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TRAIAN DORZ

SE-AUDE PE ULIȚĂ

Se-aude pe ulița satului meu
Un ropot grăbit de copite,
Un glas de departe ce vine mereu,
Un chiot de doruri cumplite.
E poate Iubitul, e poate chiar El!
Nu-mi spune că-i vântul, străine!
Căci azi eu zic „poate” și mâine la fel,
Dar poimâine sigur că vine!
Copilă, mireasă, ce mire aștepți,
Nu-i nimeni în Cer să mai vie.
Zadarnic pe uliță ochii-ți îndrepți,
Că ulița ta e pustie!
De când adormiră părinții străbuni
Stau toate la fel neschimbate.
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Ce chiot auzi tu? ce goale minuni,
Ce glas de vedenii ciudate?
- Se-aude pe ulița satului meu
Un glas peste lumea deșartă.
Și iată, un tânăr, ce-l văd numai eu,
Se-aruncă din șea lângă poartă!
E, poate, Iubitul, e, poate, chiar El!
Nu-mi spune că-i vântu-n rovine!
Căci azi eu zic „poate” și mâine la fel,
Dar poimâine-i sigur că vine!

Grup de colindători pe uliţa satului
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MARIANO BAFFI
1918 - 2014
ITALIA
ITALIA ŞI ROMÂNIA
La 1 decembrie 1918, în Cetatea romană și română Alba Iulia,
unde se sfârșise eroismul fără noroc al lui Decebal și apăruse strălucitoare
victoria lui Traian, între puternicul brâu de ziduri ale Cetății plănuită și
vrută de principele Eugenio de Savoia, fortăreață care văzuse sacrificiul
lui Horea și al tovarășului s[u Cloşca, se încheia un proces istoric care își
avusese începutul în anii 1859-1861, de alegerea pe tronul Moldovei și,
imediat după aceasta și pe cel al Valahiei, a colonelului Alexandru Ioan
Cuza, reușindu-se astfel împlinirea „de facto” dacă nu încă „de iure” a
unificării principatelor dunărene, și se reușise realizarea pe malul stâng al
Dunării a unui Stat unitar. Românii se strângeau în jurul primului lor
suveran național, așa cum în aceiași ani italienii, de la Alpi până în Sicilia,
se strângeau în jurul primului lor rege.
Moldova și Valahia, de fapt, ca și stătulețele Italiei de atunci, deși
înrudite prin limbă, religie, cultură, rămăseseră de-a lungul secolelor
formațiuni statale diferențiate. Dar la începutul secolului al XIX-lea și în
România ideea unificării naționale începuse să se înrădăcineze tot mai
mult în conștiința populară și devenea motivul predominant al tuturor
mișcărilor sociale și politice din acea perioadă. Așa este revoluția lui
Tudor Vladimirescu din 1821, contemporană cu mișcările care, în același
timp, au străbătut țara noastră (Italia n.t.), revoltele din Moldova și din
Valahia anului 1848, în concomitență sincronică cu cele cinci zile de la
Milano și cu scopul primului nostru război de independență, dar avem mai
ales fervoarea renașterii care caracterizează anii imediat următori acestor
evenimente, și care corespunde acelui deceniu de pregătire care și-a pus
pecetea pe viața politică, economică și diplomatică a Piemontului lui
Camillo Cavour și a lui Vittoria Emanuele II.
După Unirea din 1859 principele Cuza trimitea pe lângă Curțile
Europei Occidentale, pe acel trimis personal cu însărcinarea principală de
a informa aceste guverne despre noua realitate care se crease pe malul
stâng al Dunării, un diplomat cu sufletul de poet care se numărase printre
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candidații la tronul Moldovei, și care renunțase la propria candidatură
pentru a facilita drumul spre alegerea lui Alxandru Ioan Cuza: Vasile
Alecsandri. Acesta a avut prilejul de a fi spectator al bătăliilor războilui
nostru de independență și din astfel de evenimente s-a inspirat pentru
unele dintre poeziile sale cele mai însemnate.
Vasile Alecsandri simțea aproape de inima lui inima italienilor, a
acelor italieni cu care se simțea frate, lui care acceptase cu orgoliu teza,
susținută de mai mulți, a unei origini italiene a propriei sale familii, care,
venită din Veneția, s-ar fi stabilit în secolul al XVII-lea la gurile Dunării,
unde, la Huși, trăia în 1750 un „paharnic” cu numele Alecsandri (scris cu
cs nu x).
Poetul înțelege nu numai perfecta identitate a luptei celor două
popoare în acel moment istoric, dar înțelege cum triumful cauzei italiene
va fi stimulator pentru români și va deschide noi perspective cauzei lor.
Asemenea idee este exprimată, de exemplu, în poezia intitulată
Presentiment. Și contelui de Cavour îi va dedica o splendidă poezie cu
titlul Pilotul. Camillo Cavour, la primirea trimisului Principelui român, îi
spunea: „V-aș adresa complimentele mele pentru actul patriotic pe care lați împlinit, dacă n-aș ști că aceste complimente sunt de prisos pentru o
națiune care se simte mândră și fericită pentru faptele de pe alte meleaguri
ai italienilor, au făcut o mare dovadă a patriotismului lor, un exemplu
admirabil de unitate pe care noi italienii suntem gata să îl urmăm”. Și la
mulțumirile lui Alecsandri adăuga: „Apărându-vă am urmat convingerea
mea, în conformitate cu interesele familiei latine, și voi continua aceeași
politică din toate puterile mele”. În ziua următoare, Alecsandri a fost
primit de Vittorio Emanuele I, căruia i-a dus salutul principelui Cuza, la
care Regele a răspuns: „Duceți complimentele mele Principelui Cuza și
spuneți-i din partea mea că școlile civile și militare din Regatul meu sunt
deschise pentru români, care vor fi primiți ca frați”. Au fost puse, astfel,
primele baze ale colaborării culturale între Italia și România, colaborare
care s-a concretizat doi ani mai târziu prin instituirea, pe lângă facultatea
de litere de la Universitatea din Torino, a primei catedre de limba română
în afara granițelor României.
Dar așa cum în 1861, deși proclamată Unitatea Italiei din această
uniune rămâneau excluse teritorii italiene – prima, între toate Roma, care
fusese recunoscută capitală – tot așa din uniunea Principatelor din 1859
rămăseseră încă excluse regiunile românești ale Transilvaniei, Basarabiei,
Dobrogei și Banatului. Și cum unificarea completă a Italiei trebuia să se
întâmple prin anexarea Veneției, Trentino Istriei, numai în 1918 ca o
consecință a prăbușirii Imperiului Austro-Ungar, în aceleași zile și ca
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urmare a acelorași evenimente, România putea să se unească în sfârșit și
în întregime liberă.
Faptul împlinit la 1 decembrie a adus în România Mare o regiune
pe care o voi aminti acum în mod deosebit, Transilvania, regiune la vest
de Carpați, nu fără a reține că, precum Apeninii pentru Italia, Carpații
constituie coloana vertebrală a României, așa încât poporul român poate fi
considerat un popor carpatic, al cărui centru este chiar Transilvania. Acest
popor trăiește de mai bine de două mii de ani pe teritoriul care constituie
România de azi, și a avut propriul său leagăn chiar în Transilvania, unde
masa omogenă care s-a format dă un caracter pur românesc întregii
regiuni.
S-a încercat în zadar, în trecut, să se susțină că lanțul muntos al
Carpaților formează o zonă nelocuită, un gol, favorabil constituirii unei
linii ideale de demarcație între două entități statale. Adevărul este,
dimpotrivă, că viața umană a fost mereu prezentă în toată întinderea
acestei împrejmuiri muntoase. Mai mult, în Transilvania se poate constata
prezența masivă și omogenă a unui popor de aceeași rasă, vorbitor al
aceleiași limbi și posesor al aceleiași civilizații: poporul român, alături de
care s-au găsit succesiv, formațiuni alogene (străine), cele ale maghiarilor,
sașilor, secuilor, șvabilor. Se știe că atunci când la Sibiu sașii sărbătoreau
al nu știu câtălea centenar al stabilirii lor în regiune, unui ziarist care îl
întreba pe un țăran român: „Și voi când sărbătoriți venirea vostră în
această țară?” acesta i-a răspuns: „Noi nu suntem veniți; noi suntem de
aici. Noi n-am venit niciodată”.
Și din punct de vedere economic Transilvania este strâns legată de
celelalte regiuni ale României, de acele pământuri care constituiau, înainte
de 1918, Vechiul Regat. Toate interesele sale de ordin economic și
comercial sunt orientate spre răsărit și se poate afirma că această legătură
este, în cadrul spațiului danubian, o necesitate în acest sens. Ca și pe
planul cultural, deci, Carpații unesc și nu separă ținuturile celor doi
versanți.
Abia în secolul al XII-lea voievozii Transilvaniei au fost constrânși
să accepte suveranitatea regelui Ungariei, păstrând, totuși, organizațiile lor
administrative și militare autonome, precum și obiceiurile antice (din
vechime) și privilegiile lor. Tot în această epocă suveranii unguri au
procedat la colonizarea părții orientale a Transilvaniei cu elemente
germanice – saxoni din Flandra și Alsacia – și Cavaleri Teutoni, care au
primit diplome și privilegii de la Carol II de Anjou. Același lucru îl va
face câteva secole mai târziu împărăteasa Maria Tereza.
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Din secolul XIV a început, pentru românii din Transilvania, o
lungă și tristă perioadă în timpul căreia tot mai frecvente persecuțiile din
partea ocupanților străini, ceea ce face ca în 1437 țăranii să se revolte și
răscoala durează un an întreg mai înainte ca ei să fie învinși la Bobâlna.
Ca reacție la această revoltă și pentru a-i ține mai bine pe români în frâu,
maghiarii strâng alianța cu sașii și secuii, cu care încheie pactul numit
„Unio Trium Nationum”, care a pus bazele unui fel de federație despotică
între cele trei naționalități minoritare, excluzând românii, care erau
majoritari, de la orice drept politic. Destinele Transilvaniei au rămas,
astfel, legate de Regatul Ungariei și datorită acestui fapt, ținutul a trecut,
după bătălia de la Mohaci sub suveranitatea turcească.
Dar, între timp, a început să se manifeste trezirea la viață a
conștiinței poporului român, în Transilvania ca și în Principatele de
dincolo de Carpați. Însuflețitorul acestei treziri a conștiinței a fost
principele Mihai Viteazul care în 1601 a reușit, chiar dacă pentru scurt
timp, să realizeze unirea tuturor românilor, de dincoace de Carpați și de
dincolo de Carpați. Sfârșitul tragic al acestui principe a spulberat visul
unui Stat românesc unitar și încercările succesive de unificare s-au izbit
de interesele marilor puteri europene, dar cu toate acestea semnificația lor
nu a fost deloc diminuată.
Pacea de la Karlowitz a recunoscut dominația casei de Habsburg
asupra Transilvaniei, dominație confirmată de pacea care a succedat, cea
de la Passarowitz, în timp ce Diploma leopoldiană din 1691, proclamase
solemn autonomia Principatului.
În acest timp politica Habsburgilor a fost obligată să se orienteze
în Transilvania spre națiunea română, dat fiind faptul că nobilimea
maghiară era ostilă împăratului, sașii se temeau să nu-și piardă
privilegiile, în timp ce secuii ajunseseră într-o situație de servitute față de
maghiari.
Dintre mijloacele folosite de habsburgi pentru a-i apropia pe
românii din Transilvania nu a fost exclusă Biserica, astfel încât ei îi revine
înfăptuirea unui act de cea mai mare importanță nu numai pentru istoria
principatului, ci și pentru a întregii Românii: Unirea Bisericii
Transilvaniei cu Roma. Această Unire, proclamată solemn la 7 octombrie
1698, a deschis porțile literaturii latine și tradiției romane, accelerând
procesul de emancipare a tuturor românilor. În sânul Bisericii Transilvane,
într-adevăr, prin strădania cărturarilor Gheorghe Șincai, Petru Maior și
Samuil Micu Klein, s-a născut la Blaj, care a devenit citadela
catolicismului românesc, acea școală latinistă care va duce la
redescoperirea latinității limbii, și prin aceasta, la redescoperirea
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caracterelor latine în locul slovelor chirilice. Și tot la Blaj, în 15 mai 1848
zeci de mii de români au proclamat „națiunea română constituită de
drept”, cerând autonomie politică și reprezentarea proporțională în Dieta
de la Budapesta, precum și convocarea unei Diete transilvane dat fiind
faptul că promisiunile făcute cu ocazia unirii Bisericii rămăseseră literă
moartă de multă vreme, și cel mai înflăcărat susținător al acestei uniri,
episcopul Ion Inocențiu Micu-Klein a fost constrâns să-și părăsească țara
și și-a sfârșit viața la Roma, unde în Bisericuța Sfintei Maria del Pascolo
odihnesc rămășițele sale pământești.
Doleanțele românilor din Transilvania au fost supuse autorității lui
Franz Joseph, dar acesta a refuzat să primească delegația care venise la
Viena să-i prezinte un Memorandum și a remis această chestiune
Guvernului de la Budapesta.
Speranțele românilor s-au bazat, mai târziu pe proiectele federative
ale arhiducelui Francisc Ferdinand, principe ereditar al Austro-Ungariei,
dar aceste speranțe au fost brutal și definitiv spulberate de trei împușcături
de revolver în după amiaza zilei de 25 iunie 1914 răsunând pe străzile din
Sarajevo și care au un ecou sinistru în toate țările Europei.
Era război. Declarând în prima perioadă – după cum făcuse și
Italia – propria sa neutralitate, și România, în august 1916 intra ca și Italia,
în conflictul modial, în rândul
Puterilor
Antantei,
împotriva
Puterilor Centrale.
În cursul conflictului și
România a avut pe ai săi Sauro (a se
citi în acest sens paginile romanului
Pădurea
spânzuraților
al
scriitorului
transilvan
Liviu
Rebreanu), precum și al său
Caporetto, și și-a văzut pământul
călcat în picioare de armatele
inamice. Dar după bătălia lui
Vittorio Veneto, care va însemna
prăbușirea definitivă a AustroUngariei.
Marea
Adunare
Națională, convocată la Alba Iulia
la 1 decembrie 1918, a proclamat în mod solemn unirea Transilvaniei,
Maramureșului, Banatului, Crișanei la Regatul României. În 8 ianuarie
următor la Mediaș și la 1 aprilie la Timișoara și sașii cereau să intre în
noul Stat Român.
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TEXTUL CONVOCĂRII ADUNĂRII NAȚIONALE DE LA
ALBA IULIA
Convocare!
Istoria ne cheamă la fapte. Mersul irezistibil al civilizației omenești a scos
neamul nostru românesc din întunericul robiei la lumina cunoștinței de sine. Neam trezit din somnul de moarte și vrem să trăim alături de celelalte națiuni ale
lumii, liberi și independenți. În numele dreptății eterne și al principiului liberei
dispozițiuni a națiunilor, principiu consacrat acum prin evoluția istoriei, națiunea
română din Ungaria și Transilvania are să-și spună cuvântul său hotărâtor asupra
sorții sale și acest cuvânt va fi respectat de lumea întreagă. El este chiar așteptat
pentru ca la gurile Dunării și pe drumul larg unde comunică pulsul vieții
economice între apus și răsărit să se poată înfăptui ordinea neamurilor
prejmuitoare să li se procure liniștea necesară pentru munca binecuvântată spre
desăvârșirea umană. În scopul acesta convocăm:
ADUNAREA NAȚIONALĂ A NAȚIUNII ROMÂNE din Ungaria și
Transilvania la ALBA IULIA, cetatea istorică a neamului nostru, pe ziua de 18
noiembrie/1 decembrie st. n. A.C. La orele 10 A.M.
La adunare vor lua parte: 1. Episcopii români din Ungaria și Transilvania; 2.
Toți protopopii în funcție al celor două confesiuni românești; 3. Câte un exmis al
fiecărui Consitoriu și Capitlu; 4. Câte doi exmiși ai societăților culturale
(Asociațiune, Fondul de teatru, Asociațiunea Arădeană, etc.); 5. Câte doi exmiși
din partea fiecărei reuniuni femeiești; 6. De la fiecare școală medie (gimnaziu,
școală rurală), apoi de la fiecare institut teologic, pedagogic și școală civilă, câte
un reprezentant al colegiului profesoral; 7. Câte doi delegați de la fiecare
reuniune învățătorească; 8. Garda Națională va fi reprezentată prin câte un ofițer
și un soldat din fiecare secțiune județeană; 9. Câte doi delegați la fiecare
reuniune de meseriași; 10. Delegații partidului social democrat român ca
reprezentanți ai muncitorimii organizate; 11. Tinerimea universitară prin câte doi
exmiși ai săi și în fine; 12. Fiecare circumscripție electorală în care locuiesc
români, va trimite câte cinci reprezentanți (delegați).
Suntem convinși că, afară de cei care vor reprezenta în chipul arătat mai sus,
toate păturile sociale ale națiunii noastre, unde se va hotărî soarta neamului
nostru, poate pentru vecie, se va prezenta însuși poporul românesc în număr
vrednic de cauza mare și sfântă. Se vor lua îngriji ca toți cei veniți să fie
adăpostiți și să fie părtași la toate pregătirile de lipsă pentru reușita Adunării, iar
frații români de pretutindeni sînt rugați să dea și ei tot ajutorul.
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Înainte de începerea Adunării, se vor face rugăciuni în cele două biserici din
Alba Iulia, cea ortodoxă răsăriteană și cea greco-catolică.
Toate informațiile mai departe se dau din partea biroului Consiliului Central
Național Român din Arad.
Fii tare, neam românesc, în credința ta, căci iată se apropie ceasul mântuirii
tale;
AMIN ȘI DOAMNE AJUTĂ!
Arad la 7/20 noiembrie 1918. Marele Sfat al Națiunii Române din Ungaria
și Transilvania.
Președinte, Dr. Ștefan C. POP.
Secretar, Dr. Gheorghe CRIȘAN.

Imagini de la 1 decembrie 1918 –Alba Iulia
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Gheorghe Pop de Băsești
DISCURS LA DESCHIDEREA ADUNĂRII NAȚIONALE
Prea iubiții mei! Onorată adunare a
tuturor românilor din Transilvania, Ungaria
și Banat!
Națiunea
română
la
toate
evenimentele mari, istorice, în trecut și astfel
astăzi, s-a adunat pentru a decide asupra
sorții sale.
În 1848, marele an al zguduirilor și
prefacerilor sociale și al scuturării lanțurilor
purtate de veacuri, neamul nostru s-a adunat
pe Cîmpul Libertății de lângă Blaj, ca să-și
fringă cătușele iobăgiei.
Acolo, printr-o supraomenească
încordare, acest neam a frânt cătușele care îl
țineau legat de glia oligarhilor străini.
Smulsa din robia trupească a
iobăgiei, poporul românesc din Ardeal și
Ungaria a fost silit să continue a trăi într-o nouă iobăgie, cu mult mai
dureroasă și mai umilitoare: iobăgia sufletească.
Dușmanii seculari, care ne-au ținut veacuri de-a rândul în lanțuri
fizice, ne-au ținut până ieri înlănțuiți sufletește, înăbușind cu brutalitate
manifestările sufletului românesc dornic de libertate și cultură națională.
Lanțurile acestei robii suntem chemați, fraților, să le zdrobim astăzi,
în această Mare Adunare Națională a tuturor românilor din Ungaria și
Transilvania, aici, pe pământul stropit de sângele martirilor Horea și Cloșca.
Vrem să zdrobim lanțurile robiei noastre sufletești, prin realizarea
marelui vis al lui Mihai Viteazul: unirea tuturor celor de o limbă și o lege,
într-un singur și nedespărțit stat românesc.
Lăsați-vă pătrunși, fraților, de fiorii sfinți ai acestui strălucit praznic
național și în cea mai deplină și frățească armonie să clădim temeliile
fericirii noastre naționale viitoare.
Dumnezeu să binecuvânteze sfatul nostru și lucrările noastre.
Salutându-vă cu toată căldura inimii mele, declar Adunarea
Națională a tuturor românilor din Ungaria și Transilvania, deschisă.
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ION ANTONESCU
DISCURS ŢINUT LA ALBA IULIA LA 1 DECEMBRIE 1940
OSTAŞI!
Pe umerii voștri stă apărarea sfântă a
datoriilor strămoșești. În această clipă de
îngenunchere, îngenuncheați ca să auziți
trosnetul de trupuri pe roată ale lui Horea și
Cloșca; simțiți în sânge clocotul de viață
ardelenească a lui Avram Iancu și ritmul de
redeșteptare românească a lui Andrei
Mureșianu. Plecați urechea la brazda
strămoșească și aplecați în cuget icoana
gândurilor lui Lazăr și Șaguna și cutremurațivă de biruința veșnică a lui Mihai Viteazul.
Ne-am născut aici. Suntem cei dintâi așezați și
vom pleca cei din urmă. Vom muri aici, frați, ardeleni, pentru că nu putem
părăsi ceea ce nu se poate părăsi. În fața noastră viitorul stă aspru și greu,
dar plin de nădejdi. A vrut Dumnezeu ca eu, care am luptat pentru granițele
neamului și m-am străduit pentru onoarea și puterea armatei, să am la
bătrânețe dureroasa soartă a aduna pe risipiții granițelor noastre sfărâmate.
Exodul de persoane pare că a încetat.
Am fost la Roma și la Berlin pentru ei, pentru noi toți, pentru
generațiile viitoare. Am arătat cu un suflet și cu cuvinte care se vor
cunoaște odată, tot trecutul nostru, toată durerea și toată sfâșierea noastră de
astăzi. Am găsit înțelegere. România nu mai este detestată. România nu mai
este singură. Nu pot astăzi să vorbesc mai mult. Toți trebuie să păstrăm
încrederea în drepturile neamului.
Ostași, din cetatea biruinței lui Mihai Viteazul îmi îndrept gândul
către voi toți, spre a vă reaminti toată siguranța pe care neamul întreg o
pune în voi.
Am fost la Roma și la Berlin ca ostaș. Am mers acolo ca să apăr
onoarea voastră, mândria voastră, fiindcă nu sunteți vinovați că neamul și-a
prăvălit granițele fără luptă, și nu asupra voastră apasă umilirea de a le fi
pierdut în luptă. Pe umerii voștri apasă în schimb, răspunderea asigurării
prin luptă a drepturilor acestui neam.
Din această Cetate a Unirii românești, fac astăzi un apel la unirea
tuturor, în crez, în faptă. Numai astfel vom putea ridica Patria.
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ION ANTONESCU
DISCURS ŢINUT ÎN SALA DE FESTIVITĂŢI A UNIVERSITĂŢII
DIN SIBIU
Din ceasul în care Dumnezeu și sfâșierea neamului mi-au adus pe
umeri răspunderea viitorului, azi este întâia oară când pun piciorul pe
pământul Ardealului însângerat.
De aceea, venind aici ca ostaș, ca român și Conducător al statului,
socotesc că nu-mi pot cinsti răspunderea decât îndreptând cel dintâi gând al
meu și al tuturor spre fiii Transilvaniei zbuciumate!
Ardeleni, frați dragi, Români smulși din glia sfințită de sudoarea
muncii strămoșești, vouă că închin azi toată durerea și toată nădejdea mea...
Ca ostaș care am luptat pentru graniță și pentru înălțarea armatei, care am
primit prigoana și umilirea închisorii... stau astăzi cu fruntea sus în fața
voastră, Ardeleni, și stau astăzi cu fruntea sus în fața celor care pândesc din
umbră. Prin credința noastră și dreptatea lumii noi, care va veni, să ridicăm
neamul și să redăm onoarea și încrederea drepturilor.
Sunteți aici, Universitate pribeagă. V-ați pierdut leagănul gândului
și căminul cald al creației. Dar ați venit într-un oraș care are un bătrân și
nepieritor titlu de spiritualitate românească. Ați pierdut tradiția clujeană,
dar ați găsit primitoare și caldă, tradiția românească... Adevărata
universitate nu este numai școala cărții, este și școala neamului. Un neam
poate fi redeșteptat prin viforul entuziasmului, dar nu poate fi înălțat decât
prin dogoarea muncii și patima răspunderii. Neamul românesc și-a pierdut
și altă dată granițele firești, el a primit și altădată potopul cotropitorilor.
Sufletul și conștiința lui nu au putut fi cotropite de nimeni, deoarece a știut
să ducă nenumărate veacuri pe pământul Transilvaniei și pretutindeni, în
ciuda împilării și uneltirilor, nestinsă lumina culturii și credinței românești.
...Pentru că Ardealul nu trebuie să aibă Universitatea lui pe drum de
pribegie și ca să-i dăm zările proprii, pentru că acolo unde este mintea este
și sufletul și puterea, să zidim cetatea culturii românești la Alba Iulia a
marelui și nepieritorului Mihai, în Alba Unirii și încoronării întregitoare a
lui Ferdinand I-ul și a Reginei Maria, unde va fi cetatea spirituală de peste
Carpați a lui Mihai I-ul. Fiindcă așa răspunde un neam întreg și mândru la
actele brutale de dărâmare ale altora, zidind cu spiritul.
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PROCLAMAREA NEATÂRNĂRII REPUBLICII MOLDOVENEȘTI
DECLARAȚIA SFATULUI ŢĂRII
MOLDOVENII ȘI NOROADE ÎNFRĂȚITE ALE REPUBLICII
MOLDOVENEȘTI
... În astfel de împrejurări și noi suntem siliți să ne proclamăm, în unire cu
voința norodului, – Republica Democratică Moldovenească, slobodă, de sine
stătătoare și neatârnată, având ea singură dreptul de a-și hotărî soarta în viitor.
Proclamarea neatârnării este o cerință politică a vremii, căci Republica
Moldovenească nu mai poate aștepta de la nimeni orânduirea vieții sale și
popoarele Republicii trebuie să înțeleagă că viitorul lor atârnă numai prin
așezământul înalt de cârmuire – Sfatul Țării și Stăpânirea pusă de el – Sfatul
miniștrilor.
Republica Moldovenească Neatârnată își pune ca scop pacea și înțelegerea
prietenească în viața politică și economică cu toate țările îndepărtate și vecine,
socotind războiul ca cel mai vrăjmaș dușman al noroadelor țărilor. Deci în politica
sa din afară Republica Moldovenească Neatârnată va urmări încheierea cât mai de
grabă a păcii obștești democratice, în înțelegere cu toți întovărășiții.
În politica sa lăuntrică Republica Moldovenească Neatârnată, chezășuind
drepturi depline tuturor națiilor, va urma mai departe cu întărirea slobozeniilor,
câștigate prin revoluție și vestite prin declarația Sfatului Țării de la 2 decembrie,
anul 1917.
În deosebi Sfatul Țării și Sfatul miniștrilor Republicii Moldovenești se va
sili să cheme cât mai de grabă, pe temeiul glăsuirii obștești, care va hotărî
desăvârșit rânduiala lăuntrică în țară și legăturile ei de unire cu alte țări dacă
aceasta o va cere binele popoarelor Republicii Noastre.
În al doilea rând Sfatul Țării și Sfatul miniștrilor Republicii Moldovenești
Neatârnate au de grijă să hotărască în cel mai scurt timp treaba pământului. Acesta
va trece în mâinile plugarilor fără plată, pe temeiul împărțirii drepte, după cum s-a
spus în Declarația de la 2 decembrie.
Afară de asta Sfatul Țării și Stăpânirea Republicii Moldoveneși au în
vedere să lucreze în cel mai scurt timp un șir întreg de zacoane și măsuri, care să
îndestuleze nevoile de astăzi ale țării, în scopul de a scoate din bezna întunericului,
sărăciei și foamei.
MOLDOVENII ȘI NOROADE ÎNFRĂȚITE ALE REPUBLICII
MOLDOVENEȘTI
Suntem la cotitura cea mai însemnată a istoriei noastre! De conștiința și
înțelepciunea voastră atârnă viitorul țării. Prin unirea oștilor frățești române pe
pământul Republicii nostre s-a întocmit o stare prielnică pentru munca harnică și
orânduită pe toate ogoarele vieții. Oștile românești au venit să apere drumurile de
fier și magazinele de pâine pentru front, dar ființa lor pe pământul nostru ajută la
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așezarea rânduielii în țară și de azi înainte roadele muncii fiecărui cetățean al
Republicii este chezășuită împotriva lăcomiei răufăcătorilor.
Alt scop oștile românești pe pământul Republicii noastre nu au. Toate
zvonurile, cum că românii eu venit să ne cuprindă țara și să ne stăpânească, nu se
potrivesc cu adevărul și se împrăștie de duşmanii Republicii noastre. Căci oștile
românești nu ne primejduiesc neatârnarea, slobozenia și drepturile câștigate prin
revoluție – chezășie ne sunt Franța, Anglia și America, cu mărturiile lor și
declarațiile împuterniciților României.
Fiind încredințați că zidirea vieții noastre nu va fi atinsă de nimeni și că
nimic nu primejduiește neatârnarea și slobozeniile dobândite prin revoluție, noi vă
chemăm pe toți spre unire, spre muncă pașnică și liniște pentru binele tuturor
noroadelor Republicii Democratice moldovenești, de acum și pururea neatârnată.
Primită la Sfatul Țării, la 24 ianuarie
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ONISIFOR GHIBU
DISCURS ROSTIT ÎN SFATUL BASARABIEI
„Domnilor

deputați și fraților
moldoveni și basarabeni. Vă mulțumesc din
inimă pentru dragostea cu care mă primiți în
mijlocul D-voastră. Această primire e o dovadă
că D-voastră nu mă socotiți străin aici în
Basarabia, cu toate că eu nu sunt născut pe
pământul ei (aplauze). Nici eu nu mă socotesc
străin aici, pe acest pământ locuit de frații mei
moldoveni (puternice aplauze și strigăte de
bravo și ura!). Când în aceste clipe am cinstea
să vorbesc aici în Sfatul Țării Basarabiei, din
partea gazetei ce poartă însuși numele scumpei
și nenorocitei mele țări, (este vorba de ziarul
„Ardealul” n.r.) sunt încredințat că D-voastră
simțiți întocmai ca și mine, puterea glasului ei,
pe care suferințele de o mie de ani nu l-au putut
înăbuși. Sunt încredințat că și D-voastră iubiți Ardealul la fel de mult ca noi, cei
peste o sută de mii de ardeleni, care de ani de zile pribegim fără noroc prin cuprinsul
Rusiei. Și-l iubiți, pentru că Ardealul este leagănul întregului nostru neam; el este și
leagănul D-voastră al moldovenilor, care de acolo ați plecat încoace, acum șase sute
de ani (aplauze puternice). Glasul de durere al leagănului Dumneavoastră, nu vă
poate lăsa nesimțitori nici astăzi, în ziua celei mai mari bucurii din viața D-voastră.
D-voastră ați suferit de o sută de ani – și iată acum vă vedeți nădejdile împlinite.
Noi suferim de o mie de ani, și nici astăzi n-auzim încă bătând ceasul cel mare al
Dreptății veșnice. De o mie opt sute de ani, de când ne-a așezat împăratul Traian în
țara noastră de astăzi, noi am fost tot în lupte cu noroadele barbare, care ne-au
nimicit totul și ne-au lăsat numai cu viața. Istoria noastră e scrisă cu sânge și
lacrimi. Din durerile noastre au fost ferecate acele cântări puternice, care au răsunat
și astăzi, aici în sală; de la noi s-a auzit mai întâi strigătul de Deșteaptă-te Române
și Pe-al nostru steag e scris unire. Căci cu suferințele noastre, noi ne-am păstrat în
suflet credința, că odată și odată va trebui să ajungem și noi la libertate.
Și astăzi, când vorbesc la Chișinău în Sfatul Basarabiei, gândul meu
zboară departe, peste Prut și peste Carpați, oprindu-se în capitala țării noastre, la
Alba Iulia, unde va trebui să se înalțe biruitor steagul tricolor al întregului nostru
neam! (aplauze puternice și strigăte de Trăiască Ardealul! Trăiască ardelenii!)
Ceasul dreptății pentru întreg neamul nostru trebuie să sosească!...
În ziua celei mai mari bucurii care v-a fost dată zic din toată inima în
numele Ardealului: Trăiască Basarabia! Trăiască SfatulȚării!...”
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TRATATUL DE PACE ÎNTRE PUTERILE ALIATE ŞI ASOCIATE
ALE UNGARIEI,
protocol de declarație
PARTEA A II-A
FRONTIERELE UNGARIEI
ART. 27
Frontierele Ungariei vor fi fixate după cum urmează:
Din punctul mai sus definit, spre est-nord-est și până într-un punct ce
se va alege pe Maros la 3 km, 500 aproximativ în amonte de punctul căii
ferate de la Mako la Szeged;
O linie de determinat pe teren; de acolo, spre sud-est, apoi spre nordest, până la un punct de stabilit la 1 km, aproximativ spre sud de stația din
Nagylak;
Cursul râului Mureș spre amonte; de acolo, spre nord-est și până în
partea cea mai proeminentă a limitei administrative între comitatele Csanád
și Arad la nord-nord-vest de Nemetpeereg:
- o linie de determinat pe teren, trecând între Nagylak și stația de cale ferată;
- de acolo spre est-nord-est și până la un punct de ales pe teren între
localitățile Battonya și Tornya;
- această limită administrativă trecând la nord de Nemetpereg și Kispereg;
- de acolo și până la cota 123 (1km. 200 m aproximativ la est de Magosliget),
punct comun celor trei frontiere a Ungariei, a României și a Cehoslovaciei
(teritoriu rutean);
- o linie de determinat pe teren, trecând la vest de Nagyvarjos, Kisvarjas, la
est de Dombegyház, Kevermeș și de Elek, la vest de Ottlaka, Nagy-Pel,
Gyula-Varsánd, Ant și Ilye, la est de Gyula, Gyula-Vari și Kötegyan, tăind
calea ferată de la Nagyszalonta și între cele două bifurcații pe care le
formează întretăierea acestei căi ferate cu linia ferată de la Szeghalom la
Erdögyarak; trecând la est de Mehkerek, la vest de Nagyszalonta și de
Marczihaza, la est de Geszt, la vest de Atyas, Olah-Szt-Mikloș și de Rojt, la
est de Ugra și de Harsany, la vest de Körösszeg și de Körös-Tarjan, la est de
Szakal și de Berek-Böszörmeny, la vest de Borș, la est de Artand, la vest de
Nagy-Szäntó, la est de Nagy-Kereki, la vest de Pelbarthida și Bihardioszeg,
la est de Kis-Marja, la vest de Csokaly, la est de Nagyleta și de Almosd, la
vest de Er-Selind, la est de Bagamer, la vest de Er-Kenez și de
Ermihalyfalva, la est de Szaniszló, Bere-Csomoköz, Szt-György-Abrány și
de Penezlek, la vest de Szanisló, Bere-Csomoköz, Feny Csanalos, Börvely, și
de Domahida, la est de Vallay, la vest de Csenger-Bagos și de Ovári, la est
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de Csenger-Ujfalu, Komod-Totfalu, la vest de Pete, la est de Nagy-Gecz, la
vest de Szaros-Berek, la est de Methelek, Garbolcz și de Nagy-Hodos, la vest
de Fertói-Almas, la est de Kis-Hodos, la vest de Nagy-Palad, la est de KisPalad și de Magosliget.
Făcut la Trianon, în patru iunie, una mie nouă sute douăzeci, într-un singur
exemplar care va rămâne depus în Arhivele Guvernului Republicii Franceze
și ale cărui copii autentificate vor fi remise fiecăreia dintre Puterile
semnatare.
Semnează:
Hugh C. Wallace (U.S.A), Derby (Marea Britanie și Irlanda), George
H. Perley (Canada), Andrew Fischer (Australia), Thomas Mackenzie (Noua
Zeelandă), R. A. Blankenberg (uniunea Sud Africană), Derby (Pentru India),
A. Millerand (Franța), Jules Cambon (Franța), Paleologue (Franța), F.
Francois (Franța), Aug. Isaac (Franța), Bonon (Italia), M. Grassi (Italia), M.
Matsui (Japonia), J. Van Den Heuvel (Belgia), Rolin-Jacquemyns (Belgia),
Vikuyuin Welington Koo (China), Rafael Martinez Ortiz (Cuba), Romanos
(Grecia), Carlos A. Villanueva (Nicaragua), R. A. Amador (Panama), E.
Sapieha (Polonia), Erasme Piltz (Polonia), Alfonso Costa (Portugalia), Joâo
Changas (Portugalia), Dr. J. Cantacuzino (România), Nicolae Titulescu
(România), Nik. P. Pachitch (Iugoslavia), Dr. Ante Trumbic (Iugoslavia), Dr.
Ivan Zolger (Iugoslavia), Charoon (Siam), Dr. Eduard Beneș (Cehoslovacia),
Ștefan Osusky (Cehoslovacia), A. Benard (Ungaria), Drasche Lȧzár
(Ungaria).

