditate la care-am fost
martor. Ever! Plus, bubuind din boxe, mesajul de la TVR al Ceaușescului. La vreun an
diferență (curiozitatea poate fi uneori morbidă – totuși, greșelile grave, odată făcute, numai
așa am învățat să nu le repet), pe la 3 dimineața, la Polivalentă, la un Cenaclu Flacăra, bardul
de la Bârca obligându-ne să ne ridicăm toți cei câteva mii, pentru a-i lăuda vecinul de la
Scornicești. Nimic de basm aici, doar memoria/mărturia unui timp scabros.

Mergem în marea de oameni, pe Victoriei, spre chei. Și-apoi în sus, spre Patriarhie. Ani
în șir, imaginea Regelui, din fotografii, decupată de glasul radiofonic. O ființă care mi se
asambla pe dinlăuntru. O voce a echilibrului, a artei de a persuada supraviețuirea. Glasul
Regelui mai mult decât Discursul Regelui. Și nu mai puțin. O Heilige Nachtmusick care
rămâne să stilizeze visul nu de la Salzburg, ca-n Jocul de-a vacanța, ci din bătăile inimii și
din pulsațiile fiecărui loc pe care l-am încărcat și care mi-a răspuns cu sens, culori, forme și
sunete, sensibil ca-n Jocul de-a speranța.

Pentru ca visul să stilizeze o formă rezultată a basmului. Și să nu o lase de izbeliște.
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Concert pentru pian și orchestră

Înşirat pe malurile râului, oraşul, vechea curte
domnească a Basarabilor, loc de odihnă şi ocrotire
a ultimilor regi ai ţării, se târa într-o leneşă
existenţă, tulburată doar de pelerinajele de
sărbătoarea Sfintei Maria la mănăstirea clădită de
meşterii mari. Autocarele cu turişti făceau escale
scurte la biserica Domnească şi la mănăstire, în
goana lor spre muntele străjuit de cetatea unui
domnitor vestit  pentru cruzimea lui. În timpul

vieţii îşi trăgea duşmanii în ţeapă, după moarte bea sângele unor gură-cască. Povestea prinsese
bine la turiştii naivi doritori de o posibilă întâlnire cu el. Oraşul îşi păstrase farmecul de
odinioară, monştri de beton şi sticlă se opriseră la intrările lui şi aşteptau semnarea unor hârtii
care să dea frâu liber cotropirii hulpave. Locuitorii intraseră în apatie, indiferenţa faţă de ziua
de mâine le dădea o somnolenţă bolnăvicioasă. Starea lor se transmisese şi caselor, multe
dintre ele se scorojiseră, se gârboviseră, semănau cu stăpânii lor, oameni în general în vârstă,
cei tineri, plecaţi unii peste mări şi ţări în căutarea febrilă a ceva mai bun, mai trainic, mai
stabil, îşi aduceau aminte de neamuri şi de oraş în vacanţe sau în cel mai fericit caz  la sfârşit
de săptămână. În restul zilelor străzile erau pustii, trecătorului străin i se părea că a pătruns
într-un oraş ai cărui locuitori au fugit din faţa unui pericol, pe care el, nou sosit, ar putea să-l
întâlnească.

În serile lungi de toamnă încăpăţânată, câteva familii se strângeau în restaurantul Irinei
Lăzăroiu, la un ceai, o partidă de biliard sau de whist. Clădirea, la câteva sute de metri de
Biserica Domnească, pe strada principală care făcea legătura între mănăstire şi gara nostalgică
datând din  timpul primului rege al ţării, păstra arhitectura de la începutul secolului trecut.
Veranda mare de la parter se transforma vara în terasă. Sala principală avea un separeu cu o
masă de biliard înconjurată de măsuţe mici, negre, pentru jucătorii de remy, table sau cărţi. 

Mijlocul de octombrie păgubise de frunze copacii de pe strada principală. O bură rece,
sâcâitoare m-a făcut să strâng cordonul pardesiului  şi să mă grăbesc spre restaurant, îi
promisesem patroanei, Irina Lăzăroiu , că o voi ajută în seara aceasta. Nu era pentru prima
oară, serile de sâmbătă şi duminică aduceau mulţi clienţi în local, doamna Irina şi cele două
fete făceau cu greu faţă comenzilor clienţilor casei. O ajutam când aveam timp, strânsul de
pe mese al farfuriilor, paharelor, spălarea lor îmi aduceau la sfârşitul serii câţiva bani peste
salarul meu destul de mic pe care îl primeam de la Casa de cultură. Doamna Irina mă aştepta
cu nerăbdare. Localul era plin, se plătiseră pensiile, cei care mai lucrau pe undeva luaseră
salariu.

– Bine ai venit, dragă, le lăsăm pe fete în sala mare, tu te vei ocupa de cei din separeu !
Te va ajuta şi Gică. 

Gică era barmanul, o rudă a patroanei.

Nicolae RADU
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În separeu se strânseseră cunoscuţii. Aproape toţi. Câteva doamne jucau la una dintre
mese, whist. Dirigintele de poştă cu directorul gimnaziului erau la masa de biliard, şeful de
gară şi Tache bancherul aruncau cu zarurile în cutia de table. Ultimii au sosit Lucian,
profesorul de muzică, împreună cu Dorel, un pierde-vară, care apărea acolo unde simţea că
îi va pica ceva de băut. Lucian ridică deasupra capului mâna dreaptă. În ea ţinea, ca pe un
trofeu, un sul de hârtie.

– Domnilor şi doamnelor !
Vocea lui puternică aduse linişte în separeu, dar şi în camera alăturată a cărei uşă

profesorul o lăsase deschisă. 
– Am plăcerea să vă anunţ bomba acestui an !
Toate capetele s-au întors curioase spre el                
– Dar mai întâi… 
Tuşi teatral, apoi strigă spre barmanul apărut în pragul uşii.  
– Gică ! Adu-mi repede o mastică !
– Imediat, dom’ profesor !
Şi se ţinu de cuvânt. 
Lucian sorbi tacticos o gură din paharul cu mastică. Îi privea cu un zâmbet misterios pe

cei din jur, prelungindu-le şmechereşte curiozitatea. Se plimba printre mese, fără grabă,
cercetându-i cu priviri viclene. Când socoti că a sosit momentul, începu cu glas apăsat, fără
a-şi opri plimbarea prin cameră.

– Leon Gregoriade va concerta în oraşul nostru !
Câteva clipe ai fi putut auzii paşi păianjenului spre plasa uitată de mătura gospodinei .

Apoi, neîncrederea  îi cotropi pe cei din jur.
– Fugi, dom’ne d-aici !
– Ce să caute Leon la noi !
– Lucică, ai băut ceva băiete ?!
Lucian se opri, uitându-se la ei sfidător. Zâmbetul nu i stinsese de pe buze.
– Nu mă credeţi, ai ! Atunci priviţi !
Desfăcu brusc sulul de hârtie. Era un afiş galben, cu chenar maro. Continua să vorbească

în timp ce se oprea la fiecare masă.
– Priviţi, citiţi, adulmecaţi ! E proaspăt tipărit, nici nu i s-a uscat bine cerneala. L-am

luat de la băieţii care lipeau afişe în centru.
Coala de hârtie galbenă cu chenar maro ţipa :

JOI, 28 OCTOMBRIE ORA 19
SALA  DE  SPECTACOLE  A  CASEI  DE CULTURĂ
CONCERTUL  EXTRAORDINAR   AL  PIANISTULUI
LEON  GREGORIADE
ACOMPANIAT  DE  ORCHESTRA  FILARMONICĂ  A…

– Ei, ce mai ziceţi acum?!
Ce să mai spună ?! Afişul le dăduse certitudinea  că nu peste mult timp în oraş va avea

loc un eveniment deosebit. Un moment bun pentru a se descuia sertarele cu amintiri despre
Leo şi familia lui. Se lăsase peste cele două săli ale localului o linişte chinuită. Oamenii se
uitau unul la altul, se simţeau stânjeniţi, ar fi vrut să spună ceva, însă nu îndrăzneau. Un tânăr
din sala mare rupse tăcerea.  

– Dar cine e Grigoriade acesta ?!
Cei mai în vârstă  îi aruncară o privire, ce eşti prost, chiar nu şti ?! Sache croitorul încercă

să-i lumineze minţile.
– Leon Gregoriade este unul dintre marii pianişti ai continentului, dar ce spun eu

continent, al lumii întregi ! S-a născut aici, în oraşul nostru, casa o poţi vedea şi acum, a
patra cum vii de la gară… Nu mai e ca în anii aceia, şopti cu nostalgie bătrânul. Noul
proprietar…
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Sache se opri câteva clipe şi se uită întrebător la Vasilache care stătea cu el la masă :
– Cum îl cheamă ?
– Pe cine ? făcu Vasilache pe niznaiul.
– Pe acela care a cumpărat casa !
– A, parcă îşi aminti hoţul de Vasilache. Maximilian. Maximilian Vereş, procurorul.
– Vezi că ştii? bătu satisfăcut din palme Sache. Apoi spuse cu voce de taină : Procurorul

avea nevoie numai de livada de pruni, nu şi de casă. Se adresă apoi celor care căscau gura la
el: Din vechea clădire nu a mai rămas decât arcada de la intrare cu îngerul cocoţat pe ea,
îngerul cu faţa întrebătoare, îmi i-au zborul spre lume, da sau nu?

Irina Lăzăroiu  auzise frânturi din discuţia celor doi din sala alăturată. Amintirile îi dădură
câteva palme zdravene care au făcut-o să cadă pe unul din scaunele libere. Faţa i se schimbă
brusc. O boare din strălucirea tinereţii îi sărută ochii plini de lacrimi.

– Doamne, ce copil prost am fost ! Puteam să fi devenit Doamna Gregoriade, să colind
lumea alături de soţul meu!

Irina Petrache omorâse năvalnica dragoste adolescentină  a tânărului Leon. Râdea cu
prietenele  de statura lui firavă, privirea melancolică, gesturile stângace, vorba uşor bâlbâită
când se afla în preajma ei, de roşeaţa care îi împurpura obrajii. Irina i-a râs în nas când tânărul
a reuşit să-i mărturisească dragostea lui, a  povestit  celor care aveau chef s-o asculte.“Auzi,
dragă, să-mi propună logodna ! Ce sa fac eu cu dragostea lui, ce-mi poate el oferi ? Lecţii de
pian ? Mulţumesc, nu am nevoie !’’ S-a căsătorit la puţin timp după terminarea colegiului cu
Tache Lăzăroiu, mai bătrân decât ea a cu treizeci de ani. Acesta avea două prăvălii şi un
restaurant în târg, plus o moşie şi un conac în apropierea oraşului. Tache a  reuşit să moară
după zece ani. I-a lăsat soţiei o avere frumuşică şi văduvia de femeie încă tânără. Irina nu s-
a lăsat doborâtă de pierderea soţului decât  prima săptămână. I-a  păstrat numele  mai mult
pentru firma restaurantului ,, La Lăzăroiu ,’’cunoscut şi dincolo de hotarele târgului.

Toţi îşi căutară, dând la o parte praful uitări, amintirile despre Leon, fiecare găsi câte
ceva, să-i convină, să arate cât de mult l-a ajutat pe pianist şi familia lui, dacă erai străin şi te
lăsai prins în năvodul ţesut de poveştile lor, puteai  cu greu  să dibui micul bob de adevăr în
muntele clădit din linguşiri şi minciună.

Profesorul de muzică a lovit delicat bila albă. Îi urmări cu privirea prima izbire de manta
din dreapta, reculul spre stânga, atingerea uşoară a bilei galbene care în mersul ei doborî cele
cinci popice din  centrul mesei.

– Merităm o pauză, domnule consilier, zâmbi plin de sine spre partenerul său.
Bobică Silvăşan a acceptat cătrănit. Cum dracu a reuşit să mă bată beţivul acesta, când

aveam o poziţie aşa de bună ?! Se aşezară la una din mese. Lucian a comandat al treilea pahar
cu mastică. Acum pe banii învinsului. Mâna îi tremura uşor când a dus paharul la gură. 

– Măi, Bobică, începu împăciuitor profesorul de muzică,tu ai stofă de jucător, însă îţi
lipseşte sclipirea din momentul decisiv ! Sclipirea, Bobică, sclipirea ! Cu asta m-a pricopsit
pe mine bunul Dumnezeu ! Mi-a dat în plus şi puterea de a vedea dacă cei de lângă mine o
au şi ei.

– Deci eu… murmură consilierul dezamăgit.
– Nu o ai, Bobică, şi nici nu văd vreun semn că o vei dobândi curând, îi tăie Lucică

orice speranţă de mai bine consilierului.
Pe Dorel îl pitise penumbra lăsată de draperia din catifea roşie care proteja uşa spre sala

mare, rămasă deschisă de la intrarea lui Lucică în separeu. De acolo se auzea un zumzet,
oamenii vorbeau încet, parcă le era teamă ca nu cumva liniştea să se spargă în cioburi tăioase.
Dorel se ameţise, carcaletele pe care i-l făcuse Gică la cererea profesorului, două sute votcă,
o sută ţuică, un pahar cu vin negru şi un strop de sirop de vişine începea să-şi facă efectul.
Ochii îi deveniseră sticloşi, ca al felinelor în noapte. Îi privea pe cei doi, mişcându-şi
caraghios capul de la unul la altul de parcă ar fi fost într-o arenă urmărind un joc de tenis.

Lucian ridică puţin glasul pentru a fi auzit  şi de cei din jur.
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- Las modestia la o parte şi îţi spun că am fost primul care a descoperit talentul ascuns
în copilul Leon. Mi-am dat seama de la prima lecţie că puştiul neînsemnat, cu faţa aia de
neputincios datorită ochelarilor  cu lentile groase de miop, slab, gălbejit, avea geniu. Sclipirea,
Bobică, sclipirea !

