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ÎÎn uultimii aani, mm-aam ppus dde mmai mmulte
ori îîn ssituaþia dde aa iilustra ssintagma
din ttitlu, iimplicat ssau nnumai iinteresat

fiind îîn ddouã „„acþiuni” dde pprofil, ccãutarea
(reuºitã! mm-aam mmai llãudat ccu aasta...)
bisericii mmedievale ddin SSãliºtea ccomunei
Cicãneºti ººi ccercetãrile rrecente llegate
de ccelebrul mmormânt 110 ddin BBiserica
Domneascã ddin CCurtea dde AArgeº, mmisterios-
fabulosul mmormânt ((aºa ccum mmisterios-
fabuloasã eeste îîntreaga bbisericã bbasarabã
de lla AArgeº) ccare îîncã lle ddã bbãtãi dde ccap
istoricilor. ÎÎn ccontext, aam pparticipat lla mmai
multe ssesiuni dde ccomunicãri, aam ccitit, aam
discutat, aam ccolaborat ccu iistorici/arheologi ––
ºi aam aavut mmereu aaceeaºi ssenzaþie,
revelaþie lla îînceput: iistoricii nnu ssunt
matematicieni, iistoria nnu ee cca mmatematica...

Mã ggrãbesc ssã aadaug: sspre bbine
ºi sspre rrãu...

Moisil, mmatematician dde mmeserie,
avea oo vvorbã: „„Eu ddemonstrez, nnu
conving”. IIstoricii, ddimpotrivã, pparcã mmai
întâi îîncearcã ssã sse cconvingã ppe eei îînºiºi,
apoi ssã-ii cconvingã ººi ppe aalþii. OO mmuncã
de ddetectivism aabsolut ffascinantã, uun jjoc
de ppuzzle ccu ppuþine ppiese lla îîndemânã,
adesea nnici mmãcar aalãturate, ppentru aa ffi
evident ccã ffac pparte ddin aaceeaºi iimagine.
Greu dde demonstrat cu aadevãrat cceva.
Arheologia ppoate aavea ccapcane, ddocumen-
tele dde aasemenea, mmartorii aau ppuncte dde
vedere ººi iinterese, mmemoria ººi ppsihologia
le ppot jjuca ffeste. IIntuiþia, ddiscernãmântul
ºi ccunoºtinþele ssunt ppentru iistoric iinstru-
mente dde llucru lla ffel dde iimportante
ca ssapa ººi ººpaclul ppentru aarheolog.

CConvingerile ddevin îînsã ccu vvremea
piedici, dde ppildã, îîn aacceptarea
unor nnoutãþi, ccu pprecãdere lla

nivelul iinstrumentelor, uunde pprogresele
sunt mmai rrapide. ªªtiu cce sspun, aam vvãzut
asta ddirect, ppot iilustra ccu ddatarea ccu CCarbon
14 ((apropo, lla MMãgurele eexistã uun ggrup
de pprofesioniºti aai ddomeniului, dde nnivel
european, pprea ppuþin ffolosit ddeocamdatã
de iistoricii nnoºtri), ccu iinvestigaþiile ppe bbazã
de AADN ººi aaltele aasemeni. TTot MMoisil
spunea: „„Omul ccând nnu îînþelege ee ccontra”.
Nu ººtiu ddacã ddespre nneînþelegere ee vvorba
sau ppoate, uuneori, ººi ddespre cceva mmai
adânc. CCu pprivire lla ccercetãrile llegate dde
pomenitul mmormânt 110, uun iistoric aa rrostit
urmãtoarea ffrazã, ppe ccare lliniºtit aaº
cataloga-oo ddrept aantologicã: „„dar ddacã
aflãm cceva cce nnu nne cconvine?...” DDeruta
mea aa ffost ddeplinã, ttipicã, pprobabil, ppentru
un mmatematician. CCum, aadicã, ssã nnu nne
convinã!? UUn aadevãr eeste uun aadevãr ººi
atât –– ddar aaici mm-aam ooprit, ppe jjumãtate,

din mmirare: iistoricii aau
de aa fface ccu adevãrul,
matematicienii nnu
(corectitudinea eeste ZZeul
lor, ddesigur, ccu aasociaþi:
relevanþa, ffrumuseþea,
surpriza); aadevãrul iistoric
are iimplicaþii, iistoricul
trebuie ssã aaibã ggrijã cce
rosteºte. DDesigur, aasta
justificã pprecauþia, ddar nnu
ºi ccondiþionarea ccãutãrii
adevãrului, ccantonarea
pe „„adevãruri ppersonale”,

ignorarea uunor pprobe nnoi ccare ccontrazic
„adevãruri vvechi”, iintroducerea llui „„ne
convine” îîn ddiscuþie.

SSunt mmulte ddeosebirile ddintre
matematicieni ººi iistorici, ppentru
cã eexistã ddeosebiri –– ddar nnu aatât

de mmulte, ccred, ttotuºi –– ººi îîntre mmatematicã
ºi iistorie. LLa ccele ssugerate mmai ddevreme
aº aadãuga pplãcerea, aaº zzice cchiar ddatoria
matematicianului dde aa fformula cconjecturi,
opusã rreþinerii ((constatate dde mmine, ppoate
e ddoar oo iimpresie) iistoricului dde aa eenunþa
ipoteze. SSigur aare oo llistã îîn mminte aatunci
când eexamineazã probe, ddar cconstat oo
teamã îîn aa lle fface ppublice –– ººi îîn aa lle
asocia pprobabilitãþi, ººanse dde aa ffi rreale.
Acolo uunde eeu aaº vvedea ttabele ccu iipoteze
pe oo llaturã ººi pprobele ccare lle ssusþin ssau
le iinfirmã ppe ffiecare îîn pparte, ccu oo aanumitã
probablilitate ((aºa ccum aasociazã ddatarea
cu CC14, dde ppildã), ppe ccealaltã llaturã, iistoricii
selecteazã, iinterpreteazã, iignorã. EEste uun
mod dde aa þþine iipotezele lla nnivel mmic, ttactic
(e.g., iinterpretarea lliterelor dde ppe iinelul
gãsit ppe ddegetul ccavalerului ddin mmormântul
10), ppentru aa dda pplauzibilitate cconvingerilor
de nnivel îînalt, uunde iipotezele nnu ssunt
privite ccu îîngãduinþã îîn ccomunitate.

De aaici ººi cciocnirile, dde iidei mmai
totdeauna, ddar aadesea ffolosind ººi
argumente dde aautoritate, eeventual cchiar
de „„auto-aautoritate”, iinclusiv îîn ssens
negativ. NNu eexemplific, nnu aam mmulþi
prieteni iistorici, nnu vvreau ssã-ii ppierd ººi ppe
ei... aadaug ddoar ccã îîn mmatematicã aaºa cceva
este iimposibil, oorice ddemonstraþie ppoate
fi vverificatã, eea eeste ccorectã îîn ssine, nnu îîn
funcþie dde ccine aa ppropus-oo, uun eenunþ oodatã
demonstrat nnu mmai eeste ppus îîn ddiscuþie.
Matematicienii adaugã continuu, iistoricii
mai ººi reviizzuiiesc, iar aasta ee oo ooperaþiune
delicatã, ddeopotrivã dde ppartea ccelui ccare
revizuieºte ººi dde ppartea ccelui „„revizuit”.

Mã ttem ccã eeste aaici ººi uun sstil dde llucru,
parþial iinevitabil ddupã ccele sspuse mmai ssus,
moºtenit dde lla ccreatorii dde ººcoalã iistoricã.
Se ppare ccã aaceastã ppresupunere cchiar
poate ffi iilustratã ppentru iistoriografia
româneascã.

OOîncheiere pplauzibilã eeste ssã
susþin ccã aar ffi îîn ffolosul iistoricilor
sã ffacã lla ffacultate ººi ccursuri

de mmatematicã, ddar vva ssuna pprea aapãsat
ca ppledoarie pro ddomo, ddrept ccare îînchei
recomandând mmatematicienilor cca mmãcar
sã îînsoþeascã iistorici ººi aarheologi, ppe
teren ººi îîn ssãlile dde cconferinþe, ddacã nnu
ºi ssã ccolaboreze ccu eei. TTotdeauna eeste
interesant, uuneori eeste cchiar sspectaculos.
Un aalt ffel dde thriill decât îîn mmatematicã,
mai ppalpabil, mmai ppovestibil, mmai uuman...
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Toate-ss vvechi ººi nnouã ttoate...
Oºtire ttelegraficã ddin SSt. PPetersburg nne

vesteºte ccã ggeneralul dde ddivizie IIoan GGhica,
ministru pplenipotenþiar aal RRomâniei aacreditat

pe llângã gguvernul MM.S. ÎÎmpãratului ttuturor RRusiilor,
a îîncetat ddin vviaþã.