Harta Ungariei după încheierea Tratatului de la Trianon
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Virgil Şerbu Cisteianu

Cauconi, secui, sekely, ori siculi dacici?
„Istoria Neamului Românesc n-a fost decât o lungă,
necontenită, halucinantă hemoragie. Ne-am alcătuit într-un uragan şi
am crescut în vifor. Popor de frontieră, luptam şi muream pentru toţi.
Muream, mai ales, plătind miopia şi neghiobia altora.”
(Mircea Eliade – „Teroarea istoriei” şi destinul
României)
,,Transilvania şi Ungaria nu s-au confundat niciodată,
ele au format totdeauna două ţări diferite.”
(Szilágyi Sándor, Erdélyország története)
„Maghiarii sunt un popor plin de îngâmfare care locuind în
mijlocul naţiunilor străine lor prin rasă, au pretins totdeauna şi
pretind încă să le domine şi să le maghiarizeze şi asta într-un fel de
care însăşi ştiinţa suferă.
În recensăminte, de pildă, domneşte voinţa bine hotărâtă de a
arăta maghiarii mai numeroşi decît sunt in realitate.”
Prof. Dr. Julius Jung, 1877
Recentul ,,Proiect prin care minoritatea maghiară din ţara noastră
cere înfiinţarea unui ţinut al secuilor în care să fie incluse judeţele
Covasna, Harghita şi Mureş, pentru al cărui capitală este prevăzut oraşul
Miercurea Ciuc”, a stârnit mult entuziasm din partea locuitorilor secui şi
maghiari din respectivele judeţe. Unii au văzut deja visul realizat. Ce au
ungurii comun cu secuii?!
24

Ziarul ,, România liberă” din 22 septembrie, publică un interviu
luat de Sabina Fati, liderului UDMR Kelemen Hunor care recunoaşte că
proiectul este neconstituţional, dar adaugă: ,,...atunci când aştepţi 100 de
ani să fie respectate principiile declaraţiei de la Alba Iulia, un an, doi, trei
nici nu mai contează”. Interesantă afirmnaţie şi raportare la istorie. Numai
că liderul minorităţii maghiare nu ne spune ce cuprinde acea declaraţie,
când a fost dată şi în ce condiţii istorice… Ca fost ministru al culturii în
Guvernul Ponta, ar fi fost normal să reproducă ,, pricipiile declaraţiei de la
Alba Iulia.” Poate că omul nu o cunoaşte, sau, poate că îi e jernă să o
spună.
Lăsăm, deocamdată la o parte referirile domnului Kelemen
Hunor la aceste principii fiindcă asupra lor vom reveni mai jos.
În anul 1970, mă aflam ca redactor, la ,,Informaţia Harghitei” şi
am primit ,,sarcina” (cu toate că nu eram membru pcr) de a participa la
Plenara comitetului judeţean de partid Harghita la care, din partea
,,conducerii superioare de partid” a luat parte şi tov. Janos Fazekaş, pe
atunci secretar al cc al pcr cu problemele minorităţilor, să scriu minuta
plenarei pentru ziarul „Informaţia Hargitei” la care lucram şi care apărea
în limba română şi pentru ziarul ,,Harghita” care apărea în limba
maghiară. Erau două ziare, ca şi când nu ar fi fost suficient numai unul
bilingv.
În cuvântarea rostită în încheierea plenarei Janos Fazekaş,
condamna în termeni foarte duri politica dusă de Gheorghe Gheorghiu-Dej
care ,,a creat Regiunea Autonomă Maghiară” ca o enclavă împotriva
maghiarilor din România, izolându-i de restul ţării şi că, Nicolae
Ceauşescu a dat dovadă de multă înţelepciune şi ataşament faţă de
minoritatea maghiară când a înfiinţat judeţele Mureş, Harghita şi Covasna
unde locuitorii se simt cu adevărat în ţara lor, liberi şi stăpâni pe
mijloacele de producţie, cu ziare şi reviste în limba maghiară, etc. După
anul 1989, noii lideri al maghirilor au schimbat placa şi au cerut, prin
politica paşilor mărunţi, autonomie pe diverse criterii ajugându-se
actualmente să ceară autonomia ţinutului secuiesc. Oare, Ţinut Secuiesc
sau... vom vedea mai jos.
Mă întreb şi îi întreb pe liderii UDMR dacă cunosc adevărata
istorie a secuilor? Noi credem că, cel puţin parţial, o cunosc. Şi ce
reprezintă ei în parlamentul României, o organizaţie a ungurilor sau una a
secuilor?
În cartea profesorului universitar italian Mariano Bafi, fost
student al lui Nicolae Iorga, intitulată La Romania alla ricercca di Roma,
există un capitol care poartă titlul, Secheli, Siculi, o Secui? în care face
referire şi la cartea francezului Ferdiand Lot, Les invasion barbares
apărută în anul 1937 la Paris şi care defineşte poporul român ,,une enigme
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et un miracle historique”. De la această definiţie porneşte profesorul
italian când vorbeşte despre originea secuilor, afirmând că secui n-au
existat şi nu există nici în zilele noastre, ei fiind o enigmă sub multe
aspecte, nu un miracol. Secui au locuit de secole în partea Orientală a
Transilvaniei în vecinătate cu Moldova, devenind după Marea Unire de la
1918 un ţinut aşezat în centrul Statului Român. Originea acestei populaţii
,,enigmatice” a interesat pe cercetători şi călătorii străini care au studiat
limba, portul, obiceiurile, datinile şi tradiţiile secuilor din această regiune.
Dar să răsfoim împreună stimaţi cititori, paginile de istorie.
În cartea sa, Mărturiile anamnezei 1 academicianul Alexandru
Surdu spune că despre cauconi, aflăm de la Homer. Aveau origine tracă şi
trăiau pe râul Kaukon în Kaukonia, care cuprindea regiunea Elis şi părţi din Ahaia
şi Arkadia. Se pare că ei au migrat din nordul Peninsulei Balcanice pe la anul 1600
a. Chr. Pe cei rămaşi în vatra originară Ptolemeus (sec. II d. Chr.) îi va regăsi cu
numele de cauconensis la nord de Dunăre printre triburile din Dacia, în Ţara
Bârsei şi în împrejurimi, dar fără a trece de Carpaţii Răsăriteni. Unele informaţii
referitoare la teritoriul dacilor cauconi ne spun că ei au habitat în sud-estul
Transilvaniei cuprinzând atât Ţara Bârsei, cât şi o parte din actualul judeţ Harghita,
spre izvoarele Oltului, precum şi părţi din actualele judeţe Buzău şi Mureş
(pag.17). Tot aici, Amianus Marcellinus (sec. IV) a consemnat existenţa unui ţinut
numit Caucaland, iar mărturia unui soldat roman se referă la un munte Caucas de
pe lângă râul Olt (pag. 22). Ca urmare a faptului că reprezentau un vechi neam
autohton atestat încă din antichitatea îndepărtată, lingvistul german Jacob Grimm a
considerat firesc să constate legătura dintre denumirile de cauci, cauconi şi
caucaland pentru a le asocia acestora şi denumirea de Cogaion cu conotaţia sa
religioasă. Pe de altă parte filologul german J. Wolff considera că şi denumirea de
Kockel cu variantele Kukel şi Kukula utilizate de saşi pentru a desemna Târnavele
ar proveni din anticul coca sau cuca, care înseamnă munte, cu menţiunea că cel
mai important munte din zona Târnavelor se numeşte Cogan, cu variantele mai
vechi Cocan sau Chuchal, ceea ce indică faptul că originea reală a acestor denumiri
este hidronimul Kukula menţinut şi astăzi în uz de secuii.
Toate aceste asocieri dintre toponime şi etnonime puse de mult în evidenţă de
savanţii germani, conduc la concluzia că tribul dacic al cauconilor este unul şi
acelaşi cu neamul sikulilor, adică al secuilor care ocupă şi astăzi acelaşi ţinut şi mai
ales folosesc străvechea denumire de Kükülö. Numai în legătură cu acest hidronim
ţinutul lor a şi purtat denumirea de Ciculia, iar locuitorii numele de ciculi, aşa cum
au consemnat călătorii străini. Dar numele de ciculi trece uşor la forma siculi, de
1

Editura Paideia, Bucureşti 2004. Vezi şi articolul lui George Liviu Teleoacă: Reflexii pe
marginea eseului cu acelaşi titlu apărut în acelaşi volum.
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unde şi forma de secui. Viteji, aidoma cauconilor din Elis, siculii dacici şi-au
păstrat conştiinţa de autohtoni, mândri de faptul că erau stăpâni pe ţinuturilor lor,
ceea ce a impus recunoaşterea demnităţii lor colective. ,,Captaţi treptat în sfera de
interes a coroanei de la Buda,2 ei au fost maghiarizaţi prin mijloace din ce în ce mai
dure, mai ales după anul 1848. Pentru a forţa desprinderea lor definitivă de masa
covârşitoare a autohtonilor din Ardeal, istorigrafia timpului le-a atribuit diferite
origini bizare, care se contrazic între ele şi ca atare se anulează reciproc. În
încercarea de a suplini lipsa oricăror dovezi care să ateste o pătrundere a lor în
Ardeal, cum a fost cea a saşilor intens susţinută de coroana maghiară, istoricii au
vehiculat şi mai vehiculează diferite plăsmuiri referitoare la originea secuilor
oscilând penibil între a-i considerea avari, gepizi, huni, pecenegi etc, deşi ei sunt
autohtoni, sunt membrii străvechiului neam dacic al cauconilor, primii care au dat
nume locurilor pe care trăiesc. Ei au conservat până astăzi nu numai nişte toponime
de vârstă neolitică, ci serii toponimice de vârstă neolitică uneori identice cu cele din
zona Sibiu, ceea ce reprezintă o altă mare dovadă a faptului că sunt b ă ş t i n a ş i.
Recapitulând, va trebui să arătăm lumii întregi că cei numiţi astăzi secuii sau siculii
sunt urmaşii autohtonilor denumiţi cauconi (a se citi caucoli), iar mai târziu ciculi
fiindcă au trăit şi trăiesc pe văile râurilor denumite încă din antichitate prin
hidronimul autohton Kukula. Ca o altă dovadă că râurile Kukala au o denumire
românească arhaică, aceeaşi spiritualitate românească a atribuit unui râu din
bazinul Siretului omonimul cucalea.3”
,,Având în vedere că maghiarizarea lor forţată echivalează cu
imprescriptibilul genocid etnic, ne revine obligaţia, ca în numele adevărului, să
facem necesară distincţia maghiarizat-maghiar, mai ales în cazul secuilor, care
începând cu Unio Trio Nationum s-au revendicat ca etnie de sine stătătoare
distinctă de a ungurilor. I-am uitat şi continuăm să îi uităm pe cei de o fire cu noi şi
soarta nu iartă. Din ignoranţă şi din comoditate operăm cu teorii de tip Roesler,
deşi adevărul istoric cu privire la secui se susţine cu argumente. Iată aceste
argument aşa cum au fost ele alcătuite după lucrările istoricilor străini şi români:
- Argumente geografice şi toponimice, după Sabin Oprean (1928) şi Coriolan
Suciu (1974). Vlăhiţa este numită în maghiară chiar Olah Falu, adică satul
valahilor. Prezenţa lor sub numele de cauconi în sud-estul Transilvaniei este
probată de harta lui Ptolemeu din secolul II, dar şi de mărturiile unor călători străini
ca Georg Reicherstorfer care la 1527 îi numea ciculi ca şi de mărturiile lui
Christian Schesaeus de la 1540 sau de ale lui Ferrante Capece din februarie 1584.
,, - Argumente arheologice, având în vedere vestigiile bine reprezentate pentru
toate epocile începând cu neoliticul. În ansamblul Daciei, Ţara Secuilor se
delimitează în mod natural prin particularităţile sale de relief, de climă şi de resurse,
iar aferent acestora, mărturiile arheologice o individualizează încă din protoistorie
2
3

A. D. Xenopol în Istoria românilor din Dacia Traiană, (Ediţia III, Bucureşti 1988, Vol III pag.224)
lbidem
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ca pe o adevărată punte peste Carpaţi între Dacia intra şi extracarpatică. În acest
context aşezările din Ţara Secuilor au prosperat încă din antichitate susţinând o
concentraţie demografică ridicată mai ales prin importantele resurse minerale (sare,
fier, cupru. ape minerale etc.) de care au dispus mereu
- Argumente istorice,4 mai ales pentru a denunţa legile de maghiarizare
din anii 1842, 1879, 1883 şi 1907, în temeiul cărora o bună parte din densa
populaţie autohtonă a fost transformată, prin cele mai diferite forme de
constrângere, în vorbitori de limbă maghiară. În jurnalul campaniei de pedepsire de
la 1761 generalul von Buccow a notat pentru totdeauna că în cel mai maghiarizat
scaun din secuime din 102 sate 99 erau locuite de români.5
- Argumente heraldice. Fiindcă în sfârşit s-au recunoscut siculi, deci
ciculi autohtoni, şi nu altceva, vor redescoperi din perspectiva continuităţii asumate
că în momentul semnării tratatului UNIO TRIUM NATIONUM aveau ca secui
conştiinţa originii lor dacice, motiv pentru care s-au ilustrat în heraldică prin
tandemul de semne dacice primordiale soarele – luna, tandem deseori regăsit în
multe reprezentări antice ale dacilor, inclusiv pe tăbliţele de plumb cu scriere
dacică de la Sinaia.6 Aceeaşi pereche SOARELE-LUNA mai apare numai pe
stemele de sorginte dacică ale Moldovei şi ale Ţării Româneşti şi la nimeni
altcineva în lume. De aici lipsa oricăror îndoieli că şi secuii au avut conştiinţa că
aparţin neamului dacic. Orice altă explicaţie invocând asocieri cu probabilitate zero
frizează
ridicolul.
- Argumente culturale. Simon de Keza ne spune limpede ca secuii au
înprumutat scrierea de la vlahi. Dar o scriere valahica de tip răboj, numită „rovás
irás” şi după maghiarizarea lor, nu se potrivea decat unui grai valahic şi în niciun
caz unui grai străin, care ar fi folosit limba şi scrierea latină după modelul oferit la
acea vreme de cancelaria regală de la Buda. Hilar este faptul că propaganda antiromânească a uitat de Simon de Keza pentru a pretinde că sintagma „rovás irás” ar
defini o scriere adusă de prin Asia, deşi chiar teremenul de „rovás” indica originea
sa valahică. Ca dovadă că este o străveche scriere românească, românii din Valea
Timocului, cei care n-au avut legaturi cu secuii, folosesc şi ei până astăzi termenul
de „răbuj”. Pe de altă parte, este remarcabil faptul că odată cu parţiala lor
maghiarizare secuii au transpus şi în variantă maghiară celebrele noastre balade
Meşterul Manole şi Mioriţa, total inaderente unui spirit alogen, ca semn profund al
faptului că secuii aparţin la matricea stilistică românească:
- Argumente religioase. Despre originea lor dacică vorbesc şi stâlpii lor
funerari de pe morminte care sunt identici cu stâlpii dacici care mai sunt păstraţi în
alte zone româneşti. Gestul nostru de închinare a pâinii cu semnul crucii regăsit la
secuii trecuţi la calvinismul lipsit de cinstirea Sfintei Cruci este un alt indiciu al
. vezi şi Viorica Crişan, Dacii din estul Transilvaniei etc.
Dr. Mircea Dogaru în revista „LUMEA” Nr. 4 (108)/2002
6
Vezi ziarul „Gardianul” din 30 mai - 4iunie 2005.
4
5
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orginii lor ortodoxe. Aceeaşi origine ortodoxă o au şi parastasele pe care le fac
secuii la înmormântare. Ca mărturie tragică a deznaţionalizării lor forţate încă se
mai văd, în mai multe locuri, dărâmăturile unor vechi biserici ortodoxe, semn al
comunităţilor de români maghiarizaţi în secuime. Despre grozăviile îndurate în
perioada de maghiarizare forţată ne vorbeşte şi monumentul de la Ciceu consacrat
celor două sute de secui ucişi în zi de hram de către generalul de tristă amintire,
care a mai bătut cu tunul cam tot atâtea locaşuri de cult ortodoxe între care şi
mânăstirea lui Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus:
- Argumente antroponimice, din lucrările ştiinţifice ale lui G. Popa – Lisseanu
şi ale lui I. I. Rusu (1986), şi mai recent ale lui Ioan Ranca (1995) sau Ioan Drăgan
(2000) care pe baza documentelor de arhivă dovedesc maghiarizarea familiilor
româneşti prin nume ca Albu, Boér, Bokor (Bucur), Karácsony, Csipán (cioban în
graiul aromânilor), Dán, Fogarasi, Kosztin, Lunguj, Lupuj, Mirtse, Moldván,
Nyisztor, Oláh, Oltyán, Pászkuly, Ráduly, Sztojka, Szávuly, Sérbán, Zsunkuy (se
citeşte Juncu) şi multe, multe altele, ceea ce nu mai poate fi considerată o problemă
a persoanelor respective, ci a naţiunii române şi a României, din moment ce astăzi
liderii acestor autohtoni maghiarizaţi odată cu numele lor cer autonomie teritorială.
Aceste nume dovedesc încă odată că împotriva Neamului Românesc s-a practicat
imprescriptibilul genocid etnic care nu poate servi de bază pentru pretenţiile
teritoriale numite autonomie:
- Argumente sociologice. Lucrările bine documentate cu date culese din teren
de Maria Cobianu-Băcanu (1998 şi 2000), doctor în filozofie la Institutul de
Sociologie al Academiei Române.”
Este de la sine înţeles că din cele opt grupe de argumente chiar şi numai o
singură grupă este suficientă pentru a susţine definitiv calitatea de autohtoni a
secuilor ca trup din trupul ţării, chiar dacă o bună parte au fost maghiarizaţi forţat
de către defuncta putere imperială în mai multe etape bine cunoscute de istorie, dar
şi în perioada Diktatului.
Există şi alţi cercetători sau învăţaţi ai Evului Mediu care ne-au lăsat
mărturii preţioase privind istoria secuilor. Învăţatul Nicolae Românul (10
ianuarie 1493-17 ianuarie 1568) cunoscut în documente sub numele de
Nicolaus Olahus care a jucat un rol important în cultura europeană a
timpului său, ne-a lăsat mărturii interesante despre secui şi limba vorbită
de ei. El s-a ocupat de istoria secuilor în lucrarea sa, Atila. În ultimul
capitol, intitulat Chronicon, referindu-se la secui scrie 7 că secuii au o
limbă proprie şi o lume a lor care se deosebeşte de cea a ungurilor. Pe la
anul 1527 călătorul George Reicherstorfer (cc. 1500-1550), vizitând
regiunea secuiască, în lucrarea s-a Chronographia Moldaviae scrie că,
pământul în care locuiesc secui este al dacilor şi că acest pământ se
cheamă ,,Ciculi” după un cuvânt rămas de la sciţi. Italianul Stefano
7

C. f. Mariano Bafi, Bassarebia e Transilvania, p. 3
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Taurinus ( 1489-1519) care face studii universitare la Padova şi devine
secretarul Arhiepiscopului de Strigoniu, cardinalul Thomas Bakoza,
pentru trei ani, apoi reprezentantul papei Leon al X-lea în Ungaria sudorientală, etc., vizitând Transilvania în anul 1564, anul când primeşte o
misiune specială şi din partea Dogelui de Veneţia pe lângă regele Ioan
Siguismund, afirmă că limba secuilor ,,este diferită de acea a Ungariei”.
Un alt călător străin, George Werner (1550-1553), un
important funcţionar al administraţiei financiare pentru Transilvania în
perioada lui Ferdinand I de Habsburg, precum şi italianul Antonio
Possevino, care vine în Europa Orientală ca invitat al regelui poloniei
Ştefan Bathory şi a ţarului rus Ivan al IV-lea, scrie: ,, Secuimea sau
Ciculia e un ţinut care a făcut parte din Dacia şi acest ţinut se învecinează
cu Moldova, iar locuitorii săi sunt numiţi secui şi au legile lor total diferite
de ale ungurilor...” şi ,, În altă parte a Transilvaniei, care se cheamă
Ciculia”.
Istoricul elveţian André Moor, 8 arată că secuii sunt o
enigmă încă nedezlegată şi dă câteva soluţii eronate, după părerea noastră,
şi nu numai. că secuii au fost masacraţi de unguri la venirea lor în
Panonia; sunt o populaţie venită odată cu avarii în Dacia; sunt descendenţi
ai kassarilor, populaţie turanică asimilată de unguri în secolul al IX-lea; au
venit odată cu hoardele lui Arpad; sunt o stirpe ungru-finică, etc şi
istoricul eleveţian are o listă cun păreri care parcă nu se mai termină,
neavând o concluzie logică.
Istoricul maghiar Györffy Györgyy afirmă răspicat, că secuii
sunt de neam... bulgar. Cum aşa? Teoria sa, cea mai ,,verosimilă”, este că
la venirea acestora pe meleagurile noastre, deci în secolul VII, odată cu
hanul Asparuh, bulgarii au împânzit cam toată suprafaţa actualei Românii
(ce aberaţie, specifică istoricilor maghiari revizionişti); ei nu erau slavi,
au fost slavizaţi la sud de Dunare de către iugoslavi, cei printre care s-au
aşezat. Se cunoaşte faptul că la venirea ungurilor (895 în Ucraina
subcarpatică unde au zăbovit timp de 7 ani şi au distrus tot ce era construit
de slovaci acolo, apoi au coborât încet spre Panonia şi Transilvania 904905) erau populaţii slave aici: slovaci si moravi către nord-vest, bulgari
către vest şi sud-vest, dar şi în sud. Tribul la care face referire Györffy era
aşezat în ţara Crişurilor şi nu prea îl avea la inimă pe Menumorut (Mojmir
II), deci se aliază uşor cu maghiarii (a căror limbă nu o vorbeau, fiind
triburi etnice diferite) contra acestuia. În timp au fost aşezati la fruntariile
noilor teritorii cucerite de invadatorii unguri, fie în Harcov, fie către
Austria, fie în Croaţia, etc. Acel trib se numea... eskil, conform istoricului
8
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ungur. De aici s-a ajuns la forma: eskil - skil - szekel, după fonetica
maghiară. Ei au fost maghiarizaţi complet către sfârşitul sec. XVIII când
şi-au pierdut şi limba... bulgară. Să nu uităm că au fost mereu duşmanii
ungurilor, fiind aliaţii de nădejde ai lui Mihai Viteazul contra acestora. Ba
chiar şi ai lui Vlad Tepes. Medicul padovan Francesco della Valle (?1545) nu se putea împiedica să remarce că "totuşi sunt un neam barbar".
Iar cronicarul secui Mihaly Cserei (1668 - 1756) scria în 1691:
„Nenorocirea Transilvaniei totdeauna din Ţara Ungurească şi de la
unguri s-a tras. Aşa am pierdut şi Ţara şi Libertatea…” – Nagyajtai
Cserey Mihaly, 1668 – 1756, Historiaja, Pesta, 1852, pag. 5. Şi tot Cserei
scria: „Invaţă, Transilvanie, învaţă, nu te mai însoţi cu Ungaria,
pentru că pasatul unguresc de multe ori îţi arse gura, şi tot n-ai fost în
stare să înveţi!" Nu românii i-au năpăstuit pe aceşti ,,bulgari
maghiarizaţi,” ci tocmai cei cărora azi le sunt... fraţi. Le-am menajat prin
tăcere drama deznaţionalizării ca mama cea adevărată din cunoscuta piesă de teatru
Cercul de cretă caucazian a lui Bertold Brecht. Nici acum nu vom proceda altfel,
dar nu putem accepta sub nicio formă contrafacerile celor care mânaţi de interese
străine practică intriga şi minciuna spre continua hărţuire şi în final dezagregarea
României. O lege privind protejarea minorităţilor, oricare ar fi conţinutul ei, obligă
majoritatea să se subordoneze oricărui minoritar devenit astfel un protejat, fiindcă
obţine un statut preferenţial, ceea ce este inadmisibil din moment ce într-o ţară
democratică legile sunt aceleaşi pentru toţi. În cazul minorităţii maghiarizate din
România situaţia se dovedeşte a fi foarte periculoasă prin faptul că au devenit masă
de manevră pentru revizionismul mărturisit pe care îl implică incalificabila
contestare a tratatului de pace semnat de toate părţile la Trianon. Democraţia nu
poate servi ca umbrelă pentru niciunul din paşii pe care îi face revizionismul, tot
aşa după cum toleranţa manifestată faţă de revizionism într-o lume a competiţiei
acerbe echivalează cu sinuciderea. ,,Pentru a supravieţui astăzi nu mai poţi fi nici
naiv, nici dezinformat, şi nici credul, mai ales după ce doamna cancelar Angela
Merkel a declarat recent că multiculturalismul nu a dat rezultatele aşteptate în
Germania şi că pentru a evita apariţia stărilor de tensiune trebuie să se respecte
limba ţării şi valorile creştine. Or, ceea ce este valabil pentru liniştea Germaniei,
este cu atât mai valabil pentru integritatea noastră.”
Tocmai de aceea, domnul Hunor Kelemen care, observăm, cunoaşte
conţinutul declaraţiei de la Alba Iulia din 1918, ar trebui să o şi reproducă pentru a
fi citită de minoritatea maghiară spre a cunoaşte purul adevăr. Ca să-l scutim de o
grijă, publicăm noi:
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REZOLUŢIUNEA DE LA ALBA IULIA
I. Adunarea Națională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat și Țara
Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba-Iulia în
ziua de 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români
și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea Națională
proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul
cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre.
II. Adunarea Națională rezervă teritoriilor sus indicate autonomie
provizorie până la întrunirea Constituantei aleasă pe baza votului
universal.
III. În legătură cu aceasta, ca principii fundamentale la alcătuirea noului
Stat Român, Adunarea Națională proclamă următoarele:








Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare.
Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie
prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de
reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție
cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.
Egală îndreptățire și deplină libertate autonomă confesională pentru
toate confesiunile din Stat.
Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate
tărâmurile vieții publice. Votul obștesc, direct, egal, secret, pe
comune, în mod proporțional, pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de
ani la reprezentarea în comune, județe ori parlament.
Desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire, libera propagandă
a tuturor gândurilor omenești.


Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor
proprietăților, în special a proprietăților mari. În baza acestei
conscrieri, desființând fidei-comisele și în temeiul dreptului de a
micșora după trebuință latifundiile, i se va face posibil țăranului
să-și creeze o proprietate (arător, pășune, pădure) cel puțin atât cât
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să poată munci el și familia lui. Principiul conducător al acestei
politici agrare e pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe de
altă parte, potențarea producțiunii.


Muncitorimei industriale i se asigură aceleași drepturi și avantagii,
care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus.

IV. Adunarea Națională dă expresie dorinței sale, ca congresul de pace să
înfăptuiască comuniunea națiunilor libere în așa chip, ca dreptatea și
libertatea să fie asigurate pentru toate națiunile mari și mici, deopotrivă,
iar în viitor să se elimine războiul ca mijloc pentru regularea raporturilor
internaționale.
V. Românii adunați în această Adunare Națională salută pe frații lor din
Bucovina, scăpați din jugul Monarhiei austro-ungare și uniți cu țara mamă
România.
VI. Adunarea Națională salută cu iubire și entuziasm liberarea națiunilor
subjugate până aici în Monarhia austro-ungară, anume națiunile:
cehoslovacă, austro-germană, iugoslavă, polonă și ruteană și hotărăște ca
acest salut al său să se aducă la cunoștința tuturor acelor națiuni.
VII. Adunarea Națională cu smerenie se închină înaintea memoriei acelor
bravi români, care în acest război și-au vărsat sângele pentru înfăptuirea
idealului nostru murind pentru libertatea și unitatea națiunii române.
VIII. Adunarea Națională dă expresiune mulțumirei și admirațiunei sale
tuturor Puterilor Aliate, care prin strălucitele lupte purtate cu cerbicie
împotriva unui dușman pregătit de multe decenii pentru război au scăpat
civilizațiunea de ghiarele barbariei.
IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor națiunei române din
Transilvania, Banat și Țara Ungurească, Adunarea Națională hotărăște
instituirea unui Mare Sfat Național Român, care va avea toată
îndreptățirea să reprezinte națiunea română oricând și pretutindeni față de
toate națiunile lumii și să ia toate dispozițiunile pe care le va afla necesare
în interesul națiunii.
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DECRET I
Despre funcţionarea în mod provizoriu a
serviciilor publice, aplicarea legilor,
despre funcţionari şi întrebuinţarea limbilor
Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului
şi părţile româneşti din Ungaria, a decretat şi
decretează:
Art. 1. Legile, ordonanţele, regulamentele
şi statutele legale de mai înainte, emanate
înainte de 18/31 octombrie 1918, rămân în
interesul ordinii publice şi pentru a asigura
continuitatea de drept, până la altă dispoziţie,
în vigoare în mod provizoriu, cu excepţiile
cuprinse în acest decret, cum şi în alte decrete,
ce se vor da.
Art. 2. Toţi funcţionarii numiţi, sau aleşi,
de orice categorie, rămân în funcţiile lor. Din consideraţii de serviciu şi
îndeosebi din punct de vedere al liniştii publice însă, orice funcţionar
(judecător, notar public) poate fi pus în disponibilitate, eventual pensionat
din oficiu. Privitor la permutare şi pensionare, vor urma dispoziţii speciale.
Se scot din vigoare dispoziţiile, conform cărora judecătorii şi notarii publici
nu pot fi transferaţi fără consimţământul lor. De asemenea se desfiinţează
dreptul de supraveghere al prezidenţilor de tablă (Curţi de Apel) şi al primprocurorilor. Acest drept îl va exercita până la alte dispoziţii şeful resortului
de justiţie. Funcţionarii care în timpul războiului s-au făcut vinovaţi de fapte,
care sunt: infracţiuni ale normelor penale, disciplinare, s-au expus dispreţului
public, sau care sunt în contra intereselor poporului, vor fi urmăriţi după
normele de procedură criminală sau disciplinară
Art. 3. Limba oficială în serviciile publice este limba română.
Privitor la întrebuinţarea limbii celorlalte naţiuni conlocuitoare, până la
regularea definitivă prin lege, se vor aplica dispoziţiile legii de naţionalităţi,
art. XLIV din1868, cu deosebirea, că în locul limbii maghiare este a se
înţelege în tot locul limba română. Dispoziţiile acestei legi vor fi aplicate în
mod loial şi până la altă dispoziţie astfel că, în acele comitate, în care
naţiunile conlocuitoare fac a cincia 91 Justiţie românească în Transilvania
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(1919) parte din populaţie, să se realizeze principiul, ca fiecare să fie
administrat şi judecat în limba sa proprie.
Art. 4. În şcolile comunale, confesionale, fundaţionale, particulare, limba
instrucţiei o determină susţinătorul şcolii. În şcolile primare de stat, instrucţia
se face în limba majorităţii populaţiei din comitat (judeţ). În învăţământul
superior se va întrebuinţa limba majorităţii populaţiei din regiunea
respectivă.
Art. 5. Numele de localităţi se întrebuinţează în limba respectivă a fiecărei
naţiuni. Legea despre numirile de localităţi, art. IV din 1898, se scoate din
vigoare. Numele de familii se vor respecta, scriindu-se cu ortografia limbii
respective.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a celor cuprinse în acest decret se
încredinţează preşedintele Consiliului.
Sibiu, la 24 ianuarie st.n. 1919
Iuliu Maniu, Preşedintele Consiliului.
„Gazeta Oficială publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului,
Maramureşului şi părţilor ungurene” (Sibiu), nr. 6 din 14/27 ianuarie 1919,
pp. 25-26.
II.
Ordonanţa
Referitoare la judecători, advocaţi, notari publici
Pe baza decretului Nr. 1 din 24 ianuarie 1919 ordonez următoarele:
§ 1.
Prin estinderea suveranităţii Statului Român asupra următoarelor comitate
aparţinute până acum Statului Ungar:
Alba – inferioară
Bistriţa Năsăud
Braşov
Ciuc
Cojocna
Făgăraş
Hunedoara
Murăş Turda
Odorheiu
Sibiu
Solnoc- Dăbâca
Târnava – mare
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Târnava – mică
Trei scaune
Turda-Arieş
Jurisdicţiunea acestor teritorii se separă de jurisdicţiunea Statului Ungar şi
se
Subordonă jurisdicţiunei Statului Român.
Jurisdicţiunea Curiei Ungare asupra teritoriilor susţinute încetează de la
data
intrărei în vigoare a ordinanţiunei de faţă.
Toate pricinile, de orice natură, cari pe cale de recurs ar urma să fie
înaintate Curiei ungare, vor fi ţinute până la dispoziţiuni ulterioare în
suspeziune la instanţele respective.
Toate autorităţile şi oficiile judiciare stau sub supravegherea supremă a
şefului
de Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 18 Noiembrie/1
Decembrie 1918.
Cred că lucrurile sunt clare domnule Hunor. Unde scrie în această
declaraţie de independenţa ţinutului secuiesc? Nu uitaţi, această declaraţie a
fost dată când încă Transilvania nu era unită cu patria mamă şi prin ea se
cereau drepturile care se cuveneau românilor aflaţi în imperiul Hansburgic.

Harta României după 1918
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IRONIM MUNTEAN

Teatrul liric şi reflexiv
Creator proteic, Valeriu Butulescu armonizează în
toată fiinţa sa poetul sensibil cu moralistul ironic,
temperamentul solar de sorginte rurală, capacitatea
disociativă şi analitică cu reflexivitatea insului lucid,
atent sagace la spectacolul lumii diverse şi unitare
totuşi în paradoxala ei alcătuire.
„Spirit fin şi gânditor profund”, cum îl
defineşte Marin Sorescu, Valeriu Butulescu topeşte în
scrierile sale lirismul şi reflexivitatea, privirii mirate
şi ironice a scriitorului înfăţişându-i-se o lume clădită
pe o dialectică a contrastelor multiple între viaţă şi
moarte, veşnicie şi efemeritate, iubire şi ură, sacru şi
profan, astral şi teluric, angelic şi demonic, fiinţă şi mască,
esenţă şi aparenţă, virtute şi viciu, prietenie şi duşmănie, frumos şi urât,
autenticitate şi falsitate, inocenţă şi perversitate, tinereţe şi bătrâneţe, singurătate
şi sociabilitate, bogaţie şi sărăcie, înţelepciune şi prostie - în care induce o
tensiune printr-un paradox de proporţie sau perspectivă.
Opera sa dramatică este originală şi unitară prin viziunea asupra lumii,
asupra condiţiei umane, prin concepţia artistică, diversitatea tematică şi prin
speciile dramatice cultivate.
Teatrul său este o oglindă a lumii, a vieţii imaginate şi ficţionalizate, un
joc cu paradoxuri în care homo ludens (ori homo artifex, homo aestheticus) omul
creator pentru care arta este un joc prin care creează universuri, tot aşa cum
Dumnezeu s-a jucat de-a lumea, creând-o.
Herghelia albastră (Forţa imaginaţiei) este un text programatic, de
estetică teatrală, o paralelă asupra raportului dintre artistul creativ şi realitate.
Opera literară este produsul imaginaţiei, o ficţiune, „un raport estetic între
personaj, autor şi creaţie. Totul este joc şi convenţie” (p.35). Este rodul
transfigurării realului, al recreării, un act ludic, similar jocului de-a lumea al lui
Dumnezeu care a creat Universul.
În ambiţiile orgolioase ale Autorului (personaj al piesei, ipostază a
artistului creator): „Un scriitor este o mică zeitate, un Dumnezeu de provincie.
Un scriitor bun face oameni când vrea, din câteva cuvinte, cu un pix şi puţină
imaginaţie.” (p.15).
Metafora titlului ne duce cu gândul la Pegasus, slujitorul zeilor şi al
muzelor, intermediar al imaginaţiei, al fanteziei creatoare, specifică artistului, dar
şi copilului care prin joc, puritate şi candoare depăşeşte tărâmul real şi pătrunde
în cel al visului, al unei ficţiunii ideale care îl înlănţuie.
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În piesă „Un cal eminamente albastru râde în hohote”(p.31), „Bărbatul
aude clar nechezatul repetat al unui cal şi tropot neregulat de copite” (p.5).
Calul este
laitmotiv simbolic, agent al fanteziei, al „Forţei imaginaţiei” prin
care opera literară îşi exercită… rolul de chatarsis, de purificare a fiinţei. Chiar
Ofiţerul (simbolul realului) în finalul piesei, pe când „Autorul iese trândind uşa,
se aude un nechezat straniu de cal şi tropotul în ritm de step, al unui cal care se
îndepărtează” (p.43), „se aruncă pe scaun ca şi cum ar încăleca un cal”,
„călărind copilăreşte scaunul” (p.43) răspunde la telefon Generalului:
„Călăresc!... Un cal eminamente albastru… Un cal cu potcoave din oţel
inoxidabil” plecând „… Definitiv şi irevocabil! ... În cer… Acolo mă aşteaptă
herghelia albastră…” (p.44). Suntem în plin basm, nevoia de poveste, specifică
omului, triumfă. Ofiţerul devine: „Sunt eu! Roşu Împărat… Iar în mână port
sabia voievodului Bogdan cel Orb!...” (p.44).
Cu patru personaje, piesa este alcătuită din 14 scene, iar acţiunea se
petrece în biroul bine mobilat al unui ofiţer superior de poliţie şi are o structură
circulară: începe şi sfârşeşte cu convorbirea telefonică a Ofiţerului de la evidenţa
populaţiei cu superiorul său, Generalul, care-i solicită un referat pentru şoferul
său care îşi pregăteşte doctoratul cu teza: Existenţialismul şi Evidenţa Populaţiei,
el însuşi fiind doctor în teoria cunoaşterii, pe care „Dacă nu o stăpâneam, nu
ajungeam atât de sus!” (p.2) şi promiţându-i sprijinul. În final (Scena 14) îşi
anunţă plecarea… în cer la „herghelia albastră”, dezinteresat de programul de
guvernare al Generalului. Succesiv, în cele 12 scene intră Bărbatul, Autorul
(Scena 3) şi Femeia (Scena10), din dialogul lor construindu-se substanţa
comediei.
Personajele sunt generice, exponenţiale, simbolice, încorporate realului
(Ofiţerul) şi ficţionalului: Bărbatul traversând „o criză de identitate”, „Este
generalizarea maximă celui mai vechi principiu masculin” (p.3) şi Femeia „Este
generalizarea maximă a celui mai vechi principiu feminin”(p.11). Amândouă
sunt creaţii arhetipale, rod al imaginaţiei Autorului, stăpânul gândurilor şi
sentimentelor lor, care-şi abuzează personajele, autodefinindu-se drept adversar
al „formelor fără fond” (p.14). Bărbatul îl consideră un mincinos, incapabil a
„aborda subiecte grele. E un uşuratic”, „cu ficţiune literară îndoielnică” (p.8),
plin de ifose, un pervers, a săvârşit furt literar, este un violator.
Personajele se autodefinesc, se caracterizează reciproc, antitetic, iar
didascaliile dramaturgului radiografiază mişcarea lor sufletească. Dialogul Autor
- Femeie pendulează în jurul erosului care o stăpâneşte şi care, prin hiperbolă,
este pus în paralelă cu cosmosul, prin erotomorfizarea acestuia şi plasarea
cuplului în preajma celui biblic, originar, concluzând că „Iubirea este o atracţie
mai puternică decât gravitaţia!”, „...Dragostea trage toate sforile Universului”
(p.33).
Dialogul Autor – Ofiţer printr-un subtil joc al paradoxurilor devoalează
dialectica contrastelor sociale, politice, morale pe care autorul le încriminează
într-un larg registru comic, ale cărui surse sunt opoziţia dintre conţinut şi formă,
dintre persoană şi mască, dintre aparenţă şi esenţă, dintre cea ce vor să pară eroii
şi cea ce sunt în realitate. De mare efect este finalul, împăcarea Bărbatului cu
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Autorul, care continuă să „Scrie cu caietul pe genunchi, cuprins de voluptatea
creaţiei”, „Priveşte spre Bărbat şi spre Femeie, continuând să scrie cu o pasiune
devastatoare”, într-o atmosferă comică, părăseşte scena pe care zace un teanc de
file de manuscris, risipite şi
auzându-se „nechezatul distorsionat şi tropotul
unei mari herghelii de cai”(p.41). Se trece astfel dintr-o realitate absurdă, prin
„Forţa imaginaţiei”, pe tărâmul poveştii în care şi Ofiţerul se integrează.
Şi Fantezia ocultă (Don Siempre) se înscrie aceluiaşi registru tematic,
dezvoltând raportul dintre cunoaşterea artistică şi cea ştiinţifică, dintre materie şi
spirit, dintre trup şi suflet, dintre intelect şi afect, dintre raţiune şi sensibilitate,
dintre poezie şi matematică, într-un poem dramatic dens în simboluri şi alegorii.
Valeriu Butulescu îşi plasează comedia sub zodia a două motto-uri, din
Eminescu, „Argint e pe ape şi aur în aer” şi Cervantes „Sunt lucruri în care
trebuie să crezi pentru a le vedea” , şi face din Don Siempre un veşnic visător,
conştient de valoarea sa: „Bine, dar eu sunt veşnic…” (p.3), un iluzionist, un
vânător de vânt, care crede în himere dezinteresat, spre „a vedea ce nu există”
(p.14) convins că „Nemurirea mea este indiscutabilă” (p.8).
Credinţa în himere îl face pe Don Siempre un emul al lui Don Quijote,
creator de miracole, fiindcă „Nemăsurată e forţa mea” (p.12). Eternul visător
este bogat sufleteşte pentru că „Totdeauna în rătăcirea mea, am păstrat puţină
coerenţă…” (p.26). Visătoria îl face poet, filtrând prin magie, sublimul din verb,
din cuvânt la „ceasul la care nevăzutul prinde contur şi poemul trece în cristal.
Aur esenţial, eliberat de zgura cuvintelor”(p.2).
Visele lui îl pun în contrast cu lumea reală, care-l consideră nebun şi-l
internează în spital, întreaga acţiune a comediei desfăşurându-se într-un salon
special de psihiatrie din mobilierul căruia atrag atenţia: vasul cu flori, ceasul
deşteptător, Mătura, Halatul uzat, atârnând în cuier, un ficus ornamental şi o
vitrină cu medicamente – elemente de decorare se animă şi devin simboluri ale
unui spectacol cosmic de o fantezie debordantă. Compoziţional, piesa este
alcătuită din 21 de scene, structura este circulară, bazată pe simetrii începând
(Scena 1) şi sfârşind (Scena 20) cu momente de magie săvârşite de Don
Siempre, prin care trece din real în imaginar şi paralelisme compoziţionale: în
Scena 2 şi Scena 18 sunt prezente Mătura şi Halatul, devenite personaje
simbolice reprezentative pentru realitatea cu care protagonistul se afla în
contrast, iar în Scena 3 şi Scena 18 sunt prezenţi Don Siempre şi medicul Tomas,
deveniţi în ţesătura textului Don Quijote şi scutierul său Sancho, reflectând
asupra vieţii şi morţii, asupra condiţiei umane efemere urmărite în timp şi istorie,
despre iubire, eternul feminin, dragostea dintre bărbat şi femeie, printr-o continuă
pendulare între mitologie şi realitatea actuală, despre credinţă, apelând la mitul
biblic.
De altfel, fondul reflexiv al piesei este dens literar şi filozofic, cultural,
mitologic, teologic, iar replicile sunt cugetări, aforisme, sentinţe, proverbe,
expresii celebre ce vin să localizeze, să individualizeze, să dea substanţă
tipologică şi caracterologică, definiţii metaforice încărcate de mister poetic.
Personajele sunt simbolice, antroponomastica alegorizându-le esenţa.
Don Siempre – Veşnicia, Nemurirea spiritului visător, etern pelerin printre
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fantasme, călărind nu pe Rosinanta, ci pe „Un cal negru, foarte talentat, care
făcea versuri albe. Când se aşeza la maşina de scris îşi dădea jos
potcoavele”(p.7). El o invocă pe Elena din Troia, simbolul eternului feminin,
„culme a frumuseţii păgâne”. Pentru Siempre a face aur „… e joacă de poet
pentru tine să faci din taur minotaur şi din balaur aur!... Elena (tandră). Eşti
bogat! Toate hergheliile de cai verzi sunt ale tale. Şi ce puternic eşti! (Declamă).
Căutător de avântate culmi! Mereu chemat de înălţimi albastre! Căţărătorule! (
Îl trage peste ea). Hai, urcă-te pe muntele lui Venus!” (p.11). Tiparul eternului
feminin topeşte castitatea, virtutea, puritatea primordială, forţa morală de esenţă
creştină cu senzualitatea, fertilitatea, voluptatea, fecunditatea păgână, miticul e
mereu convertit în real, chemarea la dragoste este patetică. Un excepţional foc şi
joc erotic se consumă în vis, în paturi separate, între Elena şi Tomas.
Neantida cu coasa, simbolul morţii, este invocată spre a-l salva pe
Tomas de la moarte, dar îi va trimite un altul lui Don Siempre, în final, tânăr, dar
cu aceleaşi metehne.
În întâlnirea imaginară cu Paulus, Don Siempre îşi face cunoscute
convingerile creştine, iar dialogul cu cei doi Profesori ‒ reprezentanţii cunoaşterii
ştiinţifice – reliefează convingerea lui Don Siempre despre perenitatea artei. „O
epopee valorează mai mult decât o cetate”, că „Miza războiului era poemul. Ca
un măr rotund, poemul se pârguia în pomul cunoaşterii ”(p.27). Cunoaşterea
artistică e mai profundă, angajând raţiune şi sensibilitate, iar cea logică e limitată.
În scena finală (21), de sinteză, participă toate personajele angajate întrun spectacol de pantomimă, cu râsul batjocoritor al Vocilor, într-un banchet
dionisiac, cu orgia chimică şi eroii, „foarte veseli” care „îşi trec din mână în
mână Vasul din care beau cu sete. Femeile au un comportament tot mai libertin,
de bacante. Bărbaţii au manifestări erotice care, la nevoie, pot depăşi uşor
limita decenţei puritane”. (p.33) Secvenţa conţine o subtilă punere în scenă a
naşterii comediei, care îşi are originea în cultul antic al lui Dionysos, cu starea de
bună dispoziţie – Komos.
Bun de tipar este o comedie spumoasă a cărei acţiune se desfăşoară în
redacţia ziarului „Curierul Galactic”, unde redactorul şef Mişu şi Nina, factotum
în redacţie, pregătesc o nouă ediţie a ziarului, aproape gata, lipsindu-i doar
„interviul senzaţional”, pentru a-i da „Bun de tipar”, pretext pentru dramaturg de
a surprinde problematica presei, condiţia ziaristului, relaţia dintre presă şi
realitate, dintre ziar şi cititor, în esenţă totul depinzând de deontologia ziaristului.
Căutarea febrilă a celor doi aduce, rând pe rând, în dezbatere o multitudine de
aspecte prin care se definesc antagoniştii: Mişu ‒ un ambiţios, obsedat de succes
şi deontologie „profesională”, şi Nina „fotoreporter, editorialist, comentator,
analist politic ‒ veritabil Colegiu de redacţie”, „seducătoare, cu imaginaţie de
tip senzual. Oscilează vertiginos între obiectivitate şi mitomanie”(cum notează
autorul în lista de prezentare: Personaje). Compoziţional, piesa alcătuită din 17
scene, este circulară, începând cu convorbirea telefonică a redactorului şef cu
Directorul, în care-l asigură „Suntem gazetari profesionişti! Nu ne jucăm cu
nervii opiniei publice! Am înţeles! Să trăiţi!”(p.35) şi finalul în care, tot telefonic,
anunţă:
„Am dat bun de tipar… Am lucrat puţin, dar vreau să vă asigur:
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ziarul e numaipomenit!” (p.73). În acest interval suntem martorii trudei ziariştilor
care încearcă să ne convingă că „Presa e a patra putere în stat” (p.39)… presa
scrisă are un impact puternic asupra cititorului… Îi dictează trăirile, îi
modelează starea de spirit, îi defineşte personalitatea” (p.36). „Presa are un
efect tonic”, „Forţa manipulatoare a presei e uriaşă” (p.37), „forţa vindecătoare
a presei” (p.38). Ea trebuie să răspundă nevoii de informare a cititorului, fiindcă
„Omenirea se hrăneşte cu ziare. Presa scrisă a ajuns un drog. Singurul drog
tolerat de autorităţi (p.44). Ziarul e mai mult decât un mijloc de informare!... E
un drog. Omenirea e dependentă de presă ca de aer!” ( p.46).
Prin hiperbolă, ziaristul proiectează actul său în cer: „Sunt sigur că şi
Dumnezeu, acolo sus în ceruri, citeşte ziare”, din Biblie lipsind capitolul
„Facerea Presei”.
Mişu (cu glas profetic): „La început era cuvântul. Şi cuvântul era la
Dumnezeu! Şi Dumnezeu, după Facerea lumii, l-a făcut imediat pe Adam. Iar
Adam a făcut imediat un ziar…” p.(46). Foamea de senzaţional a cititorului, setea
de succes a ziaristului pun la grea încercare deontologia profesională. Raportul
dintre ştire şi adevăr, pune în evidenţă un paradox: „De regulă ştirile
senzaţionale nu sunt adevărate. Iar cele adevărate sunt adormitoare”.
Această dilemă stârneşte disputa celor doi, Nina susţinând nevoia
condimentelor şi puţină ficţiune pentru ca ştirile să fie digerabile, Mişu afirmând:
„Noi suntem ziarişti! Formatori de opinie… Oameni serioşi! A patra putere în
stat!... Noi gestionăm adevărul şi numai adevărul…” (p.45). „Dar cititorilor le
plac la nebunie minciunile. Scrie tu numai adevăruri în gazeta ta! Să vezi cum se
va prăbuşi tirajul” (p.35). Soluţia ar fi „Ştirea veridică. Senzaţională, dar
veridică!” (p.55).
Proiectând această dilemă în real, dramaturgul surprinde pretutindeni
contraste: în viaţa politică, economică, socială, morală, spirituală care
alimentează substanţa comică a textului dramatic, exprimată în enunţuri
memorabile, sentinţe, cugetări, aforisme.
Fantezie balcanică (Partidul Naţional al lui Tata) este o comedie de
moravuri şi de caractere amintind substanţial de Caragiale prin viziunea clasică şi
umorul inconfundabil, Valeriu Butulescu, definindu-se ca moralist şi
caracterolog original, sondeaza viaţa publică şi de familie a emanaţilor
Revoluţiei, ajunşi la putere, roşi de ambiţii, cu instincte de parvenire, hotărâţi să
speculeze avantajele regimului politic de care profită din plin, cu toţii
împăcându-se în final sub ochii presei independente, cu buget de miliarde,
Opinia (personaj al piesei) ei metamorfozându-se în raport cu profitul financiar
obţinut.
Cu inventivitatea antroponomastică dramaturgul ne proiectează în
universul comic al teatrului caragialian, prezent topologic în fiecare erou al
piesei. Poporan, demagogul de profesie, stâlp al puterii, curioasă combinaţie de
Trahanache (soţ înşelat), Caţavencu (demagogul perfect) şi Agamiţă Dandanache
(canalia profitoare), Populus (fiul dintr-una din numeroasele căsnicii ale tatălui),
progenitura profitoare, copilul de bani gata, existând din nemuncă, Marry,
cocheta adulterină, tentată de lux, desfrâu şi „iubitoare de animale”, Nerva,
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funcţionarul public aservit puterii, fidel, devotat al acesteia, Grivan, câinele de
pază, sluga de nevoie a puterii, dar şi element al triunghiului conjugal (Poporan –
Marry – Grivan).
Acţunea comediei se desfăşoară în straniul birou senatorial al lui
Poporan, mobilat ciudat, avâd într-un colţ o boxa de deţinuţi în care este prăvălit
pe podea, aşteptând vizita Opiniei, ziaristă la „Libertatea Liberă” spre a-i lua un
interviu. În cele 21 de scene piesa surprinde pelerinajul celor şase personaje. Ca
senator, Poporan impunându-şi imaginea falsă de martir al neamului, erou
naţional, patriot ce se jertfeşte pentru ţară, se sacrifică pentru popor, suferă, apără
libertatea: „Libertatea este mai mult decât un concept. Libertatea este dreptul
sfânt al neamului. Este, dreptul… (ezită)… inimitabil… intolerabil…
inalterabil… indubitabil… ”(p.35) „Libertatea este dreptul sfânt al neamului.
Este dreptul inalienabil al naţiunii de a fi ea însăşi… Şi chiar mai mult decât
atât” (p.7).
Acest slogan este rostit obsedant în faţa oricui îi trece pragul, de fiecare
dată din interes. Populus spre a-l tapa de bani, Marry, ultima soţie a lui Poporan,
spre a-şi achiziţiona o haină de piele de dinozaur şi a-şi lua în stăpânire noul
căţel (Grivan – Grivei). Guţă, milionarul de carton, şef de clan, mafiot, investitor
strategic, născut şi crescut la periferie, obligatoriu blond, pentru a evita orice
aluzie discriminatorie (s.n), spre a-şi cumpăra teren în Cişmigiu, unde vrea să-şi
construiască banca proprie, Opinia şi cameramanul Mişu spre a-i lua un interviu.
Poporan se socoteşte autorul Revoluţiei, apărător al democraţiei, al dreptăţii,
adversar al tiraniei.
Compoziţia este iarăşi circulară, sfârşind în acelaşi birou senatorial, din
care Poporan s-a ridicat la cer, petrecând „următoarele două săptămâni în lumea
îngerilor… de unde va reveni în circumscripţia sa electorală cu un profil moral
sensibil îmbunătăţit” (p.48).
De sus, cu reverberaţii cosmice, răzbate glasul profetic al senatorului
Poporan:„Libertatea nu e un simplu concept. Este dreptul sfânt al neamului!
Este dreptul inalienabil al naţiunii de a fi ea însăşi! Şi chiar mai mult decât
atât!... Şi chiar mai mult decât atât”.
În acest cerc se consumă o fantezie balcanică de un comic debordant,
turbat, iscat dintre contrastul dintre fiinţă şi mască, în principal Poporan,
demagogul luând masca martirului spre a-şi ascunde esenţa coruptă, specifică,
crede el, neamului, imposibil de extirpat. „Chirurgia noastră estetică este prea
tânără pentru aşa ceva. Operaţia comportă riscuri incalculabile Ea poate afecta
ireversibil specificul naţional (Pauză). Aici este vorba de vocaţie, doamnă!
Suntem un popor muzical! Prefaceţi corupţia în vioară şi daţi-o pe mâna unui
politician de la noi! Va cânta mai frumos decât Paganini!” (p.42).
Personajele se individualizează prin acţiuni, intenţii, se autodefinesc, ori
se caracterizează reciproc, prin felul în care gândesc şi se exprimă, prin
onomastica plină de sugestii, iar dramaturgul, prin didascalii (notele din
paranteză) şi excepţionala forţă a stilului dens, expresiv, metaforic, coroziv,
aluziv, dar mai ales aforistic.
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Şi prin singura dramă din volum, Rugul aprins rămâne înscris temei
generale, literatura şi realitatea, scriitorul şi societatea. Scrisă în memoria
Poetului V. Voiculescu (1884-1963) „de la a cărei moarte tragică se împlinesc
cincizeci de ani” piesa proiectează acţiunea în „obsedantul deceniu” când
regimul totalitar ateu, după alungarea regelui Mihai, duce o teribilă prigoană
pentru lichidarea „duşmanilor poporului”, folosindu-se de o justiţie aservită total.
În cele 19 scene ale dramei Poetul este urmărit, ca duşman, pentru că a participat
la întâlnirile literare ale grupului „Rugul aprins”, de la mănăstirea Antim, (stareţ
era Vasile Vasilachi) ale cărui reuniuni aveau loc în salonul stăreţiei sau în
biblioteca mănăstirii, în prezenţa a numeroşi scriitori, oameni de cultură şi
monahi. Rugul aprins intenţiona să scoată o revistă de spiritualitate românească,
să tipărească o colecţie de trăire creştină, alături de acţiuni umanitare şi de
încurajare a artelor. Gruparea este interzisă în 1948, iar membrii surghiuniţi,
judecaţi şi condamnaţi la ani grei de închisoare. V. Voiculescu este arestat în
1958 şi eliberat în mai 1962, cu mai puţin de un an înainte de moarte.
Poetul, în creaţia căruia triumfă „vederea ingenioasă a minţii” (Tudor
Vianu), iar timpul e rugăciune „între cerul strein şi lutul ce ne va mânca”, are
nostalgia Paradisului, identifică gândul cu nemărginirea, memoria cu libertatea,
mântuirea nu poate fi obţinută decât prin frumuseţe. Idealurile sale sunt în
conflict cu literatura proletcultistă, cu arta angajată. „Poetul este depozitarul unor
mari idealuri... Scrie poezie mistic... Este o poezie adevărată. De aceea este
periculoasă! Aprinde sufletele oamenilor... Lirica nu este un şir de vorbe goale,
care pocnesc milităreşte din călcâie! Poezia însemnează har”. (p.17). Esenţa
dramei Poetului este remarcabil definită într-un monolog al colonelului de
securitate Adam care îşi radiografiază propria conştiinţă „Şi totuşi conştiinţe mai
există”, constatând că „eu sunt o rază de vectoare a acestuia. Mătur totul în jur.
(p.19). Opera poetului (Adam răsfoieşte Caietul negru) este în opoziţie cu
„lumea nouă” în care „Spiritul nu mai valorează nimic. Năruirea este totală.
Egalitatea a devenit noua religie. Absurdul egalizator vine ca un tăvălug. Şi
munţii sunt prăvăliţi peste văi adânci... Şi apele se pierd în nisipuri sterpe... Şi
cerul cade peste pământ... Iar ţara se transformă într-o pustietate roşie… Pentru
ei cultură înseamnă lene. Estetica artei este redusă la batoze şi furnale...
Dumnezeu a dispărut şi odată cu el a pierit şi conştiinţa naţională...” (p.19). Ar
vrea să-l apere pe Poet „acest nebun cu inimă de sfânt” (p.20), pe care l-a citit şi
preţuit în studenţie, dar se zbate într-o dilemă greu de rezolvat: a-l ajuta e o
sinucidere pentru el: „E adevărat, sunt intelectual... Am inimă, conştiinţă şi
spirit....(Mai tare). Dar mai am şi familie. Trebuie să trăiesc şi eu din ceva...” (
p.20). Dilema lui o vede asemănătoare eroului lui Nicolae Labiş din Moartea
căprioarei: „Ce-i inimă? Mi-e foame! Vreau să trăiesc şi-aş vrea/ Tu iartă-mă
conştiinţă ! Tu căprioara mea ...” ( 20). Adam va fi înlăturat din sistemul care
triumfă, fiind servit de miliţie, securitate, justiţie, toate devotate, fidele ideologiei
roşii.
Dramaturgul condamnă regimul totalitar, tiranic şi ticăloşit, slujit de
anchetatori cu tentă animalieră: Lupoi, Vulpescu, care au ca ajutoare brute: Ciucă
„tânăr musculos”, şi Măciucă „corpolent, tânăr”, şi martori de profesie şi
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informatori, ca: Limbău şi Bordei. Justiţia este surdă, oarbă şi „fără memorie”:
Judecătorul „în vârstă, cu deficienţe de auz, dar şi de memorie” iar avocata
Aurica este „tânără, energică, puternic îndoctrinată”.
În această rezervaţie zoo, Poetul (74 ani, intelectual distins, firav, cu
barbă albă) este de neclintit, afirmâdu-şi crezul, „cu o energie neaşteptată”,
după condamnare, într-un final apoteotic, cu fundal „dominat de o lumină roşie,
pulsatorie” pe o scenă, dominată de vocea robustă, tot mai sonoră, a Poetului
(p.56). Metafora scenică finală potenţiază expresivitatea unei drame poetice
memorabile, în care vibrează un lirism autentic „Cu chipul tău pe masă trudesc
să mă inspir/ Ca un jongleur, ce scoate când flăcări, când cordele Aceste
versuri scrise să te desfeţi cu ele,/ Din inima mea arsă le-am tras şi ţi le înşir...”
(p.55).
Dramaturgia lui Valeriu Butulescu este poetică şi reflexivă, în care
pulsează vibraţia unui lirism autentic, profund, dedus din implicarea în
spectacolul lumii, văzute când ca un bâlci al deşertăciunilor, ca un carnaval
sancţionat de râsul socratic al moralistului, când ca un tipar al reflecţiei tonice,
optimiste. Valeriu Butulescu creează un teatru de idei, în care este „atâta dramă,
câtă luciditate” şi atâta poezie, câtă sensibilitate, turnate în structuri dramatice
rotunde, circulare, ca şi zbaterea umană efemeră în raport cu Eternitatea.