Dorel a clătinat din cap neîncrezător şi a murmurat ironic, mai mult pentru el.
– Haide !
Lucian a auzit ceva, dar nu era sigur, a întors capul.
– Ai zis ceva, Dorele ?!
– Nimic, dom’ profesor, nimic, se apără Dorel bâlbâindu-se.
Lucian îl privi insistent câteva clipe, îi făcu mustrător semn cu degetul, ai grijă ce

vorbeşti, ai grijă, apoi se întoarse cu faţa spre cei din separeu.
– Şi acum mă mir câtă răbdare am putut să am cu copilul acesta, cu opintelile lui, de

câteva ori am vrut să renunţ, credeam că m-am înşelat, că nu e nimic de capul lui, dar exista
sclipirea simţită doar de mine, mă îmbărbăta şi o luam de la capăt… În cele din urmă l-am
dat pe brazdă. Acum mă simt mândru, am şi de ce, nu credeţi?!

Dorel dădu a lehamite din mână , profesorul nu avea cum să-l vadă, era cu spatele la el,
eu mi-am înăbuşit un căscat de plictiseală.

– Mai facem un joc ? îşi provocă Lucian fostul partener.
Acum, mai târziu nu se ştie dacă mai putea să ţină tacul în mână.
Adevărul e că micul Leon nu a făcut mai mult de zece ore cu profesorul Lucian. Părinţii

lui şi-au dat repede seama că risipeau banii şi timpul copilului degeaba. Lucian era un om
mediocru  În schimb avea darul de a atrage o mulţime de oameni în jurul său, îi cucerea cu
vorba dulce şi cu talentul lui de a se pricepe de la dans la jocurile de societate, îşi crease acel
nume de băiat bun , nu te poţi supăra pe Lucică.

Irina Lăzăroiu s-a trezit după un timp din visele ei. Îmi spuse cu voce schimbată,  puţin
răguşită.

– Hai dragă, să mă ajuţi să fac cafelele !
Nostalgia după un timp trecut, cu bunele şi relele lui, se retrase într-unul din cotloanele

amintirii. Femeia redeveni patroana aprigă care avea grijă de mulţi ani singură de bunul mers
al restaurantului. Se răţoi la fete, vă mişcaţi de parcă aţi fi împiedicate, se răsti la Gică, du-te
şi schimbă-ţi jiletca, chiar nu vezi că ai pătat-o pe piept ?! hai mişcaţi-vă, repede, repede, că
doar de aia vă plătesc ! 

Am pus tava cu patru ceşti cu cafea pe masa de joc a doamnelor. Acestea terminaseră
partida de whist.

Miruna Diaconu îşi întinse picioarele scurte şi butucănoase pe sub masă, nepăsătoare la
protestele celorlalte, îşi rezemă spatele de bivoliţă de spătarul scaunului acesta trosni lung,
nemulţumit de chiriaşa lui.

– Vai, fetelor, ce mi-au înţepenit oasele !
Oftă lung, apoi îşi aprinse o ţigară cu tutun mentolat. Întoarse capul spre vecina ei din

dreapta, o femeie slabă, cu părul lins, negru, în care apăruseră nesimţite, destule fire albe.
– Lorico, tu ţi-l mai aminteşti pe Leon ?
Lorica a dat în semn de cum să nu.
– Cum dă Dumnezeu noroc la alţii! spuse apoi cu voce acră.
– Ai dreptate, Lorico ! Bagă norocul îi traista cui nici nu gândeşti ! i-a întărit  spusele

Miruna.
Celelalte două femei de la masă ciuliră urechile. Erau venite de curând în oraş, mureau

de curiozitate să afle cât mai multe despre locuitorii lui, nu le interesa dacă era laudă sau bârfă.
–  Alde Gregoriade erau clienţi la băcănia noastră. Tata le dădea alimente şi pe datorie.

Plătea la sfârşitul lunii Gregoriade ăl bătrân, când lua leafa. Ei, dacă ar mai trăi bietul tată să
vă povestească cât i-a ajutat ! Trecea de la el, mai ştergea câte o cifră, îl boscorodea mama
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când băga de seamă… Tata o domolea, lasă Sabino, nu păgubim noi din atât, ce să fac, mi-e
milă de ei ! Şi niciun cuvânt de mulţumire fetelor, nimic. Că dacă nu am fi fost noi, nu mai
termina Leon studiile la Conservator!

Dorel a mai luat o înghiţitură din carcaletele lui, apoi şi-a mişcat mâna spre masa
femeilor, palavre. Nu-l luă nimeni în seamă.   

Strângeam  ceştile şi paharele aşa că am auzit vorbele de la masa de whist.    
Îi ştiam pe  toţi din familia Diaconu. Locuisem pe aceeaşi stradă. Părinţii Mirunei  aveau

băcănia de lângă fabrica de confecţii. Dădeau pe datorie, dar umflau preţurile, mamă, mamă!
Şi când venea termenul îşi aşteptau datornicul în faţa  uşii, nu cumva să treacă o zi peste data
convenită. Pe lângă negoţul de la băcănie,  împrumutau bani cu camătă. Când a luat Leon
examenul, Gregoriade tatăl a apelat la părinţii Mirunei. Băiatul trebuia să stea în capitală,
avea nevoie de îmbrăcăminte, încălţăminte, trebuiau plătite facultatea, căminul, cantina…
Mama, Mioara, era bolnavă, o ţineau pe picioare numai medicamentele ălea scumpe, aduse
tocmai din Germania ! Gregoriade s-a împrumutat de la Diaconu. Acesta i-a dat banii cu
termen de restituire şase luni, dobândă 80 %. David Gregoriade a acceptat. Nu avea ce face.
Leon nu a ştiut nimic. Dacă ar fi aflat la ce s-a înhămat tatăl său, ar fi fost în stare să renunţe
la studii.

Cu câteva zile înainte de termenul fixat pentru plata datoriei, Mioara Gregoriade a murit.
Diaconu nu a vrut nicio amânare. Treizeci martie am zis, treizeci martie rămâne ! David a
trebuit să-i spună fiului său în ce situaţie se aflau. Leon, ajutat de câţiva profesori şi de nişte
colegi mai pricopsiţi, a reuşit să strângă suma de bani. La înmormântarea mamei sale l-am
văzut pentru ultima oară pe Leon. Şi-a descărcat sufletul. Mi-a spus că i s-a scârbit de oamenii
oraşului, despre neomenia lui Diaconu, de râsul  jignitor al Irinei. La plecare mi-a mărturisit
cu amărăciune că nu va mai călca niciodată pe aici.

– Lorico, întrebă Bobică, da’ Gregoriade al bătrân, mai trăieşte ?
– Trăieşte, se băgă în vorbă Dorel.
– Tu de unde ştii, măi amarule ? râse de el Lucian
– Ştiu tot despre cei din târgul nostru. Ştiu eu…ştiu, mai spuse, apoi tăcu îndărătnic.
– Trăieşte, confirmă şi Lorica. Trăieşte pe banii lu’ fiu-su !
La un an de la moartea soţiei David a vândut tot şi s-a mutat cu băiatul în Bucureşti.

Leon a început să dea lecţii de pian. În primii ani a fost mai greu. Ştiu asta din scrisorile pe
care l-am primit un timp de la Leo.

După miezul nopţii localul  a început să se golească. Irina Lăzăroiu l-a convins pe Lucian
să-i dea ei afişul. L-a prins în ţinte în sala mare şi, privindu-l, a întrebat-o pe femeia care o
ajutase în seara aceea :                   

– Dacă îmi aduc bine aminte, tu şi Leon aţi copilărit împreună, nu-i aşa ?
Familia mea s-a mutat pe strada Gării într-un sfârşit de februarie. Tata  lucra la căile

ferate, eu şi mama eram obişnuite cu mutatul din loc în loc. Casa familiei Gregoriade era
gard în gard cu cea în care ne mutasem noi cu chirie. Copilul Leon era de vârsta mea.
Amândoi am fost în aceeaşi clasă, am stat în ultimii ani de gimnaziu în aceeaşi bancă. Am
copilărit împreună. Eram amândoi ţinta răutăţilor celor din jur. El pentru că purta ochelari şi
era foarte slab şi puţin cocoşat, eu pentru că eram ghindoacă şi aveam faţa spuzită cu pistrui.
Aceste mici defecte au cimentat prietenia noastră. Nu ne amestecam în jocurile lor, eram
mereu împreună. Părinţii lui nu erau săraci aşa cum vorbeşte lumea.  Însă felul lor de a se
purta, de a nu căuta prieteni, de a ocoli discuţiile care se transformau în bârfe de cele mai
multe ori, de a nu-i interesa ce face capra vecinului, dacă e sănătoasă sau stă să moară, a
atras după ele dezaprobarea locuitorilor urbei. David Gregoriade lucra la o întreprindere în
capitala judeţului.  Făcea naveta, se ducea cu trenul de dimineaţă se întorcea seara. Nu avea
timp de discuţii aiurea. Ajuns acasă, se ocupa de familie şi de livada cu pruni din spatele
casei. Soţia, doamna Mioara, ieşea rar din casă. Am aflat de boala ei de la Leo. Avea grijă de
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copil şi ca locuinţa să fie întotdeauna curată. De la mijlocul lui aprilie până la jumătatea
toamnei, pianul îşi revărsa poezia muzicii prin ferestrele larg deschise, când Leon îi mângâia
clapele. Copiii de pe stradă râdeau. Îi spuneau Lăutarul. Pentru ei, cine cânta la un instrument,
era lăutar. Mie, muzica mi-l aducea pe Leon mai aproape. Imaginea cu el aplecat deasupra
clapelor, cu faţa când încruntată, când inundată de fericire dădea frâu liber visurilor mele de
iubire, de dragoste nevinovată.

Vocea Irinei Lăzăroiu a smuls-o pe Ana dintre amintirile care o cuprinseră.
– Mulţumesc, Ană ! Poţi să te duci acasă. Cred că ai obosit şi tu.
În restaurant nu mai rămăsese decât una din fete. Dădea cu mătura.
A doua zi oraşul s-a trezit cu zidurile şi cu gardurile cotropite de afişele cu chenar înflorat

de culoarea maro, care anunţau concertul pianistului. În săptămânile următoare el şi locuitorii
lui au intrat în febra pregătirilor. Se măturau curţile, se vopseau gardurile şi obloanele
ferestrelor, se mai repara o poartă, se mai schimba o draperie sau o perdea. Sala de spectacole
a fost zugrăvită, cortina din catifea roşie a fost periată, scaunele când s-a mai putut, s-au
reparat, celelalte au fost înlocuite. Pentru pianul, lăcuit, lustruit, a fost chemat un meşter de
peste munţi să-l acordeze. Sache croitorul a avut de lucru până peste cap în cele două
săptămâni dinaintea concertului. Toată lumea voia să-şi schimbe îmbrăcămintea, să arate cât
mai bine Se înnoiau de parcă ar fi venite sfintele sărbători de Paşti . Pe scările de la intrarea
în Casa de cultură, se aşternuse un covor roşu, cum văzuse directorul la televizor, când erau
transmise evenimente deosebite. 

Încă de la ora cinci  sala de spectacole a început să se umple. Bărbaţi şi femei, stânjeniţi
în platoşa hainelor noi.  În dorinţa lor de a arăta cât mai bine deveneau stângaci, caraghioşi.
Lumea amestecată, culorile amestecate, dădeau imaginea unei seri de carnaval. Se râdea tare,
se vorbea mult şi aiurea. Ana îi privea din culise ironic. Discuţiile despre Leon nu aveau nimic
de-a face cu muzica sau talentul lui,. Minciuni ştiute însă aprobate tacit de cei prezenţi. 

La şase şi jumătate nu se simţea nicio mişcare pe scenă, nimic din vânzoleala dinaintea
unui   concert, instrumente acordate sau mici solo-uri muzicale.

La ora şapte luminile din sală s-au stins. Cortina se ridică. Lumina reflectoarelor
descoperi  scena unde pianul trona în mijlocul ei în faţa scaunelor goale ale orchestrei, aşezate
în semicerc. Câteva şoşoteli şi încercări de tuse din sală au fost apostrofate de sâsâiturile care
cereau linişte.

Ana  aduse din culise aparatul de radio al bunicului, un aparat nemţesc mare şi greu. Îl
aşezǎ pe pian, facu o reverenţǎ şi zâmbind  cǎtre salǎ  rǎsuci butonul zimţat.

– Transmitem din sala Ateneului, Concertul No.2 pentru pian şi orchestră de Serghei
Rahmaninov!  La pian, Leon Gregoriade.

După câteva clipe de linişte, pianul  începu depănarea unei alte poveşti..
Concertul se termină aproape de ora zece.
– Am transmis de la Ateneul Român…
Ana răsuci butonul. Clic! 
Spectatorii din sala Casei de cultură au rămas înţepeniţi un timp în scaunele lor. Se

priveau pe furiş. Îi cotropise o stânjeneală, nu aveau curajul să vorbească, nici măcar în şoaptă.
Aşteptau ca vecinul să deschidă el primul gura. Acelaşi lucru îl dorea şi cel de lângă el. Primul
s-a ridicat primarul cu familia lui. Au plecat fără a saluta pe cineva. Apoi şi ceilalţi au părăsit
sala, singuri sau în grupuri mici. Fără vorbă, fără comentarii la seara tulburătoare care se
sfârşise.  

Ana ridică o garoafă  roşie de  pe pian. Îi sărută petalele însângerate. 
– Mulţumesc !
Pentru câteva ore Leon a fost lângă ea..                      
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Sub clar de lună

După aproape cinci luni de hibernare
„Dapontica” a ajuns în parcarea din faţa balconului,
cu câţiva litri de benzină în rezervor. Condensul
însă îşi păstrase un binemeritat spaţiu existenţial în
carapacea metalică. Încă din toamnă curăţasem
bujiile de ulei, melamină şi alte impurităţi... Pentru
toaletarea generală îmi rezervasem doar o

dimineaţă din săptămâna mare, ştiind că Paştele cade la idele lui aprilie. Eram deja în postul
cel mare, respectat de mine numai miercurea şi vinerea – spre deosebire de Miluţa, care în
penitenţa culinară  a Învierii Domnului urma tot tipicul. Hotărâse să se spovedească, deşi prea
mult nu păcătuise ea în ultima vreme...