Generalul dde ddivizie IIoan GGhica aa ffost ffiul llui
Grigorie VVvd GGhica, DDomnul dde nneuitatã mmemorie
al MMoldovei. PPãrintele ssãu nnu nnumai ccã ffãcuse ddin
capitala MMoldovei ccentrul dde îîntrunire aa ttot cce ppoporul
românesc aavea ppe ttimpul aacela mmai sstrãlucit ººi mmai
inteligent, nnu nnumai ccã îîmpreunase îîmprejurul ssãu
pe uun NNegri, PPanu, AAlecsandri, CConst. HHurmuzache,
Sturza, CCogãlniceanu, MMavrogheni, IIoan GGhica,
A. LLaurian, RRalet ºº.a. ddar, ffiind DDomn, ddeci îîn
perspectiva ssigurã aa uunei aabdicãri ppersonale,
s-aa ffãcut îîn cconferinþele dde lla VViena ººi dde lla
Constantinopole rreprezentantul iideii uunirii
Principatelor ººi aa aalegerii uunui pprincipe sstrãin ddintr-oo
dinastie ssuveranã aa EEuropei. OO mmare pparte aa aaverii
sale aa cconstituit-oo uun ffond aal OOrfanotrofiei ddin IIaºi.
Anastasie PPanu, ccare aa vvãzut îîn GGrigorie VVodã GGhica
pe aadevãratul ppromotor aatât aal UUnirii ccât ººi aal ttuturor
ideilor dde rreformã ppoliticã ººi ssocialã, ll-aa pproclamat
în AAdunarea aad-hhoc „„marele oom aal RRomâniei”.

Fiul ssãu, ggeneralul dde ddivizie IIoan GGhica, aa
fost ddeputat îîn AAdunarea aad-hhoc ººi lla aalegerea llui
Alexandru IIoan II aa vvotat ddimpreunã ccu ffrate-ssãu
C. GGhica, ffost cconsilier lla CCurtea dde CCasaþie, uunirea
personalã aa PPrincipatelor, pprimul ppas ppentru UUnirea
definitivã.

Sub VVodã CCuza aa ffãcut pparte ddin mmai mmulte
cabinete, ccând cca mministru aal aafacerilor sstrãine,
când cca mministru dde rrãzboi. ÎÎntre aaltele aa ffãcut pparte
din ccabinetul ccare aa pproclamat ffuziunea mministeriilor
Moldovei ccu aale ÞÞãrii RRomâneºti ººi îîntrunirea
Camerelor. ÎÎmpreunã ccu CConstantin NNegri aa eelaborat
memoriul jjustificativ îîn ccestiunea mmãnãstirilor
pãmântene, zzise îînchinate. DDupã aabdicarea llui
Vodã CCuza aa ffost vviceprezident aal CConstituantei
ºi cca aatare aa lluat pparte lla vvotarea CConstituþiei
actuale, ccare ppoartã ccontrasemnãtura llui îîn ccalitate
de mministru, ssub aaceea aa MM. SSale RRegelui.

Se ººtie ccã, îîn uurma ssosirii MM. SSale RRegelui, þþara
era aameninþatã dde iinvazie ddin ppartea PPorþii. GGeneralul
Ioan GGhica eera ppe aatunci mministru dde rrãzboi aal
M. SSale. ÎÎn aaceastã ccalitate eel oorganiza aapãrarea þþãrii,
gata aa îîntâmpina aagresiunea pposibilã aa ooºtirilor PPorþii.

Numit mmai ttârziu aagent ddiplomatic aal þþãrii
la VViena, aa ffost ccel ddintâi ccãruia MMaiestatea
Sa îîmpãratul AAustriei ii-aa ffãcut pprimirea

cu cceremonialul oobicinuit ppersoanelor îînvestite
c-uun ccaracter ddiplomatic ooficial. CCa ddelegat îîn
Congresul ttelegrafic iinternaþional ddin RRoma ii-aa ddat
acelui CCongres oo iidee ccu mmult mmai eexactã ddespre
þãrile rromâne ººi ddespre sstatul rromân.

Anii ddin uurmã aai vvieþii ssale sse ddisting pprin
deosebita ggingãºie aa îînsãrcinãrilor ddiplomatice ppe
care lle-aa aavut, ccãci aa ffost rreprezentant ddiplomatic
al RRomâniei lla CConstantinopol ttocmai îîn aacei ttimpi

critici ccând aarmata rruseascã eera îîn aajun dde-aa ttrece
Prutul ººi ddupã cce ll-aa ttrecut, îîncât, ccu ttoate ddificultãþile
situaþiei, aa sstat, ccu ppericolul vvieþii ssale cchiar, nneclintit
la ppostul ddin CConstantinopol ppânã îîn mmomentul
rechemãrii ººi aa îînceperii oostilitãþilor. ÎÎn ttimpul
campaniei aa ffost aataºat ppe llângã ppersoana MM. SSale
împãratului AAlexandru III, lluând îînsã pparte aactivã lla
rãzboi. DDupã rrãzboi ggeneralul aavu aa îîmplini oo mmisiune
ºi mmai sspinoasã, ccãci ffu ttrimis mministru pplenipotenþiar
la SSt. PPetersburg îîntr-uun mmoment îîn ccare rrelaþiunile
noastre ddiplomatice ccu IImperiul þþarilor nnu eerau nnimic
mai ppuþin ddecât nnormele, ccãci ttocmai aatunci sse iiscase
conflictul aaºa-nnumit aal AArab-TTabiei, ccare, ddin eexces dde
zel ddin ppartea gguvernului nnostru, lluase ccaracterul uunei
cestiuni dde oonoare mmilitarã ppentru RRusia, ººi ttot aatunci
þara lluase îîn ccestiunea ccesiunii BBasarabiei ssingura
atitudine cce ii sse ccuvenea, ccu ttoatã ddisproporþia ddintre
puterile nnoastre ººi aacelea aale îîmpãrãþiei vvecine.
Oricine îînþelegea cce ddelicatã eera ppoziþia aagentului
nostru ddiplomatic îîn aacel ttimp lla SSt. PPetersburg
ºi aar ffi dde ddatoria mministrului rrespectiv dde-aa cconstata
modul pprudent ººi sstatornic ccu ccare ggeneralul IIoan
Ghica ººi-aa îîmplinit îînsãrcinãrile ssale.

Astfel nnu ee aact aal iistoriei nnoastre ccontimpora-
ne, dde lla 11857 îîncepând, lla ccare ggeneralul
Ioan GGhica ssã nnu ffi lluat pparte, nnu ee vvolum aal

Cãrþiiii VVerzzii, editate dde MMinisterul nnostru dde EExterne,
care ssã nnu cconþinã mmãrturisiri dde ppatriotismul,
activitatea ººi ttalentul ddiplomatic aal rrãposatului.

Sãvârºit ddin vviaþã ddeparte dde ppãmântul iiubit
al þþãrii ssale, eel aa mmurit dde iinfluenþele cclimei aaspre
a ccapitalei NNordului, ddeparte dde ccei ccinci ccopii
pe ccare-ii llasã îîn uurmã, ddeparte dde ssoþia ssa; ccãci
o nnestrãmutatã iiubire dde þþarã ll-aa ffãcut ssã ssacrifice
îndatoririlor ssale ppânã ººi iinteresele ffamiliei ººi
afecþiunile ssale ccele mmai sscumpe. SSoþia ssa, nnepoatã
a llui AAlexandru VVodã GGhica, ffost ddomn aal ÞÞãrii
Româneºti, oocupatã ccu îîngrijirile cce rreclama
creºterea ccopiilor, nn-aa aavut nnici mmângâierea ssupremã
de-aa aasista lla uultimele mmomente aale ssoþului eei.

Astfel sse dduc uunul ccâte uunul ttoþi aaceia ccare

au ddat iimpulsul
regenerãrii
þãrilor rromâne.