45

Maria Toma-Damşa
„ La început a fost cuvântul...”
CUVÂNTUL ÎN VIAŢĂ, VIAŢA ÎN CUVÂNT
Prin
acest
volum,
scriitoarea Livia Fumurescu dă măsura
capacităţii creatoare şi a competenţei şi pe
tărâmul criticii literare, reunind „opinii
personale despre scrieri care luminează
realitatea prin cuvinte, ce dau măsura
omului”.
„Picăturile de gând topite
în cuvânt” s-au dilatat, convertindu-se în
cronici literare de mare ţinută şi valoare
estetică, urmând „criteriul alfabetic al
numelui scriitorilor, spre a elimina
posibile suspiciuni privind ierarhizarea
lor valorică.”
În prefaţa amplei lucrări,
după ce afirmă că „scrierile valoroase
păstrează ecouri ale vieţuirii, topind adevăruri care străbat timpurile”,
autoarea fixează locul cronicii literare „între necesitate şi oportunitate”,
centrat pe „mesajul scrierii recenzate, pe complexitatea construcţiei
personajelor reprezentative, descifrând semnificaţiile ascunse ale
respectivei opere, printr-un discurs ştiinţific şi echilibrat”, semnalând
apariţia cărţii şi trezind interesul cititorului.
Cronicile cuprinse în volumul Liviei Fumurescu vizează
romane, ingenios grupate structural (în partea I), proză scurtă (în partea a
II-a), antologii (în partea a III-a) şi scrieri monografice (în ultima parte),
care au reţinut atenţia autoarei prin problematica abordată şi prin ceea ce
le detaşează de alte scrieri. Este de remarcat genericul sugestiv al fiecărei
cronici (Iluminări, Meandrele destinului, Caleidoscop, Developări,
Revelaţii, Nostalgii, Pledoarie, Broderii literare, Omul şi masca, Irizări
etc.), dar şi faptul că definiţia fiecărei specii este formulată succint,
esenţializând caracteristicile principale, surprinse apoi în comentariul
operelor.
Primele două cronici, sunt dedicate „romanelor metaforă/
parabolă” (Nemuritorul albastru de Radu Ciobanu şi Oameni din Babilon
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de Mircea Vaida-Voevod). Comentând primul roman, autoarea remarcă
motive general-valabile, precum „alternanţa dintre mărire şi cădere...,
raportul dintre puterea efemeră şi permanenţa operei de artă...,
responsabilitatea conducătorului luminat care pune pe primul plan destinul
ţării şi interesul colectivităţii, pasiunea artistului..., conceptul de libertate
interioară şi exterioară, rolul prieteniei” etc. Sunt vizate apoi „arhitectura
compoziţiei, alternanţa trecut-prezent, tradiţie-contemporaneitate,
legende-vis-taine-semne”, evidenţiindu-se vasta cultură a romancierului,
minuţioasa documentare, valorificarea peisajului în concordanţă cu starea
sufletească şi de spirit a personajelor, viaţa de la curtea lui Petru Rareş etc.
Toate contribuie la realizarea unităţii conţinut/formă dintre prima parte,
Artistul, şi a doua, Voievodul, reliefând eleganţa şi frumuseţea stilului,
reconstituirea culorii acelei epoci, formulările sentenţioase şi reflecţiile
gnomice, alternanţa naraţiune/descriere/dialog/monolog” convertitie într-o
operă captivantă.
Romanul lui Mircea Vaida-Voevod, cu multe accente
autobiografice, reconstituie imaginea contemporaneităţii alambicate,
precum viaţa din Babilonul biblic, cu confuzia şi deruta caracteristice
realităţii social-politice actuale, în viziunea personajului-narator. Livia
Fumurescu surprinde acţiunea romanului plasată în numeroase locuri şi
faptul că autorul recurge la alegorie şi la parabolă, folosind compoziţia
circulară, dar şi ironia, pentru a reconstitui „epoca de aur” sau „revoluţia
televizată”. Romanul împleteşte modern, aparent de-a valma, amintiri,
realitatea viciată de abuzuri şi nedreptăţi, teroarea generată de percheziţiile
nocturne, viaţa de coşmar, destrămarea fostei Jugoslavii, riscurile la care
se supun reporterii de război, surprizele călătoriilor etc. Comentariul
evidenţiază fascinaţia şi complexitatea personajului feminin, Maşa
Bacunin, simbol al „sufletului-pereche”, împlinind iubirea. Autoarea
remarcă discursul narativ, care cucereşte prin inventivitate stilistică, prin
ingenioasa combinare a diverselor procedee literare, frizând cu comedia,
parabola, satira, digresiunea pentru a reconstitui realist viaţa
contemporană.
Romanul memorialistic (investigat prin raportare la
Crepuscul de Radu Ciobanu, Nopţi şi nelinişti/Pseudojurnal metafizic de
Mihail Diaconescu, Viaţa ca o lacrimă de Monica Duşan şi Corinda de
Mircea Vaida-Voevod ) este definit prin optica Marianei Şora, ca „graniţa
dintre rememorare şi ficţiune, dintre reconstituire şi închipuire”. La Radu
Ciobanu, autoarea subliniază procedeul retrospectiv, introspecţia,
rotunjimea compoziţiei pentru a reconstitui viaţa unei lumi apuse, detaliile
etnografice, neliniştile intelectualului confruntat cu realităţi cenuşii,
conflictul acut dintre generaţii, dereglările social-politice şi valorificare
unui limbaj adecvat.
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În romanul lui Mihai Diaconescu, Livia Fumurescu
sesizează tipul intelectualului anilor ’70/ 80, cu viaţa recompusă din
„umbrele şi scânteierile trecutului”, în care „epicul se împleteşte cu
liricul” în cele trei părţi ale romanului, pentru ca din epilog să aflăm tâlcul
educativ, căci personajul principal „descoperă fericirea prin
responsabilizarea partenerilor” care ajung să înţeleagă doar în cuplu
„marile adevăruri ale existenţei”.
Viaţa ca o lacrimă se înscrie „în literatura închisorilor
comuniste, a cumplitelor experienţe prin care au trecut numeroşi deţinuţi
politici”. Nu numai titlul cărţii este o metaforă, ci şi genericul capitolelor
care redau complementar experienţele personajelor-simbol, precum
Fiica/Fata, Tata, Mama.
Autoarea volumului de cronici consideră romanul Corinda
un „testament literar şi moral al celui nevoit să traverseze zonele
nebuloase ale unor conjuncturi social-politice potrivnice”, pentru a
reconstitui un simbolic „pod peste ruine”.
Romanul autobiografic este privit metaforic prin genericul
sugestiv Întoarcerea la rădăcini şi Serpentine, incluzând aprecieri critice
asupra romanelor Aşteptarea şi Depărtările de Sabin Ionel. Dacă în
primul este derulată povestea personajului-narator copleşit de emoţia
revenirii în minunata Ţară a Zarandului, al doilea roman „sondează cu
luciditatea şi profunzimea intelectualului polivalent perioadele îndepărtate
ale copilăriei şi adolescenţei”, încorporând obiceiuri străvechi, evocarea
rudelor, pitorescul locurilor, mutarea moţilor în Banat etc., ca un omagiu
adus părinţilor.
Romanul istoric/politic, este ilustrat de Livia Fumurescu
prin Bufoneria sângeroasă, de Kolea Dragomir şi Oameni din Ardeal, de
Iuliu Giurgea, cu o evidentă valoare documentară, caracterizându-se prin
„spirit justiţiar”. În primul, „biografia autorului se suprapune cu a
povestitorului”,
evocând cei douăzeci de ani petrecuţi în „paradisul
sovietic”, care a influenţat conştiinţa oamenilor şi peregrinările eroului,
martor şi al evenimentelor din 1989 din România. Oameni din Ardeal
imortalizează viaţa moţilor din Apuseni, de pe Valea Crişului-Alb,
reconstituind „realităţile conflictuale etnice”, acutizate în timpul
„alegerilor de notar din comuna Buceş”.
Romanele poliţiste (Tăcerea destinului de Ileana-Lucia
Floran şi Lacrimile tulipanului de Daria Dalin) insistă pe „suspansul
desprinderii de realitate”, acţiunea concentrându-se pe ancheta condusă cu
metode de investigaţie specifice fie de către un comisar – în primul roman,
fie de către eroina, care descoperă eroarea judiciară – în al doilea roman.
Un spaţiu larg acordă Livia Fumurescu romanului proteic,
evidenţiindu-i caracterul variabil, schimbător şi diversitatea procedeelor
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valorificate ingenios, exemplificând definiţia prin comentariul profesionist
al celor patru romane recenzate (Amurgul speranţei de Ileana-Lucia
Floran, Este vreme... şi Cercul de foc de Daria Dalin, Pedepsiţi din
generozitate de Maria Vaida-Voevod).
A doua parte a volumului abordează proza scurtă (eseuri,
povestiri, tablete), raportându-se la nouă volume: Călători şi călătorii şi
Între dezastre şi miracole de Radu Ciobanu, India/ însemnări, eseuri,
jurnal de Mihaela Gligor, Lumea ca teatru, teatrul ca lume de Ironim
Muntean, Crochiuri în slove de Ileana-Lucia Floran, Cioplituri din ţăruză
de Dan Orghici, Lacrima dintre gene de Denisa Toma, Azilul regilor şi
Umbra îngerului de Maria-Vaida Voevod). Dacă în primele două,
autoarea surprinde disponibilităţile memorialistului în structurarea
tematică a eseurilor, în India e evidenţiată rigoarea cercetătorului. Livia
Fumurescu insistă pe disponibilitatea lui Ironim Muntean, „abil mânuitor
al cuvântului”, de a plasa teatrul în „ contextul social-istoric al lumii” şi „
valoarea repertoriului teatral preponderent autohton”. Dan Orghici este
considerat „cronicar al singurătăţii meditative”, iar cartea Denisei Toma e
o „mixtură originală” a descoperirii unor adevăruri general-umane. În
comentariul povestirilor Mariei Vaida-Voevod, sunt evidenţiate talentul
narativ şi „trauma durerii născute din singurătate”, autoarea concentrând
admirabil profunzimea analitică şi diversitatea tematică.
Partea a treia, Antologii, comentează Antologia de
literatură daco-romană de Mihail Diaconescu, Romanul feminin
românesc de Ironim Muntean şi cele trei antologii ale Mariei Toma
Damşa – Frumosul rănit de sabia realului, Sclipiri huedorene de har şi
Regine şi regine ale literaturii române. Livia Fumurescu evidenţiază
izvorul de învăţăminte (prima) sau de investigare a originalităţii
structurale şi ideatice ale romanelor scrise de femei (admirabil surprinse
de Ironim Muntean), pentru ca apoi să se oprească asupra celor trei
volume antologice, apreciind „criteriile obiective ale selecţiei”
(personalităţi de marcă, evenimente aniversare, eseuri, jurnale, memorii,
interviuri etc.), prezentarea structurală şi tematică a operei scriitorilor
(„care au ales marile oraşe” sau „care au rămas”). Regine şi regaluri este
genericul sub care sunt grupate personalităţi care „completează fericit
viziunea realistă asupra contribuţiei femeii la promovarea culturii şi
literaturii române, vizând sensuri general-umane, care au rodit şi încă
rodesc...”
Volumul de cronici se încheie cu partea afectată
Scrierilor monografice, grupând monografia poetică (Candoare şi exil în
poezia şi proza Sânzienei Batişte, de Ladislau Daradici), monografie a
localităţii (Trecutul oraşului Ineu şi al cetăţii Ienopelei, de pr.Pavel Tripa)
şi evaluarea monografică a operei scriitorului Mircea Vaida-Voevod, la
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împlinirea vârstei de 70 de ani (Rodnic traseu voevodal, de Livia
Fumurescu). Dacă în prima monografie, sunt evidenţiate geneza şi
tematica scrierilor Sânzienei Batişte, motive şi simboluri sau
intercondiţionări dintre „ trăire-idee-expresie poetică inovatoare”, în cea
de-a doua este pusă în lumină trudnicia preotului paroh de a oferi
contemporanilor şi urmaşilor adevăruri şi realităţi care să străbată
timpurile. Viaţa şi activitatea lui Mircea Vaida-Voevod stau sub semnul
destinului său zbuciumat, care nu l-a împiedicat să lase posterităţii „o
operă bogată..., complexă, de o certă valoare literară, istorică, filozofică,
puternic amprentată de sensibilitatea şi de harul poetului”. Autoarea
apreciază la Mircea Vaida-Voevod valorificarea superioară a cunoştinţelor
„istorice, filozofice, mitologice care se adaugă literatului şi lingvistului”,
justificând premiile şi distincţiile primite ca recunoaştere a meritelor sale.
Ingenioasa grupare, în acest volum, pe specii şi variante
a cronicilor literare publicate de-a lungul timpului de către Livia
Fumurescu, conform precizărilor de la sfârşitul fiecărui comentariu, se
doreşte o motivare a ideilor susţinute şi argumentate în cuvântul de
întâmpinare, prin care autoarea insistă asupra rigorilor pe care să le
respecte critica literară constructivă, care să deosebească operele de
divertisment de cele de informare, îmbogăţind cititorul „spiritual, moral,
etic şi estetic, deschizându-ne drum înspre intenţiile şi harul scriitorului”,
căci „după noi rămâne cuvântul, picături de gând topite în cuvânt”.
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IONELA COZMESCU

Revalorizarea traducerii ca dialog intercultural: 25 de
poeme din Georg Trakl în traducerea lui Ştefan Baciu
(II)
Valoarea traducerilor lui Ştefan Baciu se
poate întări şi prin raportarea la un alt comparant.
Sugestivă este, în acest sens, analiza unui alt
poem tradus de acesta, Către efebul Elis,
(„Elis, când mierla strigă în pădurea neagră –/
Acesta este apusul tău./ Buzele tale sorb
răcoarea izvorului albastru.// Lasă, când
fruntea-ţi sângeră abia desluşit/ Legende
străvechi/ Şi tâlcuirea întunecoasă a
păsărilor în sbor.// Tu însă mergi cu pasul
moale în noaptea/ Plină de struguri roşii,/
Şi mişti braţele mai frumos în albastru.//
Un tufiş de spini răsună,/ Unde sunt ochii
tăi lunari./ O, de câtă vreme, Elis, eşti
mort.// Trupul tău e un hyacint/ În care un
călugăr moae degetele sale de ceară./
Tăcerea noastră e o peşteră neagră,// Din ea
păşeşte uneori un animal blând/ Ce coboară
încet pleoapele grele./ Pe tâmplele tale pică rouă
neagră.// Ultimul aur al stelelor stricate.”) pe care
îl vom raporta la traducerea făcută de Petre Stoica:
„Elis, când mierla cheamă în neagra pădure,/ Să ştii că e sfârşitul tău./ Buzele
tale sorb răcoarea albastră a izvorului de munte.// Lasă, dacă fruntea ta potolit
sângerează/ Stăvechi legende/ Şi tâlcul tainic al zborului de pasăre.// Dar tu
străbaţi cu pas vătuit/ Noaptea ce-atârnă plină de ciorchini purpurii/ Şi braţele ţi
le mişti mai frumos în albăstrime.// Sună răsura/ Unde-s ochii tăi de lună./ O,
Elis, ce mult e de când ai murit!/ Ţi-e trupul o zambilă/ În care un schivnic îşi
înmoaie degetele de ceară./ Tăcerea noastră-i un hău negru.// Din care iese uneori
o vietate blajină/ Ce pleoapele grele şi le coboară uşor./ Picură pe tâmplele tale o
rouă neagră–/ Ultimul aur al stelelor prăbuşite”.
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Diferenţele dintre cele două traduceri, semn vizibil al faptului că
traducătorul transformă, decodificând, „într-un lucru al său”9 textul original, sunt
vizibile încă din titlu. Rafinamentul sintagmei din titlul propus de Ştefan Baciu
imprimă de la început valoare traducerii, căci acesta alege un cuvânt
reprezentativ pentru a sugera unul din motivele dominante ale liricii lui Georg
Trakl: adolescenţa. Şi pentru că moartea timpurie, adolescentină, se transformă şi
ea, în obsesie lirică, toată creaţia poetului austriac fiind „plină de adolescenţi
morţi de timpuriu”, traducătorul unicizează aceste fantasme ale adolescenţei prin
valorificarea cuvântului „efeb”. Astfel, imaginea adolescentului capătă conotaţii
aparte, ce ţin, în primul rând, de o frumuseţe rară – în fond atu al vârstei - şi dau
o încărcătură deosebită mesajului poetic. E atâta sens concentrat în acest cuvânt
ce reuşeşte să adune şi tinereţe şi frumuseţe şi inteligenţă şi moarte încât nu
putem să nu subliniem virtuozitatea traducătorului care a reuşit să condenseze
preaplinul de semnificaţii al întregului poem în acest cuvânt. Asociat numelui
propriu, Elis, într-o adresare directă, substantivul „efeb” reconstituie în sintagmatitlu (Către efebul Elis) o formă de muzicalitate interioară, profundă, ce capătă
ritmuri diferite, familiare şi exotice în aceeaşi măsură. Valoarea titlului se
confirmă şi prin comparaţia cu cel propus de Petre Stoica, Băiatului Elis.
Evident, în receptarea lui Ştefan Baciu adolescentul lui Georg Trakl, cu toată
simbolistica lui, reprezintă mult mai mult decât un „băiat”.
Sonorităţile poeziei germane, atât de greu de surprins în limba de adopţie
a textului sunt atent urmărite de traducător, fapt dovedit de la primul vers.
Mierlei, ca simbol al păsării prevestitoare a morţii, îi este atribuită de Ştefan
Baciu o imagine auditivă stridentă, sfâşietoare, transformată în strigăt, atunci
când devine semn cert al sfârşitului: „mierla strigă în pădurea neagră”, glasul ei e
ţipăt ce sfâşie fiinţa, şi din nou, răvăşeşte, în comparaţie cu imagine auditivă a
aceluiaşi vers, în traducerea lui Petre Stoica: „mierla cheamă în pădure neagră”.
Se conturează, la nivelul acestui vers, şi o a doua marcă diferenţiatoare a
transpunerii în limba română a mesajului: Ştefan Baciu alege forma articulată a
substantivului pădure” unicizând imaginea acesteia ca simbol al tărâmului morţii.
Simplitatea imaginii are însă, conotaţii mult mai adânci decât corespondentul ei
în traducerea lui Petre Stoica, acesta din urmă preferând epitetul antepus „neagra
pădure”. Sintagma lui Ştefan Baciu sugerează, induce doar, prin firescul
epitetului ideea acestei lumi a morţii şi nu o scoate în evidenţă, mizând pe forţa
de sugestie a adjectivului, dovadă a rafinamentului artistic al traducătorului.
Din nou, în actul controlat al echivalării se resimte preocuparea
traducătorului pentru proprietatea termenilor, important fiind faptul că acesta nu
ignoră dimesiunea stilistică a textului dar nici nu o suprasolicită artistic. Astfel,
imaginea fantasmagorică a lui Elis este sugerată prin valorificarea unui epitet
simplu, „pas moale”, ce reuşeşte să fie, însă, mult mai reprezentativ decât
Tudor Vianu, Literatura universală şi literatură naţională, Bucureşti, Editura de Stat
pentru Literatură şi Artă, 1956, p. 268
9 9
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preţiosul epitet ales de Petre Stoica, „pas vătuit”. Atenţia acordată, în traducere,
cromaticii, dovedeşte „afinitatea dintre traducător şi creatorul original” 10 ,
concretizată în cunoaşterea aprofundată a universului liric al celui din urmă. Ca
şi în poezia anterioară Ştefan Baciu este foarte atent la forţa de sugestie a culorii,
căreia încearcă, pe cât posibil, să nu-i ştirbească nuanţele, tentat de câştigul
semnatic al expresiei. De aceea, va prefera în varianta finală a unuia dintre
versuri valorificarea culorii în forma ei pură, fără să o încarce de o artisticitate
forţată: „Şi mişti braţele mai frumos în albastru” (Ştefan Baciu)/ „Şi braţele ţi le
mişti mai frumos în albăstrime” (Petre Stoica). Acolo însă, unde traducătorul
simte că trebuie să întărească sensurile unui cuvânt, valorifică din plin sinonimia,
alegând-ul pe cel mai rezonant din punct de vedere al muzicalităţii pe care
trebuie să o transmită poezia lui Georg Trakl şi în limba română. Pentru imaginea
metaforică a trupului-zambilă propusă de Petre Stoica Ştefan Baciu alege mult
mai sonora imagine a trupului-hiacint: „Trupul tău e un hyacint”.
Că „o bună traducere reprezintă produsul unui echilibru delicat între
naţional şi străin, între felul de a se exprima al limbii în care şi din care traduci”11
o demonstrează subtilitatea cu care traducătorul introduce o nuanţă de
autohtonism, particularizând, dar discret, discursul liric. În versul „În care
călugărul moae degetele sale de ceară” va prefera această formă particulară a
verbului „a înmuia”, care fără să altereze sensul, individualizează traducerea şi
atribuie virtuţi artistice traducătorului-poet. Reprezentativ pentru modul în care
traducătorul „simte” fiorul liric al poeziei lui Georg Trakl şi îi intuieşte
profunzimea este ultimul vers în care Ştefan Baciu realizează o superbă imagine
poetică dintr-un simplu epitet. Sintagma „stele stricate” subliniază atât de poetic
o imagine apocaliptică prin inducerea ideii unei degradări ce implicit pare
iremediabilă („Ultimul aur al stelelor stricate”), fiind net superioară imaginii
stelei care cade, valorificată de Petre Stoica: „Ultimul aur al stelelor prăbuşite”.
O altă reuşită majoră a traducerii este păstrarea arhitectonicii de ansamblu a
poeziei, prin ritmuri, măsură şi chiar „libertatea” atât de înşelătoare a versului
liber.
Trecând, prin traducere, de la un univers cultural şi lingvistic la altul,
Ştefan Baciu a reuşit să îmbine armonios virtuţile ligvistice ale ambelor limbi
(germană şi română) şi să demonstreze că volumul 25 de poeme traduse din
Georg Trakl este un „text de sine stătător, ca parte integrantă a unei culturi şi nu
o simplă reproducere a unui text”12. Competenţa traducătorului este dată, la un
anumit nivel şi de modul în care acesta ajunge să fie fidel textului original dar şi
limbii receptoare, alegând cu înţelepciune şi responsabilitate cuvântul cel mai
Camelia Petrescu, Traducerea - între teorie şi realizare poetică, Timişoara, Editura
Excelsior, 2000, p. 95
11
Tudor Vianu, Literatura universală şi literatură naţională, Bucureşti, Editura de Stat
pentru Literatură şi Artă, 1956, p. 270
12
Camelia Petrescu, Traducerea - între teorie şi realizare poetică, Timişoara, Editura
Excelsior, 2000, p. 23
10
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potrivit, care să nu păgubească limba străină şi nici să favorizeze naţionalul.
Acesteia i se adaugă, în conturarea profilului traducătorului şansa ca acesta să fie
poet, fapt ce facilitează o altfel de apropriere de textul liric care urmează a fi
tradus. Nu întâmplător se afirmă că doar „traducătorul poet poate traduce,
autentic, poezie. Să fii poet, să vorbeşti limba poeziei universale, dar să cunoşti şi
limba în care s-a creat o anumită poezie, în spiritul ei profund şi subtil, sunt două
cerinţe capitale ale traducerii poetice”13. Ştefan Baciu le îndeplineşte pe ambele
şi acestora li se adaugă drept mărturie a valorii traducerilor sale percepţia
particulară asupra actului decodificării. Traducerea, pentru Ştefan Baciu, este un
act recuperator al acelor valori literare refuzate lecturii datorită indescifrării
codului lor lingvistic de către cititorul străin şi uneori act reparator a unor mesaje
artistice insuficient sau deformat înţelese din cauza aceleiaşi bariere lingvistice.
Mai mult decât atât, individualizat prin rafinamentul procesului de recodificare,
traducătorul ajunge să demonstreze că arta traducerii este pentru sine un dar,
primit nu fără sacrificii şi eforturi dar care i-a oferit posibilitatea de a rupe
barierele lingvistice dintre culturi şi de a transforma în liberate mesajul literaturii
universale. Volumul de traduceri apărut în 1938 este, de departe, o tâlcuire plină
de har, ce demonstrează creativitatea traducătorului, capacitatea de reda timbrul
personal al poetului austriac, respectarea sensurilor fundamentale ale mesajului şi
a retoricii poemelor originale, intuiţia şi firescul trecerii de la un cod lingvistic la
altul. Cel mai important câştig rămâne, însă, aşa cum însăşi traducătorul o
subliniază, fidelitatea faţă de profunzimea şi ineditul universului poetic al lui
Georg Trakl. Vorbind despre 25 de poeme din Georg Trakl, Ştefan Baciu
sublinia: „dincolo de copertă se ascundea unul din universurile cele mai
dureroase şi mai chinuite ale poeziei secolului XX” 14 , justificându-şi, astfel,
preocuparea de „a trăda” cât mai puţin cu putinţă unicitatea mesajului liric al
poetului.
Experienţelor muncii sale de traducător le stau mărturie memoriile, în a
căror sinceritate descoperim entuziasmul acestui demers, responsabilitatea,
sensibilitatea şi siguranţa cu care a răspuns unei provocări ce a transformat-o în
simbol al legăturii între două spaţii culturale care deşi nu au acelaşi cod
lingvistic, vorbesc aceeaşi limbă, universală, a frumosului artistic şi a literaturii.
Ne permitem să spicuim câteva gânduri ale scriitorului drept mărturie a acestor
trăiri:
„Acum doi-trei ani, Eugenio Montejo, unul din poeţii şi eseiştii
generaţiei „de mijloc” din Venezuela, de cea mai aleasă calitate, mi-a scris o
scrisoare în care îmi spunea că îl descoperise pe Blaga, dar că în ceea ce priveşte
calitatea traducerilor, îşi dădea seama că este la mijloc un fel de mistificare şi
analfabetism. Şi, în concluzie, mă consulta dacă nu aş fi dispus să traduc din
româneşte în spaniolă o selecţie poetică, pe care el ar putea să o publice la una
din editurile din Caracas. (…)
13
14