Starea sănătăţii Maminei se ameliorase oarecum, ceea ce ne bucura pe toţi. I-am cumpărat
o vestă nouă, o plapumă înflorată şi ne-am grăbit să-i schimbăm lenjeria înainte de sărbători.
Păstram totul cu sfinţenie în  mirosul ademenitor al frunzelor de calomfir. 

În joia mare m-am desprins total de ea şi de Miluţa, de grijile lor domestice şi cu primul
tren de dimineaţă am ajuns la triajul spitalului. Eram familiarizat cu forfota matinală a
pacienţilor.  De fiecare dată când trebuia să mă prezint, mă supuneam  investigaţiilor şi seara
mă retrăgeam englezeşte la familia Tarabosteanu din Obor. De aici, după o noapte lipsită de
griji, reveneam a doua zi la control, cu plasturele de tifon lipit pe ochiul afectat...Şi de această
dată scenariul s-a repetat fără incidente. Urma să părăsesc clinica şi seara să ajung la domiciliu
în graţiile Miluţei...

Pe scaunul alăturat se foia un ins între două vârste aşteptând să fie strigat pentru
următoarea investigaţie. Părea complet detaşat de vânzoleala stresantă a holului   principal.
Cine ştie pe unde-i zburau gândurile înainte de a fi înţepat pentru aceeaşi degenerescenţă
uscată... Numele îl reţinusem din apelul matinal al asistentei: Jean Pescariu… Simţeam nevoia
să discut cu cineva, indiferent ce, timpul să se scurgă mai repede. În căutarea unui loc liber
am avut şansa de a-l găsi alături. Pândisem un tânăr însoţitor, care de două ore moţăia
nestingherit în scaunul cu rotile al secţiei, fără să se sinchisească de chinul celor afectaţi. A
dispărut, probabil pentru scurt timp, şi mi-am revendicat dreptul aşezându-mă cuminte lângă
tovarăşul de suferinţă. 

Alţi bolnavi patrulau nervoşi pe lângă cele două calorifere laterale, fixate în pereţii de
un alb-cenuşiu ai holului. Deşi regulile erau stricte, majoritatea celor cu afecţiuni    grave se
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înghesuiau noaptea în aceleaşi paturi cu însoţitorii. Condiţiile erau depăşite cu regularitate
din cauza numărului excesiv al pacienţilor, mulţi dintre ei sosiţi şi din afara ţării cu speranţa
latentă a recăpătării vederii. Pentru toţi obedienţa devenise necesară, chiar dacă unii 
dintre ei erau „foşti privilegiaţi.’’ 

Ne obişnuisem cu durerile de tot soiul şi cu protocolul  umilitor al aşteptărilor... Răbdam
cu stoicism carenţele unei cutume, rememorând mult comentatul deceniu al şaselea, puternic
gravat pe răbojul istoriei trecute. Mă prinsese spre apusul său în ipostaza unui adolescent în
haine  militare, servind cu credinţă patria sub drapel, pe un aerodrom din Câmpia Română…
Când ne era mai greu ne ironizam reciproc între camarazi cu formula stereotipă „n-am murit
noi pe front, darmite acum”... Speranţa ne era ultimul refugiu pe care-l invocam cu
nedisimulată convingere. Mulţi dintre noi însă au apus  de mult timp… Pentru cei trăitori
busola  încă mai indică,  nu de puţine ori, deviaţii inevitabile de la traiectul iniţial...

În cele două cabinete de consult rezidenţi şi asistente ne identifică în fişe pentru
proceduri. Se postează apoi cu predilecţie între uşile larg deschise ale celor cinci saloane, de
unde onomastica multietnică este amplificată cu dărnicie. Dacă nu primesc la timp ok-ul
aşteptat, oftalmologii mai dau o tură incintei apelându-ne din pragul fiecărei uşi. Cei tari de
urechi sau absenţii temporari din saloane sunt nevoiţi să aştepte suplimentar. Până le vine
rândul la consult, la operaţii, la injecţii şi externări, zăbovesc în paturi flancaţi de însoţitori.
Alţii, mai norocoşi, se odihnesc la orizontală... Se supun vrajei câte unui moldovean sfătos,
decis să-şi termine povestea începută după testul cu panoul, în care forma semnelor se
micşorează de jos în sus până la nevedere. 

Am reţinut numele multora dintre pacienţi după chemările repetate ale tinerilor
practicieni, dornici să-şi servească maestrul cu promptitudine şi să pătrundă tainele viitoarei
profesii. Cu nevăzătorii şi predispuşii aceluiaşi destin nu-i de glumit. Boala asta te bagă în
mormânt... Pe toate le accepţi, le suporţi sub zodia speranţei, de la dureri şi anestezii până la
răni şi intervenţii chirurgicale... Te resemnezi şi cu ideea inevitabilei treceri în viaţa de dincolo.
Dar să te chinui până la sfârşit în întuneric...

– De unde eşti de pământ galben, domnule Jean?
– De fel din Argeş, dar trăiesc în Jurilovca.
– Eşti la prima sau ai mai făcut şi altele?
– Azi m-au programat pentru injecţie şi nu prea ştiu          
cum stau treburile pe-aici...
– Deci debutant!
– Cam aşa ceva...
Nu părea să-i displacă interpelarea mea şi am continuat să-i dau detalii:
– Eu am venit pentru a cincea oară şi te pot lămuri cum e treaba cu serul ăsta pe care

Florinel ni-l  bălteşte pe retină. Nu ştiu cât de eficient e la cancerul de colon pentru care l-au
zămislit americanii, dar pe piaţa lor e altul mai puternic însă enorm de scump. Noi ne
mulţumim cu ce ne dă statul, cu pensia ciuntită şi cu nădejdea în mai bine...Dar ce vârstă ai,
că te văd oarecum în formă?

– Numai cincizeci în toamnă...
– Am întâlnit aici pe unii mai săriţi cu zece ani peste ai mei, chiar cu cincisprezece

înţepături la activ şi toate cu amăgeli pentru scurt timp. Unora le mai dispare lichidul ăla din
ochi, altoră le stă pe loc opt-nouă luni, iar la mulţi alţii nicio îmbunătăţire... La asta şi la
glaucom nu este vindecare. Celelalte se mai îndreaptă cu laser, cu gaze, cu silicon...
Cataracta?... Floare la ureche! Dacă ai patruzeci de milioane te-ai pricopsit cu cel mai bun
cristalin din farmacia de vizavi şi cu ce-i mai pui în buzunar doctorului, în cel mult o jumătate
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de oră ai ochi de nou născut... A doua zi la control îţi dă la o parte tifonul şi vezi caraşii agăţaţi
în setcă până-n fundul apei... Beleaua e dacă ai diabet, că atunci scad şansele de vindecare şi
mai devreme ori mai târziu tot te fericeşte întunericul...

– Deocamdată m-a ferit ăl de sus... Să vedem ce-o zice doctorul... Sunt dispus să dau
oricât, başca peşte viu după dorinţă...

Se acomodase cât de cât cu atmosfera de aici. Trecuse de panou şi oftalmoscop, de
laboratorul ultimului etaj unde se recolta o lacrimă infimă din ochiul bolnav. Lăsase ceva în
buzunarul asistentului-şef şi era, evident curios, de momentul cel mai tensionat al injectării
în globul ocular. Trăia fazele pe care şi eu le suportasem la prima înfăţişare în interiorul
spitalului. Aveam însă avantajul unei experienţe anterioare din clinica privată,  unde,  în urma
unor investigaţii similare finalizate cu tomografie şi interviu cu medicul, te apuca şi miezul
nopţii... Cât de înaintată ar fi fost ora, persoana de contact permanent cu bolnavii îşi respecta
fără abateri caietul de sarcini, încasa preţul prestaţiei medicale conform tarifelor afişate, emitea
bonul fiscal şi-ţi fixa pe foaie data următoarei întrevederi.  

Nicio abatere de la acest protocol administrativ menit să îmbunătăţească dotarea tehnică
a clinicii şi veniturile aferente profesiei. Jean Pescariu auzise şi el de schemă, dar nu făcuse
încă volta costisitoare prin Piaţa Centrală. Doi bucureşteni pe care-i cazase în rulota de la
Gura Portiţei şi le fusese ghid prin locurile cu apă dulce unde se dă bine ştiuca, l-au ghidat şi
ei pe măsură la cabinetul trei din spatele spitalului. Câteva kilograme de crap proaspăt şi
protecţia vederii pentru recoltele viitoare vor fi asigurate sută la sută... 

– Cu câţiva ani în urmă am ajuns şi eu în localitatea dumitale. Mi-am lăsat maşina în
parcarea cu plată de pe mal şi după ce am traversat Razelmul am rămas câteva zile la Portiţa....
Curată marea, nu ca prin staţiunile din sud! Numai asfaltul vă cam face de râs. N-aveai,
dom’le, pe unde să te strecori de atâtea carii. După sejur am înlocuit şi bucşe şi pivoţi...

– S-au schimbat multe prin Deltă cu ministreasa asta blondă... Ne-am ales cu asfalt nou
şi proiecte cu bătaie lungă... De s-ar face măcar pe jumătate şi tot ar fi bine... adăugă pescarul.

Îmi stăruiau în memorie cuvintele lui Herodot, cernute virtual peste timp, din vâltoarea
veacurilor până la telefonia mobilă activată şi la gurile Dunării. Informaţiile laconice ale
dobrogeanului asimilat îmi alimentau pofta de dialog. Nu-mi impuneam un ,,modus dicendi”
elevat în comunicare. Preferam discuţia simplă, necenzurată, familiară. Intre două consultaţii
timpul se condensa mai uşor şi treceam fără reţineri de la un subiect la altul. Aşteptam să fim
apelaţi pentru deplasare la blocul operator.

– Cu anestezia ochiului cum este? – revine Jean incitat de starea comună în care ne
aflam… E periculoasă ?

– Oarecum... m-am grăbit eu să-l pun pe jar. Ţi se pun în ochi nişte picături la interval
de zece minute,  eşti legat pe spate de masa suferinţei şi acoperit cu un cearceaf alb decupat
în dreptul feţei. Gaura decupată este cam de mărimea stemei scoasă de pe tricolor la revoluţie.
După trei înţepături în jurul ochiului bolnav nu mai simţi niciun oscior. Poţi să dai cu ciocanul
în tâmplă ca-n cuiul din perete. N-auzi decât bing-bang şi stai cuminte sub chingi. În timpu-
ăsta îţi scoate ochiul pe-o tipsie, îl procesează şi după un sfert de oră ţi-l coase vindecat la
locul lui. Anestezia trece în două-trei ore, iar usturimile te ţin treaz aproape toată noaptea...

– Serios dom’le?...
– Da, dar până să pleci acasă, ţi-l dezinfectează cu tinctură de iod şi-l astupă cu un

plasture de tifon. În ziua următoare, adică mâine, treci din nou prin fazele de azi pentru
verificarea reuşitei. Ţi se scoate bandajul şi aştepţi să te strige pentru   consult la fiecare
aparat... Ultima etapă e în faţa doctorului, la concluzii. El te reprogramează şi-şi lasă
buzunarele larg desfăcute pentru binecuvântare...

Vădit mişcat de cele relatate, vecinul meu întru suferinţă începe să se foiască nervos pe

86 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VII, nr. 1, ianuarie-martie 2018



băncuţa cu speteze de plastic. Tace cu privirea blocată spre casa liftului. După câteva minute
se răsuceşte spre mine adăugând cu glas pierdut:

– Şi după toate astea, dacă nu mai văd ca înainte, cine e răspunzător?...
Ha!... Nu s-a prins că am exagerat... La prima intervenţie şi eu fusesem păcălit în acelaşi

mod (!).
– Păi, cine să fie?... Când s-a scris pe toate şoselele că „aici sunt banii dumneavoastră”

şi a trebuit să-mi golesc de două ori buzunarele pe pivoţi şi bucşe după călătoria în Deltă, a
fost cineva răspunzător?... Ţi se urează „să vezi bine!” şi, la urma urmei, vii la spital de câte
ori e nevoie... Între timp mai treci şi d-ta pe la biserică, mai posteşti, te spovedeşti, dai acatiste
şi-l îndupleci pe Cel de Sus să te ajute… Că cei de jos nu prea ne au pe toţi în vedere...

După pişcătura din ochi şi pledoaria pozitivă a medicului, lui Jenică i-a revenit tonusul
cu care sosise în capitală. Avea o experienţă în plus care-l va menţine optimist alături de
familie şi de peştii lui vieţuitori în adâncuri. I-am promis că-l voi vizita la Jurilovca, iar   dacă
până atunci ne ţin vederile, vom traversa lacul  să rămânem măcar o noapte la lumina lunii
lângă farul de la Portiţa...

Am ajuns acasă pe-nserat. Mirosul cozonacilor abia scoşi din cuptor şi stihurile
prohodului se interferau în evlavie duhovnicească. Miluţa le ţinea isonul cu conştiinţa împăcată
că îşi făcuse datoria… 

În strălucirea hieratică a lunii „Dapontica” noastră se resemna şi ea tăcută...  
A doua zi Jenică Pescariu avea să-şi odihnească privirea peste valurile leneşe ale

Razelmului, cu gândul curat al unei apropiate revederi sub clar de lună la Gura Portiţei.
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Însemnări din aceeași zi 
și din aceeași noapte

Zi…
Mi-am făcut un obicei din a observa oamenii,

din a distinge dincolo de urât, frumosul și dincolo
de frumos, urâtul. Spectacolul uman în care îmi joc
și eu rolul, poticnindu-mă uneori, recunosc, este, de
departe, cel mai amplu și magic spectacol la care am
luat parte vreodată. Observ și exist. Uneori îmi pare
rău, alteori îmi pare bine și trăiesc așa, când

dramatic, când calm, fascinată de micul meu rol din marele spectacol aflat într-o continuă
mișcare și transformare. 