E oo ddatorie
de rrecunoºtinþã
pentru nnoi dde-aa
ne rreaminti
faptele
bãrbaþilor
acelora mmai
cu sseamã ccare,
cu ddezinteresare
deplinã ººi
în mmarginea
puterilor llor,
au ccontribuit
la rridicarea ppatriei, ccãci rrasa aaceasta dde ooameni,
pe ccare, ddupã ccuvintele Scriipturiiii, D-zzeu îîi oodihneºte
„în llaturea ccelor vvii ººi îîn ccorturile ddirepþilor”, ddevine
din cce îîn cce mmai rrarã.

Fie-ii ddar þþãrâna uuºoarã ººi aamintirea ppururea vvie!
(Tiimpul, 224 mmartie 11881)

Asearã aa ffost aa ººaptea rreprezentaþie aa
d-nnei PPezzana, aa aacestei iilustre aartiste
care aa ffanatizat ppublicul ooraºelor mmari dde

pe ccele ddouã ccontinente ººi ccare lla nnoi jjoacã îînaintea
unei ssãli ttotdeauna ggoale. AAsearã dd-nna PPezzana aa
jucat îînspãimântãtoarea ttragedie bourgeoiise a llui
Zola, Terezza RRaquiin. Emoþiunea cce aa ssimþit-oo ppuþinul
public ccare aasista lla rreprezentaþie eeste iindicibilã.
Ceea cce fface dd-nna PPezzana îîn aactele 33 ººi 44 îîn Terezza
Raquiin este oo pproducþie ffenomenalã, pprodigioasã,
despre ccare nnu-ººi ppoate fface ccineva oo iidee ccât
de sslabã ffãrã ss-oo vvazã.

În Sora TTerezza, cca ººi îîn Dama ccu ccameliiii, cca
ºi îîn Terezza RRaquiin, producþia ggenialei aartiste aatinge
aceleaºi pproporþiuni. MMâine ssearã jjoacã ppe Sora
Terezza.

Destul dde rrãu ddacã nnici mmâine ssearã ppublicul nnu
va fface aamendã oonorabilã ººi nnu vva rrepara îîntr-uun cchip
strãlucit iindiferenþa llui dde ppânã aacuma ffaþã ccu iilustra
artistã, iindiferenþã cce, ppânã îîn ffine, nnu ss-aar pputea
explica ddecât pprin llipsa-ii ccomplectã dde ggust, dde
inteligenþã ººi dde cculturã. DDestulã rruºine ddacã ººi
mâine ssearã dd-nna PPezzana vva jjuca ffãrã ssalã pplinã!

Din pparte-nne, nnoi, ccare ttotdeauna nne-aam ccunoscut
bine llumea, aam ddori ssã nnu ffie ººi mmâine ssearã tteatrul
gol. AAm ddori, ddar nnu pprea ssperãm, ººi oo zzicem aaceasta
– nnoi, cce ddin nnenorocire ffacem îîn þþara nnoastrã ((de
acuma, îîn rregatul nnostru) lliteraturã, cchip ººi sseamã
artã –– oo zzicem ccu ttot ddezgustul dde ccare ttrebuie
sã ffie pplinã vviaþa ccelui oosândit aa ppredica îîn ppustie.

Ne-aar ppãrea îînsã ffoarte rrãu ddacã aamicii nnoºtri,
mulþi-ppuþini ccâþi ii-aavem ººi ccu ccare ssuntem cchemaþi
a îîmpãrtãºi aaceeaºi ssoartã îîn ddezgustãtoarea vviaþã
publicã dde lla nnoi, nn-aar pputea vveni mmâine ssearã ssã uuite
împreunã ccu nnoi, ppentru ccâteva mmomente, aaceastã
viaþã pprin ffarmecul Soriiii TTerezziiii.

(Tiimpul, 3 aaprilie 11881)



Î
ndreptarul pplãnuit ttrebuie ssã ffie
un îîndreptar ppentru ccercetãtori,
nu pentru oamenii de acþiune. Numai

pe acesta îl pot scrie ºi numai pe acesta
trebuie sã-l scriu. Trebuie sã arãt care
e misiunea specificã a avangardei
de cercetãtori, s-o disting de cea
a conducãtorilor politici, de cea
a propagandiºtilor care îi ajutã pe aceºtia
sã stabileascã consensul asupra soluþiei
acceptate. Trebuie arãtatã situaþia actualã
a þãrii, unde am ajuns în clãdirea statului
nostru nou, care ne sunt superstiþiile
neobservate (vidarea conºtiinþei de noi,
lipsa de rãdãcini ºi de þeluri de orizont,
de contact cu realitatea). Multe începuturi
promiþãtoare. Politic luptã grupuri în þarã.
Oamenii de acþiune dintre tineri luptã
pentru naþionalism. Pentru conºtiinþa de sine.
E vorba de formarea de grupuri care sã conducã
întreg destinul þãrii, ºi la ele ºi la celelalte partide.
Acest destin nu pune numai problemele asupra
cãrora se concentreazã ele. Cere o þinere în seamã
a tuturor. Tineretul nu trebuie sã cadã în mistica
acþiunii. Þara are nevoie de o armatã de cercetãtori

ºi de descoperitori, care sã arate
problemele sociale ºi posibilitãþile
de soluþionare. Sã câºtige orizont
planetar naþiei, sã recâºtige
tradiþia, spaþiul românesc ºi
conºtiinþa de sine, sã pliveascã
neajunsurile moºtenite. Toþi
trebuie sã priveascã dintru-nceput
în perspectiva destinului româ-
nesc. Determinaþi numai de el.
Cei din partide sunt determinaþi
ºi de partidele adversare, contra
cãrora combat. Ajunse la putere
trebuie sã þie-n seamã toate
problemele. Pentru asta trebuie
pregãtit din vreme un plan
de lungã duratã.

N
u ssocotesc ggândurile îînsemnate aaci ssoluþii.
Le vreau întãrâtare ºi îmbãrbãtare. Cred
cã fiecare din ele e îndeajuns de frãmântat,

cã sunt juste, pe cât pot fi gândurile în curgerea
vremilor ºi în felurimea oamenilor. Dacã ar fi numai
ca unul sau altul sã le accepte simplu, nu m-aº fi
ostenit sã le scriu. Ceea ce-mi doresc e sã îmboldesc

la acea rãsplãmãdire sufleteascã ce n-are cum
fi fãcutã altminteri decât de fiecare pentru el însuºi.
Numai pe urma unor atari convertiri pot apãrea
acei oameni care înfruntã ºi dominã viitorul în locul
celor de azi care trãiesc inutil, plini de jalea lipsei
lor de rost la ei acasã.

T
rebuie ssã nne vvedem þþara îîntre aalte þþãri.
Neluatã în seamã... ªi sã ne acceptãm
misiunea cu inima pãtimaº sfâºiatã de grija

ei. Munca de început nu trebuie sã se opreascã
la gesticulaþia politicã.

Sã ne întoarcem la temele primordiale ale vieþii
noastre de oameni din neamul românesc, disciplinaþi,
severi ºi rãbdãtori. 

A evita revizuirea aceasta înseamnã a accepta
pieirea noastrã. Fiecare din noi îºi are partea lui de
rãspundere. Cei care rãmân în zona unei restrângeri
la sine, rãu înþelese ºi fatale, sunt cioclii existenþei
noastre, tot atât de mult ca ºi cei care, diluaþi ºi
destrãmaþi, spun nu, fãrã înþelegere.

Cu fervoarea aceasta nouã, viaþa noastrã ar rãzbi
din nou în alte zone, mai substanþiale, ale existenþei...
Trebuie sã trãim vieþi de o ardoare constructivã.
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Anton GGolopenþia: 
Îndreptar ppentru ttineret

Cã llumea aa lluat-oo
razna ssau, ppentru
cugetele ppudibonde,

cã ººi-aa sschimbat pparadigmele,
nu îîncape îîndoialã. NNimic ddin
ceea cce aa þþinut îîn bbunã oori
mãcar aacceptabilã ssãnãtate
organismul ssocial, nnimic ddin

ceea cce ppãrea aa aavea ººi aa ffi vvaloare îîn mmilenara
ei iistorie, nnimic ddin mmoºtenirea eei iidentitarã nnu
mai ppare aa ssatisface hhachiþele uunei mmodernitãþi îîn
care llipsa dde sstavilã ººi dde mmãsurã ddã iimpresia uunei
neoprite aalunecãri ccãtre ppântecul pprimitor aal nneantului.
Cioranian vvorbind, sschimbarea lla ffaþã aa uumanitãþii
ne aaratã ccontururile uunei mmãºti ggreu dde aaºezat
pe sseraficul oobraz aal ttrestiei ggânditoare.