Ibidem, p. 95
Ştefan Baciu, Praful de pe tobă, Bucureşti, Editura Eminescu, 1994, p. 432
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Ceea ce m-a făcut să accept – totuşi – invitaţia lui Eugenio Montejo, era
faptul că îmi dădeam seama că până atunci, Blaga nu fusese tradus în Occident
decât în reviste, şi că volumele de traduceri apărute în Bucureşti fuseseră făcute
cu îngăduinţa unor cercuri care aveau nevoie, acuma, să se afirme cu Blaga, după
ce marele poet fusese maltratat şi obligat la tăcere. Montejo urma să scrie un
scurt studiu despre Blaga, văzut de un venezuelean, şi, ca încheiere, eu am făcut
un portret al poetului pe care l-am cunoscut din copilărie, din istorisirile tatii
care, ca redactor al „Gazetei Transilvaniei” dinainte de Unire, publicase la
Braşov aforismele tânărului „student” (…).
Fireşte că nu mă gândisem atunci, nici măcar în vis, că ar putea veni anul
în care, locuind în Honolulu, aşezat la masa de lucru de unde văd, vorba lui Aron
Cotruş, „nestatornicia apelor oceanului”, voi traduce din poeziile pe care le
citisem întâi la Braşov, şi mai târziu la Bucureşti, şi la Berna, unde din 1946 în
1948 am lucrat, în calitate de consilier de presă, în chiar biroul în care cu câţiva
ani înainte îşi avea odaia de lucru Lucian Blaga. Şi mai puţin mă puteam gândi,
că această culegere antologică se va edita la Caracas, în Venezuela, ţară de solidă
tradiţie poetică, unde Blaga are colegi ca Vincente Gerbasi, Andrés Eloy Blanco,
sau, astăzi, Juan Liscano.
Iată, aşadar, că acolo unde nimeni nu se aştepta, va apare un Lucian
Blaga la care un poet român din Honolulu, ajutat de-un poet venezuelean din
Carcas, a lucrat cu sârg şi cu dragoste, ca să redea vocea adevărată a celui ce a
făcut din „Curţile dorului”, nu un simbol, ci o arhitectură de cuvinte şi idei, mai
puternică decât toate opreliştile şi revizuirile de care a avut parte în viaţă”15.
(Despre traducerea volumului Poemele luminii, scris de Lucian Blaga)
„…eu am fost cel ce, în 1967, a tradus în nemţeşte „Psalmii” unui poet
nicaraguan, pe-atunci cu desăvârşire necunoscut, numit Ernesto Cardenal.
Editorul care, în cursul anilor s-a îmbogăţit cu cărţile preotului din Managua,
cetise câteva traduceri pe care le publicasem în „Literarische Tat”, din Zürich, şi
îmi cerea să îi prezint, în traducere, volumul întreg, apărut în Columbia, la
Medellin. Am făcut, recunosc, imprudenţa de a accepta, şi în chipul acesta a
apărut „Tăiaţi sârmele ghimpate” („Zerschneide den Stacheldraht”), cartea care a
făcut din „tata” Cardenal poetul astăzi cunoscut în lumea largă, întâ prin poezia
lui, şi, mai târziu, prin politica lui halucinantă, ca ministru al Culturii din
guvernul sandinist.
Ori de câte ori mă uit la cartea tradusă de mine, nu mă pot abţine de-a
spune «mea culpa»!”16
(Despre traducerea în germană a Psalmilor lui Ernesto Cardenal)
Ştefan Baciu, Însemnările unui om fără cancelarie, Bucureşti, Editura Albatros, 1996, pp.
78-79
16
Ibidem, p. 78
15
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UN POET EROU – ÎNMORMÂNTAT LA ALBA IULIA
ION PENA
(25 AUGUST 1911 - 29 IULIE 1944)
La începutul anilor '40, poetul
Pena publica poezii în „Universul
Literar” la rubrica „Cântece noui”.
Este de notorietate faptul că Palatul
Universul, de pe strada Brezoianu, a
fost centrul presei interbelice,
„Universul literar” fiind suplimentul
celui mai popular şi influent ziar
din perioada
interbelică,
Ziarul
„Universul”.
În 7 martie, 1942, la „Cântece
noui”,
redactorul
rubricii, Ștefan
Baciu, îl numea pe Pena „Un poet
plin, de un talent robust, original și
format, care face o figură cu totul
aparte în corul celorlalți”, „astăzi
Ion Pena vine între noi cu o liră cu
totul
înnoită,
aşezându-se
dintr’odată pe primul plan al
poeziei tinere ... versurile lui
trebuiesc citite cu toată atenţia.
În miezul lor se sbate un poet de rasă care semnează simplu şi desluşit:
Ion Pena. Celelalte poezii, toate, una mai întreagă decât cealaltă. „Iată
un poet!”, am exclamat către camarazii mei după ce isprăvisem lectura
lor. Şi nu mă înşelasem deloc: Ion Pena, acest nou poet, i-a cucerit şi pe
ei, prin simpla lectură, fără reverenţe şi fără salamalecuri. Aceasta este
pecetea talentului.”.În „Universul literar” au mai debutat, în acea
perioadă, Ștefan Augustin Doinaș, Leonida Secreteanu şi Ion Caraion.
Prozatorul Constantin Stan (n. 1951 - d. 2011), membru al Uniunii
Scriitorilor, în „Ziarul de Duminică”, din 28 septembrie 2001, în articolul
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Un caz ciudat, vorbește despre faptul că Pena, prin povestirea sa,
Moneda fantazienilor, îl devansează pe Orwell.
Publicistul și istoricul literar Stan V. Cristea, membru în Uniunea
Scriitorilor din România, consemna în „Caligraf” din iulie 2005:
„Surprinzător, prin 1943 – 1944, Ion Pena pare că evolua spre un nou
fel de poezie... îi întrezărim – incredibil, cumva pe Nichita
Stănescu și Marin Sorescu”
În volumule sale Fotografii la periscope și Secvențe de istorie
literară - opera omnia - publicistică și eseu contemporan, care cuprind
studii și articole despre Radu Grămăticul, Grigore Gellianu, Șt. O.
Iosif, Gala Galaction, Ion Pena, Constantin Noica, Marin Preda și Mircea
Scarlat, Stan V. Cristea îl numește pe Pena: Un scriitor „fantazian”
nedreptǎțit.
Profesorul, ziaristul și prozatorul Victor Marin Basarab afirma în
2001: „Moneda fantazienilor” ar trebui pusǎ în circulație și așezatǎ
într-o exactǎ comparație cu proza urmuzianǎ, într-o corectǎ înțelegere a
vizionarismului sud-est european și, de ce nu, la baza
teatrului absurdului ionescian.
Perceptorul - scriitor, Ion C. Pena (1911-1944), este înmormântat în
„Cimitirul Eroilor” din Alba Iulia.
***
Ion C. Pena (n. 25 august 1911, comuna Belitori, azi Troianul, județul
Teleorman - d. 29 iulie 1944, Alba Iulia) a fost un publicist, poet,
epigramist și prozator român. S-a nǎscut într-o familie de țǎrani
agricultori, fiind primul din cei șapte copii ai familiei Chirițǎ (Firicǎ) Pena
(1888 - 1963) și Alexandra (Lisandra) Polimbiada Pena (1888 - 1971).
Viața lui s-a desfǎșurat sub zodia tragicului, ca sǎ nu spunem a
blestemului. A avut parte de un destin frânt la doar 33 de ani, fiind al
cincelea copil, din cei șapte, pe care părinţii i-au condus pe ultimul drum
al vietii.
***
De tânǎr, Ion C Pena, și-a creat multe adversități publicând texte prin
care se delimita de „exclusivismul rasei și culturii germane”, în revista
"SO4H2", pe când avea doar 22 de ani. Condeier cultivat, rafinat, cu un
spirit inteligent, acid, ironic și chiar autoironic, Ion Pena dă scrierilor sale
concizie, finețe și precizie. Antibolșevic convins, scria, înainte de venirea
trupelor sovietice, în revista „Pǎcalǎ”, al cǎrei motto era: „Iar când la
Patria Română / Râvnește hidra bolșevică / Nesățioasă și păgână, / Ia și o
armă, că nu strică!"
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A publicat poezii, epigrame, prozǎ și era apreciat în marile publicații
bucureștene
„Universul
literar”,
„Pǎcalǎ”,
„Prepoem”, „Epigrama”, „Vremea”, în revista buzoianǎ „Zarathustra”,
redactată de Ion Caraion si Alexandru Lungu, cât și în cele teleormǎnene
„Oltul”, „Drum”, „SO4H2 (Acid sulfuric)”, „Graiul tineretului” ...
La începutul anilor '40, poetul Ion C Pena publica în „Universul
literar”, care era suplimentul celui mai popular și influent ziar din perioada
interbelicǎ, „Universul”. În 7 martie, 1942, la rubrica „Cântece noui”,
redactorul Ştefan Baciu îl numea pe Pena „Un poet plin, de un talent
robust, original și format, care face o figură cu totul aparte în corul
celorlalți”, „astăzi Ion Pena vine între noi cu o liră cu totul înnoită,
aşezându-se dintr’odată pe primul plan al poeziei tinere... Oricum,
versurile lui trebuie citite cu toată atenţia. În miezul lor se zbate un poet de
rasă care semnează simplu şi desluşit: Ion Pena. Celelalte poezii, toate,
una mai întreagă decât cealaltă. „Iată un poet!”, am exclamat către
camarazii mei după ce isprăvisem lectura lor. Şi nu mă înşelasem deloc:
Ion Pena, acest nou poet, i-a cucerit şi pe ei, prin simpla lectură, fără
reverenţe şi fără salamalecuri. Aceasta este pecetea talentului.”
Astăzi, noi putem să judecăm firul epic din povestirea utopică în
două părți, Moneda fantazienilor, scrisă la Sichevița, județul Caraş
Severin, în 1937 - 1938, în
care
Pena
merge
cu
anticipația pânǎ în 1 ianuarie
2000. Prima parte a fost
publicatǎ în ziarul „Drum”,
în anul 1937, numărul de
Crăciun, iar partea a doua,
singurul
manuscris,
în
dactilogramă,
rămas
la
fratele mai mic, Petre C.
Pena, a ajuns la nepotul lor,
Marin Scarlat, care l-a dat
spre publicare. În povestire,
previziunile autorului au
mari
analogii
cu
colectivizarea
și
cooperativizarea (coop-uri,
grădinițe, ..), dovedindu-se
un bun analist social de
anticipație. Prozatorul si
publicistul Constantin Stan
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(1951 - 2011), membru al Uniunii Scriitorilor, în „Ziarul de Duminică”,
din 28 septembrie 2001, în articolul Un caz ciudat, vorbeşte despre faptul
că Pena, prin povestirea sa îl devansează pe Orwell.
În volumule sale Fotografii la periscop și Secvențe de istorie
literară - opera omnia - publicistică și eseu contemporan, care cuprind
studii și articole despre Radu Grămăticul, Grigore Gellianu, Șt. O. Iosif,
Gala Galaction, Ion Pena, Constantin Noica, Marin Preda și Mircea
Scarlat, scriitorul Stan V. Cristea, membru al Uniunii Scriitorilor, îl
numește pe Pena: Un scriitor „fantazian” nedreptǎțit .
Profesorul, ziaristul și prozatorul Victor Marin Basarab afirma în
2001: Moneda fantazienilor ar trebui pusǎ în circulație și așezatǎ într-o
exactǎ comparație cu proza urmuzianǎ, într-o corectǎ înțelegere a
vizionarismului sud-est european și, de ce nu, la baza teatrului absurdului
ionescian. Acum, în 2014, citind și cumpǎnind, putem afirma că el a fost
un vizionar.
Tot Stan V. Cristea consemna în revista „Caligraf” din iulie 2005:
„Surprinzător, prin 1943 – 1944, Ion Pena pare că evolua spre un nou fel
de poezie. Îi întrezărim – incredibil, cumva pe Nichita Stănescu și Marin
Sorescu”, iar în ziarul „Drum”
din 17-23 august 2001 acesta
sublinia: „Citite cu răbdare,
dincolo de graba acestui
început de nou secol, multe din
poeziile lui Ion Pena ne
dezvăluie un poet adevărat și
sensibil, care a putut să
meșteșugească destule versuri
memorabile.”
În 23 mai 1942, în
numǎr aniversar - La un an de
„Cântece noui” - poezia lui
Pena, Opriți-vǎ, este prima
prezentatǎ din cele zece poezii
alese; undeva în pagina fiind şi
o poezie de Ștefan Augustin
Doinaș.
Profesional, ca finanțist
(perceptor), a funcționat timp
În prim plan mormântul poetului Pena din cimitirul eroilor-Alba Iulia
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de patru ani și zece luni la Sichevița - jud. Caraș, actulamente Caraș
Severin, între 1936 - iulie 1941, ca delegat de agenție. Aici înființează
Căminul cultural - „Lumina”, cu sediul în incinta Primăriei, doneazǎ cǎrți
bibliotecii și împreunǎ cu sǎtenii procurǎ un aparat de proiecție.
Apoi, la Domnești, jud. Muscel, actualmente Argeș, din iulie 1941,
Pena lucreazǎ ca agent administrativ. Aici înființeazǎ, în 1941, „Biblioteca
modernǎ” prin care cautǎ sǎ satisfacǎ cerințele de lecturǎ ale localnicilor,
implicându-se puternic în activitatea de culturalizare a sǎtenilor. În
Domnești se împrietenește cu Gheorghe Șuța, care-l și gǎzduiește pânǎ la
plecarea pe front. Acesta era președintele Partidului Național Țǎrǎnesc,
din Domnești, mare industriaș și comerciant, unchiul Elisabetei Rizea din
Nucșoara, participantǎ activǎ la „Rezistența anticomunistǎ din Munții
Fǎgǎraș - Haiducii Muscelului”. Fiind mobilizat din Domnești, pe Frontul
Celui de al Doilea Război Mondial, Pena moare de tânǎr pe 29 iulie 1944,
la numai 33 de ani si este înmormântat în „Cimitirul Eroilor din Alba
Iulia”. A fost membru și susținător al Partidului Național Țărănesc, de
aici și prietenia lui cu Gheorghe Șuța, liderul PNȚ din Domnești.
Orientările amintite mai sus i-au adus – în perioada 1945-1989 - după
plecarea sa din această lume - represaliile cenzurii care l-a înscris
în „Fondul special – interzise”.
În 2011, la 100 de ani de la nașterea sa a apǎrut cartea Scrieri de Ion
Pena, care include poezii, epigrame, precum și proză, dovedind talentul
multilateral al autorului.
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ION PENA

Opriți-vă
În drumul meu opriți-vă fierbinți,
În carnea mea cu târnăcoape.
Am să vă dau mistere și arginți,
Ca fumul, bogăția să vă’ngroape.
Mi-e inima de fulgere ocean.
Mi-e palma năzdrăvană și haiducă.
Opriți-vă cu sufletul ochean
Să beți înfiorarea hăbăucă.
Pe steiul ars de foc și’nchipuiri
Să vă înalț o clipă, să vă doară.
Crepuscul de altare și zefiri
Și vorba peste moarte să vă moară.
Nu închinați cu mine rugăciuni
Ci treceți, ca barbarii, mai departe,
Mă jefuiți de grâne și tăciuni.
Deschis îmi e pătulul ca o carte.
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Eu voi rămâne singur, vagabond,
Un cerșetor de soare și de vise.
Voi ocoli destinul rubicond
Ca porțile de marmură, închise.
Iubirea
Mario, sărut dimineaţa ochilor tăi.
Sufletul tău urcă în mine.
Munţilor, deschideţi magice căi
Să treacă iubita cu gesturi feline.
Hei, arcaş fioros al zădărniciei
Nu mă cutremură hohotul tău.
Păzit de fericirea iubitei
Trec mândru şi-ţi zic: nătărău!
Ştiu, mâine va fi un apus
Caraghios, banal, îndoliat
Totuşi mă voi lăuda cu fruntea sus:
- Ceasul fericit a existat.
Anii mei
Anii mei ca merele toamnei trec
Cu dragostea, cu tristeţea, cu bucuria;
Peste calendar, peste zile m-aplec
Şi-mi plac colindele şi Sântamaria.
Visez ades la biserica din copilărie,
Bătrână, cu denie, cu joc, cu prohod;
La bâlciuri o fată, o menajerie
Şi eu evoluând, între ele, Irod.
Drumuri în apă, berzele călătoare,
Feerie de primăveri şi uimire.
Blândul Isus între copii, sunătoare
În frunza de plopi – aninată vuire.
Anii mei, lunile şi zilele mele,
Fraţi şi surori cu viaţa, cu amintirea
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Merg către unde? Şi vă scutur nuiele
În sufletul negru cum este cernirea.
Vântule!
Te caut,vântule,cu palma sus
Ca să te prind şi să te fac pândar
Pe toate vorbele ce nu s-au spus –
Să le păzeşti cu veghe de ogar.
Din ele eu apoi să împletesc
Minune de lumină şi noroi,
Stindarde cu argint împărătesc
Şi noapte cu luceferii strigoi.
Nu vămuiesc tratate şi comori –
Istoria-i bolnavă de eres.
Tu să-mi aduci din soare şi din nori
Hambare de cuvinte cu’nţeles.
Te-oi pune autor, deopotrivă,
Cu mine pe coperte, pe uluci,
Dar, iată, ţi-este glezna colestivă
Şi aripa copaie de năluci.
O! vântule, cu palma către cer
Zadarnică e plasa ce ridic
Ai ostenit bătrâne cavaler
Şi eu rămân, departe, mai calic ...
.
Şes natal
Şi, Doamne, eu fui pe aici.
În ţara cu luceferii înalţi,
Văzui catapetesme cum ridici
Şi floarea cu parfumuri cum înalţi.
Văzui însămânţările cu rod,
Stupinele cu miere, dimineţi
Cu mândre aurore în năvod
Şi falnică sburarea de ereţi.
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Zimbirea călărea peste obraz,
În vine se rotiau chiuituri,
Ţâncaş cu mămăligă şi cu praz
Creşteau peste hotare sărituri.
În urnă tresăriau şi mai adânci
Pâraele cu apă şi cu har,
Credeam în ele, Doamne, că tu plângi
Şi eu eram pe margine pândar.
Cu visul mă culcam şi mă sculam,
Irod între coteţe şi cârlani,
În gene bucuria o ştiam ...
Aveam atuncia 12 ani.
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MIRCEA MUREŞAN

Istoria după … „Ion”(I)
Rebreanu. Ion mă obseda de multă vreme. Încă din anii filmului
„Răscoala”, de 10 ani. Dacă nu mai de demult, de pe vremurile şcolare, cu
Iţic Ştrul … când idealurile şi iluziile mă îndemnau să cred că eu voi fi acela
care va ecraniza în întregime Rebreanu.
Se mai schimbaseră şefii la redacţie. Vasile Nicolescu - Bazil, cu oarecare
veleitate de poet. Revin cu proiectul, ecranizare după Ion cu sinopsis. Basil:
„Mircea dragă, vii şi tu acum cu „Setea ţăranului pentru pământ?!” Acum,
cu colectivizarea, planul măreţ al … etc. etc.
Insistenţe, demonstraţii în van
Încerc o ultimă carte, la o minte mai luminată prin C.C. Omul care m-a
mai salvat o dată, pe mine dar şi un îndelungat succes viitor al TVR, Cornel
Burtică. I-am mulţumit din nou pentru pelicula color de la „Toate pânzele
sus” , am povestit de una de alta, până m-a întrebat
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– Acum ce lucrezi?
– Păi, eu… de ceva… ani… aş vrea să fac „Ion”…
Şi de ce nu-l faci? a răsunat replica lui, spre iluminarea mea.
–
Păi… cei de la CCES nu vor să-l includă în plan…
– Spune-le că l-am inclus eu…
Şi aşa a fost să fie.
Bazil m-a întâmpinat la redacţie: – „Ion” este inclus în plan. Nu cred că va
mai fi respins. Să ştii, Mircea, eu nu din obedienţă l-am înscris… Cred într-o
asemenea lucrare… (…)
L-am anunţat pe Titus Popovici. Ezitase înainte să se apuce de scris
asemenea scenarii, sub semnul probabilităţii. După vreo câteva seri de
discuţii, la el acasă, cu mai multe pahare de „bloodymary” pe masă, adică
suc de roşii bine condimentat cu votcă, am convenit asupra formulei
dramaturgiei… Ne-am aşezat pe scenariu.
Am fost trimis în Coreea de nord, să prezint filmul „Împuşcături sub clar
de lună”. Dar asta e altă istorie…
Ne aflam în fază avansată de pregătiri cu „Ion” Echipa de scenografi, se
afla mai demult în zona Sălişte.

Şerban Ionescu
Fiind profesor la IATC, predam „arta actorului de film”, la anii III - IV
actorie de teatru, am pus ochii şi l-am urmărit pe Şerban Ionescu, pentru
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„Ion” Valentin Teodosiu–Gheorghe. Şi câteva fete…Pe Todica Niţescu…
Prea frumoasă pentru Ana, prea matură pentru Florica, dar cu oricari pentru
alte roluri
În Ana, am văzut-o, final pe Ioana Crăciunescu. (în foto)

Aveam tripleta de aur asigurată. Contactasem preţiosul cuartet Octavian
Cotescu, învăţătorul Herdelea,
Tamara Buciuceanu,
soţia lui. Ion Besoiu Popa Belciug… Petre
Gheorghiu – Baciu.
O echipă strălucită,
mari actori.
Şi cei tineri ne
apăreau
înscrişi
şi
desemnaţi
în aşa fel
încât eram încredinţat că
nu greşim…
Echipa de realizatori, maeştri cineaşti afirmaţi, colaboratori de-ai mei, cu
o completare: la imagine Ion Marinescu. Cine vede genericele le descoperă
numele cunoscute. La muzică, o inspiraţie inedită, fericită: Gheorghe
Zamfir…
În vara anului 1978, am instalat numeroasa echipă la Sibiu. Fixasem
ambianţele principale de filmare în satul Fântânele. La intrarea în sat, Marcel
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a reprodus în decor construit ambianţa din Năsăud. Podul acoperit, casa
învăţătorului, a preotului, a lui Ion. În împrejurimi, spre Sibiel, s-au găsit
spaţii să se construiască cârciuma şi locul de horă, o moară de apă… Orăşelul
apropiat, Miercurea Sibiului a fost machiat în Năsăud. Costumele, marea
majoritate, Neli Merola le-a cumpărat originale de pe-acolo, răscolind
vechile lăzi de zestre. Localnicii ni s-au alăturat. Ion a fost un consătean de-al
lor. De altfel, pentru secvenţa „hora” de la începutul filmului, pentru nuntă,
am adus figuraţia de dansatori, din satele din zona descrisă în roman, în
costumele de sărbătoare ale bunicilor lor, vechi de zeci-zeci de ani. Nu voiam
„ansamblu de dansuri” în costume uniforme… Am filmat toată toamna, apoi
secvenţele de iarnă.
Cu alternări de interioare la Buftea, ne-am întors la Fântânele, în
primăvara 1979, şi am filmat mai toată vara. 8-9 luni. Două filme, fiecare de
aproape două ore-proiecţie.
Când am vrut să schimbăm titlurile, cel puţin din politeţe, am vizitat-o
pe fiica adoptivă, mult iubită de Rebreanu, doamna Puia. Am convins-o, că
pentru film, pentru spectatorii de azi, o sintagmă mai dură „Blestemul
pământului, Blestemul iubirii” în loc de „Chemarea … este mai expresivă,
având în vedere sfârşitul tragic al lui Ion… S-a întâmplat să fie de faţă şi
criticul Alexandru Piru. „Este şi un blestem în destinul lui Ion” a spus el.
Cu numeroase operaţiuni în paralel, montaj, postsincron, laborator… pe
la finele lui noiembrie, filmul se afla la 4 benzi, gata să intre la mixaj…
Organizam vizionări de verificare cu echipa, cu prieteni, colegi. Casa
de filme 5 a invitat conducerea CCES, directori de la celelalte case. Suzana
Gâdea a lăcrimat la scena naşterii pe câmp, şi la alte momente. Primeam
numai strângeri de mână.
Am trimis cerere de înscriere la preselecţia Cannes 1979.
Urma vizionarea de aprobare a filmului, cu participarea Secţiei de
propagandă a CC PCR, şi o Comisie ideologică…
Nu se putea să nu intervină şi ghinionul. La secţia de propagandă, Cornel
Burtică a fost înlocuit cu un anume şef Rădulescu Ilie…Bondoc şi brunet. La
Comisia de artă şi cultură, preşedinte Dumitru Popescu – „dumnezeu”.
Membrii Lina Ciobanu, tovarăşa cu coc, un ungur. Au mai fost aduşi tovarăşi
necunoscuţi, şefi pe la Direcţia Presei, probabil…
Din echipă, numai eu. Titus n-a vrut să vină. Pe toată durata proiecţiei,
spre patru ore, nu am auzit nicio şoaptă, schimburi de replici, foieli…
Popescu n-a fost de acord să se ia pauză între episoade.
La final toţi au mai rămas ţintuiţi în scaune câteva clipe. Primul s-a
ridicat „dumnezeu” - Ei,ce facem? Oprim asemenea film? A plecat.
Nedumerit, m-am întrebat ce-a vrut să însemne întrebarea? O iau de la
cap cu „setea de pământ? După vizionările anterioare, anumiţi tovarăşi
transmiseseră anumite păreri spre instituţii? Rădulescu nota ceva într-un
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carnet. O mai făcuse şi în timpul vizionării. A propus: Orele fiind înaintate,
să ne întrunim mâine pentru discuţii. Ungurul a anunţat că nu e disponibil dar
că are două observaţii 1) Coasa nu se bate aşa. 2) Ţoiurile la cârciumă nu-s
gradate. Îmi venea să râd. Detaliul cadru „bătutul coasei”, îl filmasem sub
supravegherea unui ţăran localnic. Ţoiurile regăţene gradate se introduseseră
şi în Ardeal după Unire.
Comisia a plecat fără să-mi adreseze cineva un cuvânt. Echipa aştepta
înfrigurată pe culoarul lung de la Scînteia…
- Ce-au spus? Ce-au hotărât?
- Că am greşit ţoiurile. Au zâmbit şi ei.
A doua zi nu s-a întrunit comisia. S-a anunţat numai Rădulescu.
N-a venit nici „dumnezeu”… Nu le cunoşteam gradele, cine e mai mare
între ei. Fusesem convocat în cabinet la preşedinta CCES, Suzana Gâdea.
Am găsit-o plângând cu muci. M-a poftit la o cafea, deja rece. Rădulescu,
arborând aer oficial, anunţă că ne comunică cerinţele comisiei.Mi se
înmânează o listă bătută la maşină cu car mare … Vreo sută de directive:
- Se scot troiţele de pe drumuri…- Se elimină biserica…- Se scoate
„naşterea pe câmp”… - Spânzurătoarea Anei! Se taie „Înmormântarea
cu popi a Anei” … - Se elimină personajul „preotul” complet… - Tot aşa,
până la paharele de ţuică…în anexă…
N-avea treabă cu „pământul”. Ci cu Dumnezeu cel adevărat, cu popii,
cu bisericile.
Pe măsură ce parcurgeam lista, simţeam cum mi se opresc bătăile inimii.
După minute de tăcere, încerc să bâlbâi explicaţii:
- „Troiţe sunt şi acum pe drumuri, la intrarea în sate”
Ilie: - „Sunt şi pe la noi, dar de ce să le arătăm şi în filme?”
Eu: - „Bisericile slujesc şi azi”…
-„Nu le propagăm prin filme”.
- „De curând a fost înmormântat Andruţă Ceauşescu, fie iertat, cu
alai de popi din toate cultele religioase, şi creştini şi rabini şi musulmani…”
-„Ei, acolo! un om bătrân”
- „Ana e mai bătrână cu o sută de ani”…
Ilie mi-a înmânat lista şi a întins-o…
A rămas ca-n gară. Mai întâi am râs… Singur cu Suzi în cabinet. Ea cu
ochii inundaţi în lacrimi, a pus radio la maximum. Eu:
- „Ce are cu bisericile şi cu popii?”. ‒ Tovarăşul Ceauşescu a criticat
influenţa mistică a bisericii”… „Dar cu naşterea pe câmp?” A început să
plângă şi mai tare. „E violentă, e groaznică”… Ce n-aş fi crezut în veci.
Vedeam filmul pur şi simplu anihilat, distrus…
Am rugat-o pe Suzi să comunice lui Ilie că nu scot nicio fotogramă din
film. De la organe nu m-a mai contactat nimeni. Cei de la Casa de filme,
rătăciţi complet, mă rugau să caut o soluţie, măcar parţială… Cum adică? Să
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elimin din acţiune un personaj principal, Popa Belciug? Titus nu ştiu ce
probleme personale avea, nu se implica. Zicea că nici nu vede cum. Cu
Popescu Dumitru refuza să vorbească, avuseseră un conflict cândva… De Ilie
Rădulescu nici nu auzise…
Într-o bună zi, Titus se răzgândeşte. Încearcă o mişcare alba-neagra.
Risc definitoriu. Cere audienţă la Ceauşescu. Fiind membru în Comitetul
Central este primit a doua zi. Nu ştiu cum o fi pus problema. Ceauşescu a
cerut filmul la vizionare în aceiaşi seară. Să revină mâine la ora zece. „Dacă
zice, nu, instanţa e supremă şi cauza e pierdută irevocabil”…
Orele acelea de aşteptare le-am şters din creier şi suflet…
La ora zece jumătate mă sună scurt. „Pleacă spre mine, vin şi eu!”
Ajung înaintea lui. Puşa pregătise deja pahare de „bloodymerry” cu un cub
de gheaţă…
– Ţi-a spus ceva?
– Asta! Arată paharele.
Urmează o pagină de istoria cinematografiei. Am mai povestit-o dar nu
ştiu dacă e consemnată pe undeva.
Povestirea lui Titus.
„ La ora 10 fix am fost condus în holul mare din faţa Cabinetelor Unu şi
Doi, al lui şi al ei. Coana Leana iese dintr-un birou în faţa mea: ‒ Ai-ai! Azi
noapte nu m-ai lăsat să dorm! Ion ăsta e cam vagabond!... Mi-a trecut o
săgeată prin inimă. Ce să însemne că n-a dormit?
Un secretar mă introduce în anticamera cabinetului Unu. Anunţă la
interfon: – A venit tovarăşul Popovici. – Să intre. Mi se deschide uşa. Din
străfundurile uriaşei încăperi, din spatele unui birou super sculptat, se ridică
şi vine spre mine Marele Conducător, un om mărunţel. Îl văzusem de multe
ori de la distanţă. Acum, în faţa mea, e mai scund decât mine. Zâmbeşte şi-mi
strânge mâna: „Vă-vă fe-felicit, aţi fă-făcut un film minunat… Am începuttârziu vizionarea, după zece, n-am ştiut că e aşa de lung… Da-dar nu ne-am
oprit, până după două noaptea… Am fost im-impresionaţi şi eu şi tovarăşa…
Încă o dată te felicit din inimă” …
Nu ştiam cum să reacţionez, în ce vorbe să mulţumesc… Cred că am zis
aiurea –Să trăiţi, tovarăşe Secretar General!
Reia Ceauşescu:
„Am un singur regret… Învăţătorul dacă l-ar fi educat mai bine pe
Ion, poate scăpa cu viaţă”…
Am ciocnit de-a bloodymary: „Înţelegi ceva?
Au văzut filmul… ca istorie reală, nu ca o ficţiune artistică”…
După 1990, am meditat la regretul final al lui Ceauşescu: „Dacă la
Scorniceşti, un învăţător l-ar fi educat mai bine, poate ar fi scăpat cu
viaţă?”
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La CCES, Suzana Gâdea fusese şi ea felicitată indirect de aprecierile
şefului. M-a primit iarăşi plângând, a pus radio tare şi l-a înjurat birjăreşte pe
numitul Rădulescu Ilie. De care n-am mai auzit nimic.
L-a Buftea s-a aflat imediat. S-a trecut la finisarea filmului.
Titus a ţinut, totuşi, să adaug un cadru: În secvenţa „ancheta morţii lui
Ion” Tavi Cotescu, „învăţătorul vinovat”, împreună cu Titu, cu o perucă
oribilă pe cap, rezemaţi de-un zid, îşi reproşează resemnat: „Păcat. Ar fi
trebuit să avem mai multă grijă de băiatul ăsta…” Premiera a avut loc la
cinema „Patria” pe 14 aprilie 1980.
Peste o săptămână am organizat o vizionare a filmului la Sibiu. Pe
scena cinematografului „Pacea” au urcat Şerban, Ioana, Jimi Besoiu şi toţi
actorii localnici interpreţi în roluri secundare. În afară de tot neamul, de
colaboratorii de la Fântânele, din alte localităţi, am ţinut să fie găsiţi şi
invitaţi foştii mei profesori de la Liceu, din urmă cu peste 30 de ani. Au venit
domnii Traian Cucuianu, Ioan Beju, Traian Zaharia, Ion Moşneag, doi foşti
pedagogi… În cuvântul meu, nu lipsit de poticneli emoţionale, am cerut
permisiune publicului să dedic această prezentare profesorilor mei de la
Liceul Gheorghe Lazăr, cu respect şi recunoştinţă. Le-am rostit numele şi am
adăugat omagiul meu şi celor dispăruţi… L-am văzut pe domnul Traian
Cucuianu zvântând o lacrimă.
Am prevenit spectatorii că filmul e lung, de aproape patru ore. O fetiţă de
vreo 10 ani din rândul doi a izbucnit în aplauze atât de puternice încât mulţi
au râs. Fata lui Gaga Stănescu, actor în film. Am continuat, v-a fi o pauză
între cele două părţi dar invitaţiile rămân valabile. Nu ştiu să fi plecat cineva
la pauză.

RegizotulMircea Mureşan, primind Diploma de cetăţean de onoare a municipiului
Sibiu, oferită de primarul de atunci al urbei de pe Cibin, acum preşedintele României,
Klaus Iohannis
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Marian Nencescu
Preliminarii la o polemică filosofică – etnicismul
blagian, în interpretarea lui V. Băncilă şi C.
Fântâneru
Într-o lucrare apărută în 1924 17
dedicată „Filosofiei stilului”, L. Blaga
stabilea termenii fundamentali prin care se
întrupează conţinutul operei de artă în
cadrul unei culturi. Identificând ceea ce el
însuşi definea drept virus formatives (..
formativă sau format, respectiv aluatul
prin care spiritul omenesc se apropie de
materialul indeterminabil ce constituie
valoarea operei de artă) ) 18 , Blaga
constata că forma de materializare a lumii
simţurilor, ideoplastia, cum o denumea el,
respectiv modelul ideal al operei de artă,
materializat sub influenţa gândului 19 nu
este altceva decât stilul, specific nu doar artei, cât mai ales, prin extindere,
„oricărei forme sau întocmiri sociale” 20
Stilul reprezintă, susţine Blaga, nu o emanaţie sub o formă sau alta a
esteticului, ci o invazie situată dincolo de estetic, respectiv o invazie
culturală21. Văzute ca o succesiune temporală, stilurile au în comun, în
opinia gânditorului de la Lancrăm, originea an-estetică, pendulând între
L.Blaga, Filosofia stilului, 1924, Editura Cultura Naţională, Bucureşti
L.Blaga însuşi definea nisus formativus drept o valoare fundamentală constituită din
materialul plastic al simţurilor şi în care se întrupează toate plăsmuirile conştiinţei omeneşti,
op.cit., p.44.
18
Ibidem, p.45.
18
Ibidem, p.45.
5Ibidem, p.81
17
18
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individual, absolut şi tipic şi îndepărtând, firesc şi obiectiv, orice operă de
artă de timpul când a fost creată, de valorile şi specificul („stilul”) epocii,
conducând-o, pe cale intuitivă, spre conştiinţa absolută a unicităţii sale.
Analizând,de pildă, absolutul ca valoare fundamentală a culturii,
Blaga constată că cestei categorii estetice îi corespunde, în metafizică,
eternitatea, în ştiinţă, fenomenul singuratic, în morală, extazul,
contemplaţia, iar în artă, simbolicul. În consecinţă, absolutul, ca stil
artistic, trimite artistul spre o abordare de tip tradiţionalist, respectiv
domeniul unde idealul se abstrage în anonimat.
Acest model al stilului absolut, în care spiritul este dogma (văzută ca
o pecete a absolutului) îşi găseşte, în opinia lui Blaga, expresia deplină în
cultura iudică, în care anonimatul conduce la pieirea personalităţii
individuale, la contemplare simbolică, abstractă şi pasivă a unicităţii
operei supreme.
Aşadar, cultura se manifestă prin repetarea aceloraşi forme, în
diferite planuri de existenţă. Corespondenţele dintre diversele forme au la
bază un nisus formativus, respectiv un izvor comun. Pentru greci, de pildă,
nisus formativus era ideea, pură şi nemărginită. Alte popoare îşi aleg
forme culturale diferite , dar exclusiv pe temeiul corespondenţelor22. În
consecinţă, stilul operei este stabilit, în egală măsură, de valorile epocii,
dar şi de sâmburele originar. Valoarea operei se relevă pe cale intuitivă.
Viaţa trăită în intuiţie, înseamnă, în opinia lui Blaga, o supraevaluare a
valorilor subconştiente23.
Stilul operei de artă nu este, deci, neapărat, o problemă de estetică, cât
mai degrabă una socială, o emanaţie culturală ce evoluează odată cu
epoca. Stilul însufleţeşte opera de artă îi relevă valoarea şi o aduce la un
numitor comun care este altceva decât nisus formativus.
În acest sens, Blaga analizează tradiţionalismul având drept valoare
fundamentală absolutul. În plan filosofic, tradiţionalismului îi corespunde
infinitul, eternitatea, unicul. Expresia artistică a tradiţionalismului este
abstracţia, stilizarea. Tradiţionalismul blagian se opune, deci,
academismului, dar şi falsului modernism, fiind un curent artistic superior,
ce depăşeşte atât modernismul (ca expresie a individualităţii) cât şi
clasicismul (concentrat în tipic). Naţionalismul este în opinia lui Blaga
„noua biserică”, sau dogma, având la bază un anume „colectivism spiritual
născut din setea de absolut”24.
Analizând noţiunea de „dogmă” constatăm că sensul acordat de Blaga
corespunde, concepţiei bergsoniene, având înţelesul de „necuprins”,
22