Sunt momente, căci asta facem de fapt, trăim momente (viața este, chiar ea, un moment!),
în care, după căderea cortinei, într-un antract, cuprinsă de un extaz dureros, alunec dincolo de
clipă. Acolo, la brațul imaginației mele debordante și într-o tăcere absolută, îmi pun întrebări,
îmi dau, uneori, răspunsuri.  

Astăzi frigul apăsător și ploaia măruntă mi-au șters din memorie toamna prietenoasă de
ieri. Astăzi am trecut pe lângă aceeași bătrână care aștepta, șezând pe trotuarul rece și ud, mila
trecătorilor. Pentru o clipă, am văzut-o copil, alergând și bucurându-se. Am văzut-o tânără, plină
de speranțe și vise. Am văzut-o mamă, bucurându-se sau îngrijorându-se de soarta copiilor ei.
Acum o văd așteptând nimic altceva, decât o frântură din mila celorlalți. Plâng în sinea mea de
plânsul ei nevăzut și sufăr. Are fața aproape împietrită și privește într-un punct fix. Oare până
unde ajunge privirea ei? Am trecut de mai multe ori pe lângă ea. Niciodată nu cere nimic, doar
așteaptă ceva. Tac din respect pentru tăcerea ei și îi întind un covrig cald. Îl ține în mâna rece,
fără să mă privească. Ce contează cine i l-a dat? 

Îmi continui drumul pe lângă vitrinele luminoase. O agenție de turism anunță reduceri
pentru vacanțe de vis. Se cumpără în neștire, orice.    

Noapte…
Mă zvârcolesc între trăirile și visele mele, frânturi de vise, vise repetitive, ca între niște

petice zdrențuite ale unei vieți oarecare. Peticele unei rochii de bal niciodată purtate. Un bal pe
care mi l-am imaginat în mii de culori și la brațul lui. 

Visez.

Zi…
„Actul VI
– Să-ți spun că-mi place culoarea obrajilor tăi sau eșarfa ta? Să-ți spun că mă bucur că

zâmbești? Să te întreb cum ești? 

Atena Gabriela STOCHIȚĂ
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– Hei! Mă bucur că te văd!
– Să-ți spun că și eu?! Știi deja! 
– Doar fardul face schimbarea.
– Mă refeream la ce se vede dincolo de fard. La ceea ce se vede dincolo de ceea ce văd.
– Mi-e dor de el!
– Știu. Și lui îi este dor. Ce zici? Accepți o provocare?
– Da. Te ascult.
– Aș vrea să mă însoțești într-o călătorie. O călătorie spre infinit.
– Spre infinit?! Cum așa?!
– Pur și simplu. Spre infinitul mic.
– Infinitul mic?! O spui de parcă ar exista și infinitul mare.
– Depinde cum privești. 
Destinul îi întinde brațul, ea își strecoară mână pe sub brațul lui și se pierd împreună pe

una dintre străzile orașului. Merg mai departe, strada devine tot mai îngustă, până se transformă
într-o cărare. Ajung într-un loc necunoscut, pare a fi parcul, dar seamănă mai degrabă cu o pădure
în care copacii scad în înălțime pe măsură ce înaintează. Aceștia se transformă, devin mici, tot
mai mici, până când nu le mai depășește genunchiul.

– Este incredibil! Parcă aș avea lumea la picioare.
– Imaginează-ți că o ai. 
– Ce să fac cu o lume întreagă, dacă nu îl am pe el?
Cerul îi înconjoară de peste tot, aproape că îi atinge.
– Acesta este infinitul mic. Doar de aici poți vedea infinitul mare.
– Nu știu ce aș mai putea să întreb!
– Nu trebuie să întrebi nimic. 
Destinul scoate din buzunar un pachet de cărți, le amestecă și-i cere să aleagă o carte. Trage

o carte, fără să ezite.
– As de inimă roșie. Trebuie să ne întoarcem.
Nici nu-și dă seama când și cum, dar se află din nou pe străzile orașului, alături de Destin.
– Vezi? Când totul era mic în jurul tău, aproape că nu puteai observa frumusețea, aproape

că nu te puteai identifica. Când totul revine la dimensiuni normale, capeți o putere incredibilă,
aceea de a fi tu însăți. Nu uita infinitul mic, dar nu uita nici că drumul tău se află în infinitul
mare. 

– ?!
– Tot un fel de joc al imaginației!
– Spune-mi ceva despre el.
– Aveți un infinit numai al vostru, infinitul mare. Trăiți-l. 
– Bine, dar…
– Asul de inimă roșie. Ține-l minte.
Ajungem în prima intersecție, Destinul dispare.”
      
Noapte…
Să iubești dincolo de tine este ca și când ai iubi dincolo de viață și mai presus de ea. Dacă

ar trebui să povestesc despre asta, ar fi, pe cât de simplu, pe atât de complicat. N-aș putea povesti,
dar aș putea desena punctele noastre în mișcare. Puncte identice, puncte minuscule și pline de
înțelesuri. Puncte pași și puncte îmbrățișări. Puncte trăire și puncte destin. Puncte, puncte,
puncte… Puncte mai presus de orice. 

Zi…
Intru într-o cafenea. Nu fac asta frecvent, mi s-a întâmplat, poate, de câteva ori în viață să

intru singură într-un astfel de loc. 
Un loc cel puțin ciudat la prima vedere, dacă ar fi să fac o analiză succintă. Ai crede mai
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degrabă, odată ce ai făcut primul pas, că te afli într-un anticariat, nicidecum într-o cafenea din
centrul orașului. Un loc împărțit în mai multe încăperi, un fel de separeuri, fiecare dintre acestea
purtând câte un nume: salonul pianului, teatrul, gara mică, salonul de lectură, sala oglinzilor,
lumea poveștilor… Nu am de ales, cel care m-a întâmpinat, îmi spune că singurul loc liber a
rămas salonul pianului. Accept să mă conducă. Intru, dând la o parte o draperie grea dintr-un
pluș de culoarea toamnei. Printr-un ochi de fereastră, acoperită de patina timpului, o rază de
lumină împarte lumea în două. O lume de departe, învelită de un praf nobil și o masă mică,
rotundă, pe care, într-un sfeșnic argintiu, pâlpâie flacăra unei lumânări arse pe jumătate. Aleg la
întâmplare și mă așez pe unul dintre cele două scaune. Într-o liniște absolută, aproape că îmi
aud bătăile inimii. Iubesc locurile vechi, imaginea și mirosul lor. 

În fața mea, pe o scenă șubredă, cadrul unui pian vechi, fără capac și fără clape, își tace
moartea și depărtarea. Din tavan, scheletul unui candelabru mă privește curios. Pereții sunt
jupuiți de tot ce a însemnat cândva aristocrația momentului, dacă ar fi să judec după bucățile
rămase din tapetul vișiniu, țesut cu fir auriu, astăzi tern.   

Urc pe scenă, trag scaunul și mă așez în fața pianului. Palmele mele ating lemnul mâncat
de cari. Închid ochii și-mi las degetele să se miște în voie, într-un ritm cunoscut. Degetele mele
par antrenate pentru asta. Sufletul meu pare să fi aparținut locului acela dintotdeauna. Muzica
invadează încăperea care se transformă treptat, sub ochii mei. M-am întors într-o aceeași zi în
care un pian strălucitor și viu, desăvârșit prin excelență, deschidea porțile sufletelor. Totul e cald,
totul e viu. Cineva aplaudă, mă opresc. De la masa mică, rotundă, mă privește Destinul. 

– Nu te opri.
– Ești surprinzător!
– Ești fabuloasă!
– Am încercat doar!
– Continuă!
Închid ochii și duc muzica mai departe într-un dans sublim al degetelor și al clapelor.
Sunt câteva momente pe care le urăsc. Unul dintre acestea este sfârșitul, oricare și oriunde

s-ar produce el. 
Praful acoperă din nou totul în jur, doar locul unde palmele mele au atins cadrul putred al

pianului rămâne ca o mărturie a faptului. 
Cel care m-a condus la venire, intră în salon cu un buchet imens de trandafiri roșii.
– Sunt pentru dumneavoastră. I-a lăsat un domn.
Îi privesc uimită. Sunt atât de mulți că mi-ar fi imposibil să-i cuprind cu brațele.
– Pune-i pe pian.
Părăsesc cafeneaua și mă arunc pradă străzii care mă duce spre casă. 
Cred că există întâmplări care te marchează pentru tot restul vieții. Oameni care te ajută să

renaști și oameni care te ucid cu un zâmbet. 
      
Noapte…
Am ajuns să-mi aștept și să-mi iubesc visele ca pe tărâmul fermecat de poveste în care îmi

pot întâlni în voie sufletul pereche, departe de ochii celor care nu mai cred sau nu au crezut
niciodată că iubirea, dincolo de a fi, este sfântă și unică. 

Pot să spun, în sfârșit, că am primit de la el ceea ce aveam nevoie să primesc, nu ceea ce
ar fi trebuit să-mi ofere printr-o circumstanță absolut firească. 

Iubesc și plâng, până la capăt, dusă de un tren menit să nu se mai oprească, parcă, niciodată. 
Aud murmur de voci, văd ochi privind malițios, râsete reci. 
O pasăre cu o aripă rănită se căznește să-și ducă zborul. Zborul o ține în viață.
Visez. 

Zi…
Plâng. Plâng din orice și simt că, uneori, devin chiar penibilă. Cred că mă afund într-un fel
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de depresie, dar nu știu încă nimic despre asta. Uneori am sentimentul că mă aflu în mijlocul
unui joc, un joc de-a v-ați ascunsa, în care m-am pierdut ca-ntr-un labirint. Trăiesc aceeași zi,
când în soare, când în furtună. Îl iubesc, îl simt, îl am, deși se află la mii de minute distanță de
ultima noastră întâlnire. Cuvinte nerostite cresc între noi, povești închipuite ne despart.

      
Zi…
Mă trezesc cu gândul la trandafiri. Este sâmbătă, zi în care, de obicei, mai lenevesc în pat,

iar ceasul nu sună ca în celelalte dimineți. Trag ceva pe mine, la repezeală, îmi iau umbrela,
plouă torențial, și fug către cafenea. Găsesc localul închis. Privesc pe fereastră, înăuntru e
mișcare, se renovează. Bat cu putere în ușă, poate că-mi va deschide cineva. Pare că nimeni nu
aude bătăile mele. Insist. Cineva se apropie de ușă, încearcă prin gesturi simple să-mi explice
că nu are cheie, că ar trebui să ocolesc clădirea și să intru pe ușa din spate. Caut cu disperare o
modalitate de a intra. Găsesc, în sfârșit, ușa prin care să pătrund înăuntru.

– Vă rog, vreau să ajung în salonul pianului. Am lăsat acolo un buchet de trandafiri.
– Îmi pare rău, nu știu despre ce vorbiți, n-am văzut niciun pian. 
– Ba da. Știu sigur. Am fost aici acum câteva zile. Lăsați-mă să-l caut.
Nimic nu mai seamănă cu ceea ce știam că a fost vechea cafenea. Calc peste moloz, mă

împiedic, sunt gata să cad. 
– Poate la subsol…
– Da. Poate fi la subsol. Cum ajung acolo?
– Haideți cu mine.
Cobor niște trepte, mă opresc în fața unei uși, inima îmi bate gata să-mi sară din piept.

Intru. Bărbatul care m-a condus îmi întinde o lanternă. Grămezi de cărți, un gramofon, scaune
zdrențuite, obiecte din argint zac peste tot. Recunosc sfeșnicul și lumânarea, masa mică rotundă,
un tren într-un colț, o rochie de mireasă, cutii, ziare și pianul. Identific până și praful. Plâng. Mă
apropii de pian. Recunosc urmele mâinilor mele, deci nu am visat. Dar unde sunt trandafirii?!
O altă lumină, alta decât cea a lanternei, inundă încăperea. Este Îngerul cu care m-am mai întâlnit
cândva, în librărie. Se îndreaptă spre mine. Abia îi zăresc chipul. Ține în brațe buchetul din
trandafiri roșii. 

– Tu?! Aici?!
– Te așteptam.
– Trandafirii mei!
Plouă de peste tot. Țin în brațe buchetul imens. Ploaia insistentă și rece mă lasă indiferentă.

Îmi dau seama că am uitat umbrela în cafenea, dar nu mai contează, am alături Îngerul și în brațe
trandafirii. Sunt fericită, zâmbesc. Mă pierd printre blocuri alături de el. Îmi povestește ceva
despre viață, eu mă gândesc la moarte, despre alte lucruri, eu îmi doresc să mor alături de
trandafirii mei. 

– Intri? Am o cafea caldă.
Torn cafeaua în cești, amintindu-mi de zilele în care făcea el gestul acesta. Îi iubeam tot,

de la respirație până la cafea. Stăm față în față la masa acoperită de alb. Ascultăm ploaia prin
fereastra întredeschisă. Este decembrie și plouă absolut. 

Închid ochii și-i simt mirosul de Înger, acolo, în turnul bisericii. Aș fi vrut să-l ating, doar
ca să-mi confirm că este prezent, că nu este doar o închipuire de-a mea, un vis. Era prezent și-
mi povestea totul despre el, din priviri. Era frumos, era tânăr, era al meu. 

– Iubește-mă!
– Ești tot ce am avut și am mai sfânt.
Despre iubire nu se mai poate vorbi, dar se poate trăi, așa cum am trăit noi: ne-am deschis

porțile sufletului, ne-am atins, ne-am unit și ne-am ținut de mână. 
Încă îi mai simt căldura mâinii, ca atunci, când am coborât din turn. Și-l voi ține de mână

până la capăt. La urma urmei, este Îngerul meu pe care, într-o zi de iarnă, l-am atins pe suflet,
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iar el mi-a vindecat inima.
Am trandafirii alături și dragostea care nu va pieri.
– N-am să te pierd niciodată!
– N-ai să mă pierzi niciodată! 
      
Zi…
Este aproape de necrezut cum aceeași zi și aceeași noapte se succedă la infinit și cum doar

tu ești cel care te modifici, restul rămânând aproape la fel, neschimbat, așa cum a fost, este și va
continua să fie. 