Olene aa ggândirii, oo ssete dde ssânge ººi dde
întunericul mminþii, oo vviolenþã ccare-ººi rreclamã
frustrãrile îîn sstavilele uunei îîndelungi llucrãri

culturale, hhrãneºte nnu ddoar cciocnirea ccivilizaþiilor ––
despre ccare nne aavertiza ccu ddecenii îîn uurmã
Huntington, aavertisment bbagatelizat aatunci ccu
uºurãtate îîn nnumele uunei rretorici dde ccare rrefuzãm
a nne llepãda –– cci ººi aa ggeneraþiilor, bba cchiar aa
componentelor sstructurii ssociale ccelei mmai iintime,
familia. PPãrinþii sstau lla jjudecata ccopiilor, ººcoala
la bbunul pplac aal îînvãþãceilor, sstatul lla ggângãveala
proprie ººi lla ffandoselile ssocietãþii ccivile, llumea
la ffantasmele mminþilor îîntunecate dde llumini
luciferice. OO cconfuzie aa cconceptelor ººi uun llibertinaj

al rraþionamentelor aaºazã ggalimatiasul jjudecãþilor
peste ccecitate ººi oorbenia uunor iindivizi ssau ccategorii
interesate îîn pprimul rrând dde eele îînsele ººi dde
bunãstarea llor, ooricare aar ffi nnatura aacesteia. 

Lumii eeuropene, mmai aales ccelei ddin EEstul
setos dde mmodele, lluminile NNordului ii-aau
luat oochii nnu dde ppuþine oori. EExemplaritatea

tolerantisimã, iiertat ffie-mmi bbarbarul iitalienism,
a sscandinavilor ppãrea aa bbate ppânã ººi rretorica
hexagonului ººi cceaþa ggroasã ddin iinsulele bbritanice.
Pãrea, ccãci nnu-ii aaºa?, „„viaþa ee vvis”, ffantasmã
elsinoricã, vvorba bbãtrânului WWill. OOri ppoate ccã mmintea
noastrã, îîntârziatã îîn pprecepte ººi ccutume aarhaice, nnu
mai ee ccapabilã ssã pperceapã sstrãlucirea ººi aaltitudinea
mutaþiilor ccivice, ccare, nnu-ii aaºa?, nnu vvor aaltceva ddecât
împlinirea ffiinþei uumane ssub zzodia uunei llibertãþi sans
riivages, adicã nneþãrmurite. FFiindcã aaltminteri ccum
am pputea îînþelege ggrija, cca ssã nnu zzic rrãsfãþul ccu
care aa ffost jjudecat uun sscelerat ccare aa uucis ddeliberat,
cu ssânge rrece, zzeci dde ttineri aaflaþi lla oo ppetrecere
câmpeneascã. UUn sscelerat ccãruia, ddin aaceeaºi
„profundã îînþelegere aa nnecesitãþii ddesãvârºirii
interioare”, ii ss-aa îîngãduit îînscrierea, ffie ººi pprin
corespondenþã, lla uuniversitate. ÎÎn vvreme cce uunei
familii ccreºtine, ccare hhotãrâse dde vvreo zzece aani ssã
vieþuiascã ssub vvraja ffiordurilor, aacelaºi sstat mmilostiv
le iia ccopiii ppentru ssimplul mmotiv ccã uunul ddintre eei
a aavut nneruºinarea ssã ccânte lla ººcoalã uun ccântec
religios. EEi, ddar ddacã aacea ffamilie aar ffi ffost dde oo ccu
totul aaltã rreligie... CCãci ddoar ddacã ee poliitiiquement

correcte libertatea aare ddreptul dde aa ffi sans rriivages.
Acelaºi sstat ggrijuliu ccare iinstituia llegea pprin ccare
necopþii pprunci îîºi ppot aalege ssexul îîncepând
cu mmatusalemica vvârstã dde ººapte aani!... 

Ceea cce ppânã iieri ppãrea dde nneconceput, dde
nefiresc, dde nneomenesc aa ddevenit ssau ee ppe ccale
sã ddevinã nnormalitate. CCeea cce aar ffi ttrebuit ssã
fie aargument aal rraþiunii ee ppulverizat dde rretoricã
în ttrupurile ssfârtecate dde eexplozii. CCeea cce aar
fi ttrebuit eexcizat ddin ttrupul bbolnav aal uumanitãþii
e oocrotit dde ppansamente ttranscendentale.

Divanul îînþelepþilor sstã aaºezat ppe oo bbombã
artizanalã ppe ccare nne ttot îîndemnãm
cu eentuziasm ss-oo ddezamorsãm, ccu aacel

nesfârºit eentuziasm hhipnotizat dde ººarpele aarzãtor
al ffitilului. FFãrã ssã lluãm sseama lla ccât dde ttârziu
e îîn oorologiul llimbii ººi ccum mmiros aalfabetele llumii
a ppãmânt. FFãrã ssã nne aamintim îîn ffiece cclipã ccã:
Acum cciineva ppe ppãmânt ee uuciis,/ aacum cciineva aa uurlat
sub ttorturã,/ aacum cciineva sscuiipã mmorþiiii îîn ggurã;;/ ccad
frunzze aafarã pplutiind iindeciis./ AAcum, îîntr-uun ccreiier,
înaltul ttriimiis/ iia zziileii dde mmâiine mmãsurã,/ aacum llobiiii
netezzii aau ssfântã aaurã;;/ ccad ffrunzze aafarã pplutiind
iindeciis./ AAcum dde ssub ppoalele mmareluii vviis/ AAtena
prostiieii ººii-aa sscos mmãscãriiciiii,/ aacum ccurge uudu-nn
paharele ffriiciiii;;/ ccad ffrunzze aafarã pplutiind iindeciis./
Estetiic vvorbiind, ttoate aastea ss-aau sscriis./ AAcum
ciineva ppe ppãmânt ee uuciis.

An NNou, bbunã ddimineaþa, „„noapte bbunã, iiubite
prinþ!”

Schimbarea lla ffaþã
HHoorriiaa BBÃÃDDEESSCCUU

S
cris îîn 11934–1935, ÎÎndreptarul ppentru ttiineret al llui AAnton GGolopenþia sse ddiferenþiazã rradical dde vvasta lliteraturã
pe ttema ttinerei ggeneraþii ccare vvede llumina ttiparului îîn aanii 11930. AAnton GGolopenþia nnu sscrie uun ggrupaj dde eeseuri,
nu fface oo iistorie aa „„tinerei ggeneraþii”, oo ttipologie ssociologicã aa ttineretului rromânesc, ssau oo iistorie aa mmodernizãrii

României, cci oopteazã ppentru uun ttext ddirect ººi pputernic, ccare ssã rreaducã îîn ffaþa ttinerilor ddin RRomânia rrãspunderea ppe ccare
o aau ppentru vviitorul þþãrii ººi îîn ffaþa ccãrturarilor oo iidee mmai pprecisã aasupra mmenirii ccãrturãriei.

Cartea sse cconstruieºte aavansând ttreptat dde lla ccriza llocalã aa „„tinerei ggeneraþii” bbucureºtene, ccititã cca uun ffenomen dde
dezorientare ((care nnu ppoate ffi llimitat lla ººomaj, aanarhizare, ccrize dde iimport), lla ddezorientarea îîntregului ttineret rromânesc
(neunificat pprin ddialog ººi eefort ccomun), ººi dde aaici lla ddezorientarea dde aansamblu aa þþãrii, ººi ccãutând, îîn ddrumul pparcurs aal
modernizãrii RRomâniei, ppunctul dde ddeviere ccare sse ccere ccorectat sspre aa iieºi ddin „„fundãtura” pprezentului. TTineretul, ccare
reprezintã vviitorul þþãrii ººi, cca aatare, uurmeazã ssã ppreia aadministrarea ººi gguvernarea eei, eeste aapoi eexaminat pprin pprisma uunei
diviziuni aa mmuncii mmateriale ººi iimateriale ((în ccapitolul Culturã, ccãrturarii) ººi aa ssimbiozei îîntre eexistenþa iindividualã ººi eexistenþa
în ccadrul ccomunitãþii rromâneºti ((în ccapitolul Biidiimensiionaliitatea vviieþiiii). ÎÎn ccadrul ppenultimului ccapitol ee ddetaºat dde sscriitori
ºi ppoliticieni ccãrturarul-îîndrumãtor ccãruia îîi rrevine mmisiunea dde aa ccontribui lla cclarificarea ººi pplãnuirea eefortului uunit aal þþãrii.
Ultimul ccapitol fformuleazã eelemente ppentru oo Oriientare ooriigiinarã îîn RRomâniia mmodernã. (Sanda GGolopenþia)
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T
rebuie ssã îîncepem, ffiecare îîn-dde-eel, ssã ttrãim aaltminteri. Sã ne smulgem
din tentaculele trãitului pentru sine, al „autorealizãrilor“ exclusive, care
duc la boemiadã. Trebuie sã vedem ºi dimensiunea cealaltã, pe care