Ibidem, p.80
Ibidem, p.73
24
Ibidem, p.72
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iraţional. Acest nou tip de artă este menit să se resemneze în faţa unei
realităţi incomensurabile, admite Blaga.
În consecinţă, spiritul contemporan, se află, susţine acelaşi gânditor,
în căutarea unui nou drum, pentru a scăpa de haos. Arta „nouă”, ale cărei
semne prevestitoare se vădesc în toate domeniile culturii, conduce spre o
„nouă împărăţie a spiritului”25, în care individul este jertfit pentru a face
faţă anonimatului. Etica anonimatului, reprezintă în concepţia lui Blaga,
singura cale spre adevăr şi echilibru” 26 capabilă să ne despartă de
sentimentalismul vag şi decadent şi să ne aducă in vânt de bărbăţie şi de
ireductibilă spiritualitate.
Ideea va fi reluată de V. Băncilă (01.01.1897-10.06.1979) în studiul
său Lucian Blaga şi energia românească, prezentat iniţial sub formă de
conferinţă publică, la Cluj, în 1936, şi publicat, cu substanţiale adăugiri şi
completări, mai întâi în revista „Gând românesc” (an II, 1937) iar ulterior,
în volum separat (1937). Baza tematică a analizei lui V. Băncilă o
constituie lucrările publicate până la cea data de L. Blaga, în special
Censura transcedentă, (Încercare metafizică, 1934), Orizont şi stil (1935)
şi Geneza metafizică şi sensul culturii (1937). Volumele menţionate, la
care se adaugă culegerile de eseuri Filosofia stilului (1924) şi Daimonion
(1930) aduceau în spaţiul cultural românesc o viziune inedită, dovedind nu
doar o arie vastă de lecturi, cât mai ales o capacitate asociativă şi logică cu
totul originală. Interesul lui Blaga pentru formele de cultură arhaică, de un
primitivism natural, care ar fi trăit, în opinia lui Blaga, într-o „zarişte
cosmică”, având conştiinţa unui destin „emanat de veşnicie”. În esenţă,
această viziune conservatoare, specifică stilului de viaţă tradiţional,
rezistent la orice formă de schimbare corespundea în cea mai mare măsură
gândirii blagiene, în centrul căruia se afla an-istoricitatea sa fundamentală.
În acest context, interesul filosofului pentru umanitatea rurală, distinctă de
cea citadină pervertită de efectele civilizaţiei îşi găseşte expresia în
interesul pentru cultura primitivităţii „naive”, aurorale, „creatoare de
basme”, opusă civilizaţiei „reci, mecanice, calculate”. Aceste opinii se
regăsesc în opera sa fundamentală Trilogia culturii (constituită din
Orizont şi stil, 1936, Spaţiul mioritic, 1936 şi Geneza metaforei şi semnul
culturii, 1937), toate încadrându-se în curentul filosofic european, ce a
dominat gândirea de la Nietzsche la Speyler,/ Spengler susţinând declinul
Occidentului pozitivist şi prăbuşirea încrederii în valorile raţiunii.
Aflat în misiune diplomatică la Berna (între 1 aprilie 1928 – 31
octombrie 1932) L. Blaga, nu înceta, în ciuda unei agende diplomatice
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Ibidem, p.74.
Ibidem, p. 78
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oficiale foarte încărcate27, să fie preocupat de „sistem”, sintagmă ce reda
nu atât un sistem filosofic oarecare, spre care aspira filosoful, cât unul
„simfonic”, dacă se poate enciclopedist, universalist, în spiritul operei lui
Cantemir, Haşdeu sau Eminescu, ceea ce ar fi corespuns, în viziunea sa
„notelor dominante ale culturii româneşti” 28 . Interesul pe care îl dă
noţiunii de cultură (analizată pe larg în volumul Geneza metaforei şi
sensul culturii – n.a.) vorbind de o mutaţie antologică prin care omul,
distinct de animalitate, poate releva Misterul. Omul, susţine Blaga este
creator de cultură, fiind astfel, singura fiinţă capabilă de trăire între mister
şi relevare. Încercând să rezolve misterul, omul trăieşte şi creează cultura,
în vreme ce „frânele transcedente” se află la Marele Anonim, cel care
menţine echilibrul în univers, silindu-l pe om să-şi realizeze condiţia sa de
creator de cultură …29
Pe urmele lui Speyler, Blaga admite că „orice cultură, îmbătrânind, se
transformă într-o civilizaţie”, adăugând: „Cultura este o plăzmuire a
spiritului uman de esenţă metaforică, ea poartă o pecete stilistică, iar
relevarea misterului se face numai prin matca stilistică”30. Opusă culturii,
este civilizaţia, ca expresie a nevoii omului de securitate şi
autoconservare. Omul îşi creează confortul din nevoia de securitate,
împrejurându-l, prin imitaţie, cu semnele unui stil…31
Observaţia este cu atât mai valoroasă cu cât, în deceniul patru al
secolului trecut, un cercetător din tabăra „saeculistă”, respectiv adepţii
liniei filosofice promovată de Blaga la revista sibiană „Saeculum” (serie
veche, 1943-1944), Melania Livadă32, constată de pildă, că Blaga nu este
atât un filosof „la modă, cât unul „în spiritul veacului” ce face să
încălzească spiritele filosofice într-o vreme de o hibernală cuminţenie”33.
Încercând să găsim o explicaţie atât interesul vădit al Melaniei Livadă de a
susţine opiniile lui Blaga, în cadrul polemicii cu C. Rădulescu-Motru, dar
şi al observaţiei lui Ştefan Augustin Doinaş după care filosofia lui Blaga a
rămas „în cea mai mare parte neasimilată” 34 constatăm cu adevăr
incontestabil pe baza unui bagaj de cunoştinţe prealabil, greu de
Mircea Eliade, Convorbiri cu L. Blaga, în „Vremea”, 1934, V. L. Blaga, Culegere de
studii, op.cit., p. 484
28
informaţii suplimentare, în: art. Constantin Turcu, L.Blaga în diplomaţia românească, vol.
L. Blaga, Culegere de studii, 1987, Ed. Cartea Românească, p. 525 şi urm.
29
Ibidem, p.481
30
Ibidem, p. 485
31
Ibidem, p.485
32
Melania Livadă, Lucian Blaga, Comentarii la o discuţie filosofică, 1944, Editura Dacia
Traiană, Sibiu, p.7.
33
Ibidem, p.8
34
L. Blaga, Culegeri de studii, op.cit., p.301
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circumscris în lipsa unui exerciţiu mintal susţinut. Motivele pentru care
interpretările exegetice despre metaforă şi mit s-au dovedit mai accentuate
în campusul poeziei şi mai puţin consonante în planul gândirii româneşti
ţin în mare parte de modul cum Blaga a fost înţeles ca filosof.
O primă dovadă a receptării critice o avem în polemica stârnită în
iulie 1943, odată cu publicarea, în „Revista Fundaţiilor Regale” a studiului
lui C. Rădulescu-Motru, Ofensiva contra filosofiei ştiinţifice. În esenţă,
Motru declară filosofia blagiană drept „anti-ştiinţifică” întrucât este
dominată de „suveranitatea misterului”. Cităm: „Cât raţionament şi cât
misticism cuprinde filosofia lui Blaga nu putem însă determina câtă vreme
ne lipsesc chiar instrumentele menite să măsoare elanul vitalist, iraţionalist
şi ilogic”, conchide Motru 35 . Or, esenţa gândirii blagiene era tocmai
integrarea în mister, domeniu unde raţiunea nu are acces. În acest sens,
„mitosofia” blagiană, pune omul în faţa unei năzuinţi explicative ce dă
însăşi măsura „dramei cunoaşterii”. Misterul este „criptic”, censura
transcedentă acţionând ca o oprelişte în calea dezlegării lui. Calea aleasă
de L. Blaga este, în opinia Melaniei Livadă, singura justă, respectiv „în
spiritul veacului”, prin relevarea misterului şi a ontologiei etnicului. Este o
cale comună, apreciază M. Livadă, multor şcoli filosofice străine, poate
singura menită să pună în lumină, o părticică din originalitatea poetului şi
a filosofului36
În acest caz, orice încercare nouă de a cerceta etnicismul românesc
reprezintă o contribuţie certă la progresul filosofic autohton, cel puţin din
două motive: 1) prin etnicism originalitatea gândirii româneşti este
garantată; 2) orice idee creatoare concepută de un gânditor local asigură o
şansă suplimentară de reuşită pentru şcoala filosofică românească. Ca o
primă concluzie, putem, deci, avansa ideea spiritului veacului promovat
de L. Blaga în intervalul cât s-a aflat la conducerea seriei sibiene a revistei
„Saeculum” nu a fost o simplă modă, ci, condiţia de existenţă a filosofiei
româneşti37.
Ideea aceasta este dezvoltată de V. Băncilă în studiul analizat 38.
Reluând tezele blagiene din Geneza metaforei şi sensul culturii, V.
Băncilă constată că ceea ce este individual este minor, iar ceea ce este
etnic este major. Cu alte cuvinte, liniile energetice româneşti au un sens
etnic, conducând pe drumuri imperiale către un continent misterios 39 .
Aşadar, constată V. Băncilă, realităţile etnice româneşti, aşa cum sunt ele
M. Livadă, L.Blaga, op.cit., p.8
Ibidem, p.13.
37
Ibidem, p.7.
38
Vasile Băncilă, Lucian Blaga şi energia românească, 1938, Colecţia „Gând românesc”,
Bucureşti
39
Op.cit., p. 4
35
36
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percepute de L. Blaga se relevă doar prin existenţa personală, prin
contactul cu lumea de forme, tâlcuri şi minuni.
Procedeul artistic utilizat de Blaga pentru a atinge această realitate
obiectivă este definit de V. Băncilă drept metoda agnostică, respectiv
căutarea unui racord între sine şi lume, menit a explica şi releva o realitate
generală. În plan filosofic, cunoaşterea blagiană devine un produs
agnostic40. capabil să ofere cheia de interpretare a creaţiei, cu alte cuvinte
să creeze gnosiile de explicare proprii.
Etnicul blagian nu este, deci, un produs precis, cu atât mai puţin un
produs finit. El este o cantitate multi-categorială, de care se leagă însă
toate firele creaţiei. Etnicul nu există în afara realităţii, iar definirea lui
rămâne un mister, căci susţine Băncilă: „Misterul creaţiei este misterul
divinităţii: iar explicaţia ei, dacă ar fi posibilă, ar trebui interzisă41
Pe linia celor analizate, ajungem la observaţia fundamentală a lui V.
Băncilă, desprinsă din analiza operei blagiene, anume că etnicul este o
filozofie, în fapt este filosofia lentă şi difuză care în popor, având
atributele unei filosofii, respectiv atitudinea unitară în faţa vieţii. În acelaşi
timp, etnicul este o realitate, concomitent metafizică, cât şi cu implicaţii
metafizice, ale cărui fundamente ştiinţifice le putem identifica, dacă nu în
ştiinţă, cel puţin în adevărurile axiomatice date de credinţă.
Privind astfel, etnicul blagian devine baza filosofiei, garantul ei, pe
principiul că adevărurile axiomatice ţin loc de adevăruri universale.
Concluzia lui V. Băncilă, pornită de la analiza filosofiei blagiene, este că
etnicul reprezintă actul de naştere al unui anume tip de filozofie locală, ar
şi baza dezvoltării sale ulterioare. Chiar dacă filosofia propriu zisă nu are
un caracter etnic, totuşi ea reflectă o anumită realitate etnică ce stă la baza
credinţelor, atitudinilor şi în ultimă instanţă al colectivului social care a
generat-o. În acest sens, etnicul stă la baza filosofiei oferind „axiomele
locale”, structurale pe care se bazează universalitatea preocupărilor
filosofice.
Constatând că filosofia este subiectivă oricum, V. Băncilă
accentuează asupra ideii unei legături intime, intrinseci, între filozofie şi
factorul etnic, idee ce se desprinde din cercetarea „articulaţiilor şi culmilor
viziunii lui L. Blaga” despre filozofie. Direcţia etnică ce a găsit o expresie
majoră în opera lui Blaga, porneşte, în opinia lui V. Băncilă din „fondul
ancestral”, „din duhul românesc primordial” al filosofiei ce s-a ivit „exact
la timp” 42 . Cu alte cuvine „deşteptarea critică”, în plan spiritual şi
metafizic a poporului român s-a făcut „din predestinare” şi mai puţin din
40
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factori ce ţin de „pitorescul exterior”. Conştiinţa filosofică de noi înşine
ţine de fondul nostru spiritual adânc, meritul lui Blaga fiind acela de a
releva caracterul operei filosofice româneşti, identificat prin: 1. – vocaţie;
2. – precocitate creatoare; 3. – aderenţă firească la metafizic.
Pornind de la aceste sugestii, vom găsi o punte comună între filozofie
şi poezie în opera lui L. Blaga, o dualitate ce relevă cheia interpretării
operei blagiene: poezia şi filosofia au izvoare comune formând o realitate
complexă, armonioasă şi, în mare măsură, fără asemănare, pe meleagurile
spirituale autohtone. Privită sub acest aspect, opera lui Blaga are, desigur
un caracter etnic, în măsura în care etnicul înseamnă întoarcerea la origini,
dar şi prefigurarea viitorului. Etnicismul blagian nu este însă unul...,
empiric, preponderent social, cât mai transcendental, având izvoarele în
realitatea ţărănească, profundă, la care filosoful face adesea apel.
Despre aceeaşi experienţă transcedentală ce asigură accesul la
„intuiţia vremii noastre”, face referire şi C. Fântâneru (01.01.190721.03.1975) în studiul său Poezia lui Lucian Blaga şi gândirea mitică43,
considerat de V. Durnea „util şi astăzi, măcar în unele părţi ale sale”44.
Constatând că epoca pe care o străbătea era cuprinsă de o anume
aporie, stare caracterizată printr-o pierdere accentuată de conţinut
spiritual, C. Fântâneru recurge la „gândirea mitică”. menită să asigure
plinătatea surselor. Euporia la care face apel criticul, noţiune desprinsă din
dialogurile lui Platon, reprezintă exact ceea ce L. Blaga definea prin
„metafizică”, respectiv starea de existenţă între mister şi relevare”.
Gândirea mitică sau euporică este o stare de încercare, de fecundare
spirituală, de regăsire a unor filoane secate sau părăsite ale spiritului,
inclusiv descoperirea de noi filoane. Sub acest aspect, gândirea mitică este
o formă a „devenirii, opusă „pierderii”, destrămării intervenite odată cu
aporia.
În plan spiritual, „harul”, „minunea” sunt metode ale „devenirii”,
opuse însă tradiţiei creştine care postulează „eterna întoarcere”. Tocmai în
această zonă se află, accentuează C. Fântâneru şi depărtarea lui L. Blaga
de cunoaşterea teologică: „La negaţia cunoaşterii teologice a ajuns L.
Blaga prin scrutarea lucidă a devenirii45.
Detaliind, criticul, având o pregătire temeinică de clasicism, constată
că devenirea reprezintă condiţia umană fundamentală, fărâmiţată însă de
moartea neîncetată a fiecărei clipe. Devenirea umană are ca model
Constantin Fantaneru, Poezia lui Lucian Blaga şi gândirea mitică, 1941, Colecţia
Convorbiri Literare, Bucureşti
44
Dicţionarul General al Literaturii Române, Literele E/K, Coordonator General :Eugen
Simion, 2005, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti. p. 129
45
Op.cit., p.15
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devenirea naturală sau ceea ce Platon intuia „cu precizia nimicitoare a
unui fizician modern”: Ceea ce este mai tulburător decât toate este ceea ce
se întâmplă cu cunoaşterea…
Iar în ce priveşte faptul că putem învăţa, această presupune mai mult
pierderea cunoaşterii… Creând o cunoştinţă nouă în locul celei ce s-a
uitat, studiul readuce cunoaşterea, făcând-o să pară aceeaşi. Nefiind
niciodată identică cu sine, ca fiinţa divină, ea aşează în locul cunoaşterii
pierdute prin destrămare o nouă cunoaştere, ca şi când ar fi lăsată cea
veche s-o înlocuiască, sub motiv că este asemenea ei. Textul platonician
(din Symposion, 207-208 a.b), citat de Fântâneru indică devenirea drept o
cale de a salva cunoaşterea (epistema) de la uitare (lethe). Aşadar,
devenirea este o reminescenţa din „sufletul nemuritor”, ceea ce nu scuteşte
fiinţa umană de căutare şi cercetare. Gândirea care se raportează la copia
fiinţei eterne, adică la devenire, este o gândire probabilă, în măsura în
care imaginea devenirii seamănă cu fiinţa eternă”, conchide Fântâneru46,
adăugând: Apărută sub protecţia „gândirii mitice” iar nu a celei raţionale,
credinţa că fiinţa umană are posibilitatea devenirii a fost cu putinţă prin
cunoaşterea metafizică”47
Aşadar, gândirea mitică, ascunsă sub simboluri, scheme, mituri
prefigurează un mod nou de a „vedea”/ percepe lucrurile, dincolo de
spaţiul vizibil sau, sintetic vorbind, acolo unde invizibilul se răsfrânge
invizibil.
În concepţia blagiană, gândirea mitică are ca echivalent „cunoaşterea
luciferică”, singura îngăduită omului şi care reprezintă, în esenţă, calea de
revenire la puterile elementare ale fiinţei, căreia nu-i este îngăduită altă
cale de cunoaştere, dincolo de capacitatea intuitivă.
Apreciind efortul predecesorului său, V. Băncilă, de a analiza
valenţele mitico-folclorice ale creaţiei blagiene, C. Fântâneru constată că
„Aşternând peste devenire un plus de semnificaţii /Lucian Blaga/ va ridica
faptele şi elementele la rangul mitic de principii şi stihii….48
Dacă la cele semnalate se adaugă efortul lui Fântâneru de a identifica
„influenţa lui L. Blaga, configuratismul” cum îl numeşte criticul, în
câmpul întins al producţiei lirice recente (corespunzătoare anilor 40 ai
secolului trecut, perioada când C. Fântâneru a îndeplinit funcţia de
director artistic la „Universul literar”, respectiv 1938-1941 – n.a.), se
confirmă teza lui Ştefan Augustin Doinaş că, în câmpul creaţiei lirice
Blaga a avut o influenţă puternică, determinând chiar un „expresionism
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românesc post blagian”49. Dacă îl includem pe Fântâneru însuşi în această
pleiadă, în calitate de poet, cu volumul Râsul morţilor de aur (1940),
caracterizat drept „de un ermetism împins până la extrem”, din care nu
lipsesc însă imagini inspirate din folclorul autohton” 50 . Constatăm că
„abundenţa în sensuri transcendere” a liricii analizate de C. Fântâneru
indică, în opinia sa „o etapă de bizantinism”, în care „misterul îşi are
dialectice le lui”. Dacă azi nume de poeţi precum Aurel Chirescu (distins
cu premiul „Poeţilor tineri” de Fundaţia Regală), Grigore Popa sau Ion
Sofia Manolescu nu mai stârnesc interes, prezenţa în cadrul enumerării a
lui Mihai Beniuc (cu un fragment liric din „Cântece de pierzanie”), sau a
lui Vlaicu Bârna, e o dovadă că stânga literară a recuperat, dacă nu spiritul
măcar fizic pe cei mai promiţători poeţi ai „generaţiei pierdute”.

49
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Lucian Blaga, Culegere de studii, op.cit., p. 501
Dicţionarul General, op.cit., pag. 129
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EUGEN VIRGIL NICOARA

IFIGENIA ŞI PURITATEA CA ASPIRAŢIE EXISTENŢIALĂ

Euripide ne-o înfăţişează pe Ifigenia în două ipostaze definitorii ale condiţiei umane.
Ifigenia în Aulis ne-o prezintă pe adolescenta care întruchipează ingenuitatea. Ifigenia în
Taurida ne-o zugrăveşte în postura însetatei de puritate.
Între cele două vârste sufleteşti, fiindcă vârste sufleteşti distincte sunt ingenuitatea şi
puritatea, există enorme deosebiri. Ingenuitatea este starea pentru care orice scădere umanăi ignorată, în cazul bunei naşteri. În toate celelalte, când acestora li se dă atenţie, este semn
clar că persoanele au „sărit” peste această vârstă, salt care va avea serioase repercusiuni în
viitor. Nimic din ce este omenesc, acestor făpturi vitregite de o comoară ieşită din comun,
nu le apare în justa lor semnificaţie, tonalitatea întunecată a răului insinuându-se peste tot,
în toate judecăţile de valoare, în toate aprecierile făcute, indiferent de domeniul asupra
căruia se referă.
Din fericire, Ifigenia este tipul de femeie bine născută. Adică, având şi mintea, şi inima,
şi sufletul apte să opteze, neinfluenţate de nimic străin lor. Ingenuitatea este o făgăduinţă
pentru cel care o trăieşte că nimic ireversibil nu este posibil. Ingenua nu va putea evita
diferitele capcane ale vieţii, ale căror nume sunt fie slăbiciunea, fie cusurul, fie viciul. Ar fi
nefiresc să se întâmple altminteri. Dar de fiecare dată deasupra făpturii ei va străluci un sor
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care-i va indica direcţia cuvenită şi va găsi suficiente resurse să iasă din chingile ce-o
ţintuiesc în locuri neprimitoare.
Puritatea este rodul unor opţiuni, după ce toate atracţiile şi-au cerut şi şi-au primit
nemilosul tribut, opţiuni transfigurate într-o inconfundabilă lumină. Singura pentru care nu
există tărâm, dar nici ungher care să poată să-i evite limpezimea, mereu separatoare a
pământurilor de ape, a zilei de noapte, a binelui de rău, a adevărului de minciună, a
frumosului de urât. În general, a tuturor perechilor de contrarii imaginabile. Puritatea
dăruieşte omului o pereche de aripi şi niciun liman nu rămâne nestrăbătut, niciun ţinut
necercetat, strădaniile soldându-se cu uimitoare rezultate.
Prezentele însemnări o au în vedere pe Ifigenia din faza ei tauridiană. Opţiunea ne-a fost
determinată de faptul că acum eroina este pe deplin constituită ca persoană umană. O
slujeşte de ani buni pe Artemis, ea doar o salvase, dar după numeroase sacrificări umane
sângeroase, are destulă tărie şi luciditate ca s-o caracterizeze tranşant: „Pe Artemis o
învinuiesc de făţărnicie. Pe omul care se pătează cu sânge sau atinge cu mâinile o lăuză sau
un cadavru îl socoteşte necurat şi nu îl primeşte la altar; ea, în schimb, se bucură de jertfele
omeneşti!”
Trebuie să observăm că nimic injurios nu se strecoară în aceste cuvinte, ele se constituie
într-o judecată obiectivă, care n-ar putea s-o supere pe zeiţă. Omul capabil de o astfel de
cumpănire dreaptă este mai puţin plăcut semenilor, doritori să fie lăudaţi, chiar pe nedrept,
sau, cu atât mai mult în astfel de împrejurări, dar zeii îl îndrăgesc. Şi-l îndrăgesc pentru că
nu încalcă măsura. Pe care ei înşişi au impus-o şi şi-au impus-o, dar parcă numai pentru a o
nesocoti tot timpul. Iar când această performanţă aparţine unei femei, ştiută ca nărăvaşă
când e vorba de orice interdicţii, dragostea le este însoţită de admiraţie.
Şi Ifigenia are propria ei emblemă lăuntrică: „Trebuie, trebuie, bietul meu suflet / să afli
o cale”. Emblema însă nu este numai a ei, ci a condiţiei umane înseşi. Nu-i omul pururi
preocupat de găsirea unei căi, mulţumită căreia să-şi rezolve toate încurcatele probleme pe
care şi le creează neîncetat? Or, o astfel de cale, care ar străbate de la un capăt la altul
nemărginirea al cărei nume este omul, i-ar oferi posibilitatea de a se cunoaşte pe sine şi, în
felul acesta, ar afla câte ceva şi despre ceilalţi.
Momentul în care îşi imploră sufletul să afle o cale este imediat după ce află că tânărul
pe care era gata să-l încredinţeze morţii nu-i altul decât mult iubitul ei frate, Oreste, şi
cumnatul ei, Pilade.
Adevărul este că sufletul Ifigeniei, intuit în toată frumuseţea lui de zeiţa castităţii, care a
ales-o să-i fie preoteasă, poate şi pentru faptul că era blândeţea personificată, atribut necesar
pentru ca victimile să n-o suspec-teze de cruzime (adeseori cruzimea este socotită de unii
condamnaţi mai dureroasă decât moartea însăşi!), aspect care le face moartea mai puţin
odioasă decât este în realitate, sufletul ei n-a încetat o clipă să-i ofere o cale, cum se pare că
au toţi oamenii născuţi cu o menire în lume. Şi nici acum n-o va lăsa de izbelişte!
Noii ei protectori, pe care ea nu-i bănuieşte măcar, aceiaşi ca şi ai fratelui ei – Apollo şi
Atena – îşi vor manifesta sprijinul atunci când toate păreau pierdute. Şi, poate, zeii o ajută
fiindcă în altă parte a piesei spune: „N-aş putea să-mi închipui despre niciun zeu că este
ticălos.”
Această neputinţă, de fapt o calitate sufletească neobişnuit de puternică, este sinonimă
stării de evlavie, superioară până şi celei a cărei dominantă este mistica. Aceasta din urmă
acţionează ca urmare a stării de teamă concentrată (al cărei nume este, de fapt, panica.
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Teama mai poate fi strunită de unele puteri ale omului. Panica însă suspendă toate energiile
din om, înlocuindu-le cu senzaţia unui apocalism, căruia nimeni şi nimic nu-i poate opune
nici cea mai neînsemnată rezistenţă. Este ca un soi de paralizie a întregului, căruia însă îi
lasă intactă luciditatea. Degradată şi ea la rangul unei ineficienţe, sfâşietor de dureroasă).
Evlavia presupune totala încredinţare a celui care o trăieşte, forţelor cosmice. Ele,
recunoscându-i fabuloasa receptivitate, conferă celui ce s-a ales să le ofere adăpost primitor
şi primenitor (până şi forţele cosmice simt nevoia să se primenească din când în când, şi
deoarece nu le place s-o facă cu spectatori, totdeauna indiscreţi şi clevetitori, abia aşteaptă
să li se ofere să-laşurile unde o realizează îmbogăţindu-i evident pe binevoitori),
recunoştinţă.
În Vechiul Testament, un posibil corespondent al Ifigeniei este Isac. Cel care este pe
cale să devină jertfă aleasă de Dumnezeu, pentru a-i încerca credinţa lui Avram, absolvit în
ultima clipă de venirea trimisului Domnului, îngerul. Întreaga viaţă Isac, ca şi Ifigenia, şi-o
închină celor aflate în raza de acţiune a Celui invizibil.
Primul nostru contact cu Ifigenia ne-o înfăţişează extrem de îndurerată: „Vai mie,
slujitoarele mele, / bocesc un bocet trist, / un cântec ce nu place Muzelor, / o plângere fără
liră, / numai durere adâncă şi jale”. Litania ne ia prin surprindere: „O, câte chinuri mă
mistuie. / Plâng după viaţa fratelui meu”. Pe ce îşi întemeiază spusele? „Astfel mi-a fost
vedenia, / astfel am visat în bezna / nopţii care tocmai se-mprăştie”. Aşadar, e vorba de un
vis. Preţios mesager, dar totdeauna susceptibil de mai multe interpretări. Iar cele importante
se bat cap în cap. E nevoie ca tâlcuitorul să fie inspirat de zeii înşişi în descifrarea lui. Dar
zeii rareori au timp pentru visurile oamenilor.
Sentimentul apăsător creşte: „Mă sting, mă sfârşesc. / Casa părintească s-a prăbuşit, /
Neamul nostru s-a risipit”. Nu e uşor să înduri o astfel de viziune, mai ales atunci când eşti
departe de cele întâmplate. Şi cum şi până atunci s-au petrecut atâtea nenorociri, invocaţia
ei era justificată: „Vai, Argos, cetatea durerilor!” În aceste condiţii, dispariţia ultimului
vlăstar masculin al familiei era sinonimă celui mai implacabil dintre sfârşituri: „O, duhuri
ale sorţii, / Mi l-aţi smuls pe singurul frate / şi l-aţi trimis în Hades.”
Vom înţelege şi mai bine caracterul sfâşietor al trăirilor Ifigeniei dacă vom raporta
evenimentul la ceea ce credea ea că reprezintă cele două sexe, în configurarea universului.
În ipostaza ei din Aulis, afirmase: „ o singură viaţă de bărbat întrece preţul a o mie de
femei”. Iar aici: „Orice familie îndură greu moartea bărbaţilor; în schimb viaţa unei femei
nu preţuieşte mai nimic”. La prima vedere s-ar părea să fie o flagrantă nedreptate făcută
femeilor. Dar dacă avem în vedere că mureau mult mai mulţi bărbaţi decât femei în
feluritele războaie care parcă nu mai conteneau, sentimentul Ifigeniei nu este cine ştie cât de
exagerat.
Celei ce i se întâmplă ceea ce i s-a întâmplat ei – să-şi vadă moartea cu ochii, când încă
nici nu s-a desprins bine de copilărie, e firesc să simtă: „Soarta mi-a fost blestemată / de lanceput, / din noaptea când mama şi-a dezlegat / centura de fată”. Nu este o simplă impresie:
„De la-nceput / Moirele, zeiţele naşterii, / mi-au asuprit amarnic / copilăria”. De ce? ne
putem întreba? „Mama, / Sărmana fiică a Ledei, / m-a zămislit şi hrănit, / pe mine vlăstarul
dintâi / răsărit în palat, / doar ca să fiu jertfită / mârşăviei tatălui meu, / drept victimă
hărăzită / nu bucuriei, ci groazei.”
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Dacă e adevărat, şi este adevărat!, că anii maturităţii cresc din glia copilăriei fiecărui om,
atunci Ifigenia a avut parte de o experienţă-reper, de la care, oricum ar încerca să facă
contrarul, nu-şi va putea desprinde ochii, niciodată.
În primul rând, a fost amăgită: „Apoi m-au dus într-un car / Pe nisipul din Aulis / să-i fiu
mireasă, vai – / o nuntă nenuntită – / fiului Nereidei, Ahile.”
În prima ei intervenţie, Ifigenia rememorează pe larg, cum era obiceiul lui Euripide, tot
ce i s-a întâmplat, în propriul ei in illo tempore. Fiindcă o viaţă ca aceea de care a avut ea
parte, putem spune că a trăit-o odinioară. „Acolo Agamemnon adunase flota de luptă a
helenilor, o mie de corăbii, hotărât să câştige coroana biruinţei pentru ahei, împotriva
troienilor, să răzbune răpirea Helenei şi să întregească cinstea lui Menelaos”. Un factor
neprevăzut intervine: „Dar, cum flota era ţinută în port de vânturi neprielnice, a întrebat ce
arată victimile arzânde”. Consul-tarea oracolelor, sau în absenţa lor, a înţelepţilor, era un
fapt obişnuit: „Şi Chalcas a răspuns: Agamemnon, mai marele acestei armate unite a
Heladei, navele tale nu se vor desprinde niciodată de pământ, dacă nu vei aduce zeiţei
Artemis o jertfă: pe fiica ta Ifigenia!” Nu era o cerere nejustificată. Oamenii, în bucuria
momentului, promit mult, uită pe urmă, dar scadenţa vine.
Profetul Chalcas e necruţător: „Odinioară ai făgăduit să-i închini zeiţei purtătoare de
lumină cel mai frumos vlăstar al anului. Dar soţia ta, Clitemnestra, tocmai dăduse naştere
unei fete în palatul tău. Pe ea trebuie s-o jertfeşti”. E rău şi dacă eşti un oarecare, dar mai rău
este să fii în vreun fel privilegiat: „Iată cum frumuseţea mi-a fost spre nenorocire.”
În clipele de răscruce, când cel aflat în miezul ei, ar avea nevoie de ajutor, parcă toţi se
coalizează împotrivă-i. Aşa s-au petrecut lucrurile şi în cazul Ifigeniei: „Vicleanul Odiseu a
ştiut în ce fel să mă fure de lângă mama. Amăgindu-mă că trebuie să fiu mireasă lui Ahile,
am ajuns la Aulis”. Evocarea atinge punctul culminant: „Acolo, sărmana de mine, am fost
înălţată pe altarul de jertfă, tăişul necruţător a căzut, dar, în aceeaşi clipă, Artemis m-a răpit,
lăsându-le aheilor, în locul meu o ciută.”
Teribilă zestre din care se poate plămădi cu uşurinţă un monstru şi cu destulă anevoinţă
un om întreg. Ifigenia a ales a doua variantă. Dar numai ea ştie preţul pe care a trebuit să-l
plătească pentru această superioară opţiune.
Din cauza visului avut, şi pe care l-a tălmăcit ca pe un sfârşit al neamului ei,
personalitatea Ifigeniei e pe cale de a cunoaşte o neindicată transformare: „Sărmană inimă a
mea! Întotdeauna până azi ai fost îngăduitoare şi milostivă cu străinii. Când îmi cădeau în
mână naufragiaţi heleni, mă gândeam printre lacrimi, la oamenii din neamul meu. Dar acum
visul acela mi-a împietrit sufletul. Cred că Oreste nu mai vede lumina soarelui. De aceea, cu
voi, ori de unde aţi fi sosit aici, voi fi duşmănoasă!”
Cumplită ameninţare. De unde să bănuiască ea că vizatul nu-i altul decât cel pe care l-a
prohodit tălmăcindu-şi visul, singurul om pe care îl iubea cu adevărat. Dar omul, parcă near spune Euripide, omul este departe de ceea ce îşi imaginează el că reprezintă. Calităţile
lui, chiar şi atunci când sunt excepţionale, sunt atinse de insuficienţă. Iar insuficienţa este
întotdeauna fatală.
Ifigenia descoperă chiar o motivare plauzibilă a stării ei de suflet: „Nefericitul urăşte pe
cel mai nefericit decât el. Proverbul e adevărat, ştiu prea bine.”
O, cât n-ar fi dat ea să aibă parte de altfel de „oaspeţi”: „De ce n-a venit niciodată un
vânt dinspre partea lui Zeus, cu o navă, să-i poarte aici pe Menelaos şi pe Helena, pierzania
mea? Atunci m-aş fi răzbunat pe ei şi-aş fi făcut o altă Aulis pe ţărmul acesta!”
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Sunt cuvinte la auzul cărora, omul, de fiecare dată, nu poate să nu retrăiască îndepărtatul
coşmar, de parcă ar fi proaspăt. (Mulţi se miră că evreii nu pot uita Holocaustul. Dar cum să
poţi uita un astfel de masacru, numărând şase milioane de victime inocente, un întreg popor
în cifre vorbind, când o singură făptură, cum este Ifigenia, şi ea aparţine altei mentalităţi, îşi
raportează necontenit prezentul la oroarea de care a avut ea însăşi parte. Nu, astfel de
amnezii sunt dăunătoare nu numai pentru poporul care ar recurge la ea, ci şi pentru
umanitate, în ansamblul ei!)
Cuvântul care o răscoleşte pe Ifigenia până în străfunduri este: „Aulis! unde danii,
apucându-mă ca pe o junică, m-au înjunghiat … ” Mai cumplit însă decât orice este altceva:
„ … şi preot mi-a fost însuşi tatăl meu!” În faţa ochilor noştri vedem o Ifigenie cutremurată
de amintire: „O, cum aş putea să nu-mi amintesc atâta durere!” Şi, din nou, accentul cade pe
cel mai iubit până atunci: „De câte ori am întins mâna spre bărbia tatălui meu, de câte ori
m-am agăţat de genunchii lui, zicând: Tată, groaznică nuntă nuntesc din pricina ta!” Iar
suferinţa ei era subliniată încă mai mult de grotescul situaţiei: „Chiar în clipa în care tu mă
ucizi, mama cu argienii îmi cântă himenul, palatul întreg e plin de sunet de flauţi, iar eu sunt
dată morţii prin tine. Şi nu Ahile e soţul meu făgăduit, ci Hades.”
Vorbele pe care le va spune acum ţin parcă în mâinile lor nevăzute securea cu care
Clitemnestra, zece ani mai târziu, îl va ucide pe neînduplecatul, el însuşi, Agamemnon: „Tu
m-ai adus prin vicleşug în car de nuntă să mă măriţi cu moartea sângeroasă.”
Cât de impresionante apar lucrurile pe care nu le-a putut împlini atunci: „Când am plecat
de acasă, mi-am ascuns faţa sub văluri subţiri şi n-am putut să-mi strâng în braţe fratele,
care acum e mort; iar de sfială n-am sărutat buzele surorii mele, căci trebuia să merg în casa
lui Peleu. Şi-am amânat atâtea sărutări ,gândindu-mă că mai târziu mă voi întoar-ce-n
Argos.”
Sărutările acestea pe care Ifigenia n-a apucat să le dea sunt poate cele mai sfâşietoare
dintre toate tipurile de sărutări … amânate. Şi ca ele, sunt toate sărutările care n-au apucat
să fie oferite în dar celor dragi, de-a lungul întregii istorii universale.
Năucitor de copleşitoare este întâlnirea Ifigeniei cu Oreste şi cu Pilade. Deşi afirmase cu
abia câteva minute mai înainte că va fi duşmănoasă faţă de ei (am fi vrut s-o vedem şi pe
asta, deoarece numai duşmănoasă nu poate să fie blânda Ifigenia, cu cineva, oricine ar fi
acesta, dar, teoretic, ce nu poate fi cu putinţă?), acum eroina – „rămânând singură cu
prizonierii, spune, în paranteze, Euripide, suspină adânc”: „Vai, oare cine este mama care va dat viaţă? Cine e tatăl vostru? Şi cine-i sora voastră, dacă se întâmplă să aveţi? Cât e de
trist să se piardă asemenea pereche de fraţi!”
Presentiment? Nu. Mai curând duioşia care a însoţit-o tot timpul, duioşie care o învăluie
ca într-un nimb luminos, decupând-o din orice peisaj s-ar afla şi dându-i rolul indiscutabilei
vedete. Cu atât mai lăudabil cu cât ea nu ţine deloc la acest „titlu”.
Discuţia care se înfiripă între cei trei, şi mai cu seamă între fraţi, are toate calităţile unei
întâlniri – nu de gradul trei, desigur (de fapt, o astfel de întâlnire e mai puţin plină de miez
decât aceasta, în care două suflete gemene se revelează treptat unul celuilalt), ci de rang pur
omenesc, capabilă să le eclipseze pe toate care au altă sorginte.
Sunt paginile în care Euripide atinge culmea măiestriei sale, şi pentru că personajele
antrenate au o inteligenţă sensibil apropiată firi, indiscutabil nobile, pentru care dăruirea de
sine pentru celălalt este cel mai imperios comandament moral.
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Rămasă singură cu prizonierii, întâi parcă se adresează sieşi: „Cine poate să-şi cunoască
destinul, cine să-şi vadă viitorul? Voinţa zeilor se petrece pe drumuri întunecate, nimeni nu
ştie ce năpastă îl aşteaptă”. Continuarea replicii ne uimeşte: „Soarta ne abate în
necunoscut”. Din nou, presimţire sau intuiţie? Presimţirea este a unei veşti venită din
cosmos. Intuiţia e materializarea unui impuls din interior. N-ar fi exclus ca, în acest caz,
amândouă să-şi dea mâna.
Cât suntem de departe de intenţia mărturisită de a se purta duşmănos cu noii sortiţi
sacrificării! Parcă s-ar arcui un pod între replica din paragraful anterior – „Cât e de trist să se
piardă asemenea pereche de fraţi!” şi ceea ce rosteşte acum: „De unde veniţi, străini
nefericiţi? Ce mult aţi plutit peste mare până în ţara asta, multă vreme veţi sta departe de
casă, de-a pururi sub pământ!”
Spuneam că se simte plutind în aer efluviile unor suflete gemene. Suflete gemene şi nu
suflete de fraţi. Acestea din urmă au limite impuse de legăturile de sânge. Primele se pierd
într-o armonie de factură cosmică. Se pierd sau se regăsesc într-o armonie cosmică. Un
astfel de fenomen se pare că se întâmplă acum. Oreste simte îndurerarea fiinţei din faţa sa.
Până aici nimic neobişnuit. Neobişnuit însă este faptul că-şi exteriorizează percepţia. În
cazul când între doi oameni nu este nimic deosebit, subtilul aperceptor nu simte nevoia să-şi
spună cu glas tare constatarea. Când însă cei doi sunt legaţi de conexiuni mai presus de
înţelesurile imediate, reprimarea este imposibilă: „Oricine ai fi, de ce suspini femeie? De ce
adaugi plânsul tău la chinurile noastre viitoare?” Justificarea dă măsura inteligenţei
pătrunzătoare a tânărului: „Nu îl socot înţelept pe omul care, în pragul morţii, încearcă să-şi
învingă frica de moarte, stârnind mila, când nu mai are nici o speranţă de scăpare”. Oreste
se dezvăluie astfel ca un stoic avant la lettre. Şi un echilibrat, atunci când nu este supus
asaltului Furiilor: „Astfel, dintr-o singură nenorocire face două: este învinuit pe drept de
nebunie şi pe deasupra tot îşi dă sfârşitul. Împlinească-se destinul; nu mai boci pentru noi!
Ştim prea bine ce fel de jertfe aduceţi aici.”
Niciodată până acum, Ifigenia, în ciuda bunăvoinţei sale arătate tuturor, nu cred că s-a
aventurat într-o chestionare atât de amănunţită. E adevărat că cei doi tineri nu erau ca toţi
ceilalţi. Un „nu ştiu ce” îi individualiza într-o mai mare măsură decât pe alţii: „Sunteţi fraţi
dintr-o singură mamă?” întreabă Ifigenia. Răspunsul dat de Oreste este de o neînchipuită
nobleţe: „Fraţi din prietenie, nu din naştere” ceea ce înseamnă, în opinia grecilor despre
prietenie, incomparabil mai mult. (La câteva bune decenii după ce piesa a fost scrisă,
Stagiritul avea să formuleze, poate, cea mai frumoasă definiţie a prieteniei, din toate
timpurile – „un suflet în două trupuri”. Asta şi vrea să spună frăţia din prietenie a celor doi.)
Ifigenia devine insistentă: „Dar ţie, ce nume ţi-a dat părintele tău?” Fără să stea o clipă
pe gânduri, Oreste răspunde: „Numele meu adevărat ar trebui să fie Nenoroc”. Ifigenia nu
rămâne mai prejos: „Pe acesta ţi l-a dat soarta, spune-mi-l pe celălalt”. Dacă ar fi fost un om
comun, n-ar fi ezitat să şi-l dezvăluie. Dar el ştie că numele au propria lor putere câtă
vreme rămân tăinuite duşmanilor: „Vreau să mor fără nume, cel puţin astfel nu voi fi
batjocorit.”
Cu talentul pe care îl au numai femeile inteligente când vor să obţină neapărat răspunsul
pe care-l doresc, Ifigenia perseverează: „De ce te ascunzi de mine, din mândrie?” Pe aceeaşi
linie a demnităţii de până acum, Oreste este consecvent cu decizia luată: „Nu vei jertfi
numele meu, ci trupul meu.”
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Dacă nu izbutesc printr-o modalitate, femeile schimbă „macazul”: „Nu vrei să-mi spui
nici care e cetatea ta?” Oreste e sec: „Nu vei câştiga nimic, iar mie tot mi-e dat să mor”.
Ifigenia insinuează existenţa unei vinovăţii oculte: „Ce te împiedecă să-mi dăruieşti un
răspuns?” Aşa ceva, Oreste nu suportă. Cine se crede femeia aceasta? Şi ce-şi închipuie că
este el? Merită să fie pusă la punct: „Sunt mândru că mă trag din vestita cetate Argos.”
Ifigeniei nu-i vine să creadă ce a auzit: „Te-ai născut în Argos?” Bine, dar Argos este tot
ce poate fi mai frumos în întreaga lume! N-ar accepta pentru nimic în lume să fie victima
unei mistificări. Orice ar ierta, dar aşa ceva, nu! „În numele zeilor, spune-mi adevărul!”
Invocarea tuturor zeilor era un lucru foarte rar pentru greci. Iar cel pentru care invocarea
era făcută, dacă ar fi minţit, suporta cele mai funeste consecinţe. Aceasta fiind valoarea
invocării, Ifigenia ştia că omul din faţa ei trebuia să spună neapărat adevărul. Iar cel vizat de
ea nu putea rosti altceva decât adevărul gol-goluţ. „Da, sosesc din Mykene, cetatea
odinioară înfloritoare”. Relativizarea importanţei cetăţii era pe deplin justificată. Atâtea
fărădelegi doar se petrecuseră acolo, şi încă într-un timp relativ scurt.
Din cu totul alte motive, acum Ifigenia ar vrea să se umple dintr-o dată de exuberanţa
vieţii de „acolo, departe”, leagănul sufletului ei. Mai mult decât al vieţii, al sufletului ei.
Viaţa este circumscrisă la un interval măsurat terestru. Sufletul scapă oricărei măsurători
fiindcă el are nemărginirea universului şi eternitatea care este singura sortită să nu poată fi
vreodată cuprinsă între nişte hotare.
Întrebarea ei de acum, asemeni celorlalte, nu-i dă prilej de răgaz celui care a hălăduit sub
cel mai înalt cer din lume, cerul de deasupra locurilor lor natale: „Ce anume te-a făcut să
pleci din ţară? Exilul sau altă soartă?” Oreste dă un răspuns de zile mari, asemănător
oracolelor celor mai vestite ale vremii: „Un fel de surghiun, cu voia, dar şi fără voia mea”.
Ifigenia nu mai aparţine acestor locuri. O simţim plecată pe calea gândului, pe
îndrăgitele meleaguri. Pe care, sufleteşte, nu le-a părăsit niciodată. Sufleteşte, fiindcă,
altminteri … „Ce noroc pentru mine că ai venit din Argos!” Oreste e indiferent, chiar rece:
„Dar nu pentru mine. Norocul tău nu mă priveşte.”
Discuţia o apucă pe alt făgaş. Pe unul de factură tipic feminină. Nimeni şi nimic nu se
poate compara cu imensa curiozitate a femeii. Dacă ar putea în chip simultan, femeile – de
la cele mai inteligente până la cele mai stinse (femei proaste nu există, ceea ce pare prostie
la o femeie este doar neimplicarea în anumite probleme, fiindcă, în orice situaţie s-ar afla,
femeia posedă măcar inteligenţa pe care o conferă instinctul de conservare tuturor celor de
acest sex, iar o astfel de inteligenţă este redutabilă pe multe câmpuri de luptă, de aici neta
lor ascendenţă asupra bărbaţilor. Aceştia, neutilizând respectivul instinct în aceeaşi măsură
ca femeile – niciunul, cel puţin până acum, ce ne poate aduce viitorul, cine ştie?, n-a născut,
deci n-a beneficiat de cele nouă luni paradisiace, dar atât de încărcate de responsabilitate,
ale gestaţiei, oh, nu, prea e animalic termenul, ale facerii, da, aşa, da; nici unul nu este la fel
de implicat ca proaspăta mamă în instruirea şi educarea noii şanse de viaţă, nici unul nu
suferă atât de mult ca ea, pentru cea mai neînsemnată afecţiune a copilului. Ne oprim aici în
enumerarea ascendentelor feminine asupra celor masculine, ascendente invocate pentru a
sublinia acest tip aparte de inteligenţă, aproape străin până şi celor mai izbutiţi dintre
bărbaţi, şi care conferă femeii un statut sinonim regalităţii însăşi.), revenind, în chip
simultan, femeile ar dori să fie pretutindeni în acelaşi timp. Nu trebuie să confundăm
această aspiraţie, fiindcă aspiraţie este, cu ubicuitatea lui Dumnezeu. Aceasta este o
realitate.
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Pretutindenea Ifigeniei acum se numeşte Argos. Despre el ar vrea să afle veşti cu o mie
de urechi, dacă ar fi posibil: „N-ai vrea să-mi spui un lucru, pe care ţin să-l ştiu?” Şi tonul
este schimbat. Întrebarea nu mai are caracter imperativ-categoric. E mai curând o
rugăminte. Oreste, care se pare că şi-a încheiat toate socotelile, spune: „Va fi un lucru
mărunt faţă de nenorocirile mele.”
„Poate ai auzit de Troia, pretutindeni se vorbeşte despre asta?” Troia, sursa tuturor
nenorocirilor ei! Evident că o interesează în cel mai înalt grad. Oreste, la fel de lapidar, ca
până acum, dar cu un suplimentar „of, iarăşi …”: „De n-aş fi auzit niciodată, nici măcar în
vis!”
Ifigenia nu mai e atentă la nuanţe. În exasperarea răspunsului, ar fi descifrat cu uşurinţă,
atâtea! „Se spune că nu mai este, c-a spulberat-o războiul.” Aflase, aşadar despre sfârşitul
războiului. Dar dacă cei care au adus vestea erau mincinoşi? Omul ăsta, venind acum din
Argos, e în măsură să-i destrame nesiguranţa. Sau să i-o sporească. El confirmă prima
variantă: „Într-adevăr, aşa este, a spulberat-o.”
De data aceasta nu mai întreabă. Intuiţia ei feminină ştie că nu se poate înşela: „Şi
Helena s-a întors la Menelaos”. „S-a întors” şi lui Oreste îi scapă primul amănunt
„compromiţător”: „S-a întors, aducându-i năpastă unuia dintre ai mei.”
Capitolul Helena e prea important pentru biata năpăstuită ca să-l încheie prea repede:
„Unde trăieşte acum? Are unele datorii şi faţă de mine”. E prima dată când cei doi fraţi se
întâlnesc pe un teren comun. Şi nu întâmplător acest teren este sinonim cu viaţa femeii care
a determinat toate nefericirile. Răspunsul vine ca o lovitură de sabie: „La Sparta, fericită cu
soţul ei dintâi.”
Ifigenia n-o invidiază însă. Invidia ar fi însemnat o micşorare de sine, şi nu avea de ce să
se simtă astfel. Dar nu se poate împiedica să formuleze un verdict: „O, fiinţă urâtă, nu
numai de mine, ci de toţi helenii”. Oreste are propriile sale motive să n-o agreeze: „Şi eu am
avut de suferit de pe urma nunţilor ei”. (Admirabil eufemismul care înlocuieşte brutalul şi
desfiinţatorul „adulter”, cu nunţile, mai potrivite, parcă, pentru femeia fatală care a fost.
Pentru prima femeie fatală din istoria umanităţii – subiect dezvoltat în altă parte a cursului).
„Întoarcerea aheilor s-a împlinit, nu-i aşa?” e curioasă să ştie tânăra. Lui Oreste
întrebarea i se pare una dintre cele care parcă ar avea mai multe nivele: „Câte întrebări
închizi într-una singură!”
Următoarea întrebare a Ifigeniei lasă din nou totul la discreţia celui ce va răspunde, iar
acesta n-o mai face cu cerbicia de până acum. „Asta voiam să aflu înaintea morţii tale”.
„Dacă pofteşti, întreabă-mă şi-ţi voi răspunde.”
Semnificativ moment. Poziţiile de adversitate rămân în urmă. Discuţia are aerul că se
desfăşoară, dacă nu între doi oameni apropiaţi, în orice caz între doi oameni care nu mai
sunt ostili unul altuia: „Un oarecare Calhas, ghicitorul, s-a întors de la Troia?” Răspunsul e
telegrafic: „A murit, aşa se vorbeşte la Mykene”. E prea importantă, pentru inima ei, vestea
auzită ca să nu-i mulţumească zeiţei a cărei preoteasă este: „Stăpână Artemis, îţi
mulţumesc.”
Mai există însă un vinovat pentru toate nenorocirile ei: „Dar Odiseu, odrasla lui
Laertes?” Răspunsul lui Oreste: „Nu s-a întors, totuşi se pare că trăieşte” o scoate pentru
prima oară din echilibru: „Să nu-şi mai vadă niciodată ţara şi să piară!” E rândul lui Oreste
s-o tempereze: „Nu-l blestema! Casa lui îndură destule suferinţe.”
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În sfârşit, despre omul care era vinovat fără vină faţă de ea: „Dar fiul Nereidei Thetis,
Ahile, mai trăieşte?”. Răspunsul: „E mort! Zadarnică i-a fost nunta la Aulis!” îi prilejuieşte
Ifigeniei o nouă remarcă amară: „Nuntă vicleană! Aşa spun cei care au îndurat-o.”
Pentru un scurt interval, Oreste este cel nedumerit: „Cine eşti tu, care mă întrebi atât de
bine despre Helada?” Ifigenia îi răspunde simplu: „Sunt din Helada, acolo m-am sfârşit,
când eram copilă”. Oreste pare să nu observe ciudăţenia răspunsului ei – acolo m-am
sfârşit, dar pentru bărbaţi astfel de „neatenţii” sunt banale, şi conchide: „Atunci e firesc să
fii dornică de ştiri.”
Următoarea întrebare a Ifigeniei întunecă din nou, şi brusc, cerul care păruse că se
limpezeşte definitiv: „Dar el, mai marele oştilor, despre care se spunea că-i atât de fericit?”
Oreste se face că nu ştie la cine face aluzie: „Cine? Singurul despre care ştiu eu a stat
departe de fericire.”
Ifigenia pune din nou în mişcare propria sa maşină de război – insistenţa: „Regele se
numea Agamemnon, fiul lui Atreu”. Răspunsul este al cuiva care ar vrea ca discuţia să
înceteze: „Nu cunosc… nu mă mai întreba!”
A doua oară, nefericita fiică somează: „Vorbeşte, în numele zeilor! Fă-mi această
bucurie, străine!” Înghesuit, Oreste n-are încotro.
Schimbul de replici care urmează ne revelează surpriza că adevăratul inventator al
suspensului n-a fost contemporanul nostru Hitchcock, ci atât de îndepărtatul în timp,
Euripide.
„IFIGENIA: Mort? Cum a pierit? Sărmana de mine!
ORESTE: De ce plângi? Doar nu era rudă cu tine?
IFIGENIA: Plâng pentru fericirea lui de altădată.
ORESTE: Cumplit i-a fost sfârşitul, ucis de o femeie”.
Replicile de acest gen continuă: „O, vrednici sunt de lacrimi şi mortul şi ucigaşa!”
Subiectul e prea sensibil, ca Oreste să nu reacţioneze imperativ: „Încetează odată! Nu mai
întreba!”
Dându-şi ea însăşi seama că a întrecut măsura, Ifigenia, promite: „Doar atât: mai trăieşte
soţia sărmanului om?” Adunându-şi parcă ultimele puteri, Oreste murmură: „Nu, nu mai
este, a pierit de mâna fiului născut din trupul său.”
Invocaţia: „O, casă greu încercată!” o face să-şi uite promisiunea: „De ce, de ce a
omorât-o?” Luat pe sus, Oreste îngaimă: „Ca să răzbune moartea părintelui său”. Cuvintele
Ifigeniei sunt izbăvitoare: „Vai, cât de bine a dus la capăt această dreaptă nenorocire”.
(Aflăm de la grecii antici că există şi drepte nenorociri. A fost oare ceva pentru care ei să nu
fi avut propriul lor răspuns?…) Oreste însă nu-i împărtăşeşte convingerea: „Şi totuşi zeii nu
l-au răsplătit pentru dreptatea lui”. (Nu aveau nici ei cum, prea au fost luaţi prin surprindere
de ceea ce pot născoci oamenii! Aveau şi ei nevoie de un timp suplimentar de reflecţie…)
Văzând că perseverenţa ei dă roade după roade, că posibila ei victimă ştie totul, Ifigenia
punctează din nou: „Agamemnon n-a lăsat în casa lui şi alt copil?” Oreste luat prin
surprindere de ascuţita minte a tinerei sale interlocutoare, confirmă: „Ba da, a lăsat o
singură fiică, pe Electra.”
Ei, încă un hop: „Şi nu se mai pomeneşte nimic despre o altă fiică, adusă jertfă?” Oreste,
parcă ar nota într-un proces verbal: „Nimic, doar c-a murit, că nu mai vede lumina”.
Cuvintele Ifigeniei au şi ele ceva impersonal: „Sărmana … şi sărmanul tată care a jertfit-o!”
Oreste nu mai poate fi impasibil: „I-a fost dat să piară pentru o femeie nemernică.”
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E parcă rândul Ifigeniei să nu audă vorbele fratelui ei. Şi este normal să se întâmple
astfel. Este pe punctul de a afla singurul lucru esenţial care o mai interesează: „Dar fiul,
după moartea tatălui, trăieşte în Argos?” Replica pe care i-o dă Oreste este una dintre cele
mai reverberante din întreaga dramaturgie universală: „Trăieşte nicăieri şi pretutindeni, fără
ţară”. „Cu bucurie”, spune Euripide, Ifigenia exclamă: „Viselor mincinoase, vă las cu bine,
voi nu eraţi decât fum!”
Piesa continuă în acelaşi ritm susţinut, dezvoltând o bogăţie de idei cum numai în marile
capodopere găsim, personajele îşi dezvăluie noi faţete, surprizele de excelentă calitate nu
contenesc. Dar cum intenţia noastră nu este, cel puţin deocamdată, să închinăm o carte de
sine stătă-toare acestui subiect, e bine să punem punct intervenţiei.
Am demonstrat, credem, tema pe care ne-am propus-o – aspiraţia spre puritate a
Ifigeniei. Spunem aspiraţia spre puritate şi nu puritatea însăşi, deoarece cu marile
comandamente ale umanităţii se întâmplă ceea ce se petrece, de pildă, cu ideea de
perfecţiune. Omului nu-i este dat să fie perfect. Aceasta este numai calitatea lui Dumnezeu.
Omului însă îi este dat să năzuiască la necontenita sa perfecţionare. Proces, poate, în felul
său, de o frumuseţe inegalabilă. Fiindcă este tragic şi emulativ, în acelaşi timp, sfâşietor de
dureros dar şi entuziasmant de mobilizator, perechi de contrarii din care se iveşte imaginea
unei fiinţe care stârneşte mirare şi admirare, dar şi invidie şi ură, oriunde apare. Puritatea
este şi ea în postura perfecţiunii. Omului îi este dat s-o cucerească printr-o luptă cu sine, dar
şi cu alţii, fără sfârşit.
Este destinul Ifigeniei. Nu, nu este destinul ei. Este menirea pe care o are. (Vorbim în
altă parte despre individualitatea distinctă a celor două noţiuni. Aşa că…) Şi în această
calitate, supremă, eroina lui Euripide este una dintre stelele fixe de pe firmamentul cosmic.
Cine ajunge s-o vadă şi s-o urmeze, de multe dificultăţi este scutit…
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ROXANA PAVNOTESCU