Azi privesc cu alți ochi, de parcă nu ar fi tot ai mei. Este ciudat și mă întreb dacă nu cumva
tocmai această ciudățenie îmi dă puterea de a merge mai departe. 

Sunt momente în viața noastră când ne oprim. Și eu m-am oprit de câteva ori. Abia acum
încep să înțeleg rostul opririlor și să-mi dau seama că ele nu trebuie să fie motivul pentru care
să privești înapoi, ele trebuie să rămână motivul pentru care să-ți dorești să privești mereu înainte.
Să-ți dorești să faci următorul pas, dar mereu înainte.   

Ziua în care am început să scriu scenariul unei piese, așa cum mi-o doream să fie, este
aceeași zi în care, recunosc, mai mult decât oricând, că nu mai am puterea să modific nimic în
acest spectacol al vieții. Harta rămâne aceeași, soarele există la fel, chiar dacă eu nu-l pot vedea
uneori, punctele cardinale sunt puncte fixe, cerul va dăinui întotdeauna deasupra noastră, iar
pământul este un alt loc de întâlnire. Am transformat destinul în personaj pentru a-mi recapitula
la nesfârșit că viața înseamnă, înainte de toate, acceptare. Înseamnă drum, înseamnă căutare. 

Să cauți și să nu te oprești din căutare, dar să te cauți întotdeauna pe tine. Atunci când îți
propui să cauți pe altcineva, găsești doar un produs al imaginației tale, un fragment dintr-o
realitate care este numai și numai a ta. 

Îmi amintesc drumul de țară, spre casa bunicilor mei, cu șanțurile evidente ca niște răni
adânci și vechi, urmele căruțelor care treceau zilnic și pe care nici ploaia și nici zăpezile nu
reușeau să le vindece. Ceva asemănător există și pe drumul sufletului meu. Dar îmi amintesc și
momentul în care stăteam nemișcată, pe prispa casei, și priveam zborul păsărilor. Nesfârșit și
înalt! Închideam ochii, mă ridicam din țărână și mă alăturam zborului lor. 

Mi-e dor să închid ochii și să zbor! Să zbor pe drumul meu înainte!

Noapte…
Nopțile îmi sunt cele mai grele. Insomniile mă chinuiesc în continuare. Am recurs la

somnifere, dar este ciudat cum nici acestea nu-și mai fac efectul uneori. Nesomnul mă ajută 
să-mi rescriu în minte amintirile cu noi. Noi, un cuvânt care vine de departe, trece și-și urmează
drumul spre altundeva. 

Mă simt închisă într-o lume bizară. Caut o poartă, o fereastră deschisă prin care să mă
vindec. 

Zi…
Ianuarie, frig, plouă. Aștept un autobuz într-o stație. Blocuri, mașini, oameni sub umbrele,

destine și destinații diferite. Bagaje văzute sau nevăzute, bagaje în mișcare. 
– Oraș?
– Da.
– Doi lei.
Cântecul de la radio mă întristează. Mă abțin cât pot să nu izbucnesc în lacrimi. Iubirea

adevărată nu moare niciodată, sentimentele superficiale trec ca și când n-ar fi existat. Urmează
stația la care voi coborî. Îmi car bagajele prin mulțime. Aș vrea, dar nu se poate, să le fac uitate
în autobuz. 

(fragment din volumul în pregătire Însemnări din aceeași zi și din aceeași noapte)
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Minodora Platcu: Domnule Tiberiu
Cercel, știm că drumul dumneavoastră spre
pictură a fost sinuos. Ce anume a determinat
hotărârea  de a  vă îndrepta spre artele
plastice, prin studiu la Universitatea din
Timișoara?

Tiberiu Cercel: Da, drumul meu a fost
sinuos, deoarece, până a ajunge la facultate,
am profesat câteva meserii, printre acestea -
patru ani pe șantiere ca  instalator. Și apoi un
liceu seral. Spre Facultatea de Arte m-a
condus, fără ezitare, talentul mamei mele,
moștenit, și Universitatea Timișoreană, care
era  aproape de Arad.

M.P.: Momentul întâlnirii lui Emil Cioran este crucial în existența dvs. ca artist.De ce
Cioran? Cum a fost viața dumneavoastră de artist după convorbirile cu Emil Cioran ?

T.C.:  Întâlnirea cu Emil Cioran a fost provocată de mine, după ce l-am așteptat în fața
casei, la Paris în Rue Odeon 21. Citisem deja singura culegere din cărțile sale găsită în țară și
am beneficiat de o introducere în universul său românesc prin cumnata dumnealui, soția lui
Aurel Cioran, persoană alături de care am cutreierat zona jud. Dâmbovița pentru descoperirea
artei populare româneşti
autentice,privind creația
meşteşugărească  textilă. La
Paris am avut un dialog cu
filozoful, care, văzând structura
mea depresivă, m-a îndrumat să
scriu. Am început să scriu
începând cu anul 2000, când
temele mele s-au decantat și mi-
am stăpânit oarecum noxele din
siajul meu existențial. Nu a fost
vorba de pictură, pe care am
început să o lucrez serios mai
târziu. Pentru mine Cioran a
însemnat o descătușare și
garanția că adevărul poate fi
spus de către oricine, desigur

Tiberiu CERCEL - autoportret
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Născut la Arad, în 1939, artistul plastic
Tiberiu Cercel este, în același timp poet,
eseist, panseist, profesor. De aproape cinci
decenii trăiește și creează în Târgoviște.
Creațiile sale plastice s-au aflat pe simezele
multor expoziții, personale sau de grup, din
țară și din străinătate și pot fi admirate în
muzee sau colecții particulare, iar cărțile sale
sunt citite cu interes. 



având mijloacele unui limbaj
credibil.

M.P.: În ce măsură propria
creație literară vă împlinește
personalitatea ?

T.C.: Fără creația mea
literară (cele 13 cărți publicate),
întâlnirea cu mine însumi ar fi
rămas la discreția unor ambiții
deșarte, urmând calea unor
subiectivități lipsite de rigorile
autocunoașterii, fără să am parte
de o ierarhie a valorilor
adevărate şi nu aş fi putut să mă
disciplinez cultural și creațional.
Personalitatea mea a prins
contur circulând prin centrele de
foc ale culturii, dar și pe la
margini, acolo unde colcăie
mediocritatea ce scoate  la
iveală spuma unor disperări și
revolte, pe care le-am cunoscut
și eu. Oricum, la capătul

oricăror rătăciri folositoare, ne poate aștepta un soi de serenitate care în permanență își
îmbunătățește culorile consolărilor.

M.P.: Anul 2017 a fost cât se poate de generos pentru TC: o expoziție de pictură la
Muzeul Satului din București, în plin sezon estival, și un volum despre artă și iubire –
coordonate ale existenței autorului.
Prezentați-ne starea dvs.   de spirit  ca
urmare a acestor evenimente artistice.

T.C.: Anul 2017 a fost, într-adevăr,
unul în care s-au decantat aspirațiile mele,
atât literare, cu apariția a două cărți,
,,Introspecții” și ,,Scrieri despre artă . Artă
și iubire”,cât şi cele ale picturii. Expoziția
mea personală de la Muzeul Național al
Satului  „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, cu
un neașteptat de mine succes de
public;neașteptat , pentru că succesul pe
care mizez eu este acela al împăcării mele
cu exigențele propriei vocații. Întotdeauna
în anticamera unor reușite este truda
realizărilor, care rareori ni se par
suficiente. Lucrările mele se întâlnesc
destul de rar cu ocazia de a fi privite, eu
cultivând un fel de sihăstrie a creației,
hrănit fiind în mod aproape sufiicent în
timpul lucrului la atelier și copleșit de
acele momente de reverie, culese din
providențiala grădină a existenței și a
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naturii care îți desemnează reperele
estetice și misterioase. Creația sinceră
se revelează și prin iubire; fiind în
preajma ei, mă simt însănătoșit și
apărat.

M.P.: Ce creații credeți că sunt
emblematice pentru artistul plastic  și
literatul TC ? Proiecte de viitor?

T.C.: Emblematice pentru mine
sunt speranța că aș putea atinge măcar
limita mai apropiată a harului meu, că
mă voi mai putea rătăci cu folos prin
curcubeul de după diluviile care nu m-
au ocolit, că voi putea duce la bun
sfârșit  propunerea pentru o nouă
expoziţie personală la București cu
genericul de ,,Interferențe plastice”,
care va cuprinde, pe lângă pictură și
grafică, pictură pe sticlă și piese textile
inspirate stilistic din arta populară. Mai
am netipărite două cărți -  ,,Culoarea
omului”, și ,,Merindele farmecului” -
și în lucru un volum de  cvasiroman
intimist -  ,, Timpul regăsit”.

M.P.: Prin ce socotiți că se definește stilistic și structural opera dumneavoastră artistică? 
T.C.: Într- una din vizitele mele la Paris, am vizitat Centrul Baubourg, unde este etalată

întreaga artă modernă, secolele al XIX-lea și al XX-lea, în ideea de a găsi un reper stilistic.
Pe scurt, am aflat ca  resurse meritorii
și posibile ,,suprarealismul”, care încă
mai are ce să povestească, iar, într-o
mică sală, am descoperit impresioniștii
și fovii; de îndată mi-am dat seama că
pictura poate fi eternă,folosind calea
culorii, care este și materia primă a
posibilelor sale mistificări conceptuale.
Calea mea este, așadar, cea a  culorii, a
armoniei și,  mai ales, a expresivității
ivite după ce muzicalitatea unei lucrări
își atinge pretenția de a se face
descoperită, văzută. Par să fiu în
contradicție cu libertățile fără limite ale
artei contemporane, dar nimic nu mă
poate distrage de la contemplarea artei
impresioniste la care au sângerat atâția
artiști pentru a ne revela crâmpeie ale
unui posibil paradis uman.

M.P.: Vă doresc împlinirea cu
succes a tuturor proiectelor.
Mulțumesc!
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Rezonanţe simfonice în 
imagini picturale şi imnuri liturgice 

Durabilitatea artelor se datorează convenţiilor,
statuate de-a lungul timpului, iar limbajul artistic
este expresia logică a acestora. De aceea nicio artă
nu poate rezista în faţa exigenţelor logicii, nici
versul mai mult decât cântul, nici cântul mai mult
decât pictura, aceasta din urmă ilustrând mişcarea

prin imobilitate. Muzica însă oferă resurse
inepuizabile, ea fiind cea care poate da curs liber sentimentelor şi pasiunilor eroilor aureolaţi
în legende. Personajele din mituri care şi-au împlinit destinul au constituit permanent o sursă
fabuloasă de inspiraţie pentru creatorii genurilor muzicale: simfonii, opere, poeme simfonice,
oratorii, cantate, lieduri. Aproape fără excepţie, în muzică se regăsesc  însuşiri ale tuturor
artelor.

Un model impecabil de uniune a două domenii îl descoperim în poemul simfonic
Phaëton, în Do major opus 39, compus în anul 1873, de Camille Saint Saëns (1835 – 1921).
Este lucrarea care uneşte o specie literară a antichităţii greceşti cu una muzicală a secolului al
XIX-lea, respectiv legenda cu simfonismul de factură romantică. Ideea poetică prinde contur
în muzică prin multitudinea temelor melodice, sprijinite de orchestraţia colorată şi de ritmica
diversă. 

Ambiţiosul Phaëton, fiul lui Helios (zeul soarelui), mândru de originea sa divină, dorea
să arate tuturor consideraţia de care se bucura în faţa zeilor. Cu voia tatălui său urcă în carul
de aur pentru a lumina lumea, fie doar şi pentru o singură zi, dar îndrăzneala de a face ceea
ce numai lui Helios îi era permis  va fi aspru pedepsită. Phaëton încearcă să dea ocol Terrei.
Nu reuşeşte să stăpânească caii sălbatici şi pierde direcţia şi controlul. Prevăzand dezastrul,
Zeus (stăpânul zeilor), intervine şi trimite fulgerul său asupra tânărului. Lovit de fulger,
Phaëton se prăbuşeşte în apele râului Eridanus. Moartea lui l-a îndurerat atât de mult pe
prietenul său Signus, încât acesta renunţă la căldura Soarelui şi se cufundă, pentru totdeauna,
în apele reci ale râului. Trupul lui Signus  s-a metamorfozat într-o lebădă despre care legenda
spune că pluteşte de-a pururi pe întinsul apelor. 

Camille Saint Saëns, redutabil simfonist francez al epocii sale, a creat imagini picturale
în sonorităţi excepţional de sugestive, în timp ce, cu nuanţarea intensităţilor, a reliefat şi
potenţat întreaga traiectorie muzicală. După o scurtă introducere, corzile intonează un motiv
melodic, asociat ritmic cu galopul cailor iar tonurile strălucitoare ale trompetelor redau tema
bravadei lui Phaëton. Treptat, sonorităţile se destind, anticipând scena dezastrului. Curând
timbrul cornului, readuce secvenţele tumultoase care precedă apariţia lui Zeus, anunţată de
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instrumentele de percuţie şi de flauţi. Arcurile melodice descendente sugerează greşeala fatală
a tânărului ce se îndreaptă spre eşec. Tema centrală revine, iar momentele de exultaţie de la
început se preschimbă în lamentaţia lui Phaëton. Finalul poemului simfonic, readuce linia
melodică iniţială, în schimb armoniile din încheiere rezonează puternic cu dramatismul
destinului, hărăzit de zei, lui Phaëton.

Simfonia a III-a cu orgă şi pian în do minor op 78 este, probabil, capodopera lui
Camille Saint Saëns, o culminaţie a carierei componistice. Comparată cu istoria întregii sale
activităţi muzicale, Simfonia a III-a are în prim plan pasaje de virtuozitate la orgă şi la pian,
precum şi o orchestraţie briliantă, proprie compozitorului. Tema principală, derivată din imnul
gregorian Dies irae –Dies illa (Ziua supremei judecăţi), ce face parte din Missa romano-
catolică de recviem, poate fi lesne recunoscută. Celebra creaţie este asociată cu sinteza
îndelungatelor căutări ale ilustrului muzician în domeniul simfonic. Concepţia de maturitate
a lui Saint Saëns, o formidabilă demonstraţie pentru modul în care a realizat dramaturgia
muzicală a genului, reprezintă pentru părintele simfonismului francez “evoluţia gândirii prin
sunete”.  Lumea sentimentelor exprimate alternează cu pasaje poetice, epice şi dramatice,
radiind nobleţea gândirii lui Camille Saint Saëns. 