o are viaþa noastrã. Aceea a legãturii pe viaþã ºi pe moarte cu colectivitatea
româneascã. Trebuie sã recucerim acest scop, pe care viaþa celor de la 1848
l-a avut ºi care i-a dat lui Bãlcescu proporþiile spirituale pe care le are, care
a fost pierdut pe neobservate, de când civilizaþia a devenit scop în sine, ºi viaþa
individualã. Trebuie sã recâºtigãm aceastã grijã pentru ceea ce e dincolo de
noi. ªi, frãmântaþi de ea, sã ne punem din nou problema României. Sã ne
aºezãm în faþa ei, fãrã nicio falsã cruþare. Am uitat cu totul cât de tânãrã e
România modernã; trãim de azi pe mâine parcã am fi viermii dintr-un stârv, care
pot socoti eternã prada aceasta a lor. Trebuie sã ne eliberãm de lanþul feluritelor
judecãþi ºi prejudecãþi despre România, de care sunt îngreuiaþi mai toþi cei ce

gândesc în România. ªi sã ne punem limpede ºi proaspãt în faþa chiar a faptelor.

Î
nþelegem oodatã ssau aaltãdatã ssemnificaþia ddeplinã a veºtilor pe care le
ascultãm (primim), ca de azi pe mâine ºi pe deasupra. Ne dãm seamã
cã, adunate, schimbãrile ºi accidentele lumii pe care o ºtiam, ce s-au tot

perindat, ne duc pe nesimþite într-o altã lume. Trebuie sã ne obiºnuim sã vedem
excepþiile drept pãrþile unui alt întreg. Realitatea cu care trãim începe sã încapã
pe mâna istoricilor. Libertatea comerþului: o amintire; expansiunea industriilor
ºi a comerþului, care þinea în echilibru clãdirea lor socialã plinã de tensiuni,
sugrumatã demult ºi aruncatã înapoi; îndoielile împotriva democraþiei, numeroase.
ªi în Franþa, aiurea, peste tot unde bunãstarea obºteascã nu îmblânzeºte
tensiunile, o viaþã politicã de o înfãþiºare nouã.

(Luca 116, 119-331) 116,19 Era un om bogat, care
se îmbrãca în porfirã ºi vison; zi dupã zi petrecea
cu strãlucire. 20 Iar un sãrac, pe nume Lazãr, zãcea
la poarta lui plin de bube, 21 tânjind sã-ºi umple burta
cu cele ce cãdeau de la masa bogatului. Ba veneau
ºi câinii de-i lingeau bubele. 22 A fost aºa: sãracul
a murit ºi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam.
A murit ºi bogatul ºi a fost îngropat. 23 În hades,
aflându-se în chinuri, ºi-a ridicat ochii ºi-l vede
pe Avraam de la depãrtare ºi pe Lazãr în sânul
lui. 24 ªi, strigând, a zis: „Tatã Avraame, fie-þi milã
de mine ºi trimite-l pe Lazãr sã-ºi înmoaie vârful
degetului în apã ºi sã-mi rãcoreascã limba, cãci
mã chinuiesc în vãpaia aceasta.” 25 A zis Avraam:
„Copile, aminteºte-þi cã le-ai primit pe cele
bune în viaþã, iar Lazãr, aidoma, pe cele rele.
Acum, aici, el este mângâiat, iar tu eºti chinuit.
26 Pe lângã toate acestea, între noi ºi voi s-a
statornicit o prãpastie mare, aºa încât cei care
vor sã treacã de aici la voi sã nu poatã, nici de
acolo sã nu strãbatã la noi.” 27 Atunci (bogatul)
a spus: „Te rog, tatã, sã-l trimiþi la casa tatãlui
meu, 28 – am cinci fraþi –, sã le dea mãrturie,
pentru ca nu cumva sã ajungã ºi ei în acest
loc de chin.” 29 Zice Avraam: „Îi au pe Moise
ºi pe profeþi: sã asculte de ei.” 30 Dar el a
zis: „Nu, tatã Avraame. Doar dacã cineva
din morþi va merge la ei se vor converti.”
31 I-a zis: „Dacã nu-i ascultã pe Moise
ºi pe profeþi, nu vor crede nici dacã ar învia
cineva din morþi.” (Traducerea mea, C.B.)

P
arabola aapare doar în Evanghelia dupã
Luca. E adresatã, polemic, fariseilor
„iubitori de arginþi”. Atestã credinþa

într-o viaþã de dincolo, precum ºi într-o judecatã
dreaptã, care va rãsturna ierarhia din viaþa
actualã. Personajele principale sunt prezentate
în contrast. E vorba de un bogat ºi de un sãrac numit
Lazãr. Primul a trãit în lux ºi veselie întreaga viaþã
de pe pãmânt; compensativ, va avea parte numai de
chinuri în viaþa cealaltã. Lazãr a trãit ca un cerºetor,
la poarta bogatului, hrãnindu-se cu resturile de la
masa acestuia; în viaþa cealaltã ajunge în sânul lui
Avraam. Bogatul doreºte sã-ºi aline setea cu ajutorul
lui Lazãr, dar între hades ºi sânul lui Avraam nu
se poate comunica. Atunci îl roagã pe Avraam
sã-l trimitã pe Lazãr la fraþii lui pentru a le povesti
ce se întâmplã dupã moarte. Parabola se încheie
cu urmãtorul verset: „Dacã nu-i ascultã pe Moise ºi
pe profeþi, nu vor crede nici dacã ar învia cineva din
morþi.” Isus ºfichiuieºte, printr-o formulã memorabilã,
scepticismul elitei iudaice faþã de propria Sa misiune.
Totul a fost vestit de Lege ºi de profeþi (se revine
la o idee anterioarã); cine crede cu adevãrat în Lege
ºi în profeþi crede ºi în Isus. Cine nu crede în Isus
nu crede, în realitate, nici în Moise, nici în profeþi. 

În culegerea lui F.L. Griffith, Stories of the High
Priests in Memphis, Oxford, 1900, pp. 42-43, existã
o poveste asemãnãtoare, transmisã în demoticã
pe spatele unui document grecesc din anul 47 d.H.
Povestea face parte dintr-un ciclu care urcã pânã

în secolul VI î.H. Un egiptean înviat miraculos,
Si-Osiris, îºi ia tatãl într-o cãlãtorie prin Amendit,
sãlaºul morþilor. Ei asistaserã mai înainte la
înmormântarea, fastuoasã, a unui bogat ºi la cea,
foarte modestã, a unui sãrac. Pe lumea cealaltã
rolurile se inverseazã. Bogatul primeºte, ca „recom-
pensã”, un þãruº în ochi, în timp ce sãracul stã lângã
tronul lui Osiris. Bovon aminteºte ºi o istorioarã din
Talmud. Doi evrei au murit în aceeaºi zi. La înmor-
mântarea celui credincios nu participã nimeni; la
înmormântarea celuilalt, fiul zvãpãiat al unui bogãtaº,
ia parte întregul oraº. Prietenul mortului credincios
e revoltat. Noaptea însã are douã vise. În primul
i se explicã „taina” înmormântãrilor. Dupã mortul

credincios n-a
venit nimeni,
ca pedeapsã
pentru o greºealã:
îºi pusese o
datã tephilin de
pe frunte înaintea
celor de pe mânã.
Iar tânãrul zurbagiu
a avut parte de
o înmormântare
fastuoasã datoritã
singurei fapte
bune pe care
o sãvârºise:
hrãnise câþiva
oameni sãrmani
cu mâncarea
destinatã unui
ospãþ la care
invitaþii nu
veniserã. Al doilea
vis îi aratã soarta
celor doi pe lumea

cealaltã: evreul credincios odihneºte în mijlocul unei
grãdini, lângã  un râu; celãlalt e condamnat sã zacã,
însetat, pe malul altui râu, dar fãrã sã poatã ajunge la
apã. Conform ipotezei lui Gressmann, evreii ar fi adus
povestea din Egipt. Ea atestã credinþa într-o viaþã
de dupã moarte ºi întãreºte acea „teologie a
recompensei” propusã de creºtinism ºi pe care
unii teologi necreºtini o criticã, vãzând în ea o formã
de mercantilism metafizic: „cred, pentru cã voi fi
recompensat”. Fãrã speranþa unei recompense n-ar
exista nici credinþã. Pe de altã parte, parabola pare
sã stigmatizeze bogãþia. Dar Isus tocmai îi sfãtuise
pe ucenici sã se facã prieteni cu mamona, dacã
este cazul, pentru a intra în Împãrãþie. Parabola
trebuie cititã cu atenþie. Ea nu condamnã bogãþia,
ci luxul ostentativ ºi mai ales lipsa de generozitate.
Bogatul este chinuit nu din cauza averilor sale
de pe pãmânt, ci pentru cã nu s-a milostivit ºi faþã
de Lazãr, lãsându-l sã zacã la poarta locuinþei
sale somptuoase, în tovãrãºia câinilor de pripas. 