Theatrum Mundi
(sau şase personaje în căutarea unui autor)
Theatre de la Ville din Paris vine pe scena sălii
Harvey
la BAM (Brooklyn Academy of
Music– 2 noiembrie 2014) cu o montare
inedită a piesei lui Pirandello Şase personaje
în căutarea unui autor în regia lui
Emmanuel Demarcy-Mota. Aceeaşi echipă,
acelaşi regizor au asaltat cu un an în urmă
tot scenele BAM-ului cu tropote şi răgnete
de rinocer – realizând o vizune originală a
piesei lui Eugen Ionescu în afara tiparelor
fasciste şi şablonard totalitare cu care eram
familiarizaţi din reprezentările de până atunci.
Tânarul regizor, distins cu ordinul de Cavaler al
legiunii de onoare, este directorul artistic al teatrului de la Ville, unde pune
în scenă: Brecht cu Homme pour Homme, Le Diable en partage - a lui
Melquiot ‒ montare care primeşte premiul critic pentru cea mai bună
creaţie în limba franceză. Emmanuel Demarcy-Mota pare să aibă constant
interes către teatrul lui Eugen Ionescu: anul acesta Theatre De la Ville
participă la festivalul „Atena şi Epidaurus 2014” cu o producţie formată
din seria de piese: Jacques sau supunerea, Delir în doi, Cântăreaţa
cheală, Lecţia.
Montarea prezentă aduce un fel de Theatrum Mundi în sensul lui
Calderon de la Barca, în care lumea e o scenă la discreţia unui regizor
demiurg; infuzia artei pe această scenă (prin intrarea celor 6 personaje)
forţează graniţele dintre ficţiune şi realitate, între viaţă şi artă – teme pe care
Pirandello le ridică prin dramaturgia sa, o artă poetică ce marchează
sfârşitul unei complexe activităţi creatoare.
Viziunea lui Demarcy-Mota se orientează către prezentarea unei
trupe de personaje rătăcite în timp - de autor – ca pe un fel de teatru
itinerant ce ancorează în modernitate – în ideea reîmprospătării formelor
rigide, stereotipe şi artificiale ale teatrului şi întoarcerii lui la formula
tradiţională, autentică de la care a pornit (commedia del’arte): viaţa,
improvizaţia, masca – afişată – şi nu cea ascunsă în forma camuflată a
interpretării. Producţia de faţă demonstrează sau subliniază actualitatea şi
modernitatea piesei la aproape 100 de la apariţia ei (1921). Precursor al
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teatrului absurd, ce începe să prindă formă şi să se concretizeze ca gen abia
20 de ani mai târziu (cu Beckett, Ionescu, Jean Genet, Harold Pinter),
Pirandello realizează un fel de meta-teatru, o piesă artă poetică din
perspectiva creatorului extrapolată la condiţia creaţiei însăşi –ce detaşată de
autor ‒ se extinde prin creaturile ei în afara lumii ficţionale a teatrului,
ancorând circumstanţial într-o realitate ce încearcă să le emuleze. Talentul
lui Demarcy-Mota constă în firescul cu care pune faţă în faţă personajul
(rolul format – complet) şi actorul – în plin şantier de creaţie – ce încearcă
să recreeze rolul, să-l apropie de personaj, să-i dea consistenţă reală. Cele
două elemente sunt aşezate în oglindă: modelul perfect şi reflectarea lui în
ficţiunea interpretării. Procesul de devenire: personaj – actor – rol este
anevoios, presupune muncă, răbdare şi confruntarea în permanenţă cu
personajul. El se numeşte repetiţie. Întreaga piesă stă sub semnul repetiţiei
şi nu al improvizaţiei - modalitate a cărei exegeză este disputată în piesa
„Astăzi se improvizează” a aceluiaşi autor. Dacă textul face legătura dintre
personaj şi actor, el nu este necesar pentru că personajele trăiesc şi pot
vorbi singure.
Demarcy-Mota insistă în prima scenă asupra lumii teatrului în plină
efervescenţă creatoare cu toate elementele ei ‒ ca şantier de creaţie:
electricianul ce dă drumul la lumini, cei ce construiesc eşafodajele (disputa
cu regizorul), croitoreasa la maşina de cusut ce aranjează costumele (un
preludiu al personajului mamă în atelierul de croitorie al Madamei Pace
din preambulul scenei de incest al tatălui cu fiica vitregă). Teatrul este
prezentat ca o lume în sine, o lume în culise: cu actori cabotini,
profesionişti, cu ifose,
regizorul-demiurg ce critică piesele, autorii
dramatici, decadenţa artei şi are căderea să schimbe piesa aflată în repetiţie
cu o alta fără text. Viaţa de zi cu zi a acestei lumi care se cheamă teatru
este
repetiţia.
Nu întâmplător
piesa în piesă se
numeşte Jocul
rolurilor
şi
aparţine
aceluiaşi autor.
Urmărind
cu
atenţie
titlul
piesei în piesă,
Demarcy-Mota
aşează în scenă
într-o manieră
ludică cu efecte
comice
acest
92

joc între actori şi personaje ce-şi inversează, pe rând, rolurile. Jocului
autentic al personajelor li se opune jocul manierist şi stereotip al actorilor
profesionişti.
În acest joc este prins şi regizoru-autor – spectator ce
împrumută rolul tatălui în scena din budoarul Madamei Pace. Asistăm la o
dezagregare a tiparelor teatrului: actorii devin spectatori, personajele sunt
ba actori ba spectatori, ba suflători – pentru că textul nescris locuieşte în
ele ‒ , regizorul opune autenticului iluzia şi optează pentru ea.
Spre deosebire de producţia lui Ciulei la teatrul Bulandra (din 2005),
ce se vrea o proiecţie a teatrului la început de secol – o reprezentare statică,
reflexivă ce actualizează filozofic disertaţiile despre realitate şi ficţiune ale
marelui dramaturg, montarea de faţă pare mai apropiată de intenţia
pirandelliană de-a sugera fuziunea între viaţă şi teatru. Ea realizează
concret acea mixtur întreefervescenţa comediei dell’arte concretizată în
Jocul (alternativ al) rolurilor oficiate pe rând de actori şi personaje, şi
teatrul intelectual de meditaţie, în care marile adevăruri se dezbat şi
declamă pe scenă – transpus în dialogul dintre regizor şi personajul - tată,
care se identifică cu autorul ; el îşi caută o casă pentru copiii creaţiile/emanaţiile lui.
Cele
şase
personaje intră în scenă
într-un grup compact
toate îmbrăcate în
negru
ca
într-un
cortegiu funerar. Feţele
lor sunt iluminate de
jos în sus conferindu-le
o imagine spectrală; la
asta contribuie şi stratul
de pudră albă specific
actorilor
de
bâlci.
Suflul straniu al grupului şi povestea lor incitantă îl face pe regizor să
accepte propunerea – în plus ideea de-a deveni deopotrivă autor adaugă
orgoliului său de demiurg al scenei. În fond, de unde vin aceste ciudate
personaje, dacă nu din Theatrum Mundi – rătăcite de autorul lor ies pe o uşă
şi intră pe alta într-o încăpere greşită. Dar lumea e mică, pentru că şi aici se
joacă tot o piesă a lui Pirandello – unde se vorbeşte despre Jocul Rolurilor –
deci personajele sunt în cele din urmă poftite înăuntru. Scena cu un podium
înalt pe care se mişcă actorii, cu draperia din spatele căreia se teleportează
magic Madame Pace, spectatorii strânşi în jurul podiumului trimite la
comedia dell’arte. Dar libertatea jocului este doar aparentă. Actorii trebuie
să se supună indicaţiilor de regie şi legilor personajelor şi, mai ales, să
intre în realitatea lor.
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Legitimarea regizorului ca nou autor este ritualizată; cele 6 personaje
şi regizorul se retrag într-un fel de lift situat pe fundalul scenei puternic
iluminat care coboară sub scenă, ca într-un fel de lume a morţilor – de unde
personajele vor fi readuse la viaţă de autorul uns şi iniţiat în timpul acestei
călătorii în lumea ficţională a creaţiei. Întors în spaţiul scenei, regizorulautor, înzestrat cu noi forţe, posesor simbolic al textului, începe repetiţia.
Regizorul acceptă personajele şi titlul de autor dar teatrul are rigorile lui; el
este un templu al creaţiei unde nu pot oficia decât preoţii lui. Personajele
protestează pentru că vor să-şi joace propriul rol – nu admit distanţa între
realitatea textului şi cea a interpretului. Nici ele, nici regizorul nu sunt
mulţumiţi de jocul actorilor. Repetiţia continuă la nesfârşit fără nicio soluţie
concludentă. Regizorul intervine şi joacă demonstrativ rolul tatălui
incestuos cu fiica vitregă în casa de rendez-vous a Madamei Pace. Actorii
protestează la rândul lor pentru că nu pot juca în afara unui text.

Montarea Domnului Demarcy-Mota revelă multiplele dimensiuni de
artă poetică a prodigioasei piese şi caracterul ei proteic – adaptabil la timpul
interpretării: condiţia creatorului ce-şi abandonează opera? sau o lasă să se
rescrie singură cu fiecare oportunitate a unei noi reprezentări, condiţia
elementelor creaţiei (personajele) ce-şi caută identitatea în perspectiva unui
creator nou (demiurg – care să le ţină în viaţă), condiţia teatrului – ca
laborator al creaţiei – ce alege iluzia, masca, reprezentarea în locul vieţii în
stare pură. Paradoxul se desprinde din însuşi textul personajelor ce-şi afirmă
o realitate dincolo de iluzia creaţiei: „Quella che per loro è un'illusione da
creare, per noi è invece l'unica nostra realtà”. Realitatea în artă nu este una
singură, ea se modifică cu fiecare montare sau chiar interpretare. În ciuda
afirmaţiei, personajele îşi depăşesc condiţia unei realităţi dramatice
singulare, fapt ce este demonstrat în finalul ce aruncă teatrul şi regizorul
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într-o stare de degringoladă şi confuzie totală: scena sinuciderilor celor doi
copii (fetiţa cade în fântână, băiatul se împuşcă în cap) aduce dezagregarea
spaţiului artei din configuraţia sa iniţială: în şase personaje şi textul lor
încorporat în vocile personajelor. Regizorul (Demarcy-Mota) îndeamnă
regizorul piesei în piesă să oprească repetiţia, actorii sunt evacuaţi,
electricianul este chemat să stingă luminile. În fapt, personajele (băiatul)
intuiesc eşecul acestei puneri în scenă pe parcursul repetiţiei; el afirmă că
aşa cum personajele nu se regăsesc în sufletul actorilor, actorii le urmăresc
jocul din afară, fără participare: „Ma non ha ancora compreso che questa
commedia lei non la può fare! Noi non siamo mica dentro di lei, e i suoi
attori stanno a guardarci da fuori”. În acelaşi timp, realitatea personajelor
chiar dacă e una singură, nu neagă ideea de improvizaţie – apariţia magică a
Madamei Pace după cortină. Condiţia personajului în piesa lui Pirandello
presupune o stare tripartită: de personaj nerealizat (în căutarea unui autor),
actor (pentru că-şi găseşte adăpost în teatru pentru a-şi legitima trăirile ca
personaje) şi spectator (asistă la jocul propriilor roluri interpretate de actori
profesionişti). Această diversificare a
personajului-filozof ce-şi analizează
propria condiţie (în persoana tatălui) şi
a celorlalte personaje (în special fiica
vitregă) îl prelungeşte dându-i
dimensiunea de autor. Dimensionarea
şi investirea personajelor este sugerată
de Domnul Demarcy-Mota
prin
tehnici
de
contrast,
luminare/obscurizare sau dilatare prin
proiecţie: fata vitregă ne vorbeşte în
faţa unei draperii pe care sunt proiectate şi se mişcă ca în teatrul de
umbresupra-eulmamei şi al tatălui incestuos. Textul se află în noi ne spun
personajele, devenind propriii lor autori. Ideea se concretizează în final,
când într-un mod neaşteptat, după eşecul punerii în scenă a episodului
dintre fata vitregă şi tată în bordelul Madamei Pace, fetiţa se îneacă în
fântâna din grădină şi băiatul se împuşcă.
Actorii, regizorul-autor, personajele, audienţa îşi transferă rolurile de
la unul la altul pe marea scenă a lumii până la epuizare într-o repetiţie
continuă ce dă cont de aspectul iluzoriu, ciclic şi adesea lipsit de sens al
vieţii.
Regizorul-demiurg, contrariat de propria creaţie comandă
electricianului să stingă toate luminile - repetiţia a luat sfârşit. Bâjbâind
prin întunericul haosului ce precede creaţia, Marele Regizor se roagă
electricianului să-i lase, totuşi, un licăr de lumină să poată ieşi din scena
lumii: „Lasciami almeno accesa una lampadina, per vedere dove metto i
piedi!”
95

Cosmina Marcela OLTEAN

Andreescu – un destin aparte …
Personalitatea impunătoare a unora dintre artiștii noștri nu constă
atât în bogăția biografiei cât în performanțele artistice înregistrate și a
valoroasei contribuții la îmbogățirea comorii noastre naționale. Pe când
unii au fost uitați, sau au rămas în istoria artei ca simplii epigoni, căci
munca lor nu a avut puterea de a supraviețuii timpului și criticilor, alții,
deși au studiat mult în străinătate, nu au avut succes în a pune în practică
învățăturile acumulate, remarcându-se doar prin faptul că au lucrat
alături de artiști străini consacrați. Iar apoi sunt artiștii greu încercați de
soartă, care au și contribuit cel mai mult la moștenirea noastră artistică.
Adesea, artistul adevărat, cu sclipire de geniu, îl găsim în omul modest,
dar foarte bogat din punct de vedere spiritual și artistic. Acesta este și
cazul pictorului Andreescu.
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Linii de portret
Ion Andreescu, născut la 15 februarie 1850, București, a fost un
pictor și pedagog român, membru post-mortem al Academiei
Române (1948). A urmat și el cursurile Școlii de Arte Frumoase din
București, condusă de Aman, iar din 1872, devine profesor la catedra de
desen liniar și caligrafie a Seminarului episcopal din Buzău. În 1873 se
transferă la Gimnaziul comunal ,,Tudor Vladimirescu”, apoi, în 1875, la
școala de meserii din aceeași localitate. La sfârșitul anului 1878 pleacă la
Paris, unde frecventează cursurile Academiei libere Julian. Verile
pictează la Barbizon, unde se întâlneşte cu Nicolae Grigorescu, și în
alte așezări rurale. Scurta sa biografie, marcată de boală și de condițiile
materiale modeste, e mult îmbogățită de vocația pentru artă,
caracterizată printr-o descoperire târzie a necesității exprimării artistice,
care a dus la conturarea unei
opere importante ca extensie,
matură, unitară, dealtfel, ca
sentiment, atitudine și calitate,
cu caracter definit, lipsit de
ezitări artistice. Pasionat de
cuceririle
impresioniste,
Andreescu s-a bucurat de cea
mai fertilă etapă creativă, cu
realizări
semnificative
în
perioada petrecută la Barbizon.
Scurtă istorie a Școlii de la
Barbizon
Școala de la Barbizon a reunit un
grup de pictori francezi la mijlocul
secolului al XIX-lea. Numele vine de
la mica localitate Barbizon situată la
sud de Paris, în apropierea pădurii din
Fontainebleau care devine locul
preferat de întâlnire și de creație al
artiștilor, devenind astfel leagănul unei
școli de pictură. Membrii fondatori ai
acestei școli au fost Jean-Baptiste
Camille Corot, Théodore Rousseau,
Jean-François Millet și Charles
François Daubigny, la care se alătură
încă un mare număr de alți artiști,
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printre care și maestrul
Nicolae Grigorescu. Ca
rezultat al operelor lor,
peisajul
francez
se
înnobilează. La influența
peisagiștilor olandezi și
englezi,
artiștii
barbizonieni situează în
prim-plan pictura de
atmosferă, renunțând în
mare parte la stlul
clasicist.
Termenul a apărut
pentru prima dată în
istoria picturii în anul 1890 datorită lucrării criticului de artă scoțian
David Croal Thomson intitulată „The Barbizon School of Painters”.
De atunci termenul a fost pus sub semnul întrebării de mulți critici de
artă, care contestă ideea că ar fi existat o adevărată „școală” de pictură în
Barbizon, fiind vorba, de fapt, de un grup de artiști cu stiluri foarte
diferite și din epoci diverse, care au descoperit ca sursă de inspirație
peisajele oferite de pădurea din Fontainebleau și din împrejurimile sale.
Dar începând cu anul 1820, tot mai mulți pictori sosesc la Barbizon,
localitate care a devenit cunoscută datorită frumuseții sale naturale.
Barbizonul devine în scurt timp locul de întâlnire a tinerei generații de
artiști. Aici se leagă prietenii și se desfășoară discuții aprinse. Tendința
comună este întoarcerea la peisagistică, mai ales sub influența picturii
flamande. Artiștii nordici, Pieter Bruegel cel Bătrân și Jacob van
Ruisdael, foarte apreciați, sunt cei care au reușit să redea în tablourile
lor mai bine decât oricine atmosfera autentică a satului. Rousseau, unul
din cei mai importanți membrii ai școlii barbizoniene, considerat
fondator al ei, avea multe tablouri în acvaforte ale acestor artiști. O altă
importantă sursă de inspirație pentru barbizonieni este arta peisagistică
engleză, în special creațiile lui John Constable, care și-a expus la
Salonul din Paris în 1824 tabloul intitulat „Căruță cu fân”. Pictorii din
Barbizon adoptă acuarela reactualizată de peisagiștii englezi, deoarece
această tehnică este foarte potrivită pentru pictura în „plein-air”.
Ceea ce unește grupul barbizonian în afară de cele amintite este și
răzvrătirea împotriva autoritarismului: refuză academismul, dar și
romantismul. Împreună organizează expoziții cu vânzarea propriilor
tablouri și editează un ziar propriu. În hanul lui Père Ganne, refugiul
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preferat al artiștilor, au loc discuții aprinse privind actualitățile în artă și
literatură. Théodore Rousseau explică astfel concepțiile despre pictură:
„Arta noastră reușește să atingă patosul, sentiment pe care ne străduim să
îl găsim prin sinceritatea portretului, prin prisma adevărului dur. Ne
străduim să studiem cu toată inima, visăm viața și nu copiem ceea ce
vedem cu precizie matematică, ci simțim și explicăm lumea reală, fiind
condamnați să nu o putem ocoli.”
Influența barbizonienilor depășește în curând granițele Franței. La
Barbizon sosesc artiști din nordul Europei și din Statele Unite ale
Americii. Pictorul român Nicolae Grigorescu descoperă localitatea
Barbizon în 1862, unde rămâne pentru câțiva ani. Sosesc la Barbizon
pentru un popas mai scurt și pictori cehi, maghiari, elvețieni, belgieni și
polonezi. „Școala” de la Barbizon se deschide pentru lumea întreagă, și
deschide totodată drumul pentru impresionism.
Emoție, patos, melancolie ...
,,Printre pictorii români, cu siguranță nu există personalitate mai
atrăgătoare ca a lui Andreescu și destin mai plin de înțelesuri ca al său.
El, de fapt, a orientat definitiv arta românească”. Cuvintele aparținând lui
Jacques Lassaigne, unul dintre criticii de artă francezi care s-a ocupat cu
pasiune și interes de arta românească, par a fi revelatoare pentru locul
deținut de Andreescu în dezvoltarea artei românești moderne și, în egală
măsură, pentru modul cum a pătruns marele pictor în circuitul valorilor
europene. „Stejarul lui Andreescu” încă mai
rezistă vremurilor și se găsește în parcul
Crâng din Buzău. Botaniști și iubitori de
natură îl îngrijesc pentru a-i prelungi viața.
Deși a trăit doar 32 de ani, Ion Andreescu a
lăsat o operă care demonstrează că este un
pictor de un excepțional talent. Creația sa se
numără în câteva sute de tablouri: naturi statice,
flori, portrete și mai ales peisaje. Pictura sa are
un caracter profund, grav și meditativ, asemeni
personalității sale, căutând astfel a se oglindi în
operă, a-și găsi ,,vocea”, un limbaj propriu cu
care să se adreseze lumii în ideea de a se face înțeles. În lucrarea
,,Stejarul’’, una din capodoperele sale, putem regăsi întrega emoție,
patosul reținut, temperamentul plin de melancolie al artistului. S-a afirmat
inclusiv că e primul pictor român cu adevărat modern, fiind, în același
timp, unul dintre punctele de referință atunci când vorbim despre tradiția
artei românești. Pictorul s-a stins pe 22 octombrie 1882, la București.
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IONEL NEAMTZU
ATENŢIE MĂRITĂ51
Runcan își găsi o locuință în comuna
Tudor Vladimirescu. Această comună era
așezată la marginea orașului, în
prelungirea Rahovei, de la capătul căreia
se vedea câmpul. Casele erau mici,
înconjurate de grădini, având înfățișare
rustică. Vara era plăcut să locuiești aici;
era ca la țară. În anotimpurile ploioase
însă, te înglodai în noroi până la glezne.
Runcan avu parte numai de anotimp
frumos, corespunzând cu perioada de
disperare. Natura se revărsa bogat și
oamenii își petreceau timpul mai mult pe
afară, casa neavând alt rost decât a servi
pentru culcare. Afară se spăla, se gătea, se
executau operațiunile gospodărești, iar seara se stătea la taifas pe la porți. Mediul
era patriarhal și cu toate că existau unele obiceiuri care supărau o ureche delicată,
Runcan se simți bine în el.
Nimeri la niște oameni de treabă, așa cum este înțeleasă această noțiune într-un
cartier unde sunt admise unele libertăți. Costache, proprietarul căsuței, era un om
nemulțumit. Nu-i mergeau lucrurile așa cum ar fi dorit. El muncea din greu și
câștiga puțin, iar fata lui, Lenuța, își făcea de cap. aducea tot felul de tipi în casă
și rămânea totdeauna cu câte unul până dimineață, pe care-l culca în camera ei, ce
trecea prin a părinților. Bătrânul tăcea și nu zicea nimic. Revolta mocnea întrînsul, dar nu putea deschide gura fiindcă atunci sărea femeia la el, luând apărarea
fetei. Pentru a evita scandalul, închidea ochii. Se ducea la cârciumă, îi dădea pe
gât câteva pahare și venea acasă mai liniștit. Băutura era pentru el calmantul carel făcea să suporte situația umilitoare. Când abuza de ea, atunci își dădea drumul.
Membrii familiei se răsteau la el, dar observând ochii injectați, înțelegeau că nu e
momentul să-l întărâte. Îl lăsau să răcnească, până cădea istovit pe pat. Lenuța
avea grijă să dispară și să nu dea ochii cu el decât a doua zi. Dacă i-ar fi ieșit în
cale în astfel de clipe, ar fi nimicit-o.
51