Ideea principală simbolizează conflictul dintre frământare  şi aspiraţia spre fericire.
Individualizarea sentimentelor opuse au dobândit fizionomia unor teme pregnante, în continuă
transfigurare. Linia stilizată a imnului gregorian Dies irae, traversează întreaga simfonie, în
diversitatea prelucrărilor sale, profilând nuanţe ale sentimentului apăsător ce contrastează cu
momentele luminoase. 

Cu toate că a fost structurată pe două secţiuni ample (rar întâlnită în istoria genurilor
simfonice), cele patru mişcări specifice simfoniei clasice nu lipsesc. Unite câte două, acestea
se dezvoltă cu claritate evidenţiind ideea opziţiei dintre zbucium şi năzuinţă. Fuga polifonică
include o pastorală care vine ca un respiro de liniştire. Datorită impresiei de reală amploare,
obţinută prin producerea sunetelor cu activarea celor 32* de pedale ale orgii, urmărim povestea
unui dramatism autentic al trăirilor contradictorii. Tema principală, din partea a doua    - Scherzo
-, reprezintă transformarea altei secvenţe de imn gregorian, respectiv Sacratum hoc templum
Dei. Urmează fragmentul Maestoso, marcat sonor de vioara ce redă motivul Beata as
credidiste Gaude Maria, pentru ca imediat să auzim (în canon)  transpunerea liniei melodice
Dulce lignum, dulces clavos, dulcia feren, expusă de cornul solo şi de oboi. Temele
menţionate, preluate din cântul gregorian, păstrează sensul melodic al originalului.

Alături de orgă şi de cele două piane, orchestra mai include instrumente cu timbruri dintre
cele mai diverse din punct de vedere coloristic: flauţi, oboi, clarineţi, corni, fagoţi,
contrafagoţi, trompete, tromboni, tubă, timpani, trianglu, talgere, corzi.

Fără a fi considerat un compozitor liturgic, Camille Saint Saëns a reuşit - prin contopiri
de o elocventă plasticitate - să dea contur sonor imaginilor sclipitoare ale vitraliilor şi
atmosferei rarefiate şi sacrosante a unei catedrale. Orchestraţia, elaborată şi rafinată, contribuie
la un tablou ce sugerează reflectarea acelei lumini ce se pogoară de sub boltele lăcaşurilor de
cult.

Datorită folosirii ciclice a materialului tematic, după metoda lui Franz Liszt** privind
transfigurarea temelor, îndrăznelile armonice şi expresivitatea dramatismului, numele
eminentului compozitorul francez se situează în galeria marilor  poeţi ai muzicii.

* În cazul orgii, pedala deschide şi închide obturatoarele tuburilor de rezonanţă.
** Simfonia a III-a cu orgă a fost dedicată memoriei pianistului şi compozitorului Franz Liszt.
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Debutul în dramaturgie al scriitorului
francez Pascal Bruckner, în 

premieră mondială la Undercloud 10

„Festivalul Internațional de Teatru
Independent de Orice – Undercloud” 

într-un decor aniversar 

La fel ca începutul lumii, ivite din haos, ideile
apar sau se lasă create undeva, în umbra
necuvintelor. Pe o străduță tainică, din Centrul

Vechi al Capitalei se află Hanul Gabroveni. Aici s-a desfășurat în vara anului 2017 cea de a
zecea ediție a „Festivalului Internațional de Teatru Independent de Orice – Undercloud”; o
ediție aniversară și un proiect G53 („primul teatru construit împreună/ Arcub – Grivița 53). 

Nopțile teatrului independent au început marți, 22 august 2017 cu piesa „Ultima bandă
a lui Krapp”, după textul lui Samuel Becket, în regia polonezului Jarosław Fret (distribuție:
Alessandro Curti), piesă care a declarat deschis festivalul și s-au terminat pe 31 august 2017,
cu piesa „Iulius Caesar. Fragmente”, de William Shakespeare, regie: Romeo Castellucci
(distribuție: Gianni Plazzi, Dalmazio Masini, Sergio Scarlatella, producție: Socíetas Raffaello
Sanzio, Italia – „spectacol jucat în limba italiană, cu subtitrare în limba engleză”). Ambele
piese au fost înscrise la secțiunea internațională. 

Pe parcursul nopților de festival, 41 de piese au adus în prim–plan regizori și actori de
marcă români și străini. Printre aceștia regăsim nume precum: Radu Gabrea, Alexa Visarion,
Mihai Constantin, Tudor Țepeneag, Chris Simion–Mercurian, Mariana Cămărășan, Alexandra
Penciuc, Alexandru Nagy, Yannis Paraskevopoulos, Odelya Kuperberg, Romeo Castellucci
(regizori), Gelu Nițu, Claudiu Bleonț, George Mihăiță, Alexandrina Halic, Marian Râlea,
Oana Pellea, Maia Morgenstern, Iulia Lazăr, Cristi Iacob, Răzvan Vasilescu, Mihaela Teleoacă,
Tania Popa, Meda Victor, Vitalie Bichir (actori). Alături de cele trei secțiuni ale festivalului
(Concurs, Invitați din străinătate și Inivitați din România) au putut fi regăsite diverse
evenimente: spectacole–lectură (poezie și proză), conferințe, expoziții, lansări de carte, precum
și „Undercloud Book Running Marathon (traseu Piața Victoriei – ARCUB Gabroveni)”. 

Invitații de onoare ai acestei ediții au fost doi scriitori francezi: Pascal Bruckner și
Frederic Beigbeder.

Marea surpriză a festivalului a constituit-o premiera mondială a unei piese, scrisă în
2016, de renumitul și controversatul scriitor francez Pascal Bruckner. Crăciunul Președintelui
(regia: Chris Simion–Mercurian), intitulată inițial Crăciun la Palat, marchează debutul său
în dramaturgie, fiind o „comedie politică de situație, piesa face aluzie la Franța contemporană,
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dar cu implicații valabile pentru orice context, inclusiv pentru cel haotic și tulbure al României
de azi. /.../ Am vrut să surprind în această piesă o situație clasică: singurătatea oamenilor,
tratată la modul unei farse. Președintele Republicii, singur, în seara de Crăciun, își convoacă
frizerul și îl răpește pentru a-i ține tovărășie. /.../ Înțelegem repede că președintele în chestiune,
flancat de majordomul mut, n-are decât o singură dorință: să evadeze din funcție pentru a
redeveni un om normal” declara Pascal Bruckner despre propria piesă. Poate nu întâmplător,
vizita sa în România a urmat-o pe acea a Președintelui Franței Emmanuel Macron.

„Figură–cheie (sau figură–emblematică) a intelectuatității pariziene”1 contemporane,
Pascal Bruckner este președintele onorific al Companiei de Teatru DꞌAYA, un teatru
profesionist și independent, înființat în anul 2000 de talentata scriitoare Chris Simion–
Mercurian2, devenită ulterior un nume sonor printre regizorii tinerei generații.  

Seara premierei a stârnit emoții frumoase și intense. Spectacolul s-a încadrat la secțiunea
Inivitați din România. Cei care au fost destul de norocoși să se afle printre aceștia s-au bucurat
de prezența extraordinară a autorului și de un party nocturn alături de acesta.

Iulia Lazăr și Marian Râlea – Foto: Cătălina Flămânzeanu

Crăciunul de la sfârșitul verii sau la o privire distanță de Pascal Bruckner

Mergând în Centrul Vechi al Bucureștiului, pe piatra cubică a sfârșitului de secol XVIII,
putem zări o clădire impunătoare cu arcade din cărămidă și aspect medieval, al cărui nume ar
putea fi descifrat într-o cheie simbolică de artă închisă într-un cub și deschisă (paradoxal) spre
lume. Un cub ale cărui fețe reprezintă mecanismul inteligenței omenești și al evoluției
spirituale. Pășind smerit în clădirea Arcubului realizăm, instantaneu, că piesa începe cu acest
prim pas al nostru, fiind întâmpinați cu căldură sufletească de Președintele Republicii
(interpretat de Claudiu Bleonț) și de majordomul său (Marian Râlea). Răspundem cu
timiditate, zâmbetului larg ce le luminează chipul, simțind cum devenim noi înșine personaje.
În secunda următoare, cei doi ne invită ceremonios să coborâm o scară spiralată, împodobită
cu globuri și beteală, o scară ce duce spre Sala Bolți, chiar în Palatul Președintelui. Odată
ajunși aici, începem să trăim cu impresia că ne-am trezit într-o pivniță, în care așteptăm
cuminți degustarea licorii spirituale a teatrului. Iubirea e iubire ș-atât. Nu poți iubi în mai
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multe feluri – este substratul uneia dintre replicile Președintelui, care se potrivește cu migala
așezării fiecărui detaliu. Când ultimul invitat a coborât scara spiralată, se așterne liniștea
frământată a așteptării. Nu durează mult și va coborî însuși Președintele Republicii – Iulius
Cezar (Claudiu Bleonț), urmat de majordomul său – Cicero (Marian Râlea). Brusc tăcerea
se transformă în singurătate pentru că aflăm repede despre muțenia majordomului. Simbolul
acesta ne dă fiori, sugerându-ne că înțelepciunea însăși (reprezentată sugestiv de Cicero) nu
mai poate vorbi. Singurul ajutor oferit de majordom, Președintelui, pentru a-i alunga
singurătatea constă în aducerea anumitor lucruri, fapt ce subliniază, prin stilul onomatopeic
încercarea sa de a-și exprima înțelegerea. Tastele telefonului și sunetul acestuia sunt singurele
elemente, care tulbură tăcerea Palatului.  

Suita de miniștri nemulțumiți au fel de fel de idei năstrușnice, pe care și le exprimă
telefonic, în seara de Ajun. Ministrul Culturii și al Cultelor este o doamnă, care îi aduce la
cunoștință că statuia Pruncului Iisus din Catedrala Mântuirii... tremură de frig, îndemnându-
l pe Președinte să-I ofere (statuii) propriul palton, pentru binele umanității. Observăm cât de
fin a creionat Pascal Bruckner, în acest pasaj, universalitatea credinței și interferența dintre
Piatră și Om. Acea Piatră din capul unghiului „pe care au nesocotit-o ziditorii” (Matei XXI,
42, Luca XX, 17 – 18). Ne imaginăm, în aceeași cheie simbolică a dezgolirii trupești, Patimile
Mântuitorului și Răstignirea Sa – ca o prefigurare a goliciunii sufletului omenesc.

Chiar dacă piesa este presărată cu replici scurte și concise, monologul predomină ca
întindere și intensitate. Urmărind fiecare detaliu, realizăm profunzimea ascunsă sub masca
reușită a comediei negre. Este o piesă  grea, o piesă de substanță, presărată dibaci cu simboluri
ample, simboluri ermetice și nu numai... având parte de o trimitere iscusită la Cetățile
Vechiului Testament (Sodoma și Gomora). Deși ne aflăm în fața unui dramaturg francez,
numele personajelor își au originea în Roma Antică: Președintele Republicii – Iulius Cezar
(Claudiu Bleonț), majordomul – Cicero (Marian Râlea), frizerul – Marc Aureliu („în latină
Marcus Aurelius3” – Cristi Iacob), Șeful Statului Major al Armatei (Vlad Logigan). Soția
frizerului (Iulia Lazăr) este singura care face excepție, fiindcă se numește Dalila. Numele ei
reprezintă o trimitere biblică plină de subînțeles. Dalila lui Pascal Bruckner este o femeie
frumoasă și fermă care pentru un colier cu diamante veritabile, declanșează un haos mai mare
decât singurătatea – războiul. Bucuria faptului că i s-a putut substitui Președintelui se
transformă rapid în isteria deținerii puterii. Rolul Dalilei este interpretat de tânăra actriță Iulia
Lazăr (Teatrul Național „Marin Sorescu”, Craiova). Talentul său ascunde și capacitatea de a
determina o fuziune perfectă între personaj, actor, om.

Marc Aureliu (Cristi Iacob) îl evocă indirect pe Figaro, al lui Beaumarchais. Venit la
Palatul Președintelui, în Ajunul Crăciunului, intrarea sa va fi spectaculoasă. Casca de
motociclist se rostogolește pe scara spiralată, ca o prefigurare a pierderii simbolice și
temporare, a propriului cap. Se observă îmbinarea elementelor, prin suprimarea subtilă a
timpului. Acest rol i-a oferit lui Cristi Iacob puterea de a se întrece pe sine. 

Șeful Statului Major al Armatei (Vlad Logigan) savurează bucuria declarării războiului
în Insulele Dezolării (Îles Kerguelen), devenind un copil la aflarea veștii anulării sau încetării
acestuia. Vlad Logigan este actorul care poate să realizeze, într-o fracțiune de secundă,
trecerea de la starea războiului, la starea unei lacrimi (pe principiul armare–dezarmare). 

Prin muțenia lui Cicero, Marian Râlea demonstrează că ar putea redeveni oricând,
Magicianul de altădată. Chiar și în fața copiilor mari, ca noi.

Președintele Republicii – Iulius Cezar (Claudiu Bleonț) devenit – într-o clipă de
intimitate – Jojo în fața Dalilei, sugerează elementul alegoric al ludicului. Tot el, îl reprezintă
simbolic și pe Samson. Ca un joc al sorții Marc Aureliu e cel care îi taie părul, iar soția acestuia
(Dalila) preia puterea. A devenit aproape un ritual să scriu despre maestrul Claudiu Bleonț.
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Naturalețea interpretării, se suprapune sensibilității și vocației actoricești. Rolurile principale
îl caracterizează și îl definesc. Niciun spectator nu este lăsat să simtă munca acerbă, ci numai
bucuria luminoasă a interpretării sale. Scena în care Președintele răstoarnă un sac de pantofi
– oferindu-i lui Marc Aureliu spre a fi sărutați de acesta – amintește atât de un obicei turcesc,
cât și de extravaganțele împăratului roman Caligula. Republica nenumită simbolizează același
tainic Eldorado. Nefiind localizată în timp și spațiu, ea poate fi substituită oricărei republicii
din lume.