16,19 „Un om bogat”: doar sãracul este numit.
Cum se numea bogatul? Speculaþiile au început
încã din Antichitatea creºtinã. Tradiþia occidentalã

a transformat în nume propriu
substantivul comun latin,
dives („bogat”). Aºadar omul
s-ar numi „Bogatul”. Priscilian
(sec. IV) l-a botezat Finees.
Prevaleazã însã alte douã
propuneri: Fineus (sau
Phineus) ºi Nevis. Cel mai faimos Fineus din
Antichitate este un erou din legenda argonauþilor,
care, abuzând de puterea sa divinatorie, a fost
pedepsit pe lumea cealaltã: harpiile îi furã sau
îi stricã mâncarea. De aici, asemãnarea cu bogatul
din parabola noastrã. Nevis e forma scurtã a
substantivului „Ninivit”. Astfel se numea fiul lui
Ninos, întemeietorul oraºului Ninive, ºi al reginei
Semiramida. Acest fiu devenise faimos pentru viaþa
desfrânatã pe care a dus-o (precum bogatul din
parabolã).  „Porfirã”: gr. porphyran. Bogãþie ºi lux
regesc la nivelul veºmintelor. La origine, termenul
desemneazã o scoicã, sau un melc de mare (murex)
din care se extrage un lichid special, de culoare
„purpurie”. De la acest lichid provine ºi numele
veºmântului, care se purta pe deasupra. „Vison”:
gr. bysson, este un veºmânt, confecþionat dintr-un
in foarte fin, care se purta pe dedesubt. Aºadar, întâi
se îmbrãca visonul, iar peste vison haina de porfirã.
„Zi dupã zi petrecea cu strãlucire”: altã traducere
posibilã este „se veselea cu fast”. Viaþa acestui bogat
e lipsitã de griji ºi plinã de veselie. Nimic rãu în asta.
Veselia devine însã morbidã când aflãm cã la poarta
lui zãcea un sãrac plin de bube. 

16,20 „Lazãr”: la fel se numea fratele Martei
ºi al Mariei, bun prieten al lui Isus, pe care Acesta
l-a ºi înviat. Lazaros este forma grecizatã a ebraicului
Eleazar, Eleazar fiind unul dintre servitorii lui Avraam,
care joacã un rol important în parabolã. „Eleazar”
înseamnã „Dumnezeu vine în ajutor”. „Numele”
reprezintã o temã teologicã importantã. Bogatul nu
are niciun nume, sugerându-se cã el nu este „înscris”
în Cartea Vieþii. Dimpotrivã, sãracul are nume. Chiar
dacã nu e cunoscut de oameni, el este cunoscut de
Dumnezeu. „Zãcea la poarta lui plin de bube” ca un
alt Iov. Nu bogãþia, ci indiferenþa, nesimþirea bogatului
va fi pedepsitã. Sãracul zace plin de bube sub ochii
bogatului; acesta nu-i dã niciun ajutor. 

16,21 „Tânjind sã-ºi umple burta cu cele
ce cãdeau de la masa bogatului”: expresia trimite
la soarta fiului risipitor ajuns sã tânjeascã dupã
roºcovele porcilor pentru a nu muri de foame.
Lazãr aºteaptã resturile cãzute de la masa bogatului.
Bogatul nu-i acordã nicio atenþie. „Ba veneau ºi câinii
de-i lingeau bubele”: singurii care-l „mângâie” sunt
câinii vagabonzi. Îi ling rãnile contaminându-l. „Câini”
erau numiþi pãgânii. Sã ne amintim ºi replica din
episodul întâlnirii lui Isus cu femeia samariteanã:
„Sã nu daþi câinilor ce este sfânt” (Matei 7,6).
Câinii erau socotiþi animale impure, iar contactul
cu ei murdãrea, în sens teologic. Sãracul Lazãr
era exclus din comunitatea de credincioºi datoritã
vieþii lui „de câine”. 

Reflecþii ddespre EEvanghelia ddupã LLuca

LLaazzããrr ººii bbooggaattuull ((II))
Crristian BBÃDDILIÞÃ
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D
espre 223 AAugust
1944 s-a scris ºi
s-a vorbit mult ºi

am convingerea cã acel act
controversat al istoriei noastre
va sta în continuare în atenþia
istoricilor, cercetãtorilor,

scriitorilor, analiºtilor ºi oamenilor de culturã dornici
sã dezlege cheia acelor evenimente, care au marcat
cãderea þãrii în braþele URSS, afectând grav viaþa
ºi libertatea a peste douã generaþii de români. Prin
anii ’60, când am învãþat la ºcoalã despre acel eveni-
ment, i se spunea „insurecþia armatã, antifascistã
ºi antiimperialistã”, ulterior fiind denumit „revoluþia
de eliberare socialã ºi naþionalã, antifascistã ºi
antiimperialistã”. Dupã Revoluþie i s-a spus în fel ºi
chip, ba loviturã de stat, ba loviturã de palat, ba gafa
de la 23 august 1944, ba act de trãdare a þãrii etc.

Sigur este cã acel act istoric întruneºte elementele
unei lovituri de palat, întrucât guvernul de atunci,
condus de Ion Antonescu, a fost înlãturat de la putere
prin arestarea prim-ministrului, în sediul Palatului
Regal, din ordinul regelui Mihai, ºi nu a cãzut prin
unul dintre procedeele prevãzute în Constituþie,
ºi anume, vot în Parlament, alegeri libere sau
demisie, aºa cum se întâmplã într-un stat de drept. 

Tot la ºcoalã am învãþat cã „insurecþia” de la 23
august a fost înfãptuitã de cãtre Partidul Comunist
Român ºi am rãmas cu aceastã convingere pânã în
anul 1979, când, student fiind la Academia Militarã,
eminentul profesor de istoria artei militare, col. dr.
Vasile Pricop, ne-a relatat cu mult curaj (doar ne
aflam în plin „ev aprins”, nu?) cã actul istoric de
la 23 august 1944 a fost înfãptuit de cãtre armata
românã ºi nu de cãtre PCR, deoarece acel partid,
care numãra doar câteva sute de membri, se afla
în ilegalitate din anul 1924 ºi practic nu ar fi avut cum
sã organizeze ºi sã ducã la bun sfârºit o asemenea
acþiune, în condiþiile în care principalii sãi conducãtori
erau internaþi în lagãrul de la Târgu-Jiu. E drept
cã PCR a participat la pregãtirea ºi desfãºurarea
evenimentului, ne-a mai spus profesorul, prin douã
persoane, Lucreþiu Pãtrãºcanu ºi Emil Bodnãraº,
dar, în condiþiile date, nu avea cum sã fie vioara
întâi în desfãºurarea evenimentelor.

Î
n aacelaºi aan am zãrit la standul de carte de
la Academia Militarã o lucrare care nu ºtiu de
ce mi-a atras atenþia ºi, conform obiceiului pe

care mi-l fãcusem, am vrut s-o cumpãr, dar mi-am
dat seama cã autorul, A. Simion, nu-mi spunea nimic,
iar titlul cãrþii, Preliminarii politico-diplomatice ale
insurecþiei de la 23 august 1944, devenise deja un
loc comun, mulþi autori spunându-ºi pãrerea despre
acel act istoric ºi aproape toþi nu pridideau sã
preamãreascã rolul partidului în realizarea acelui
act ºi, mai nou, al secretarului sãu general, care chiar
nu contribuise cu nimic, pentru cã atunci era internat
în lagãrul de la Târgu-Jiu, împreunã cu Gheorghe
Gheorghiu-Dej.