Fragment din romanul cu acelaşi titlu pregătit pentru tipar
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Lenuța avea vreo douăzeci și trei de ani. Era înaltă și slabă. Nu prea frumoasă,
dar plină de draci. Divorțată de câtva timp, era când cu un băiat, când cu altul.
Iarna toți ar fi dat buzna la nenea Costache să hiberneze. Care de care promitea
Lenuței că se va cununa legal cu ea. Părinții se sfătuiau, Lenuța insista și până la
urmă triumfa. Tipul găsea în casa lui Costache mâncare, îngrijire și căldură.
Primăvara, când soarele începea să-și trimită din nou razele sale strălucitoare
peste oameni și lucruri, pasărea zbura din colivie. Până la iarna viitoare nu-i mai
dădeai de urmă, iar atunci venea pocăită, jurându-se că de aci înainte ca fi altfel.
Lenuța îi credea pe toți. Niciodată experiențele anterioare nu o putură face să
tragă o învățătură.
Runcan fu instalat în camera Lenuței; ea fu mutată în altă parte. Era tocmai fără
bărbat, care odată cu ivirea primăverii, spălase putina. De aceea prima ei întrebare
fu aceasta:
-D-ta ai vreo gagică?
Runcan uimit, îi spuse că nu are. Ea insistă:
- Trebuie să-ți găsim una. Nu se poate să rămâi așa de unul singur.
Ea s-ar fi oferit pe sine, dar nu cuteza să o facă decât pe ocolite. Runcan nu era
dispus să contracteze o legătură, temându-se de complicații. În curând ea își găsi
un gagic în persoana celui de-al doilea chiriaș, un subofițer blajin, cu numele
Burlacu. Boala ei erau totdeauna subofițerii.
- Runcan trăi bine în odăița lui. Proprietarii țineau la el, fiind o fire liniștită.
Costache îl aștepta cu nerăbdare în fiecare seară să discute cu le situația frontului
și evenimentele politice. M-me Costache îl consulta în afacerile de familie,
luându-l de arbitru în diferendele dintre ea și fiica ei. Runcan era totdeauna dispus
să dea sfaturi, să potolească furtun, să intermedieze pacea. Participa la viața
acestei familii ca la a lui proprie. Deși moravurile și concepțiile ei erau ciudate,
pe el nu-l interesa decât latura umană. Tatăl era un om care bea, dar avea suflet
bun și suferea; mama închidea ochii asupra multor lucruri, dar era o femeie cu
judecată; Lenuța era o dezmățată, era adevărat, dar o făcea pentru voluptate, nu
pentru bani. Conflictul izbucnea în sânul acestei familii când te așteptai mai
puțin. Drama se desfășura atunci tumultuos, dintr-un nimic și amenința să
cuprindă toată curtea și chiar pe vecini, ca un incendiu ce se întinde de la o casă
la alta. Toți locatarii veneau să potolească focul. Țipetele se auzeau până în stradă
și scandalul nu se termina decât târziu noaptea.
- Subofițerul Burlacul deschide un capitol aparte în această acțiune. Omul
voia să se însoare; comunică Lenuței intenția lui, rugând-o să-i caute o fată bună
și cu ceva avere în Vlașca, de unde era originară familia lui Costache. Lenuța se
oferi ea, dar Burlacu spuse că îi trebuie „fată mare” și gospodină. În câteva
Duminici porniră la sate în căutare. Runcan fu invitat și el la aceste excursii, să-și
dea părerea dacă fata corespunde cerințelor. Prima vedere fu la un cârciumar care
avea o pereche de case, câteva pogoane și o fată grăsuță, care fu pe placul lui
Brulacu. Lenuța conduse tratativele, Runcan își dădu avizul favorabil și târgul se
încheie. Abia plecați din comună, scrisorile anonime curseră cu duiumul, ba că
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fata trăiește cu tatăl ei vitreg, ba că are amanți. Burlacu devenea nehotărât. M-me
Costache și Lenuța pledau cu căldură cauza fetei, care le erau rudă, Burlacu ezita,
la urmă rupea legătura. Duminica viitoare porneau cu Lenuța la altă familie.
Runcan, care era amator de excursii, îi însoțea. Calitatea lui de judecător în
mijlocul intrigilor ce se făceau, cam dădeau greș. Burlacu ținea însă la părerea
lui, cu toate că mai târziu tentativele eșuau. La a doua încercare i se oferi lui
Burlacu o fată mai frumoasă, mai gospodină – după spusele d-nei Costache căreia
îi era nepoată – dar mai puțin bogată. Burlacu perfectă acordul plin de entuziasm,
dar când veni acasă, fu apucat iar de chinurile îndoielii.
- Poate că nu e fată mare și vreau să mi-o pună în spinare, zicea el.
A doua zi scrisorile anonime și vorbele oamenilor, îi arătau că „fata nu e mare”.
Burlacu rupea din nou. Acest joc, repetat de câteva ori, întărâtă familia Costache.
- Dacă nu vrea să se însoare, să ne spună. Să nu ne mai poarte degeaba pe
drumuri, zise M-me Costache.
Runcan comunică lui Burlacu aceste cuvinte, căci cele două părți ajunseră să nu
mai vorbească împreună. Burlacu răspunse:
- Eu nu sunt din aceia care umblă cu zbang! Eu vreau o fată cinstită și nu o
nepoată de a lor, înhăitată cu cine știe cine, care vrea să-și acopere rușinea cu
mine!
Scandalul izbucni la urmă cu atâta vioalență, încât Burlacu fu silit să se mute.
În afară de acest episod, Runcan era implicat în acțiunea lui proprie și trăia și
acțiunea lui Mișki. Mișki se mutase în altă casă, unde avea cameră cu intrare
separată, în str. Argentina. În dosul străzii Argentina, locuia Nina, noua lui
cucerire. Seara ea sărea foarte discret pârlazul și era la Mișki în odaie, iar
dimineața, tot atât de discret, dispărea. Era o fată durdulie, cu un obraz frumos,
blondă, cu ochii verzi. Runcan ieșea de multe ori seara cu ei la Bunici, unde
mâncau. Câteodată luau câte o sticlă de vin acasă și se așezau în fața casei lor,
unde mai veneau și alte vecine, așteptând alarma. Când suna măgăoaia, fugeau la
câmp întăriți de băutură, unde petreceau câteodată toată noaptea, sub un nuc
bătrân, lângă o fermă. Pentru acest scop nu uitau să ducă perini și pături. În
primele zile alarmele fură atât de dese, încât lumea aproape nu mai părăsea
câmpul. Vremea era frumoasă. Multe aventuri aveau loc, nu numai cu fete din
cartier, ci chiar cu cocoane din oraș. Dacă ar fi putut vorbi boschetele, ar fi relatat
lucruri interesante. Un fel de beție cuprinse lumea: beția primăverii și beția
primejdiei care te făcea să trăiești cât mai intens. Nebunia simțurilor se declanșa
cu toată puterea, într-un vârtej de patimi, de bombe și de verdeață. Oamenii
fugeau de moarte și căutau în același timp și plăcerea. Vedeai fețe disperate și
ochi pofticioși, care urmăreau câte o siluetă necunoscută și se pierdea la urmă cu
ea în noapte. Un adevărat exod de populație avea loc în direcția Măgurele și
această populație, venită cu spaima în oase, gâfâind, după ce se simțea în
siguranță, întindea masa pe iarbă, mânca, bea și petrecea. Întreg câmpul devenise
o masă comună și un dormitor comun.
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Runcan și Mișki petrecură multe nopți în mijlocul naturi. Nina îi însoțea, deși
Mișki ar fi dorit să aibă mâna liberă într-o împrejurare atât de favorabilă, ca să
poată opera și în altă parte. Pentru a-și putea realiza planurile, el se făcea că-i este
somn; Nina îi așternea pătura și perna, apoi se culcau. După câtva timp, când
vedea că Nina adormise, se ridica tiptil, chema pe Runcan să se așeze lângă ea, ca
nu cumva fata să observe că locul e gol și pleca după cuceriri. Fiind întuneric,
Nina nu observa niciodată substituirea. De multe ori Runcan fu obligat să suporte
îmbrățișările Ninei, pentru a nu-l trăda pe Mișki. Spre dimineață el venea
satisfăcut, ca un câine hoinar și-și relua locul. El dormea atunci până la amiază,
trăgând chiulul de la birou, iar Nina se mira cât de mult poate dormi.
- Cine doarme mult, e sănătos, spunea ea mulțumită de înfățișarea virilă a
prietenului ei, fără să știe că acesta o înlocuise în cursul nopții de mai multe ori.
- Într-o zi Nina aduse o prietenă de a ei pentru Runcan. De atunci nu mai fu
posibilă substituirea. Mișki se zbătu cât putu, apărându-și libertatea. Când văzu că
nu merge, se debarasă de Nina în chip destul de nepoliticos. Nu o mai luă la câmp
și îi fixă două zile pe săptămână când poate veni la el.
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Clepsidra de sidef
Aud tot mai des rostită o stare: „Mor de
plictiseală!”…Se pare că vidul imaginaţiei iese
învingător uneori în lupta cu bătrânul timp. Să
existe oare o limită ce caracterizează specia
dominantă pe singura planetă vie de la Soare
către acostamentul Căii Lactee? Hoinăream
totuşi într-un secol fără limită de viteză şi eram
înglobaţi într-o eră informaţională…
Îmi permit luxul de evada din turbina
cotidiană şi de a cocheta cu infimele clipe de
libertate pentru a scrie câteva rânduri unui
vechi amic. Îl păstrez de un sfert de veac. Se
pare că regula vinului se aplică şi în cazul
legăturii stabilite în copilărie: vechimea
determină valoare şi calitate. Amândurora ne
place să aşternem gândurile, să le păstrăm în
cursivitatea scrierii caligrafice…Nu ne grăbim
să ne sufocăm cu mesaje instant expediate prin metafora unui omniprezent
coplanetar de dimensiuni reduse, care mai nou poate funcţiona chiar fără coadă.
Finalizând epistola, realizez importanţa ambalajului de expediere. După o autopercheziţie a habitatului personal mă conving că ieşirea din impas implică
traversarea unei străzi cu sens unic, la capătul căreia se deschide uşa oficiului poştal.
Înăuntru sunt întâmpinat de o mulţime considerabilă. Nu-mi dau seama dacă
recunosc pe cineva; cu toţii sunt înşiraţi ordonat cu spatele către mine.
În liniştea aproape meditativă ce s-a aşezat în fiecare colţ al încăperii, paşii unui
copil în alergare devin un surogat al subdiviziunilor substantivului „răbdare”. Din
gulerele vestimentaţiior zugrăvite în culori bacoviene, privirile neprietenoase ale
spectatorilor exprimau deja la unison o întrebare: „Al cui este?”. Curiozitatea li se
transformă pe loc într-un tunel al timpului şi la capătul acestuia li se înfăţişă,
neobservabilă până la punctul culminant al toleranţei lor… EA, doamna de dantelă.
Înveşmântată într-un alb imaculat, de la vârful pantofilor până la pălăria albă,
imensă cu boruri acoperite discret de un voal firav, cu un decolteu agreabil şi decent,
mărginit de un şirag de perle sidefii, această clepsidră bine conturată, cu forme
generoase, plină de feminitate şi eleganţă, teleportată în timp şi spaţiu triumfa peste
întreagul peisaj. Condusă şi dirijată parcă de către un tânăr locotenent de instrucţie,
mulţimea îşi schimbă compact direcţia şi zecile de chipuri invizibile apărură
simultan la orizont. Chiar şi aşa, nici una din feţe nu îmi părea a fi familiară.
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Cu mişcări pline de graţie şi cu o lentoare suavă şi gingaşă, acest călător matern
timpuriu, dezlipit parcă dintr-un început de secol trecut, hipnotiză întreaga asistenţă.
Un întreg ritual repetat până la obsesie debută în faţa tuturor. Dintr-un teanc
considerabil de plicuri dolofane aşezate pe masa oficiului poştal era extras cu mâna
stângă cel de deasupra. Degetul arătător al mâinii drepte hălăduia apoi pe vârful
limbii şi transmitea senzaţia hidrică timbrului detaşat anterior de siamezii săi.
Călătoria timbrului se finaliza în momentul în care devenea o cicatrice a plicului alb,
fiind ataşat acestuia printr-o mişcare fermă, scurtă şi puternică a pumnului drept.
Fiecare alipire implica şi un efect secundar de tresărire a celor reorientaţi cardinal,
fără a căuta Steaua Polară pe cerul nopţii.
‒ Mai ai mult, mamă? Mai stăm mult?
‒ Închei acum, dragule…Nu e păcat să nu trimitem toate etichetele de pe
sticlele de
suc? Doar nu le-am băut degeaba...Cine ştie, poate câştigăm noi maşina cea albă
din reclamă.
Sublim, chiar sublim. O doamnă în alb visa la o maşină albă…Şi cât efort şi cât
sacrificiu necesita posibila atingere a visului…Vizibil extenuată, ea cuprinse între
palmele-i catifelate întreg teancul de scrisori fără răspuns…Doar unul dintre ele
avea probabilitate de câştig; toate însă aveau probabilitate de alunecare. Sub
presiunea zecilor de priviri aţintite, inevitabilul se produse! Cu paşi mărunţi şi
calculaţi, spre a nu pierde vreo şansă, se aplecă ruşinată pentru a-şi aduna speranţa
răvăşită pe covor. Mult mai atentă şi foarte hotărâtă se îndreptă către cutia de
corespondenţă. Din nefericire, limita maximă a acesteia fusese depăşită. Oare alţi
evadaţi din cutia Pandorei să fi fost mai însetaţi şi mai generoşi?
Realizând că o nouă zi ar putea revigora albul spirit competitiv, îndesă plină de
calm cele patuzeci şi opt de plicuri în poşetă şi luându-şi zâmbind copilul de mână
lăsă în urma-i o mulţime plumburie în stare de hipnoză, defazată temporal şi
cardinal.
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ÎNCEPUT
Ochii mei priveau în van și chiar dacă nu mai doreau să vadă, încă o făceau. În
mulțimea aceea de oameni îi vedeam pe ei. Lara și Duard erau acolo. Știam că azi
era ziua în care se va decide, știam că azi va veni momentul în care eu voi înțelege
totul. L-am strâns de mână pe Chris și încă odată m-am uitat în ochii lui de un
albastru închis, liniștitor, pur văzând că e acolo și că întotdeauna va fi acolo pentru
mine. Am zâmbit.
Scena era pregătită. Marea era liniștită, însă ea nu. Valurile aproape inexistente se
apropiau și apoi se depărtau. Farmecul mării și al nisipului acum nu mai însemna
nimic pentru ei. În momentele acelea Chris și Cara simțeau doar teamă, o frică ce
nu putea fi învinsă sau controlată. În întuneric tot prinde o altă formă și o altă
culoare, în mintea lor, viitorul tuturor depindea doar de ei: viitorul copilei ce își
strângea mama de mână, viitorul cerșetorului ce aștepta calm și răbdător ca
spectacolul să înceapă, viitorul fiecărei balerine ce intra pe scenă pășind grațios cu
poantele. Artistele făceau un spectacol greu și complex, în fiecare zi antrenându-se
pentru următoare reprezentație, muncind și dansând. Marea la fel ca o piatră de safir
și cerul roșu completau atmosfera ce devenea perfectă. Prin dans, fiecare balerină își
spunea povestea vieții ei, iar baletul alcătuia complexul, perfecțiunea reprezentată
de femei elegante cu mâinile si firavele picioare mereu într-o anumită poziție,
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chipul machiat după povestea ce doreau să o transmită spectatorilor. Astăzi
reprezentația spunea legenda unei tinere care tot timpul a luptat cu răul, însă nu a
reușit să îl învingă, ci răul a învins-o pe ea. Cara se uita cu disperare și aștepta ca
ceva să se întâmple. Balerinele au dispărut, oamenii începeau să dispară și ei. Totul
lua o altă formă, la fel ca și în întuneric. Erau întotdeauna acolo unul pentru
altul,însă în acel moment el a dispărut cum niciodată nu s-a mai întâmplat. Ea nu
putea vedea viitorul, însă știa ce avea să se întâmple. A mai privit încă o dată cerul
roșu și apoi marea pătată de sângele lui. Plânsul ei zguduia totul și atunci
inevitabilul s-a întâmplat.
– Mi-ai promis ca niciodată nu voi înceta să sper! Însă am făcut-o! Acum e rândul
meu să promit că niciodată ochii mei nu vor mai fi ca înainte!
Lara și Duard o priveau pe Cara a cărei ochi se înnegreau atât de tare, încât partea
aceea albă nu mai rămânea deloc. Fata cu părul de foc îi șopti ceva lui Duard. Cara
se îndrepta spre ei fără să spună vreun cuvânt. Era orbită de o furie și o răutate ce nu
putea fi controlată de nimeni. Voia să distrugă tot ce era în jurul ei. Nisipul se ridica
de pe pământ, marea era agitată, valurile erau învolburate, iar sunetul pescărușilor
devenea acum un strigăt îndurerat, pe care Cara nu îl auzea, însă cei doi îl auzeau.
- Opreşte-te ! Trebuie să știi ceva înainte să ne omori!...
Un avion se apropia tot mai mult de mare, se prăbușea.
Nu am mai simțit niciodată acea căldură sufletească, atâta linște, atât de mult
căutată și atât de greu găsită. Era foarte liniște aproape de infinitate. Acolo, în
nemărginirea pufoșilor nori de un alb atât de pur globul de aur strălucea inundând
pământul cu o ploaie de lumină. Perfect și emoționant... Acestea erau cuvintele ce
defineau primul meu zbor cu avionul. O ploaie venită de nicăieri îmi spulberă
atmosfera de reverie. O izbitură puternică și un strigăt. Avionul s-a prăbușit, însă
sunetul picurilor de ploaie încă se auzeau undeva. Deschid ochii și realizez că totul
a fost doar un vis. Afară ploua. Primul meu zbor cu avionul începea în câteva
minute. Așteptam de o jumătate de oră. Poate că din cauza calmantelor am adormit.
Vedeam venind tot mai mulți oameni. Doamne dichisite, cu eșarfa perfect aranjată
la gât, bărbați îmbracați în costume elegante, toți cu zâmbete largi, dar cu o față ce
avea multe de ascuns. Pete negre, perfecțiune și zâmbete. Plastic. Acesta e cuvântul:
cea mai bună definiție pentru oamenii de plastic cu viețile de plastic. Iată-mă aici
lângă ei, privindu-i în încercarea lor continuă de a trăi o viață de plastic. Cât de
nedrept e că trec zilele degeaba și unii dintre noi semănăm plastic. Atunci nu ne
vom mai putea permite să întrebăm ce culegem. Poate că vă întrebați cum arată
oamenii de plastic. Ei sunt simplii muritori cu expresii aspre, aranjați până la cel
mai mic detaliu , dar cu un suflet sfărâmat ce dorește înțelegere, dar nu primește. Și
în acel moment oamenii de plastic se întorc la viețile lor de plastic, așezându-se pe
scaunele din avion rezervate pentru ei, privind lumea de sus, uitând de ceilalți și
continuând să semene și să culeagă plastic. Când spun plastic eu mă gândesc la o
perfecțiune
ce
niciodată
nu
va
putea
fi
atinsă.
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MĂRGIOARA – CENTRUL UNIVERSULUI POETIC AL
LUI DUMITRU MATCOVSCHI
Anul 2014 este sub semnul creației lui Dumitru Matcovschi. Fiind
invitată de mai multe ori la discuții cu elevi, studenți și tineri, făcându-și
serviciul militar, acceptând cu mare plăcere propunerile din partea
Bibliotecii Centrale BM „B.P.Hasdeu”, Biblioteca „Ovidiu”, Muzeul
Național de Istorie, participând la conferințe printre care aș dori să
menționez Conferința Internațională „Educația din perspectiva valorilor”, o
colaborare dintre Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea „1
Decembrie 1918”, Alba Iulia, România, pregătind articolul pentru
Colocviul național cu participare internațională organizat de AȘM, am
valorificate varii aspecte, abordat și creația sa, în raport cu biograficul,
cunoașterea operei și confuziile de pe internet, atitudinea poetului față de
textul, de coloritul muzical ce a cunoscut o altă dimensiune conotativă.
Dumitru Matcovschi a pledat transferul de la particular la general. Tendința
sarcastică e percepută de scriitor ca superficialitate, el distinge cuvântul în
profunzime. Probabil de aceea preferă directețea. Textul lui seamănă cu
monumentalul. De parcă rocile din malurile fluviului Nistru (or, se trage de
la Vadu Rașcov), au pătruns textul liric al lui Matcovschi. Materialul este
extras din cuvintele cu valențe comune, dar în construcția artistică ele prind
undele melodice.
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Individuliatea sa poetică nu este una ascunsă, cuvântul se personalizează
în adâncimea valorică. Limita cuvântului este determinată de context,
poetul creează contexte care deschide numele: „La margine de vatră, la
margine de țarc, /mi-e inima de piatră, mi-e sufletul un arc... / Mă iartă,
Doamne Sfinte! Cuvintele mă dor: / eu mor între cuvinte și-mi pare rău să
mor. / Rușine mi-e, rușine. În preajmă arde foc...// Mă apără pe mine de
mine, eu te rog!” (Rugăciune). Textul din volumul Pomul materiei (a. 1996)
apare ca o materie vie în care sunt întrețesute sentimentele: evlavie,
rugăciune, dorință, iertare, căință, incertitudine, iubire, respect, durere,
îndoială și sinceritate. În versuri atestăm o decentralizare a centrului. Inima,
care defapt este axa vitală, poetul o plasează în margine. Pietrificarea este în
opoziție cu durerea, dar prin sintagma „inima de piatră” lacrimă cuvântul.
Polifonia e evindentă și în alte versuri: „Cuvintele bat fierbinte, / inima rug
aprinde... / Mormintele cine-și vinde / din cimitir?” (Limba maternă).
Frontiera existențială este plasată intenționat pe cântarul economic.
Valoarea financiară nu corespunde cu valoare spirituală. Sunt valori din
sfere diferite. Suprapunerea lor e imposibilă, fiind din lume incompatibile,
lumi paralele ce nu se pot intersecta (perspectiva romaniceră sesizată în
povestea lui James Kruss (1926-1997) Timm Thaler sau Râsul vândut.
Spiritualitatea versus ecomnomia sunt bizare la prima vedere, dar textul
artistic apropie valorile, antipodale, a ambelor lumi, pentru că ambele sunt
componente ale unei vieți umane. Uneori le confruntă, alteori le confundă,
ajungând până la a se dezice de moralitate, distrugându-și propria identitate.
Interpretarea lui Theodor Codreanu vehiculează contrapunctul marginecentru în creația lui Dumitre Matcovschi, percepută la nivelul națiunii. O
idee similară o întâlnim și la criticul literar Ion Ciocanu. Din această optică
este valorificată imaginea Basarabiei în raport cu Moldova lui Ștefan Vodă,
cu arealul românesc: „Pentru Basarabia lui, poetul găsește un diminutiv
simbolic: mărgioara. Dar ce arome cu sensuri figurative se ascund în
poetica marginii! (...) Poetul poate trece de la imn la blestem, de la
mângâiere la diatribă de suflu eminescian, ca în Impostorii (1988), împlinită
nu doar ideatic, ci și artistic” (Codreanu, p. 9). Dintr-o optică periferică își
determină analiza critică Eliza Botezatu cu privire la „programul estetic” al
creației poetului: „Să revenim la un aspect, de care uneori se face caz, pe
seama căruia alteori se ironizează, la care se fac trimiteri în dezbaterile
noastre provinciale: tradiționalism și modernitate” (Botezatu, p. 137).
Perceperea frontierii plasate într-o interpretare diminuează valoarea
discuțiilor, cu toate acestea și noțiunile de tradiționalism (percepută drept
una rurală) și de modernitate (determinată de spațiul urban) sunt incerte. Și
după cum observă în studiul său Treptele și vocațiile adevărului aceste
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concepte: „Tradiționalul și modernul, de-a lungul anilor, s-au respins, au
colaborat, s-au contopit, rezultând totdeauna o a treia calitate” (Botezatu, p.
137). Exemplificăm printr-un vers în care poetul îmbină paradoxal
perspectiva basmului cu iluzia sau stereotipia pseudomoralei: „Un corb... Și
corbul trece drept pasăre măiastră...” (Lucruri stranii).
Câte diferențe dintre casa modernă de azi și casa din versurile lui
Matcovschi?! Și totuși casa devine axa valorică: „Un loc, o axă. / A
pământului. / Întotdeauna este. / Chiar de nu-i” (Terra incognita).
Convenția dintre jocul hamletian de a accepta existența sau nu prin „este
chiar de nu-i” transgresează de la un sofism existențial spre o lume
apropiată de un eu al unui centru interior, intuit dintre raționamente,
memorie, emoție. Este o axă a conștiinței determinată de concepte ce
fortifică eul liric, în acest sens acad. Mihai Cimpoi relevă contradicția de a
plasa marginea în cerc, astfel punctul nu mai rămâne a fi periferic, dar un
miez, pentru a trasa circumferința: „Satul este un univers rotund, o cetate
morală, o axis mundi care sacralizează întregul univers. Infernul e alungat
din acest univers al sănătății, elementarității rustice, stabilității și
permanenței. Rusticitatea, așadar, are un efect terapeutic, excluzând
oboseala
inspirației,
decadentismul
bolnăvicios,
predispoziția
fragmentaristă postmodernistă” (Cimpoi, p. 31). Proiecția geometrică a
spațiului rustic pe care-l relevă criticul se datorează conceptului de a găsi
corespondențe celeste și atunci reprezentarea primă / originalul proiecției
este soarele, scris cu majusculă, perceput ca o sacralitate creștină cu
tangențe dacice: „Trăim un dor ce Soarele cel Mare. / De casă dorul, de
copii și de nepoți. / Nu arunca, om bun, cu pietre-n Soare: / e unul Soarele
cel Mare pentru toți!” (Soarele cel Mare). Casa părintească conține firul
vital prin care eul liric își simte energia solară.
Casa în care au crescut copii, în care și-au trăit grijile părinții. Casa își
are un câmp semantic destul de vast, incluzând ograda, vatra, fereastra,
copacul, părinții, frunzele, focul din vatră. Fiecare din aceste elemente este
ferecat în poezia lui Dumitru Matcovschi care pare atât de înțeleasă și atât
de ermetică. De ce ermetică? Pentru că valorile pe care le elucidează devin
exponate de muzeu. Odată cu trecerea timpului poezia sa crește în esențe.
Versul său altă dată citit tradiționalist se rupe din freamătul codrilor, din
ambuscada migrației, din Mărgioara care devine un AXIS MUNDI: „Era ca
stejarul omul. / Mărgioara lui avea, / ca toți și ca nimenea” (Pomul, omul).
Și în acest sens cuvintele semnate în toamna anului 1977 (la 17 noiembrie
în Literatura și arta) de criticul Vasile Coroban, cu referire la volumul de
versuri Axă, devin profetice : „În felul lor aceste rânduri sunt o ecuație
poetică, revelând simplu în ce constă trecutul și prezentul meleagului
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nostru” (Coroban, p. 182). Necunoscutele cunoscute devin jocul de sensuri:
„Un picușor-ușor-ușor de bunătate”, arderea – perceput ca forța
sentimentului purificator – ce este proprie inimii, soarelui, țării.
Perspectiva timpului ciclic se datorează și cultul arborelui, atât de
insistent în poezia lui Dumitru Matcovschi. Copacul include diverse
atitudini față de trecerea timpului, de aici față de istorie. El devine un
martor al neamului. Seva lui cunoaște atingerea oamenilor cu care nu ne-am
intersectat în timp. Frunzele lui au forța de a perfora timpul în emoții.
Fructele au tangența cu rostul ființei umane.
Din perspectiva valorilor creștine cunoașterea e încadrată în fructul
interzis. La Dumitru Matcovschi păcatul este ceea ce contravine cu legile
casei, cu tradiția milenară. La prima vedere afirmația poate provoaca
anumite confuzii. Nu e vorba de un recidiv stagnant, neomogen, este un
strigăt în fața mutațiilor de mentalitate. Scriitorul o vede similar cu o
trădare.
Poezia lui Dumitru Matcovschi se caracterizează și prin tensiunea luptei
dinte bine și rău, indiferență și cumsecădenie, lașitate și curaj, tăcere și
strigăt, rugă și blestem. Personal poetul la multe emisiuni se destăinuia că la
masa de scris luptă și de fiecare dată iese biruitor. Ce luptă ascund versurile
sale? În lectură această răvășire interioară străbate și inimile cititorilor. Din
perspectiva empatiei imaginile se disociează la senzații legate de
empirismul propriu. Și atunci cititorii de diferite vârste, de diferite niveluri
de percepții, se regăsesc în caleidoscupul imaginilor arhetipale, pe care
autorul le îngrijește (sau: le curează) cu atâta râvnă în versu-i. Și aici ne
apropiem de primordialul din cuvântul cultură – a cultiva. Infinitul este mut.
Verbul trebuie conjugat pentru a da viață raportului dintre persoană și timp.
Numai astfel cuvântul începe să fie personalizat. Și atunci semințele
cuvintelor, prin crusta simbolurilor, încep să înmugurească, cultivă valori,
dosite cumva de o bunăvoință timidă a unui neam ce locuiește Mărgioara.
Și pentru ca acestea să răsară poetul simte lupta interioară nu doar a eului
propriu, el își asumă responsabilitatea unui neam ce trebuie să rămână
vertical, să nu se reducă doar pentru mestecare a bunurilor străine și care
privește cu dizgrație, incertitudine, valorile proprii.
Poezia abundă într-o imagine integră de Axis mundi din crengile diferitor
copaci. Frunza de tei evident că sugerează aspectul artistic întruchipat prin
romantismul lui Mihai Eminescu, frunza de stejar adună legendele în jurul
vitejiei domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, frunza de soc străbate din
balada Miorița, frunza de nuc se înfiripă cu dorul din doine. Și prin aceste
frunze se roagă poetul: „Alină-mă, frunză de nuc, / Te rog, mă alină: /
speranțele-au ars ca pe rug / fără lumină” (Rugă). Cunoașterea nu este
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valorificată drept un păcat, uitarea este ceea ce nu suportă poetul. Anume de
aici și fructul pe care îl va cânta va fi nuca. Nuca devine acel fruct al
cunoașterii care întruchipează frăția întru dăinuire. Miezul este bine ascuns
în lemn. Valoarea devine una din cele șapte taine, la care nu poți accede
imediat. Poetul pregătește cititorul. Și fiecare lectură a poeziei sale este o
nouă treaptă a propriei cunoaşteri. Astfel coaja literelor se despică încet și
apare miezul lecturii. Esența care se ascunde în repetiții, în antiteză, în
negații, în enumerații și simboluri.
Dumitru Matcovschi uzitează în textul poetic cuvântul Mărgioară cu
sensul de țară, plai, pământ natal. Este spațiul unde s-a născut, cu oamenii
care l-au marcat, cu demnitatea proprie acestei regiuni. Poetul face dintr-un
sat de pe malurile Nistrului, Vadu Rașcov, un mit al Mărgioarei: „Cea mai
frumoasă. Nu cea din carte. / A fost odată, aici departe... // o mărgioară. Un
mal de ape, / a fost odată, aici aproape...” (Lacrima zeilor). Chiar și dacă
mărgioara va fi scris nu de fiecare dată cu majusculă, este un cult acentuat
prin forța unui cuvânt ce din nume comun devine nume propriu. Statutul
atribuit Mărgioarei amplifică conotația unei margini. Din optica lexicală
marginea este în relație de sinonimie cu marginalul, perifericul, secundarul,
neimportantul, uitatul, neesențialul etc. În acest câmp lingvistic poetul preia
poziția lui Don Quijote și reușește ca din acel ceva comun să orânduiască
accesorii cavalerești, plin de noblețe. Metamorfoza este determinată de aura
pe care o sidefează în rădăcina cuvântului „margine”. Atingerea poetului
este asemenea regelui ce are forța de a aurifica, este aceeași îmbogățire
numai nu în plan material, dar în cel spiritual.
Poetul mângâie acest cuvânt și el devine „Mărgioară”. Diminutivul
distruge cuvântul din convenția comunului, a stereotipului. Este un
procedeu utilizat în folclor: dorule, doruțule; calule, căluțule...
Dinamicitatea emotivă are proprietatea de a trasa axa coordonatelor valorice
– axa solară. Mărgioara deține funcția de centru, de inima poetului în care
palpită dorul, durerea, dragostea, demnitatea, lupta.
Grație diminutivului Dumitru Matcovschi creează corespondețe de
imagini – satele Moldovei încep să fie oglindite toate în acest cuvânt
„Mărgioara”. Acest raport de similitudine fonică Mărgioara – mărgelușe
determină perspectiva estetică. Cuvântul deține și funcția frumosului.
Constituie o frumusețe ce primește valoarea prețului. Mărgelele fiind în
poezia noastră populară modalitatea de a făgădui dragostea, de a-și
destăinui sentimentele. Accesoriile au menirea de a opri timpul în amintire.
Se creează impresia că nu doar poetul lucrează în semnificațiile cuvântului,
dar și cuvântul îl alege, îi determină existența: „Este un loc. Mai este.
Undeva. / Acolo. În copilăria mea. O mărgioară. Alta nu-i ca ea. / Aici
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Bunul Dumnezeu născutu-s-a” (Terra incognita). Deducem raportul de
corelație dintre Mărgioara – poet – existență. Poate cineva mă va acuza de
inversia tranzitivului cu subiectul, totuși consider că Mărgioara e cuvântul
care imprimă lui Dumitru Matcovschi amintirea copilăriei, determinată de
admirația pentru acest spațiu. Mărgioara prin luminozitate, prin tandrețe,
gingășie, valorifică anume imaginea de copil, imagine pe care poetul a
păstrat-o, a îngrijit-o, a șlefuit-o.
Deși convențional Mărgioara este un spațiu limitat, el devine un centru
al pământului (alte conotații ale mărgioarei au fost valorificate de criticul
literar Theodor Codreanu în corespondență cu opinia acad. Mihai Cimpoi.
Sunt sondate axiologic noțiuni și opere de artă). Diminutivul îi deschide o
relație aparte dintre eul liric și această noțiune, ce din convenție devine
emoție. Sentimentele fixate de acest cuvânt sunt cele mai diverse: durere,
respect, dragoste, milă, demnitate, elogiu, blândețe, duioșie, leagăn. Șirul
poate continua. Cuvântul din optica periferică deține o funcție sacrală.
Poetul găsește bijuteria de la salba zânelor ce au trăit pe aceste meleaguri în
catrințe și opinci.
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DUMITRU MATCOVSCHI ŞI VICTORIA FONARI, împreună cu un
grup de student cu prilejul unei întâlniri literare,
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GALINA CIUBOTARU

Editura Gens Latina în ospeție la cenaclul MAGIA
CUVÂNTULUI
La început de toamnă, la 10 septembrie 2014, înaintea anunțării Premiilor
de la Salonul de Carte, cenaclul Magia cuvântului din cadrul Bibliotecii
Centrale a BM „B.P.Hasdeu” a organizat o lansare deosebită a antologiei Din
lirica feminină a Basarabiei. Specificul acestei cărți e că editorul cărții, Virgil
Șerbu Cisteianu, a venit de la Alba Iulia, o persoană cultă și interesată să
cunoască și să promoveze poetele din spațiul nostru. În paginile antologiei, care
constituie trei volume, a adunat vreo 50 autoare. La această lansare timpul i-a
adunat pe 4 scriitoare și împreună cu editorul și-au manifestat emoțiile de
bucurie. Am avut și noi plăcerea de a împărtăși acest eveniment, fiind la o oră
potrivită, după lecții. Astfel, împreună cu colegele, studentele de la Facultatea
de Litere, USM, am participat la discuția dintre poezie, lucrul editorial și
selecție – e munca ce viza apariția antologiei Din lirica feminină a Basarabiei.
A moderat evenimentul unul din autori, care s-a dovedit a fi chiar profesoara
noastră – Victoria Fonari, doctor conferențiar, care în această ipostază s-a
dovedit să ne facă o lecție a cuvântului artistic. În aceste întruniri oamenii își
dezvăluie sufletul – am avut ocazia să fim sensisbilizați de versurile Galinei
Furdui, energizate de cuvintele artistice ale Ninei Slutu Soroceanu, versurile ce
păstrau căldura primei luni de toamnă a Claudie Grama și ale celor pline de
elogiere patriotică a Elenei Tamazlâcaru, amintind cu drag prima întâlnire cu
editorul cu ani buni în urmă de la Filiala „Alba Iulia”.
Dl Virgil Șerbu Cisteianu, editorul și coordonatorul acestei antologii ample
(apărută în 3 volume), și-a propus să ne explice despre dificultatea lucrului cu
privire la selecție, la machetare și dezvăluire a autoarelor nu doar din optica
poetică, dar făcând și o scurtă prezentare biografică, susținută cu o fotografie
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color. A spus despre importanța menținerii gustului poetic, a demonstrat
necesitatea apariției acestor cărți. În acest context el și-a propus să adună
textele poetelor din Basarabia să le publice în antologia Din lirica feminină a
Basarabiei (a.2014). Despre lucrul selecției ne-a vorbit însuși invitatul special,
venit special pentru această lansare din oraşul Alba Iulia, România, cunoscutul
editor dl Virgil Șerbu Cisteianu. Bucuria cărții a fost împărtășită de autoarele
volumelor, nume mari ale culturii din Basarabia: Victoria Fonari, doctor
conferențiar la Departamentul Literatură Română și Teorie Literară, USM,
remarcată printr-o poezie solară și maritimă concomitent, de parcă și-ar împleti
destinul în cuvântul artistic; specialista pe costumul național – etnograful Elena
Tamazlâcaru, plină de suflet jurnalista Nina Slutu-Soroceanu, minuțioasa și
îndurerata mamă a poetei Stelianei Grama (cartea a găzduit și versurile tinerei
poete ce s-a stins prematur) – Claudia Grama; poeta metafizicului – Galina
Furdui. Studentele au avut ocazia să asculte un recital de zile mari din partea
scriitoarelor. Nu avem posibilitate să înșirăm toate numele notorii din această
antologie, specificăm totuși că aici putem dezvălui sensibilitatea poetelor:
Magda Isanos, Leonida Lari, Nina Josu, Claudia Partole, Efimia Țopa, Lidia
Codranca, Diana Postolachi.
Cu referire la prezenta antologie dl Cisteianu, directorul editurii Gens
Latina, din Alba-Iulia, afirmă că intenția lui a fost să prezinte lumii de peste
Prut adevărata față a femeii din Basarabia, să redea timbrul personal al
poetelor, să semnaleze existența unei permanente comunicări între spirit,
conștiință de spirit prin punerea din tensiunea de lucru a spiritului creatorului –
fenomenul poetic din Basarabia formează un cor de voci cu accente deosebite,
viziune lirică și tonalitate. Editorul spune cu mândrie că nu se teme de nimeni,
chiar dacă a întâlnit unele probleme la editarea cărții.
Poeta Victoria Fonari a lecturat poezia Fizica esoterică, care îmbină ploaia
de toamnă și sărbătorile creștine, graba timpului și cristalizarea valorilor: „În
ploaia Bobotezei / Lumea se grăbește printre picăturile de apă / Fuge de timpul
ploios / Dar fuge și de timp / Timpul nu se lasă / De cei care fug / El se ia la
întrecere / Fuge și el / La puterea a patra / Fuga de timp / Promovează pierderea
timpului / Iar timpul trece / Numai ploaia îl reţine / Ea știe cum să se păstreze
în timp / Se cristalizează / Uzitează timpul pentru a prelua / Cele mai
capricioase forme / Sărutul lung / Cu focul sfâșie culori / Animă energia
fotonică / Apa știe cum să profite de timp / În solidificare sau ionizare / Poate și
noi cu cele 70% de apă / Ascundem această cunoaștere de timp / Iar cristalele
din noi / Rămân necunoscute / Metalul continue să fie sărutat în noi de apă / Și
atunci lumea noastră fizică / Devine metafizică – / Aceasta e iubirea lui
Dumnezeu!”. Poeta a menționat că această carte este lucrată cu multă dragoste,
poze color ale autoarelor, oameni noi și peisajul de pe copertă poate fi văzut de
oricine diferit în dependență de starea de spirit în care se află. Poeziile se
găsesc în această carte ,,într-o îmbrățișare poetică”. Recitalul a trezit amintiri
frumoase în inimile celor prezenți. Poeta Elena Tamazlâcaru a recunoscut că
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versul dezvăluie o părticică din viața autorului. Atâtea suflete frumoase și
atâtea gânduri nespuse parcă se nășteau în cei ce ascultau vers cu vers, șiruri de
mărgăritare ce veneau din adâncurile inimii cu o sinceritate pură asemeni
fulgilor dintâi. Doamnele poete îi aduceau mulțumiri și cuvinte sincere cu urări
de sănătate pentru munca editorială, doamna Nina Slutu-Soroceanu afirma: Un
om cu mare drag de oameni și de femei ca ființe umane. Se vede că pe oamenii
porniți spre fapte istorice Dumnezeu îi ajută înzecit, căci distinsul domn a
depus o muncă titanică pentru a închega într-o antologie atâtea nume, să
selectezi cu măiestrie vers cu vers și să intuiești ce va putea fi citit peste
veacuri.
Oaspetele de onoare al sărbătorii a mai venit cu o surpriză – o carte
deosebită și unică prin valoarea sa cultural-istorică, pe care ne-a oferit-o cu
mare drag. Este vorba de un buchet de interviuri excluzive cu și despre Nichita
Stănescu. A fost depusă o muncă asiduă pentru a reda lumii ceva necunoscut
printre ce era arhicunoscut până acum despre „un om care și-a risipit viața, dar
nu și opera”, cum spunea Eugen Simion.
Domnul Cisteianu vorbea cu mare drag despre marele poet, îndemnând
tânăra generație să cunoască adevărul din adâncuri și nu de la suprafață, iar
acest lucru fiind posibil în cazul dat cu ajutorul cărții Despre viața și moartea
lui Nichita Stănescu, carte pe care a curat-o Virgil Șebu Cisteinau. Omul care
era un mare iubăreț, dacă vedea o fată frumoasă era gata să-i cumpere toate
florile de la stațiunea Ștefan cel Mare până biblioteca Alba Iulia. Omul care va
rămâne veșnic iubit de mare sa dragoste, Gabriela Melinescu, femeia ce i-a
tradus poeziile în Suedia. Astfel, cei de acolo i-au remarcat talentul deosebit și
l-au nominalizat de două ori la premiul Nobel, dar din cauza regimului de la
conducere de pe atunci, n-a fost să fie. Un om cu valori nu putea respira liber în
acele vremuri ce mai dor și acum. Putem să înțelegem mai bine cine a fost cu
adevărat Nichita Stănescu între legendă și adevăr, să aflăm tainele vieții și
morții celui ce oscila cu seninătate între vitalism și ideea de jertfă. Prin Nichita
Stănescu se rescrie întreaga poezie românească ori el fiind poetul care a
modelat limba română, conferindu-i aerul ei firesc, tot murdărit de regimuri și
politici. Printre filele acestei cărți sunt înscrise dialoguri cu oamenii care l-au
cunoscut personal pe poet, dar și dialoguri uitate de timpuri prin ziare sau
emisiuni radiofonice. La această întâlnire a vorbit, prin intermediul cărții, și
Nichita Stănescu, destăinuidu-se, cităm din cartea Despre viața sau moartea lui
Nichita Stănescu (a.2014): „Eu aș spune că absolut tot așteaptă să se
întruchipeze în poezie, pentru că asta a fost direcția existenței mele, căutarea
acestui fenomen fundamental uman care se numește poezia, absolut necesară
omului pentru a trăi, această duminică a fiecărui om în parte, căci poezia la
urma urmei este singurul sentiment care ne scutește de tristețe. Asta-i”.
Ce-ar fi cu noi fără oameni de cultură, fără oameni care luptă până la ultima
suflare pentru ca versul spălat cu lacrima durută să fie auzit, am fi foarte săraci,
ne-am usca de dor și am arde veșnic într-un rug aprins tot de noi. Literatura nu
e numai în manuale, ea e în fiecare, doar că foarte puțini găsesc calea spre
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sublimul creației. Pentru că minunea se naște din durere, o durere atât de
frumoasă că n-ai curaj s-o atingi.
Tot ce a fost spus a venit din inimă și a sunat ca o chemare spre meditație,
spre contemplarea viselor sublime, pe care le avem. A fost o lecție de viață
foarte scumpă, am învățat să iubim cartea pentru că i-am văzut sufletul. Am
simțit vibrând voci de emoție, de parcă prima dată își arătau lumii creația, erau
oameni cu sinceritate de copil, ce ne-au arătat harta ce duce la marea comoară,
va veni o vreme când noi vom fi cei care va trebui să arătăm calea spre lumină
altora, pornind de la originile de aur cu nume mari. Deci să nu lăsăm praful
uitării să ne roadă coardele fine ale creatorului din noi, să muncim pentru un
loc în viitor și nu pentru slavă ieftină în prezent, să fim apreciați de un om
sincer și nu de milioane de fățarnici. Avem de lucru, avem de construit un
viitor demn, avem a descoperi un trecut umbrit în taine și ascuns în mărăcini și
mituri false. Avem de iubit o limbă, avem de ocrotit tezaurul „trecut prin foc și
prin sabie”, vorba lui Dumitru Matcovschi. Avem de păstrat cu mândrie
coroana cuvântului artistic.
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IULIU PÂRVU
Jurnalul stărilor de călătorie
2014
9 august – Bolzaneto (Genova)
Deși ne-am culcat târziu, sculare
matinală, pentru că și astăzi avem un
program încărcat, cu foarte mulți kilometri
de parcurs. Suntem în tranzit, ni se repetă
mereu, deci trebuie să ne acomodăm
acestui ritm. La italieni, în general, mic
dejun frugal, deci nu zăbovim nici în
restaurantul hotelului. Chiar se fac glume
pe seama asta. Plecăm spre Veneția. Ieşim
cu greu spre autostradă. Prin preajmă
freamătă Padova. Nu știu dacă Piove di
Sacco este un cartier marginal al ei ori o
localitate preurbană. Străbatem locuri
cunoscute, în lumina clară a dimineții.
Domnul Mugur, la microfon, face o prezentare patetică a Veneției, cu tot
trecutul ei zbuciumat. Introduce și accente funeste vorbind de pericolul
dispariției orașului după 1500 de ani de istorie tumultoasă și viață artistică
unică. Nu știu de unde a luat materialul prezentării, nu cred că-i aparține,
pentru că îl citește și e prea bine articulat. Le face și un portret
venețienilor, descriindu-i ca pe o comunitate cu o psihologie specifică, în
care înclinația spre intrigă pare a fi dominanta ce-i particularizează. Mă
rog, putem sau nu să fim de acord, după cum vorbesc în fiecare din noi
amintirile ancestrale... Trecem podul dinspre Mestre, cartierul de pe
uscat,și Veneția lagunară, ca de fiecare dată când am umblat pe aici.
Decorul maritim e splendid în lumina feciorelnică a dimineții. Fond
muzical adecvat. Bellini, firește. După ce sunt rezolvate formalitățile cu
parcarea autocarului, ne îndreptăm spre port, ca să așteptăm vaporetto.
Ardem de nerăbdare să ne vedem pe Canal Giudeca. În fața noastră,
acostate, două vase de croazieră atrag toate privirile și incită spre alte
proiecte turistice. Imense, amândouă. Orașe plutitoare. Te miri cum le
ține apa la suprafață... Alunecăm molcom pe artera fluvială a orașului,
intersectându-ne cu alte ambarcațiuni. Nu știi încotro să privești. Palatele
se înșiruie ca într-o expoziție, aceleași de sute de ani. Coborâm într-un
debarcader din apropierea Pieții San Marco. Toate debarcaderele din
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preajmă pompează turiști spre piață, de ne întrebăm cum îi va cuprinde pe
toți. Este greu să ții grupul unit, de aceea suntem lăsați să ne facem
singuri programul. S-a fixat locul și ora întâlnirii, urmând ca fiecare să-și
fixeze reperele ,ca să nu se rătăcească. Rămânem numai cu nașă-mea. Ea
își are ținta sa în Veneția, magazinele cu bijuuri. Peste o lună va mai veni
încoace, într-o altă excursie, măcar să știe ce și cum. Eu aș vrea să vizitez
Palatul Dogilor, dar îmi dau seama că și de data aceasta mă refuză.
Trebuie așteptat prea mult la casa de bilete și apoi la intrare. Încă o dată de
voi mai ajunge pe aici, nu-mi poate scăpa. Catedrala San Marco, am
vizitat-o cu alt prilej,altfel și aici coada este imensă. Mai puțin de așteptat
e la turn, la Campanella. Le las pe doamne singure și mă pun la rând.
Vizita, cu totul, nu cred să dureze mai mult de o oră. Îi fixez, deci, Elenei
ora de întâlnire. Întâmplarea a făcut să înaintez spre intrare împreună cu o
familie de spanioli, cu două fetițe tare drăgălașe. Mai ales cea mică,
adevărată zvârlugă. Au ei un joc în patru, cu bătăi încrucișate în palme,
care conduce la eliminarea succesivă a unuia din parteneri până se alege
câștigătorul. Cea mică e pusă mereu pe trișat, nu acceptă să piardă. Maicăsa o ceartă, dar taică-său îi ține partea. De aici tămbălăul. Exact ca în
familiile românești de felul acesta. Tare bine semănăm cu spaniolii. M-am
amuzat copios, gata să mă prind și eu în joc. Timpul s-a scurs, astfel, pe
nesimțite... În Turn, urcăm cu liftul. Sus, înghesuială. Abia răzbesc la
ferestre, să iau imagini în aparat. Dar și când mă instalez, nu mă mișc
degrabă. Panorama Veneției – superbă ! Spre toate zările. Fotografiez
până mă doare mâna. Nu numai Piața San Marco din preajmă, cu
furnicarul ei uman, dar și cvartalurile de-a lungul canalelor, bisericile,
insulele,zona maritimă par din altă lume... Ceasul mă zorește, Elena mă
așteaptă, așa că trebuie să mă decid să cobor. Altfel, aș mai fi rămas aici
mult și bine... Ca în Viena, și în Veneția îmi iau nevasta de mână, să ne
plimbăm precum doi porumbei fără griji. Nașă-mea, cu buticurile... Ieșim
din Piața San Marco pe străduțele din proximitate, atâta de pline de
farmec. Vitrinele se întrec în oferte, dar chiar nu avem ochi pentru ele. De
la un vânzător ambulant pachistanez cumpărăm trei broscuțe din material
gelatinos pentru nepoți. Trântite de pământ, se deformează, ca apoi să-și
revină la aspectul inițial. Ni se par amuzante...Trecem cunoscutele poduri
peste canale, admirând gondolierii în uniformă și gondolele lor
somptuoase lunecând romantic în acompaniament de canțonete. Intrăm în
Biserica Sfântul Moise să ne reculegem, împliniți sufletește că am ajuns și
a șasea oară în Veneția, chiar dacă acum cu nepoți acasă și având grijă
unul de altul să ne fi luat medicamentele la timp. Mai repede obosită ca
mine, Elena se cere pe o bancă. Continui plimbarea de unul singur.
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Consider un sacrilegiu să stai să te odihnești în Veneția când nu-ți sunt
rezervate pentru vizită decât trei ore... În cele din urmă, o iau de unde am
lăsat-o. Revenim în Piața San Marco și pe sub porticurile din latura stângă
înaintăm agale spre catedrală, poate o vom întâlni și pe nașă-mea. Mai
aruncăm o privire în lungul pieței, ca de rămas-bun,și ne tragem încet spre
locul de întâlnire. Se reconstituie grupul, vaporetto sosește la ora fixată,
încât Domnul Mugur poate respira ușurat . Ne-am descurcat și lăsați de
voie.
Acum, direcția Verona. Nu avem de parcurs o distanță mare. Am
mai descins și aici de vreo două ori, cu mulți ani în urmă. De fiecare dată
însă, nu destul de bine pregătiți sufletește, încât să mi-l pot asuma ca pe o
achiziție spirituală majoră.Acum, peste vară, înainte de-a pleca, am recitit
Doi tineri din Verona, dar mai ales Romeo și Julieta, ca să cobor, în timp,
în atmosfera secolului al XV-lea...Prima dată, îmi aduc aminte precis, nu
am intrat cu autocarul în oraș. Șoferul a parcat undeva în afara zidurilor
exterioare care înconjoară orașul și am făcut un drum anevoios până
aproape de centru. Ne grăbeam, trebuia să așteptăm până să avem acces în
curtea palatului Julietei, de aceea am renunțat.Am rămas cu o impresie
bună despre oraș doar cu ceea ce am văzut în jurul Coloseumului. A doua
oară am reușit, dar era atâta lume în incintă, gata să ne sufocăm, încât
intensitatea farmecului pe care scontam s-a diminuat mult. Atunci era
după-masă, plouase,și tot grăbiți eram. De astă dată, situația este cu totul
alta. Nu știu cum s-a făcut, că autocarul a parcat la porțile vechii cetăți a
Veronei, deci accesul spre zona centrală este direct, fără să batem un drum
lung pe jos. Nici peste râul Adyga nu am mai trecut,ceea ce înseamnă că
am intrat dintr-o altă direcție. Nașă-mea, căreia nu-i cade bine să vadă a
doua oară un obiectiv turistic, s-a pus pe o bancă la umbră, aproape de
parcare, hotărâtă ca de acolo să nu se miște. Draga de nevastă-mea,
acuzând că o jenează sandala, i-a urmat modelul, oferindu-se de aghiotant.
Așa că sunt nevoit să merg singur, în urma grupului. În Piața
Coloseumului, șantier arheologic. Săpături, materiale de construcții,
monumente(nu știu acum decoperite ori urmând a fi așezate pe socluri).
Probabil lucrări de recondiționare. Nu am timp de zăbovit. Ce descoper în
continuare înseamnă pentru mine marea revelație. Niște străzi pietonale
purtând pecetea vechimii, pe care nu le-am umblat în celelalte ocazii.
Intru, astfel, spre palatul Julietei din altă direcție, mult mai bine edificată
urban, o frumusețe de oraș. Admit că în 11-12 ani s-a mai dichisit și
Verona, încât chiar arată splendid... Acum, despre dramatica poveste de
dragoste a celor doi tineri care a făcut orașul celebru prin pana lui
Shakespeare nu mai sunt multe de spus. Ea pare să fi fost adevărată în
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datele sale esențiale. A descris-o într-o nuvelă un italian ,Masuccio,
aproape de vremea în care s-a consumat, ca s-o reia apoi, după aproape un
secol, Matteo Bandello. Această versiune a fost tradusă mai întâi în
franceză, inspirându-l pe poetul englez Arthur Brooke, din poemul căruia,
la rându-i,s-a inspirat Shakespeare. Marele brit nu a fost niciodată la
Verona, nu cunoștea direct orașul, nici împrejurimile, dar i-a recreat
atmosfera ca un scriitor genial ce era. Că acesta a fost cu adevărat palatul
Julietei și acesta balconul în care s-a arătat, nu se va ști exact niciodată.
Edilii locali, însă, au știut valorifica impactul extraordinar al poveștii,
transformându-l în loc de pelerinaj... Abia pătrund prin mulțimea de
vizitatori. Peste tot, pe pereți, lacăte care închid inimi înfocate și mesaje
de dragoste. Mari îndrăgostiți mai trăiesc și astăzi și vor să lase urme ale
trecerii lor pe aici. Eu, ca să mă răzbun pe nevastă-mea pentru că m-a lăsat
să vin singur în acest templu al amorului, mă furișez lângă statuia Julietei
și ca un amorez incurabil, mângâindu-i sânul feciorelnic, rog pe un domn
din grupul nostru să-mi facă o fotografie, ca amintire. Nu știu dacă mă
prinde la 74 de ani, cogeamite profesor pensionar, însă gestul meu trebuie
interpretat ca semn de adorare a unui personaj literar, nu ca expresie a unei
nepotrivite frivolități. Încântat de tot ce am văzut, mă târăsc șontângșontâng după grup, căci durerea de șale cu care am plecat de acasă încă nu
m-a lăsat... O găsesc pe Elena neliniștită că a trecut demult ora amiezii,
iar eu nu mi-am luat medicamentele. Dar cum să le iau dacă nici nu am
mâncat nimic, hrănindu-mă numai cu povești celebre. Am motive să fiu
supărat că nu mi-a făcut un sandwich cât a stat pe bancă așteptându-mă.
Asta despre Verona. Mai departe, direcția Milano. Intrăm în orele dupăamiezii. Locurile - cunoscute. Rumeg în mine impresiile. Lumea în
autocar, relaxată. Cel mai puternic centru economic al Italiei arată ca o
metropolă. Multe clădiri moderne, de secol XX. Bulevarde aerisite.
Citadelă a fotbalului european și mondial. Dar și oraș cultural. Oprim, ca
de obicei, lângă Palatul Sforza. Și pe aici șantiere. Chiar în fața palatului,
edilii au amenajat un fel de grădini, nu știu cum să le spun, căci nici
părculețe nu-s, după tipicul cunoscut, nici câmpuri de semănat. Ai zice,
un compromis cu natura, ca să nu se simtă alungată din oraș de excesul de
modernitate. Înaintăm pe bulevardul central care duce spre Dom. Extrem
de animat. Seamănă bine cu ceea ce este Rambla în Barcelona. Tot felul
de exchibiționiști, artiști stradali, interpreți instrumentiști, terase, ca în
sezon turistic de vârf. Fața aceasta a orașului n-am cunoscut-o până acum.
Dar îl prinde. Avem noroc să găsim Domul deschis, încât putem urmări
sfârșitul unei mesa de după-masă. Cad încă o dată în extaz, admirând
coloanele superbe care susțin bolta. Ecourile prelungi ale bucății muzicale
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interpretată la orgă îmi pătrund adânc în cele mai intime fibre ale
sufletului. Plutim, parcă, spre înalturi, despovărați de grijile lumești...
Învăluit în lumina de chihlimbar a asfințitului, Domul milanez este
fascinant. Minunat e el în orice moment al zilei, dar acum întrece tot ce a
putut închipui mai sublim geniul unui arhitect...Domnul Mugur ne zorește
spre celebra Scala. Trecem prin nu mai puțin celebra Galleria Vittorio
Emanuele II, unde identific taurul în mozaicul din pardoseală, invitândumi companionii să-l lovească unde trebuie, dacă vor să plece de aici
încărcați de noroc. Dau eu, mai întâi, cu sete, iar după mine se iau și alții.
Până acum, previziunile s-au adeverit... În fața Operei, ne așezăm pe bănci
în jurul monumentului, până termină toți cu fotografiatul. Domnul Mugur
ne vrea laolaltă, ca să pornim spre autocar fără inși rătăciți. Calea ni-i
tăiată de un marș de protest al palestinienilor din oraș împotriva
intervenției israeliene în fâșia Gaza. Într-o piațetă, are loc și un miting, cu
drapele, discursuri, scandări. Noi, însă, trebuie să ne vedem de drum.
Ieșim operativ din Milano, pentru că circulația, deși extrem de
intensă, este fluentă, bine dirijată. Direcția, acum, Genova. Privesc pe
fereastra autocarului șesul întins pe care-l străbatem, tipic italian. În toate
așezările se înalță turnul câte unui templu în stil romanic bine cunoscut.
Liniștea asfințitului . Ceva misterios învăluie totul. Doar în depărtare se
profilează crestele munților într-o lumină difuză. Mai avem mulți
kilometri de parcurs, dar întunericul nu ne iartă. S-a înnoptat bine când am
intrat într-o zonă muntoasă. O simțim mai mult decât o vedem după
serpentinele de la urcuș și coborâș. Biata nașă-mea, prăpăstioasă cum e,
închide ochii, încercând să adoarmă. În autocar e liniște, lumea vorbește în
șoaptă. Curbele se simt tot mai periculoase. Rare lumini, ici colo. Misterul
nopții se adâncește. La o smucitură a motorului, nașă-mea, speriată,
întreabă mecanic:„Ce-i asta ?” „ Avântul de dinaintea saltului”, îi spun, să
mă amuz un pic pe seama ei. Se produce o rumoare în autocar , care îl face
pe Domnul Mugur să dea din cap dojenitor spre noi. Chiar nu era
momentul să distragem atenția șoferului !... Ajungem cu poticneli la Hotel
San Biagio din Bolzaneto, pentru că nu-i așezat la drumul mare, ci pe
colină, pe o vale destul de înghesuită, într-un loc îngust. Bine-i, însă, că
am ajuns cu bine, chiar dacă, și de această dată, la o oră târzie. La
repartizarea camerelor, suntem privilegiați. Apartament, nu simplă cameră
de hotel, cu tot confortul. Trecem peste cină, ciuguliserăm ceva în autocar,
să ne putem lua medicamentele. Abia apucăm să ne vedem în pat...
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TEREZIA FILIP