Ieșirea din scenă are loc într-un mod inedit, întregind parcă dubla sărbătoare a festivalului
și a Crăciunului de la sfârșitul verii. Actori și invitați urcă împreună pe aceeași scară spiralată,
fiind așteptați cu șampanie de autor. Mă aflu deja la o privire distanță de Pascal Bruckner,
zărindu-l pe Magician (actorul Marian Râlea) cum ne împarte covrigi ca unor colindători
imaginari, pentru a recreea în totalitate atmosfera de basm a Crăciunului.

După o piesă cu un puternic impact emoțional, înțelegem că nu întâmplător vinul vechi
și bun este păstrat în cramă. Din sala cu aspect de pivniță, numită – precum am spus –  Sala
Bolți, confirm cu tărie că toți cei ce am fost prezenți aici, în momentul premierei, ne-am simțit
liberi de parcă am fi fost sub bolta infinită a cerului.

Pascal Bruckner, Chris Simion–Mercurian, Cristi Iacob, Iulia Lazăr, Claudiu Bleonț,
Marian Râlea  

Foto: Cătălina Flămânzeanu

Și la sfârșit va dăinui parabola...

Noua dezordine politică este replica–pereche, pe care scriitorul o dă propriei sale cărți
(Noua dezordine amoroasă, Editura Trei, București, 2005). Într-o țară sărăcită material,
efervescența bogăției spirituale nu contenește să umple paharul, pe jumătate gol, al destinului.
Astfel, sufletul prinde aripi și se înalță. Mergeți la teatru oameni buni! Ne putem salva doar
prin cultură! Acest festival, această seară, această piesă au dovedit-o pe deplin! Un regal de
tensiune spirituală, de ardere totală pe altarul creației cu origini divine. Din tot ceea ce ți se
dăruiește, dăruie mai departe și vei ajunge la asemănarea cu EL, Creatorul Suprem, devenind
bun, fericit, întreg. România, București, 2017, Pascal Bruckner și un „Festival Internațional
de Teatru Independent de Orice” au arătat întregii lumi culturale ceea ce suntem cu adevărat:
metafora focului sacru transformat în cuvânt, lumină, simțire. 

4 https://ro.wikipedia.org/wiki/Pascal_Bruckner
5 https://www.kudika.ro/articol/special/41359/alfabetul-dragostei-dupa-chris simion.html   
6 https://ro.wikipedia.org/wiki/Marc_Aureliu
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În peștera Ali Sadr (2)

Încă temătoare, mergeam cât puteam de repede
după soțul meu, care parcă zbura prin peșteră.
Aproape nu puteam vedea nimic din frumusețile
care ne înconjurau, pentru că eram cu ochii numai
după el și, cu greu, îmi trageam și copilul după
mine. Cei doi veri rămași în urmă îl strigară pe
Rașid să se oprească și atunci, firesc, m-am gândit
că ar fi trebuit și eu să fac același lucru și nu să alerg
după el. Sigur era preocupat de ceva, de vreme ce

aproape uitase de noi. Dar nu spunea nimic și nici eu nu l-am întrebat nimic.
Unul dintre verii lui a vrut să ne arate ceva și am deviat de la traseul principal. Am luat-

o pe un gang îngust, pe unde, de altfel, nu aveam voie și ne-am trezit într-o sală destul de
mare, care avea ceva ecou. Pereții erau destul de netezi, spre deosebire de ceea ce văzusem
până atunci, iar tavanul înalt, părea fără de sfârșit. Adevărul era că nu se vedea prea bine în
jur. Lumina electrică nu era decât pe unul din pereți și chiar spre el se îndreptau cei doi. Voiau
să ne arate ceva și, curioasă, m-am apropiat prima. Era un desen destul de grosolan, scrijelit
mai mult, cu urme de culoare. Părea o barcă, odinioară verde, cu un om în ea și alături o pasăre
albă cu gâtul lung, cu aripile ridicate, parcă o lebădă! O lebădă? M-am întrebat speriată și am
pus instinctiv mâna la gât. Era acolo împreună cu opalul. Mi s-a părut firesc să privesc mai
îndeaproape întregul desen. La stânga, ceva mai departe, apăreau trei siluete întunecate, ce
păreau a sta lângă un foc, și alături de ei o colivie cu aceeași pasăre înlănțuită. Sau ar fi trebuit
să privesc invers scenele? 

– Uite mami, seamănă cu lebăda de la gâtul tău.
Cum eu mă aplecasem să văd mai bine figurile rupestre, medalioanele de la gât

alunecaseră în afară și scânteiau, cu toată lumina difuză. Le-am ascuns repede în haine, am
luat copilul, dar ceva mi-a spus că mai aveam ceva de văzut, așa că m-am aplecat din nou să
caut cu privirea ceva ce știam sigur că trebuia să mi se dezvăluie. Zadarnic, nu vedeam nimic!
Bărbații dădeau semne de nerăbdare, dar eu tot încercam să găsesc! Simțeam că ceva îmi
scapă.

Am plecat, puțin dezamăgită, mai departe. Curând, tot ce ne înconjura, ne-a făcut cu
adevărat prezenți, mai ales că eram în camera principală și cu admirație cercetam fiecare
colțișor ce ni se înfățișa privirii. Urcam, coboram scări și totul părea uluitor. Cel mai
impresionant însă mi se părea tavanul. E fantastic să vezi câtă piatră într-o formă copleșitor
de variată și stratificată, dar și plină de culoare stă deasupra, neclintită de atâta amar de vreme.
Te simți în același timp și insignifiant dar și cu adevărat important, căci este o adevărată

Lelia ZAMANI
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binecuvântare să poți vedea o asemenea realizare a naturii. 
Nici nu ne-am dat seama cât de repede a trecut timpul și am ajuns într-un culoar al

peșterii, plin de oameni ce așteptau, semn că urma din nou să luăm bărcile. De-o parte și alta
a culoarului natural erau amplasate scaune colorate din plastic. Multe, dar și mai mulți oameni
care, fie erau deja așezați, fie stăteau în picioare. Un bărbat mi-a dat locul lui și după ce i-am
mulțumit, m-am așezat repede, luându-mi și copilul în brațe. 

Lângă mine, o fetiță citea cu voce tare dintr-o carte de la școală. Fără să vreau am devenit
brusc atentă. 

„Într-un cătun îndepărtat locuia un bătrân cu nevasta lui. Nu de mult timp, acesta
cumpărase o capră care, spre bucuria bătrânilor, da lapte destul de mult. Așa că bătrânul vindea
o parte din lapte cui voia să cumpere. Astfel, în fiecare dimineață îi aducea un litru de lapte
unui proprietar de magazin, așa cum acesta îi ceruse. Nu a trecut însă mult timp și proprietarul,
care la început nu a fost foarte atent la cât lapte îi da bătrânul, și-a dat dintr-o dată seama că
laptele pe care îl cumpăra era mai puțin de un litru. Supărat tare îl acuză pe bătrân că îl înșeală
pe față. Uimit, omul îl privi în ochi și îi spuse: 

– Înainte de a-ți aduce regulat lapte, am cumpărat de la tine o bucată de sare. Mi-ai spus
că are un kilogram și ți-am plătit cât mi-ai cerut. Cum bulgărele era foarte tare l-am păstrat ca
unitate de măsură și după el cântăresc laptele pe care ți-l aduc zilnic. Cum nu e plumb, știu că
un litru de lapte, e ca un litru de apă și  este egal cu un kilogram.

Proprietarul de magazin, uimit, a tăcut. Îngândurat și-a dat seama că orice lucru făcut,
că e rău ori bun, se întoarce până la urmă la cel care l-a făcut!” ( Harce koni, be khod koni!)

„Interesant și instructiv, m-am gândit!”
Și fetița, după o mică pauză, continuă:
„O familie de prepelițe cu puii nu foarte măricei își aveau cuibul într-un lan de grâu.

Grâul crescuse mare, la fel crescuseră și puii, dar încă nu destul pentru a se putea desprinde
de părinți.

Era vremea secerișului și într-una dintre zile, când mama a ajuns în cuib după ce zburase
pentru a găsi ceva râme ori insecte, puii au întâmpinat-o speriați:

– Mamă, l-am auzit azi pe proprietar spunându-i fiului lui că mâine dimineață se vor
duce la vecini și împreună vor începe să secere grâul! Trebuie să plecăm de aici.

Mama, calmă, i-a ascultat și i-a liniștit repede:
– Stați liniștiți! Nu se va întâmpla nimic. Nu trebuie să ne mutăm nicăieri!
Și, într-adevăr, nu s-a întâmplat nimic. A doua zi, nimeni nu a venit să secere grâul. 
Mama a plecat din nou de acasă, iar puii au rămas singuri în cuib. Când s-a întors, puii

s-au repezit să-i spună ce auziseră:
– Mamă, iar l-am auzit pe proprietar spunându-i fiului lui că trebuie să secere grâul și

că, de data asta își va chema în ajutor rudele.
Mama răsuflă ușurată și spuse iar puilor:
– Puii mei, nu este niciun pericol. Aici rămânem!
Și toți au dormit liniștiți.
În ziua următoare grâul a rămas tot neatins așa că prepelița mamă și-a luat iarăși zborul

după mâncare, puii rămânând s-o aștepte în cuib. Ostenită de călătorie, prepelița s-a întors
târziu acasă la puii ei și, din nou, aceștia au întâmpinat-o înspăimântați:

– Mamă, l-am auzit pe om spunând că nu mai așteaptă pe nimeni să-l ajute și  mâine
dimineață va începe să secere grâul împreună cu fiul lui.

– Acum chiar trebuie să plecăm și să ne facem cuib în altă parte, a spus mama necăjită.
Atunci când te bazezi pe alții să te ajute în ceea ce îți propui, mai rar se întâmplă să reușești,
dar când hotărăști să acționezi cu propriile forțe, atunci sigur vei reuși.”
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Ascultam ce citea copila și, nu știu de ce, m-am întrebat de ce trebuia să aud aceste pilde.
Mă îndrumau să aflu sau să înțeleg ceva ce îmi scapă? Parcă aici în peșteră totul trebuia să
aibă un înțeles ascuns!

Copila închise cartea și se ridică brusc. Fratele ei o chema să-i arate ceva. Am încercat
să văd ce, dar copiii dispărură repede din peisaj. Nu aveam niciun chef să mă ridic de pe
scaun, așa că m-am resemnat. Pentru ce ar fi trebuit să urmăresc copiii? 

În locul fetei s-a așezat un bătrân. Sigur și-a dat seama că sunt străină pentru că începu
să se foiască neliniștit și în cele din urmă se întoarse spre mine și mă întrebat dacă nu auzisem
de Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Unde puteam auzi de el? Și ce nume
lung are! Privirea mea spunea totul! Habar n-aveam! Și ce treabă aveam eu cu el? Bătrânul a
râs ușor și mi-a spus că a fost un mare savant, astronom și astrolog, matematician şi scriitor
persan, cunoscut ca fiind descoperitorul cifrei zero şi considerat de unii a fi Părintele algebrei.
Chiar că n-aveam de unde să știu, matematica a fost mereu o mare bătaie de cap pentru mine.

Bătrânul, fără să ia în seamă că nu prea avea cu cine conversa, mi-a povestit că, întrebat
fiind ce valoare are omul în matematică, Musa al- Khwarizmi ar fi răspuns: „- Dacă omul are
bun simt şi caracter = 1; Dacă mai este şi frumos = 10; Dacă mai are şi bani = 100; Dacă se
mai trage dintr-un neam nobil = 1000; Însă dacă dispare simbolul bunului simt şi al
caracterului, adică 1, rămân doar zerourile.”

I-auzi! Și mie care nu mi-a plăcut niciodată matematica, nemaivorbind de matematicieni,
pe care-i consideram niște ființe ciudate și de nepătruns, care nu vorbesc și nu gândesc decât
în formule matematice. Dar stai, parcă a spus că era și scriitor! Asta e ceva totuși, poate chiar
foarte mult; să fii și scriitor și matematician, e ceva într-adevăr!

Apoi m-a întrebat dacă auzisem de Avicena!
Voia să-mi testeze cunoștințele, sau ce? Adevărat, reușise întru câtva să-mi capteze

atenția. Sigur că auzisem și, în sinea mea, am început să turui: Ibn Sīnā, Abu Ali al-Husayn
cunoscut în întreaga lume sub numele de Avicena, a fost persan (cu tot numele arab pe care a
trebuit să-l adopte datorită cuceririi arabe ce a început prin anii 635-651 și n-a fost înlăturată
până în secolele IX-X). A trăit între anii 980-1037. A fost unul dintre cei mai cunoscuţi filozofi
medievali, un erudit pasionat de logică, matematică, fizică și astronomie, dar mai presus de
toate, a fost medic. Una dintre cele mai importante scrieri ale sale este considerată a fi Kitāb
al-Šifā’ („Cartea Vindecării”). 

– Dar despre Epistola păsării (Risalat al-Tayr) auzisem?
Am înlemnit. Sigur vrea să-mi spună ceva. Tema păsărilor e mereu prezentă în jurul meu. 
Și, fără să i-o cer, a început să-mi povestească. Din cele ce-mi spunea, Avicena a urmat

atât calea marilor filozofi eleni: Platon și Aristotel, dar a mers, mai ales pe drumul
misticismului persan ce însuma gândirea orientală a timpului său. și bătrânul a început să-mi
povestească pe scurt Epistola păsării.