La scurtã vreme, o rudã apropiatã mi-a
împrumutat cartea ºi mi-a sugerat sã nu mã iau dupã
titlu ºi s-o citesc, pentru cã nu voi regreta. Într-adevãr,
la finalul lecturii am înþeles cã este o lucrare deosebit
de valoroasã, prin relevarea adevãrului istoric cu
privire la rolul lui Ion Antonescu în conducerea
statului român în acea perioadã criticã, 6 septembrie
1940 – 23 august 1944, adevãr istoric argumentat
printr-o bogatã susþinere ºtiinþificã prezentã în
numeroasele note de la subsolul fiecãrei pagini ºi în
bogata bibliografie de la finalul cãrþii, autorul utilizând
din plin presa vremii, legislaþia de atunci, precum
ºi numeroase depoziþii ºi mãrturii ale personalitãþilor
perioadei respective ºi ale unora dintre martorii
evenimentelor. Cu toatã valoarea ei, nici aceastã
carte nu dezvãluie adevãratele forþe care au contribuit
la înfãptuirea loviturii de palat de la 23 august 1944,
ºi nici nu avea cum, iar autorul, cu toate cã nu
a anulat rolul PCR în realizarea acelui eveniment,
tot a fost sancþionat pe linie de partid, iar cartea sa
a fost retrasã din librãrii ºi biblioteci la cererea fermã
a ambasadorului sovietic din acea vreme, adresatã
preºedintelui þãrii, Nicolae Ceauºescu, invocând
faptul cã, deºi Antonescu fusese judecat ºi

condamnat ca fascist, legionar ºi trãdãtor de þarã,
cartea este în aºa fel scrisã încât aproape cã este
declarat erou naþional.

Dupã Revoluþie, în anul 2000, când îndeplineam
funcþia de adjunct pentru pregãtirea personalului al
Inspectorului General al Jandarmeriei, mi-a fost oferit
de cãtre generalul Dumitru Penciuc, preºedintele
Asociaþiei Veteranilor de Rãzboi din Ministerul de
Interne, manuscrisul cu memoriile generalului
Constantin Anton, cel care, la 23 august 1944, ocupa
funcþia de ºef de stat-major la Inspectoratul General
al Jandarmeriei. Generalul Penciuc m-a rugat sã fac
tot posibilul pentru ca aceste memorii sã fie publicate,
pentru cã au o mare importanþã cu privire la aflarea
adevãrului istoric despre actul de la 23 august 1944.
Într-adevãr, dupã ce am citit acele memorii, m-am
convins cã generalul Penciuc avusese dreptate,
documentul, prin întreg
conþinutul lui, era o
dovadã clarã cã, fãrã
aportul Jandarmeriei,
23 august 1944 poate
n-ar fi existat ori eveni-
mentele ar fi luat o altã
turnurã poate mai favora-
bilã României.

Refuzul editurilor de
a publica o carte care
nu conþinea decât 60 de
pagini, dar ºi problemele
zilnice specifice funcþiei
m-au împiedicat sã
public acele memorii,
deºi aº fi dorit cu tot
dinadinsul sã-mi respect promisiunea fãcutã
generalului Penciuc, pe care-l preþuiam foarte mult.
Dupã pensionare, am reuºit, în anul 2009, sã public,
împreunã cu generalul Ioan P. Suciu, cartea 65
de ani de la eroicele lupte ale jandarmilor în „Bãtãlia
Bucureºtilor” din august-septembrie 1944, o lucrare
apreciatã de prefaþatorul ei, generalul Dumitru
Penciuc, ca fiind cea mai completã ºi documentatã
lucrare ce apare dupã renaºterea Jandarmeriei, care
îºi propune ºi reuºeºte sã prezinte adevãrul istoric cu
privire la contribuþia acestei instituþii militare de elitã
a statului român la suportul militar al actului de
la 23 august 1944 ºi la acþiunile de luptã pentru
apãrarea Capitalei în zilele imediat urmãtoare.

R
ostul aacelei ccãrþi a fost acela de a prezenta
faptele de eroism ale jandarmilor ºi tributul
lor de sânge pe câmpul de luptã, evidenþiind

în acest sens sacrificiul suprem al elevilor ªcolii de
subofiþeri jandarmi Drãgãºani în luptele de la Bãneasa,
dar ºi acela de a cuprinde memoriile generalului
Constantin Anton, despre care istoriografia postbelicã
din þarã nu pomenea nimic, cu excepþia revistei
Magazin istoric, unde se publicaserã câteva
fragmente care conveneau regimului de atunci,
ºi cãrþii de istorie scrisã de Constantin C. Giurescu
ºi Dinu C. Giurescu, unde se menþiona lapidar
cã la 23 august 1944 generalul Constantin Anton
a fost numit Inspector General al Jandarmeriei, fãrã
sã se explice temeiul ºi împrejurãrile acelei numiri.

Din memoriile generalului Anton rezultã cã, la
sfârºitul lunii iunie 1944, col. Dãmãceanu, ºeful de
stat major al Comandamentului Militar al Capitalei,
a sosit într-o vizitã la generalul Anton (la biroul de
la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei),
pentru a-i mulþumi pentru un serviciu camaraderesc
pe care i-l solicitase. Întrebat de cãtre col.
Dãmãceanu ce pãrere are despre situaþia în care
se aflã þara, generalul i-a rãspuns cã „singura
soluþie salvatoare era ieºirea cât mai repede a þãrii
din rãzboiul în care fãcusem dureroase ºi inutile
sacrificii”, argumentul generalului fiind declaraþiile
lui Molotov (ministrul sovietic de Externe), fãcute
prin Agenþia Tass, în care se accentua cã, în cazul
în care România ar ieºi din rãzboi, URSS nu va avea
de la ea nicio pretenþie teritorialã. 

Pentru o mai bunã ºi exactã înþelegere de cãtre
cititor a dialogului dintre cei doi, dialog care a avut
ca efect trecerea Jandarmeriei de partea coaliþiei care
se constituise, sub conducerea regelui Mihai, îl redau

în întregime aºa cum rezultã din aceste memorii:
„Auzind pãrerile mele, col. Dãmãceanu mã

întrerupse deodatã cu o întrebare care m-a surprins:
– Domnule general, îmi daþi voie sã comunic

undeva mai sus pãrerile dumneavoastrã?… ºi,
înainte de a-i da un rãspuns, continuã, rãspunzând
privirii mele întrebãtoare: 

– Domnule general, ce sã vã mai ascund, din
postul pe care îl deþineþi, ºtiþi desigur ca ºi mine cã
partidele din opoziþie, împreunã cu partidul comunist
reprezentat prin Pãtrãºcanu, duc prin reprezentanþii
lor tratative secrete, în vederea gãsirii unei ieºiri din
impasul în care ne gãsim. Ceea ce cred cã nu ºtiþi
este cã, deosebit de acþiunea politicã, dar urmãrind
acelaºi scop, Regele, personal, ºi prin generalul
Sãnãtescu, a luat contact cu mai mulþi dintre
comandanþii de mare unitate de pe front, care,

fãrã excepþie, au fost pentru aceeaºi soluþie
ca ºi dumneavoastrã, ieºirea României din
rãzboi. Pentru realizarea ei, este însã nevoie,
în prealabil, sã fie înlãturat de la conducerea
statului mareºalul Antonescu, care se
încãpãþâneazã cu orice risc sã meargã pânã
la capãt alãturi de Hitler, care l-a convins
cã în timp de numai câteva sãptãmâni
va dispune de cea mai teribilã armã:
bomba atomicã. Pentru aceastã acþiune,
dumneavoastrã sunteþi solicitat sã luaþi
comanda Jandarmeriei, iar eu am fost trimis
de M.S. Regele sã vã întreb dacã acceptaþi
aceastã rãspundere.

Nu am stat nicio clipã în cumpãnã
ºi, împins ca de un resort, m-am ridicat
ºi i-am rãspuns: 

– Domnule colonel, vã rog sã raportaþi M.S.
Regelui cã eu sunt soldat ºi sunt mândru de
încrederea ce-mi aratã. Primesc ºi voi face totul
sã fiu la înãlþimea acestei încrederi.