La Gaudeamus 2014
– în zumzetul autorilor și tumultul cărților ce sucesc mintea
Debutând în nota de calm pe care tradiția o dă
oricărui eveniment ajuns la a 21-a ediție,
Gaudeamus-ul de anul acesta părea în primele
zile mai puțin tumultuos decât în anii trecuți.
Era doar o aparență. Iubitorii de carte fiind
mai puțin disponibili la mijloc de săptămână, primele zile la Târg au părut mai puțin
intense și spectaculoase, cu o excepție.
Punct de maximă tensiune sau mai degrabă
big-bang-ul Târgului s-a produs miercuri
seara, cu lansarea cărții Pas cu pas a
președintelui României, Klaus Johannis. Fiind
în drum spre București în acea noapte, regretam
că pierd momentul. Mi s-a spus că mii de oameni au
stat la cozi imense desfășurate sub cupola Romexpo mult peste ora
închiderii. Emoția intensă a acelei seri mai radia în atmosferă în zilele
următoare, când la standul de la Curtea Veche, în fiecare minut câteva
voci, între care și a mea, întrebau de cartea Pas cu pas, vândută deja în
peste 4000 de exemplare. Ni se spune că sâmbătă va veni a doua tranșă,
promisiune respectată.
Joi seara, 20 noiembrie, la ora 18, Proema lansează o nouă serie
de 4 cărți din eleganta colecție Biblioteca arabă. De data aceasta:
Integrala Khalil Gibran, în 2 volume, cu romanele Profetul, Nebunul,
Pribeagul, Premergătorul, Isus, Fiul Omului și alte 10 scrieri, pentru
prima dată traduse în limba română, Acolada poeților, dublă antologie de
lirică româno-libiană cu câte 17 poeți actuali reprezentativi din cele două
literaturi, ambele cărți în traducerea eminentului arabist Dumitru Chican,
el însuși poet, familiarizat cu subtilitățile metaforei. Studiul socio-politic,
Istoria relațiilor diplomatice româno-arabe este prima carte de unic autor
a lui Emanuel Peterliceanu iar Jihad, între Islamul politic și Califatul
universal îl are ca autor pe același Dumitru Chican, expert rafinat în
fenomenologia lumii arabe. Cele patru cărți acoperă o problematică vastă,
de la spiritualitate, poezie și filosofie până la istorie și analize sociopolitice de actualitate. Emoții pentru toți cei implicați, editori, traducător
123

și autori, și, evident, și pentru moderator. Evenimentul devine o veritabilă
seară orientală, cu sala Cupola mai plină decât anul trecut și cu o
participare mai densă decât la multe alte lansări ale Târgului. Prezențe
distinse, peste 10 ambasadori din țările Orientului Mijlociu, decanul
Corpului Diplomatic, personalități, foști și actuali diplomați, scriitori,
jurnaliști, presă, studenți, public iubitor de carte. Sub onorantul patronaj al
Ministerului Afacerilor Externe, cu prezența Doamnei Sectretar de Stat,
Liliana Carmen Burlacu, care deschide manifestarea, momentul capătă
distincție iar relevanța lui culturală și diplomatică se transmite în tonalități
și prin voci multiple. Pentru că spiritul partenerial al Maramureșului nu se
dezminte, prezent în sală, primarul Iustin Talpoș din Șomcuta Mare
prezintă mesajul de salut al președintelui Consiliului Județean, D-l Zamfir
Ciceu, dedicat manifestării editurii Proema la Gaudeamus. Tânărul
director al ANCI, Emanuel Peterliceanu, își prezintă în limba arabă cartea
de autor, Istoria relațiilor diplomatice româno-arabe iar Excelența sa,
ambasadorul Dumitru Chican, inițiator și traducător al elegantei colecții
Biblioteca arabă, relevă atât valoarea intrinsecă a celor patru cărți ale
acestei seri, cât și meritul managerilor de la Proema, Cornelia și
Alexandru Peterliceanu, secondați de Emanuel și de activitatea Asociației
Nord pentru Cooperare și Integrare, în edificarea unei reale și
semnificative punți de comunicare interculturală a României cu Orientul
Mijlociu. Prin cărți, cultură și studii, spiritualitatea orientală radiază în
sfera românească și europeană, iar versurile poeților români reverberează
până departe în Orient. Managerii de la Proema și colaboratorii editurii fac
din literatură o formă de diplomație, de subtilă comunicare culturală și
intercunoaștere umană, în ton cu problematica actuală a lumii globalizate.
Pasiunea, consecvența și fidelitatea față de o idee devin piatră de temelie a
cooperării a două lumi și a două culturi. Pertinenta și detaliata analiză a
generalului (r) Aurel Rogojan la cartea Jihad relevă riscurile unui
fenomen de actualitate și efectele lui mai mult sau mai puțin previzibile în
societatea globală, inclusiv pentru Comunitatea Țărilor Arabe. Nu în
ultimul rând, directorul Bibliotecii Județene din Baia Mare, dr. Teodor
Ardelean, punctează cu vervă calitatea momentului și meritele
managerilor de la Proema a căror pasiune și muncă persistentă onorează
atât Maramureșul, cât și cultura română și pe cea arabă. Cărțile de la
Proema provoacă și informează, îmbogățesc spiritual și deschid mai larg
un orizont bănuit și năzuit de scriitorii români din vechime până azi.
E o sărbătoare să fii la Gaudeamus în toiul Târgului, în
zumzetul autorilor și în tumultul cărților care, în acel context vorbesc de la
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sine, „se dau în spectacol”, reverberează sub cupola Romexpo, de parcă ar
fi – și este câteva zile la rând – cupola lumii. Acolo, ca într-un regat
destinat anume doar autorilor, personalităților, ideilor și eminențelor
intelectuale, întâlnești ori măcar zărești prin mulțime, pe autorii celebri și
pe alții care năzuiesc la celebritate - staruri admirate de la distanță ori,
altele, contestate spre a le spori și mai mult faima. Cupola zumzăie ca un
roi uriaș. Vocile se întretaie în aer, ori răzbat din ungiuri opuse, în timbru
diferit, ca niște semnale ce atrag categoriile de public în sensuri diferite.
Vocile unor Andrei Pleșu, D. C. Mihăiescu, Gabriel Liiceanu, H. R.
Patapievici, Lucian Boia, Ioana Pârvulescu, Mircea Cărtărescu, Oana
Pelea, Cătălin Cioabă semnalizează prezența lor la Humanitas, care adună
din nou în preajmă publicul ce transformă scările din față într-un veritabil
amfiteatru. E locul cel mai viu, mai sfidător și mai intens al târgului în
care se vede cum ideile sucesc într-adevăr mințile și magnetizează oameni
indiferent de vârstă și de statut.
Vocea lui Mircea Dinescu, răzbate dinspre standul Editurii Litera
unde, acompaniat de Alex Șefănescu, își prezintă cărțile Întoarcerea
barbarilor, și Vino în rochia ta simplă de stambă. La Vremea, Cristian
Bădiliță lansează una din cărțile sale mistice, Călugărul și moartea, Ion
Groșan la Polirom, va lansa vineri seara Lumea ca literatură - Amintiri.
Sus la Spandugino, un adevărat regal de eseistică subtilă cu academicienii
Solomon Marcus și D. C. Zeletin. Vocea lui Gabriel Liceanu secondat de
cea a lui Patapievici răsună din centrul „arenei” unde mulțimea din
„amfiteatru” îi urmărește curioasă și avidă pe monștri sacri de la
Humanitas. O idee care ne sucește mințile pare o piesă cântată de un trio
în care, co-autorii intensifică și nuanțează fiecare în stil propriu Ideea
sucitoare de minți și năucitoare de lumi a comunismului. Cartea denunță
esența unui sistem politic fundamentat pe ideea anihilantă a luptei de
clasă. Fie-vă milă de noi! şi alte texte civile este cartea de anul acesta a lui
Gabriel Liiceanu, Lucian Boia lansează Suveranii României – Monarhia,
o soluție? iar Ioana Părvulesu, alături de și D. C. Mihăiescu și Mircea
Cărtărescu, prezintă cartea sa de poeme, Cum continuă povestea. La
Litera, Adrian Cioroianu, Bedros Horasangian, Constantin Degeratu
prezintă sâmbătă la ora 13 Secretele Verei Atkins. Povestea unei românce
spion în al Doilea Război Mondial de Sarah Helm. Unde să ajung mai
întâi? Unde să mă opresc? Pe care să-l ratez pentru a asculta, a vedea, a
sorbi cuvintele căruia? Inevitabil pierd o parte din lansări.
La Herald ‒ splendoare de cărți mistice peste care alunec
mângâindu-le cu privirea. Ce oare nu am încă în bibliotecă? La Curtea
Veche ‒ un regal de albume și cărțid despre Monarhia României. După
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cartea președintelui epuizată cu o zi înainte de-a sosi eu acolo, lansarea
albumelor regale elegante, expresive, ademenitoare, accesibile. Toată
lumea cere cartea Pas cu pas, iar sâmbătă, la sosirea coletelor, se
formează trei cozi în standul editurii. Lansările, una mai interesantă, mai
spectaculoasă decât alta, se concurează, se bruiază unele pe altele. Unde
altundeva îl poți vedea pe D-l Iliescu gardat de atâția spp-iști? Lansarea
cărții „Destinul unui om de stânga. Amintiri" adună la Litera și în preajma
standului personalități emanate din focul luptei pentru putere a FSN,
FDSN, PSDR, Dan Șova, Petre Roman, alții mai vechi și mai noi, coadă la
autografe, și mulțime de spp-iști cu ochii pe genți și pe rusace, de parcă
cineva ar purta în ele nu cărți și idei, ci bombe sau măcar artificii de
speriat pe fricoși. E adevărat, cărțile pot fi mici bombe ce sparg liniștea și
inerțiile din lume iar ideile uneori chiar doboară imperii ce par
inexpugnabile. Aștept la Polirom lansarea lui Ion Groșan amânată din
pricina îmbulzelii de la Litera. La Curtea Veche, sâmbătă între orele 1519 lansare magistrală plină de eleganță. Într-o distinsă atmosferă, elitistă,
Alteța Sa, Principele Radu al României, în compania unor eminențe
acadmeice și critice, Dinu Zamfirescu, Filip Lucian-Iorga, Andrei
Muraru, Stelian Tănase lansează albumele Crăciunul regal, Eticheta
regală, Calendar regal 2015, Balcicul Reginei Maria, Ora Regelui.
Marilena Rotaru lansează DVD-ul Cuvântul Regelui.
La Polirom, vineri, președintele Klaus Johannis, vine simplu, ca un
cetățean oarecare, pentru lansarea cărții Alinei Mungiu-Pippidi, Tranziţia.
Primii 25 de ani, o eseistică de actualitate despre traseul post-decembrist
al României iar la Litera, Theodor Paleologu și Bedros Horasangian
lansează Patrimoniul umanității. Cele mai frumoase locuri din lume.
Toate siturile UNESCO. Sâmbătă 22 noiembriem, sub cupolă, mulțimea
afluează fremătând în sensuri mai mult sau mai puțin convergente:
scriitori, academicieni, artiști (îl întâlnesc pe Grigore Leșe), jos, îl zăresc
pe Augustin Buzura, colocvial, la o masă, Solomon Marcus urcă la
Spandugino, Nicolae Breban pe scări, spre o editură de la nivelul doi sau
trei. E un tumult al cărților ce se revarsă pretutindeni, din abundență,
romane premiate cu Nobel, eseistică, studii, istorie, albume ‒ Vaticanul
un album magistral cu picturile marilor maeștri. Ce să mai cumpăr? La ce
să renunț? Nu am prea mult timp de gândire, nu e posibil să iau cu mine
tot ce-mi place. Sunt copleșită de acest regal al cărților. Pe jos niște
coșuri, cărți la 5 lei bucata. Europarlamentarul Cristian Preda ne dăruie,
mie și altora, cartea sa de Interviuri europene, gratis, cu autografe... E o
provocare sau o replică la cărțile scumpe la propriu și la figurat, ce privesc
cu jind din standuri spre cititori.
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LIDIA VIANU

FLORIN CONSTANTIN PAVLOVICI ‒ FRICA ŞI PÂNDA
Ce anume definește cel mai bine viața în „comunism”? A doua
carte scrisă de Florin Pavlovici, pe care o publicăm acum, răspunde
tocmai la această întrebare. Este vorba de două activități, care aparțin
fiecare altei tabere ‒ sistemul având, din acest unghi de vedere, două
tabere în total.
Uneori, în cazurile foarte nefericite, un singur
individ ajunge la performanța de a acționa în ambele direcții. Cum ne
spune chiar titlul ‒ emblematic ‒ al cărții, ele sunt Frica şi Pânda.
Pentru autor, „comunismul” este un pat al lui Procust în care timp de
jumătate de veac au învățat să doarmă mai toți cei prinși în această
capcană sinistră a istoriei. Ei au înghițit mai întâi neajunsurile minore ‒
lipsa căldurii ori a apei calde, lipsa alimentelor, lipsa hainelor, lipsa
cărților... ‒, pentru ca la un moment dat să cadă pradă acelui somn al
rațiunii care naște monștri. „Gălăgioșii” sistemului au fost aceia care nu
s-au lăsat convinși să doarmă în orice condiții, aceia care au citit cărți
pe care alții nu le mai citeau, au ascultat posturi pe care tot românul se
ferea să le asculte; ei au fost vocile care s-au încăpățânat să spună
tuturor: Împăratul
e
gol!
Cartea lui Florin Pavlovici ne cere să nu-i uităm pe aceștia din
urmă. Frica am trăit-o cu toții. Nu e un merit, ci un dat cronologic: neam născut sub comunism. Pânda, însă, a fost opțiunea fiecăruia.
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Volumul publicat acum de Contemporary Literature Press blestemă
această opțiune, care este în cele din urmă o lipsă de caracter, de
morală, de tărie spirituală. Frica și Pânda este un Memento necesar
trezirii Rațiunii. Ea a fost scrisă pentru generația care, ieșind din
comunism, a fost condamnată inevitabil la trecerea deșertului biblic,
dar este la fel de necesară acelora care se inflamează astăzi în fața
televizoarelor la auzul unor vorbe precum „torționar”, fără să aibă
habar
ce
înseamnă
ele
cu
adevărat.
Florin Pavlovici definește pe scurt comunismul ‒cu multă ironie, chiar
cu umor, dar și cu demnitatea celui care nu a făcut absolut niciodată
absolut niciun compromis cu conștiința lui. Pe lângă această restituire a
caracterului uman, de care este nevoie după orice ieșire din totalitarism,
așa cum este nevoie de o baie fierbinte după un drum lung prin
maidanele cu gunoaie, Frica și Pânda predă ștafeta tinerei generații, în
ideea că, aşa cum a spus George Santayana în trecutul secol XX, „Cei
care nu-și țin minte trecutul cu siguranță îl vor repeta.”
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UN FESTIVAL DE MARE ŢINUTĂ CULTURALĂ
În perioada 26 noiembrie - 1 decembrie 2014, la Bistriţa, s-a
desfăşurat Festivalul Internaţional de Teatru şi Literatură ,, Liviu Rebreanu”
ediţia a X a organizat de Centrul Cultural Municipal ,,George Coşbuc” cu
sprijinul Primăriei din Bistriţa.
Timp de 6 zile, spectatorii din Bistriţa au putut urmării; filme după
romanele marelui prozator Liviu Rebreanu, fiu al acestor meleaguri, piese de
teatru, lansări de carte şi reviste, vernisaj de expoziţie, putând asculta şi
transmisiunile radiofonice care difuzau piese de teatru, momente poetice, etc.
La această ediţie, a fost invitat oficial şi scriitorul albaiulian, Virgil
Şerbu Cisteianu - director general al Asociaţiei culturale Gând Românesc,
Gând European şi al revistei lunare de cultură ştiinţă şi artă ,,Gând
Românesc” care apare la Alba Iulia, el fiind însoţit de tânăra poetă din
Basarabia Victoria Covalciuc, student în anul III la Facultatea de Istorie şi
Filologie a Universităţii ,,1 Decembrie 1918” din cetatea Marii Uniri.
Festivalul s-a deschis în data de 26 noiembrie 2014. la orele 17, cu
prezentarea filmului: ,, Ion- Blestemul, pământului, Blestemul iubirii”
realizat de marele regizor român Mircea Mureşan, după un scenariu de Titus
Popovici. Prezentarea regizorului şi a filmului a fost făcută de scriitorul
albaiulian Virgil Şerbu Cisteianu la invitaţia marelui regizor. Au fost
prezentată imensa biografie a lui Mircea Mureşan şi marile lui

Virgil Şerbu Cisteianu şi Dorel Cosma, organizatorul
Festivalului de teatru şi literatueră ,, Liviu Rebreanu”
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realizări în domeniul cinematografiei româneşti. Prezentatorul a subliniat că
maestrul Mircea Mureşan a fost primul regizor român care a adus şi primul
premiu important pentru cinematografia noastră la Festivalul de la Cannes
din Franţa, cu filmul Răscoala cu un scenariu de Petre Sălcudeanu după
romanul cu acelaşi titlu de Liviu Rebreanu.
Trecând la prezentarea filmului, vorbitorul a menţionat greutăţile prin
care a trecut şi piedicile care i-au fost puse de unii veleitari ai partidului
communist. Virgil Şerbu Cisteianu a arătat că pelicula pentru Bistriţa a fost
prelucrată cu ajutorul Fundaţiei ,, Dacii liberi şi nemuritori” fondată de
marele poet Nichita Stănescu împreună cu un grup de prieteni.
Titus Popovici şi Mircea Mureşan – a spus Virgil Şerbu Cisteianucitândul pe Valerian Sava - au descoperit în romanul Ion, dincolo de factura
realistă şi de substanţa psihologică a textului, structuri şi rezonanţe de epopee
populară, turnându-i materia într-o formă care împrumută şi distilează
armonic, înnobilându-le, mijloace ale superproducţiei şi ale serialului de
televiziune…
Traiectoriile protagoniştilor se înscriu astfel şi se topesc într-o frescă
lucrată cu simţul măsurii, cu accentele atenuate sau reliefate, într-o
remarcabilă fluenţă. Devine în acest mod posibilă asimilarea tuturor
elementelor epice, cu sugerarea abilă a celor care lipsesc, prin reducerea sau
contopirea scenelor descrise de romancier… Blestemul pământului,
Blestemul iubirii se defineşte astfel ca un film de caractere şi de
comportamente, pe fundalul cărora mecanismul devenirilor sociale capătă un
plus de transparenţă…
Un câştig net pentru statutul regizoral al lui Mircea Mureşan îl
constituie scenele mai puţin spectaculoase, în care el a reuşit să depăşească o
anume corectitudine, surprinzând notele de subtext ale unei ambiguităţi
grave - cum e întâlnirea Anei cu tatăl, în poartă, admirabil susţinută de Ioana
Crăciunescu şi Petre Gheorghiu, cu sugestia fină, nebănuită a unei umanităţi
tandre a personajelor, şi cum sunt secvenţele care se eliberează din
încorsetare, făcând să vibreze totuşi, în imaginile lui Ion Marinescu, o undă
secretă de patetism: naşterea pe câmp sau întâlnirile de la piua rurală.”
În încheierea prezentării, Virgil Şerbu Cisteianu, a anunţat că marele
regizor şi professor Mircea Mureşan a transmis un mesaj filmat
organizatorilor acestui Festival. Mesajuil a fost filmt tot de Fundaţia Daci
liberi şi nemuritori din Bucureşti graţie domnului Radu Găină secretar al
DNL şi Claudiu Petringenaru de la TVR doi, acasă la regizor.
După ascultarea mesajului spectatorii au izbucnit în ropote de
aplauze minute în şir. În numele organizatorilor a mulţumit maestrului
Mircea Mureşan pentru extraordinar de plăcuta surpriză oferită
patricipanţilor la această a zecea ediţie a festivalului prof dr. Dorel Cosma,
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directorul centrului cultutral biatriţean şi organizatorul de un deceniu al
acestui Festival, omul suflet al culturii bistriţene, oferind marelui regizor o
Diplomă de excelenţă. Filmul a rulat pe ecran mare în prezenţa a peste 250
de spectaori care timp de aproape 4 ore l-au urmărit cu sufletul la gură.
În zilele următoare au urmat alte manifestări culturale urmate, seară
de seară, de prezentarea unor piese de teatru de către actori valoroşi ai
teatrelor din Baia Mare, Tg. Mureş, Bacău, Teatrul evreiesc din Bucureşti.
Pe toată durata Festivalului invitaţii albaiulieni au fost primiţi şi
priviţi cu multă simpatie revenindu – l e rolul de a deschide manifestările în
fiecare zi.
În zilele următoare, a fost vizitată expoziţia de fotografii ,, Liviu
Rebreanu” deschisă la Galeria de artă ,, Casa cu lei” (joi 27 noiembrie).
Vineri 28 noiembrie în aceiaşi locaţie au fost prezentate de către conducătorii
delegaţiilor revistele. Deschiderea prezentărilor a fost făcută de scriitorul
Virgil Şerbu Cisteianu, care a făcut un istoric al revistei Gând Românesc,
apreciat cu aplauze de cei prezenţi. A urmat apoi prezentarea revistelor
Tribuna şi Steaua de la Cluj-Napoca, făcută de scriitorul Cornel Udrea,
Ardealul literar, prezentată de Mariana Pândaru- Bârgău, Algoritm literar
care apare la Călan, prezentată de scriitorul Silviu Guga, Citadela de la Satu
Mare prezentată de Aurel Pop, Conexiuni editată de centrul cultural
bistriţeran, prezentată de Elena M. Câmpan şi revista Universităţii Alma
Mater din Sibiu şi Lumină lină din USA prezentate de Anca Sârghie. Au mai
fost invitaţi la festival şi conducătorii revistelor Bucureştiul literar , Vatra
veche, Convorbiri literare şi Destine literare dar nu au onorat invitaţia.

Aspecte din timpul prezentării revistelor

Sâmbătă 29 noiembrie, tot în aceiaşi locaţie, au avut loc lansările de carte
organizate într-un mod pe cât de original pe atât de surprinzător şi plăcut.
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Înaintea prezentării cărţilor, fiecare autor a trebuit să vorbească ceva, despre
opera lui Liviu Rebreanu. Şi de această dată onoarea de a începe prezentarea
cărţilor, a revenit scriitorului Virgil Şerbu Cisteianu care în scurta sa
alocuţiune a vorbit despre Liviu Rebreanu şi Basarabia, aspect mai puţin
cunoscut de asistenţa prezentă, apoi a prezentat cărţile sale; Adevărul despre
viaţa şi moartea lui Nichita Stănescu, Din lirica feminină a Basarabiei, La
nunta Zamfirei şi volumul de versuri Chemarea icoanei, bucurându-se de
mult interes din partea auditoriului. Au urmat apoi alte prezentări de carte de
către; Anca Sârghie, Menuţ Maximinian, Victor Ştir, Elena M. Câmpan,
Mariana Pândaru Bârgău, Victoria Covalciuc, Silviu Guga, Cornel Udrea,
Dorel Cosma, Gheorghe Mizgan, etc.
Duminică 30 noiembrie a fost o zi dedicată în exclusivitate scriitorilor de
peste hotare: Iskra Eneva Georghieva şi Manuela Simionova-Bulgaria; Yury
Charnyakevici – Belarus; Joel Conte – Franţa; Afif Shiewet – Israel;
Veronica Vladei şi Serghi Terenti – Basarabia; Yang Zhaoyu – China.
Scriitorul Virgil Şerbu Cisteianu, a avut întâlniri cu poetul francez Joel
Conte şi cu poetul chinez Yang Zhaoyu – de la Institutul Confucius din
Braşov. În cadrul discuţiilor s-a stabilit o colaborare între poeţii din cele
două ţări şi poeţi ai revistei Gând Românesc, urmând să fie tipărite în ediţie
bilingvă o antologie de poezie cuprinzând câte 10 poeţi din fiecare ţară.
Reporter

În fotografie: participanţii la festival
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ION CREŢU

Ion Crețu a fost un intelectual pe cât de modest, pe atât de hăruit. A scris
poezie, proză și a publicat critică literară, fiind un traducător valoros,
membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti – Traduceri
Literare. Spre sfârșitul vieții s-a retras la Alba Iulia, unde și-a continuat
activitatea creatoare, publicând în ultimul an al vieții un volum de poezie,
după ce a tradus mulți poeți, o carte ce a constituit un fel de testament al său.
Câteva repere din existența sa:
S-a născut în 1942 în localitatea Bărbulețu, jud. Dâmbovița.
Liceul la Școala Medie Mixtă numărul 1 din Alba Iulia, după care
devine licențiat al ”Universității Babeș-Bolyai“ din Cluj, secția francezăromână (1965). Din 1967 lucrează la Editura Meridiane. După 1990
activează la Fundaţia Culturală Română.
Debutează cu versuri în 1980 în revista timișoreană Orizont.
Colaborează
la:
România
literară, Contemporanul, Steaua, Cahiers
Roumains de Litterature Comparée etc. În perioada 1996-2006 a avut o
rubrică permanentă pe teme de literatură universală în revista Luceafărul. A
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publicat poezii, articole de critică literară și traduceri din literaturile
franceză, engleză și spaniolă. În ultima perioadă a colaborat cu eseuri la
revista Cultura.
Operă:
1. Critică literară: Viciu nepedepsit, Editura Echim, 2002 (Premiul
Laurențiu Ulici); Lecturi de serviciu, EMLR, 2009.
2. Proză: Călătorul, roman, Editura Cartea Românească, 2009.
3. Poezie: Testament, versuri din două lumi, Editura Grinta ClujNapoca, 2014
4. Traduceri: Ioan Es. Pop, Rugăciunea de antracit / The Anthracite
Prayer, Editura ICR, 2004 (ediție bilingvă); Ioan Es. Pop, Lumile livide /
The Livid Worlds, Editura ICR, 2004 (ediție bilingvă); Fabrice Pataut,
Biblioteca din Alexandria, Editura ICR, 2006 (traducere din franceză);Felix
de Azua, Povestea unui idiot spusă de el însuși, Editura Polirom, 2006
(traducere din spaniolă); Jonathan Frazer, Al 27–lea oraș, Editura Polirom,
2007 (traducere din engleză); Dark, Proiect sub egida Muzeului
Literaturii Române, 2007 (ediție bilingvă); Henry de Montherlant,
Carnete, Joacă-te cu această țărână, cu toate focurile stinse, Editura ICR,
2011,- împreună cu Ileana Cantuniari și Irina Mavrodin (traducere din
franceză).
Stingerea din viață a lui Ion Crețu, 16 noiembrie 2014, reprezintă o
pierdere reală pentru viața literară din România. Este înmormântat la Alba
Iulia.

Maria Octavian Pavnotescu

S-a născut în 7 iunie 1934 la Gura Ocniței, absolvind Liceul Comercial
din Arad în 1952. A dorit să urmeze Literele, dar originea socială
„nesănătoasă a împiedicat-o fiind admisă la Facultatea de istorie din
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București, și după un an în paralel, a urmat și secția de limba și literatura
română a Facultății de Filologie, absolvită în 1957. N-a fost reținută la
Facultate, cum se preconiza, fiind respinsă tot datorită dosarului (origine
burgheză și căsătoria cu un fiu de preot). Și-a început lunga carieră în
învățământ, repartizată întâi la Liceul din Găiești și după 2 ani transferată în
București, la Liceul nr. 27, apoi, pentru aproape treizeci de ani (1969-1997)
la Colegiul Național Sf. Sava a predat limba și literatura română și literatura
universală. În 1976 și-a susținut doctoratul condus de prof. Dumitru Micu,
cu teza: Direcții în poezia actuală, publicată în 1977. Și după 1997 a rămas
aproape de învățământ, având cursuri la Facultatea de Teologie, la un Liceu
particular și la Liceul Grigore Moisil (aflat aproape de domiciliul propriu).
A fost o profesoară de excepție, profesând peste o jumătate de secol,
trecându-i prin mână, dar mai ales pe sub ochii generoși și sufletul mare, zeci
de generații de adolescenți, mii de tineri, ajunși în viață oameni de excepție
în știință, cultură, artă, politică, performând în ţară și pe meridianele lumii ca
matematicieni, fizicieni, chimiști, medici, scriitori, artiști, regizori, pe care ia modelat, ajutându-i să-și descopere vocația: „i-am convins că trebuie să
citească. Încurajam introspecția, îi ajutam să înțeleagă că, numai analizând
ajung la soluții... depășeam programa, dezvăluindu-le existența
proustienilor români. Intuiția formată la orele de poezie i-a ajutat să pună
diagnostice, pe matematicieni să emită judecăți de valoare în alte profesii.
De aceea îi iubeam pe toți, din serii și clase diferite și eram fericită, deși
tonuri elegiace mă înconjurase din cauza unor nemulțumiri care se adunau.
Scrutam totuși întunericul căutând liniile de portret ale fiecăruia, dintre cei
care m-au bucurat și mi-au luminat ființa” (Viața ca reprezentare, p. 145).
Este mărturia de credință a unui magistru autentic, care pentru generații de
discipoli a elaborat manuale de limba și literatura română, pentru clasele a
X-a, a XI-a și a XII-a, în ediții diverse: 1980, 1983-1993, 1996, îndrumare
nu numai pentru elevi, ci și pentru promoții numeroase de cadre didactice la
început de carieră.
A publicat sinteze didactice: Dosar de lectură – Bacalaureat, dar și
volume de critică și istorie literară: O istorie a poeziei românești, Istoria
prozei și a dramaturgiei românești de valoare incontestabilă, vădind apetența
pentru toate genurile literare, vocația critică și de dascăl de literatura română.
Cărțile sale confirmă abundența informației, autenticul spirit enciclopedic în
ce privește istoria modernă și contemporană a literaturii române, rigoare
critică și pertinentă argumentativă, capacitate analitică, fiind pregătite prin
colaborări cu cronici la reviste literare: Contemporanul, România literară,
Convorbiri literare, Viața românească, Gând românesc.
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Profesoara de excepție a fost dublată de creatorul de vocație, scriitor
poliedric: critic și istoric literar, prozator și mai ales poet, debutând în 1960
cu un volum de „Poezii” și adăugând prin vreme: Paradis Arhaic 1969,
Anotimp 1977, Galeria cu antichități 2013.
Singurul roman „Viața ca reprezentare”, Ed. Junimea Iași, 2012 se
circumscria prin „elementele biografice, prezentarea realității interioare,
însemnările zilnice într-un spațiu și timp” (p. 6) creației de frontieră, prin
cele 13 scrisori cu țel terapeutic (opera calma „disperările”) în care
„Himere se țineau lanț și mă tulburau nespus până m-am rătăcit cu
desăvârșire. Am devenit o reprezentare a mea. Disimulam cu distincție întrun scenariu revelator pentru noua mea viață” (p. 8). Ideea „vieții ca
reprezentare, mai mult sau mai puțin verosimilă” este obsedantă în romanul
epistolar, „Jurnal epicizat în care se îmbină proiecțiile minții și cele ale
sentimentelor, ca semne ale unor stări care au fost”, bildungsroman ce
figurează formarea protagonistei printr-o biografie ca un poem al vârstelor:
copilăria și adolescența dominate de necruțătoarea poliomelită cu sechelele
ei pentru toată viața, tinerețea fără darul iubirii, dar suplinită de harul
profesorilor, generozitatea atâtor colegi și prieteni, printre care trona Nichita
Stănescu, familista devotată cu fiică de excepție – Roxana și nepoata Arina
și profesoratul la celebrul Colegiu Sf. Sava, unde pedagogul i-a sporit
prestigiul urmărind cum „Cartea și ideea românească urcă scara de
marmură a paltului culturii naționale” (p. 145). Poeta debutase devreme, se
afirmase cu o lirică subiectivă, pentru care creația este confesiune prin care
stă de vorbă cu ea însăși, cu propriul suflet, cu Dumnezeu, de la care are
harul, înscriindu-se neomodernismului de care era legată prin naștere,
formare și convingeri estetice, aparținând generației deceniului '70 cu
Nichita Stănescu, Nicolae Labiș, Emil Brumaru, Mircea Ciobanul, dar
asimilând elemente din marea poezie inter și postbelică, deprinzând lecția lui
Lucian Blaga, Ion Barbu, Alexandru Philippide și, firește, Eminescu.
„Galeria cu antichități” este fructul copt în amurgul toamnei încărcat de
reverii, fantazări nostalgice, meditații melancolice pe marginea timpului ce
face ființa să alunece ireversibil spre neant. În Marea Călătorie are ca vehicol
memoria și visul și ca suport reflexiv existența proprie și cultura, literatura
universală, filosofia ce imprimă versului vibrație, incantație psaltică, caracter
de rugăciune, de cântec șoptit în amurg.
S-a stins din viață în 28 aprilie 2014, cu patruzeci zile înainte de a
împlini vârsta de 80 de ani lăsând în posteritate imaginea profesorului
exemplar, a creatorului cu har a modelului autentic, de care lumea noastră are
atâta nevoie.
Ironim Muntean
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MARIA OCTAVIAN PAVNOTESCU

Efecte de regie
Nu mai sunt demult, iată!
De la o vreme punţile au dispărut,
Acolo unde marginile lor s-au dislocat
în absolut.
Aş fi căzut în dreapta mea şi în stânga mea,
În apă sau în prăpastie... tot una!
De aceea m-am oprit şi aştept la porţile împărăţiei,
ca întotdeauna,
să fiu primită, să-l văd pe rege
şi pe regina chinuită şi ea, în a zăbovi.
Formă tristă de a fi.
Înainte de-a muri, am mai sta.
Şi aşa se depersonalizează poezia
ce să să mai vorbim despre noi?
Când s-a spus tot,
s-au scris atâtea cărţi, hărţi cu destine
cu drumuri de apă şi pământ,
divine căi spre cerul mort.

Pudoare
Ce închipuirepoartă oglinda astăzi,
ce închegare gata săse spargă,
ce risipire prin ani!
Ce distrugere cumplită,
şi nesăbuinţă?
Treci neobservat de nimeni
care că te oprească.
Treci mai departe,
Obsedat de punţile tot mai subţiri;
Nu mai privi, în adâncul opglinzii
au rămas doar grinzi.
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***
Răcoare şi larmă de vânt
coboară aerul pe pământ.
Mişcarea clatină
miere şi patimă.
Graţie, miraculoasă făptură
culori peste sâni şi zgură.
S-a răsfrânt crinul la picior
şi mirosul mă-ngroapă uşor.
Muzica de sfere leagănă iarbă şi flori.
Niciodată nu te-ai gândit
c-ai să mori?!
***
Dacă rămâneam acasă,
scriam altfel de poezie!
În lumina de sidef
trecea regina
pregătită pentru nuntă;
gravă îşi urma gândul
greu de zăpezi şi de gheţarii
veniţi de la pol, peste fluvii şi nori.
Mărgele colorate, flori sacre
stau mărturie în dimensiuni înalte,
celelalte au coborât în adânc de ape.
Vine o vreme când cobori în fântână
să alegi izvorul de otravă,
tinereţea de vremea bătrână.
Dumnezeu a aprins luna nouă
şi a umplut câmpia cu rouă.
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