„Aflată în stol o pasăre a fost prinsă, împreună cu suratele ei, de către vânătorii care le-
au ademenit, le-au legat și apoi le-au închis în colivii. Dacă la început, disperate, au încercat
să scape, mai apoi, s-au obișnuit cu lațurile și coliviile și s-au resemnat. Într-o zi, pasărea a
văzut cum, dintre toate, unele reușeau cu greu să se elibereze de lațuri și din colivii, chiar
dacă picioarele lor rămâneau totuși prinse într-un inel. La rugămințile ei aprinse, aceste păsări
au ajutat-o și pe ea; i-au scos lațul de pe gât și de pe aripi, au deschis ușile coliviei și i-au zis
să își găsească scăparea. Ea le-a cerut să-i elibereze și picioarele din inel, dar ele, cu tristețe
au spus că dacă ar fi putut, s-ar fi eliberat și ele. Pasărea a ieșit din colivie și și-a luat zborul.
Împreună cu celelalte păsări, a planat peste șase culmi, oprindu-se, obosită la a șaptea. Acolo,
toate s-au ospătat și s-au odihnit bucurându-se și de mirificele priveliști ce se desfășurau în
fața ochilor lor, după care, au plecat mai departe, spre cea de-a opta colină. Ajunse la poalele
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acesteia, au admirat locurile de basm întâlnite acolo și au primit ajutor de la minunatele păsări
ale acelor meleaguri. Acestea le-au dezvăluit că numai dacă treceau acea culme și ajungeau
la palatul Marelui Rege, în împărăția lui de neînchipuit, puteau fi în siguranță. Odată ajunși
în apropierea palatului au așteptat îngăduința de a trece. Ea li s-a acordat și au ajuns la palat,
unde au fost lăsați să intre. Ajungând în fața Marelui Rege, păsările au rămas fără grai, de
emoție și fericire, până când acesta le-a cerut să spună ce au pățit. Astfel, ele i-au povestit
prin ce trecuseră și l-au rugat să le scoată inelul care le ținea încă captive. Regele le-a spus
că, din păcate, el nu poate face asta, doar cei care le puseseră aceste inele puteau și să le dea
jos. Le-a asigurat însă că împreună cu ele va trimite un mesager care să le poruncească celor
ce le-au pus inele să le desfacă.” 1

Știam că e un tâlc adânc în toate cele povestite de bătrân. Fără să întreb nimic, tot el m-
a luminat spunându-mi că pasărea este sufletul omului care caută să se desprindă de condiția
lui, caută detaşarea de lume şi zborul spre înalt, spre uniunea cu Dumnezeu. Pentru aceasta el
trebuie să depășească cele șapte etape ale iniţierii sufi, prin asceză, pentru a ajunge apoi la
ultimul stadiu, cel al inimii, înainte de a încerca uniunea cu divinitatea. Marele Rege era de
fapt Dumnezeu, unde se poate ajunge nu prin eforturi umane, ci prin grație divină. „Dar cum
era cu inelul, ce era cu inelul?” Parcă citindu-mi gândurile, bătrânul clătină din cap și spuse
că această uniune se realizează extrem de greu și era o acțiune foarte complicată datorită
atașamentelor pe care le avem cu toate cele lumești, cu sinele nostru inferior. Acestea
reprezintă de fapt inelul, tragerea înapoi spre condiția umană. Ascultam aproape fără să respir.
Probabil, tot acest periplu se îngemăna și cu autobiografia spirituală a lui Avicena ce și-ar fi
dorit o astfel de cale ce ducea spre contopirea cu divinitatea, după ce viața lui pe pământ
fusese presărată, pe lângă realizări, recunoaștere și măriri și cu umilințe, intrigi și chiar
întemnițare.

Deodată m-am luminat. Tot ce venea spre mine era și de a cunoaște sufletul persanilor,
înțelepciunea lor, nu numai minunățiile țării lor. Eram de-a dreptul încântată și cu astfel de
simțăminte pe care le doream spuse, m-am întors spre bătrân. Văzuse că sunt străină și voia
să-mi vorbească cât mai multe despre ei și cultura lor. Doar că locul era gol. Bătrânul plecase
fără veste. Un sentiment de întristare puse stăpânire pe mine. Nu-i adresasem niciun cuvânt,
iar el mă îmbogățise infinit!

– Hai mami, trebuie să plecăm, vine barca!
Un fior rece mi se prelinse pe ceafă. Dar știam că nu am ce face, alt mod de a ieși din

peșteră nu era. „Apoi, m-am îmbărbătat eu, nici nu mă mai gândesc să mă ridic din barcă,
indiferent ce s-ar întâmpla!” 

Cu aceste încurajări m-am urcat în barcă ținându-mi copilul și bărbatul alături. Pornind
din nou pe apă vocea mea interioară a amuțit de toate cele ce ochii puteau să vadă.

Totul în jur era magnific și de multe ori îți taie răsuflarea. Natura creată de Dumnezeu
este fantastică. Greu de descris! Asemenea lucruri nu pot fi decât trăite cu maximă admirație
și ascunse în amintire, pentru ca apoi, în ceasuri de liniște să vrei să le scoți încet și să te
bucuri de ele. Tavanul peșterii, atât de stratificat, de multe ori cobora atât de mult încât, și să
vrei, nu poți sta în picioare. Și așa, de câteva ori a trebuit să ne ferim de stalactitele ce se
prelingeau spre noi. Culorile erau spendide. Formațiuni de stalactite roșii, violet, verzi și
albastre te traspuneau într-o altă lume. Nu-mi venea să cred ce vedeam și un timp am cochetat
cu ideea că cei ce administrau peștera au pus becuri colorate. 

Apa mi-a atras din nou atenția! Atât de calmă și transparentă chiar și la o adâncime de 5

1România Literară Nr. 35(31/08/2012 - 06/09/2012) , Meridiane, Ibn Sīnā (AVICENNA), 980-1037 - Epistola
păsării (Risalat al-Tayr)
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metri în ciuda luminii difuze! Și atunci s-a întâmplat inevitabilul! Cu privirea în adâncuri mi-
am dat seama că eram trasă cu capul în jos. Cele două pandantive atârnau deasupra apei și
deveniseră brusc foarte grele. Nu vedeam nimic în apă, dar nu-mi puteam ține capul sus. M-
am prins de barcă disperată și încercam să mă rup de puterea ce-o exercita acea forță nevăzută
asupra mea. Gândul nu-mi era decât la cei trei magi! Nu-i vedeam, dar numai ei puteau fi!
Mi-am dat seama că nu puteam scoate un sunet, iar soțul meu nu avea nicio reacție. Nu-și
dădea seama ce mi se întâmplă și nici eu nu puteam să-i spun. Era o luptă mută pe care nu
știam dacă o puteam duce. Gândul îmi fugi la picturile rupestre, duceam cu mine lebăda în
barcă, lebăda pe care trebuia să o eliberez.

– Dă-mi mie mami medalionul! Și copilul meu întinse mâna și cu o mare ușurință îmi
scoase lănțișorul cu cele două medalioane din jurul gâtului și le vârâ cu dexteritate în buzunar.
Orice influență negativă păli. Copilului nu-i puteau face nimic! Știam asta! Probabil, dacă aș
fi reușit să văd, asta aș fi deslușit pe peretele peșterii, atunci când știam că mai era ceva de
văzut! Și nu focul era în mijlocul magilor, ci apa.

Plângând de fericire am coborât din barcă și aproape am fugit, trăgându-mi fiul după
mine spre ieșire. Acolo l-am pus să scoată medalionul cu lebăda și ținându-l în mână deasupra
capului l-am îndreptat spre cer. Ușor, un abur blând se ridică în soare, topindu-se încet și parcă
un oftat abia auzit brăzdă zarea. Sufletul frumoasei preotese, în sfârșit eliberat, urca spre
lumină. Copilul meu mi-a coborât curios mâna, dar în palmă nu mai era nimic. Lebăda
dispăruse. Destinul fusese împlinit.
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Manifestare culturală la Petroșani, la împlinirea a 80 de ani 
de la realizarea Coloanei fără Sfârșit

În perioada 18-19 noiembrie 2017, a avut loc la Petroșani simpozionul ocazionat de
împlinirea a 80 de ani de la realizarea Coloanei fără Sfârșit în Atelierele Centrale din oraș.
Programul manifestării a constat, în principal, dintr-o sesiune tematică de comunicări (la
primăria municipiului), vernisajul expoziției „Brâncuși în filatelia română” și piesa de teatru
„Infinitul Brâncuși” (la Teatrul Dramatic „I. D. Sârbu”) a scriitorului gorjean Valeriu
Butulescu. Participanții au vizitat Muzeul Mineritului (unde se află și exponatul „Brâncuși la
Petroșani”), Casa memorială „I.D. Sârbu” și Muzeul Instalatorului (ambele prezentate de
caricaturistul Ion Barbu). Manifestarea a fost organizată de către Ovidiu Rizopol,
vicepreședinte al Asociației Petro-Aqua Petroșani, cu sprijinul Rotary Club din localitate. 

La sesiunea de comunicări, moderată de Valeriu Butulescu, au fost prezentate următoarele
lucrări: „De ce la Petroșani?” (Ovidiu Rizopol), „Omagiul constructorilor Coloanei fără
Sfârșit” (Sorana Georgescu-Gorjan, fiica lui Ștefan Georgescu-Gorjan, realizatorului tehnic
al Coloanei), „Semnificații ale Coloanei Infinite” (dr. Ion Mocioi, brâncușiolog), „Coloana
Infinită în perspectiva istorică a cercetărilor inginerești” (dr. Emil-Sever Georgescu, director
științific al INCERC București), „Rombul și romboedrul – simboluri ale civilizației românești
carpatice” (Constantin Zărnescu, brâncușiolog), „Intențiile de demolare a Coloanei fără
Sfârșit” (dr. Sorin Lory Buliga, brâncușiolog, consilier la Centrul de Cercetare, Documentare
și Promovare „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu), „Influența politică și socială a familiei
Tătărescu în susținerea financiară a edificării Ansamblului brâncușian de la Târgu-Jiu” (Adina
Andrițoiu, consilier la Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin
Brâncuși” Târgu-Jiu), „Actualitatea operei lui Brâncuși” (prof. univ. dr. Moise Bojincă,
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, președinte al Fundației „Casa Brâncuşi-
Hobiţa”), „Sculpturile lui Brâncuși din Târgu-Jiu, minuni ale lumii” (prof. Ștefan Stăiculescu,
brâncușiolog), „Micii meșteri mari ai Coloanei Infinite” (Toma Velici, exeget al operei lui I.
D. Sârbu) și „Brâncuși văzut de martori ai vremii sale” (poeta Claudia Voiculescu).

Materialele prezentate vor fi publicate într-un volum omagial ce va apărea la începutul
anului 2018. Prin organizarea impecabilă și nivelul științific ridicat, manifestarea s-a înscris
ca un real succes în seria evenimentelor dedicate operei creatorului sculpturii moderne, chiar
în condițiile în care aceasta este singulară în peisajul cultural al orașului Petroșani.

Sorin Lory BULIGA
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Editura „Vremea” din
București anunță apariția, în
curând, a volumul „Regine și
prințese regale ale României”, de
Lelia Zamani și Emanuel
Bădescu, o carte bine
documentată și frumos scrisă
despre personalități ale istoriei
noastre nu prea îndepărtate.

*

După un lung șir de domnitori pământeni și străini, România devine în 1881 regat, prin
încoronarea ca rege a Principelui Carol, care conducea deja destinele țării din 1866. România
a avut numai patru regi: Carol I, care ar merita pe deplin apelativul „cel Mare”, Ferdinand
„Întregitorul de Țară”, Carol al II-lea și neuitatul Rege Mihai, căruia i s-ar potrivi numele
adeseori atribuit bunicului său, Regele Ferdinand: „cel Loial”. Spre deosebire de țări în care
regalitatea a dăinuit sute de ani, România se poate deci mândri cu puține regine și prințese
regale. Cuvânt bine ales: a se mândri. Pentru că reginele și prințesele României întruchipează
calități omenești cu adevărat înălțate la dimensiuni regești: frumusețe, talent, loialitate către
țara iubită, dragoste de popor. De la blânda poetă, Regina Elisabeta, a cărei bunătate a
îndemnat-o să vină în ajutorul săracilor și nedreptățiților, la splendida Regină Maria, mereu
în sprijinul țării, de pe câmpurile de bătălie până la complicatele mreje ale diplomației, de la
devotata Regină mamă Elena la discreta Regină Ana, reazemul anilor de restriște ai Regelui
Mihai, reginele României au jucat roluri care le dau dreptul la locuri de seamă în istoria țării.
Prințesele regale au moștenit de la mamele lor frumusețea și noblețea de caracter. Prea puțin
cunoscute de poporul căruia i s-au dedicat, aceste figuri luminoase ale trecutului sunt înfățișate
în volumul de față prin mijlocirea unor scurte prezentări biografice datorate cunoscuților
istorici Lelia Zamani și Emanuel Bădescu, precum și a unui bogat tezaur de imagini,
reprezentându-le în momente semnificative ale existenței lor. Fie ca această carte să readucă
în mintea și în inima românilor frumoasele chipuri ale reginelor și prințeselor noastre regale
și să le reamintească astfel că, în ciuda perioadei întunecate de după cel de Al Doilea Război
Mondial, istoria țării noastre ne dă dreptul să ne numărăm printre națiunile civilizate ale
Europei.  

Silvia COLFESCU
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secretariatul de redacție

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

Colaborările primite până la 30 aprilie 2018 vor fi publicate în numărul 2/2018 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 - Tapiserie și pictură pe sticlă de Tiberiu Cercel.
Coperta IV - Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, comuna Vulcana-

Băi. „La întoarcerea sa (a lui Ion Gh. Mareș) din campanie, a luat inițiativa ridicării primului
monument în teritoriul vremelnic ocupat în memoria eroilor din Vulcana și l-a inaugurat sub
ochii trupelor germane la 23 iulie 1918. (Din Albumul Didactic al României Mari, 1927,
Editura S. FREIBERG - DELUREANU, Galați, Strada Tecuci, nr.71).
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