L
a aauzul aacestor ccuvinte, col. Dãmãceanu,
care se ridicase odatã cu mine, se lãsã
sã cadã în fotoliu ºi, acoperindu-ºi faþa cu

mâinile, izbucneºte într-un plâns nervos. Emoþionat
ºi eu, îl aºteptam sã se liniºteascã. Dupã câteva
minute, reuºind sã-ºi stãpâneascã nervii,
col. Dãmãceanu continuã: 

– Domnule general, vã rog sã-mi iertaþi acest
moment de slãbiciune, dar dacã aþi ºti ce panicã
a fost asearã la palat, când, fãcându-se calculul
efectivelor noastre, am vãzut cã pentru a face faþã
celor aproximativ 20.000 de soldaþi germani din
Bucureºti ºi Ploieºti, pentru cã ºi aceºtia s-ar putea
deplasa în cel mult douã ore la Bucureºti, noi nu
dispunem decât de cel mult 6.500 de ostaºi recruþi,
în prima lunã de instrucþie, sunt sigur cã m-aþi înþe-
lege. Adãugând la superioritatea inamicului pe cei
12.000 de jandarmi din Bucureºti, de sub comanda
generalului Vasiliu, devotat mareºalului Antonescu,
jandarmi care ar lupta alãturi de nemþi, ne-am dat
seama cã nu avem nicio ºansã de reuºitã. În situaþia
aceasta nu aveam decât o singurã soluþie: sã
atragem Jandarmeria de partea noastrã. Dar cum?
Prin cine? Ne trebuia un general din Jandarmerie.

Dintre cei ºapte generali în activitate, deºi cel mai
tânãr, ne-am fixat la dumneavoastrã. Vã cunoaºtem
ºi eu ºi generalul Sãnãtescu, care v-a fost profesor
la ªcoala de Rãzboi. Dumneavoastrã îndeplineaþi,
în afarã de pregãtirea superioarã, cele mai multe
condiþii, între care ºi aceea cã, fiind ºeful de stat-
major al Jandarmeriei, puteþi trece la acþiune mai
uºor decât oricare altul. Dacã dumneavoastrã nu aþi fi
acceptat ºi aþi fi adus la cunoºtinþa generalului Vasiliu
cele ce v-am destãinuit, mareºalul Antonescu, care
sigur ar fi fost informat, ca sã-ºi arate loialitatea faþã
de Hitler, nu ne-ar fi iertat. Pânã în seara aceasta,
toþi, în frunte cu M.S. Regele, am fi fost arestaþi ºi
poate ºi executaþi. De aceea, vã mulþumesc încã
o datã. Iar dacã aveþi vreo îndoialã asupra celor
afirmate de mine, vã rog sã daþi un telefon domnului
general Sãnãtescu.” (Ilie Gorjan, Ioan P. Suciu, 65
de ani de la eroicele lupte ale jandarmilor în „Bãtãlia
Bucureºtilor” din august-septembrie 1944, Editura
Petrescu, Râmnicu-Vâlcea, 2009, pp. 58-60)

(Continuare la pag. 7)
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Î
n vvara llui 11973 avem permisiunea sã cãlãtorim
în Italia. Lãsam acasã doi copii. Ne-am echipat
de drum, în micul nostru Fiat 850, înghesuind

saltele pneumatice, aragaz de voiaj, conserve de
pateu ºi carne în suc propriu, zahãr, macaroane
ºi altele. Visul de a vizita aceastã þarã ºi, mai
ales, Sicilia se înfiripase dupã vizionarea filmului
Ghepardul (1963), în regia lui Luchino Visconti,
cu Burt Lancaster, Alain Delon ºi Claudia Cardinale,
ecranizare dupã romanul lui Tomasi di Lampedusa
(1896-1957), publicat postum în 1958 ºi inspirat
de istoria familiei princiare a autorului. Încercam
sã dezlegãm cheia personajelor ºi a locurilor unde
se desfãºurase povestea. Urma sã trecem prin fosta
Iugoslavie, nordul Italiei, sã parcurgem peninsula
de la Nord la Sud ºi apoi sã traversãm cu bacul cãtre
Sicilia. Banii fiind puþini, am schimbat câteva sute
de lei în dinari ºi, dupã acest succes, neatentã, am
cãlcat pe o denivelare ºi mi-am fisurat laba piciorului
stâng. Am cãlcat cu stângul, dar nu mã lãsam
bãtutã. Piciorul s-a umflat ºi degetele s-au învineþit.
Consultarea unui medic însemna bani, iar întoarcerea
în þarã comporta riscul de a pierde aprobarea de
ieºire. Am decis continuarea drumului. Cãlãtoria
pânã în Sicilia a durat trei zile, fãrã opriri de vizitare
a oraºelor de pe parcurs. Opream în benzinãrii
ºi baruri, de unde luam cuburi de gheaþã pe
care le înfãºuram cu un prosop în jurul gleznei.
În Catania am fãcut pauzã de o zi ºi o noapte
la un prieten ºi mi-am cumpãrat, într-un târg,
o pereche de papuci largi în care încãpea
piciorul bandajat. Am continuat programul
ºchiopãtând ºi sprijinitã într-un baston
de împrumut, timp de trei sãptãmâni.
La întoarcerea în þarã, medicul mi-a spus:
„Aþi urmat un tratament ca pe vremea lui
ªtefan cel Mare!” Reuºisem, aveam treizeci
ºi ceva de ani.

Sicilia mi-a rãsplãtit efortul. În fiecare zi
mi se descopereau noi minuni care depãºeau
aºteptãrile. În plin sezon, locurile vizitate nu erau,
pe atunci, invadate de turiºtii cu care te întâlneºti
acum la orice pas, recrutaþi de agenþiile de voiaj,
ademeniþi de „promoþii”, zboruri „low cost” ºi poveºti
cosmetizate. Ne orientam dupã o hartã veche care
îºi pierduse orice valoare. Dupã ce atingeam câte
o þintã, ne cãutam un loc de parcare care trebuia
sã corespundã condiþiilor pentru dormitul peste
noapte: aproape de o sursã de apã ºi în preajma
unui monument. Mãrturisesc ºi acum cã nimic nu s-a
mai comparat cu acest mod de a cãlãtori. Ne culcam
seara sub cerul înstelat, cu imaginea templului în
lumina lunii, în þârâitul greierilor, ºi ne trezeam de
cum se fãcea luminã, profitând de rãgazul foarte
scurt în care iarba asprã ºi uscatã din jurul maºinii
mai pãstra boabe de rouã. Atunci, la primele raze ale
soarelui, templul pãrea de aur ºi doar o boare uºoarã
de vânt care trezea foºnetul frunzelor de mãslin,
de la poalele lui, era mãrturia faptului cã nu visam. 

Î
n pparalel ccu pprogramul dde vvizitare a tezaurului
de arhitecturã pe care îl oferã Sicilia, începând
cu vestigiile „Marii Grecii” ºi trecând prin

Catania, regina barocului, urmãream povestea lui
Lampedusa, într-o cãlãtorie în care realitatea era o
carte. Debarcaþi în Mesina, ne-am dus la universitate,
unde, spre norocul nostru, am întâlnit o persoanã
care ne-a dat importante indicii. Localitatea
Donnafugata din roman, acolo unde familia prinþului
îºi petrece acea varã fierbinte a unificãrii Italiei,
corespunde orãºelului, destul de pustiu acum,
Palma de Montechiaro. Aici se aflã o mãnãstire
de maici, fondatã de una dintre strãbunicile prinþului,
beatificatã. Eroul romanului, prinþul Salina, este
inspirat de strãmoºul autorului, prinþul Lampedusa.
Am reuºit, în micã mãsurã, sã parcurgem traseul
istoriei de la baza romanului ºi scenariului
celebrului film. 

În Sicilia, ne-am întâlnit cu imaginea pãstratã în
amintire a doi dintre românii de mare valoare pentru
istoria noastrã. O placã comemorativã de marmurã,
la intrarea în catacombele din Palermo, aminteºte
cã în acest loc îºi doarme somnul, într-o groapã

comunã, Nicolae Bãlcescu, exilat din propria þarã,
la fel ca aceia care s-au învrednicit a monta acea
placã. Apoi, traversând insula, spre sud, în mijlocul
unei câmpii, pe o înãlþime care domina senioral locul,
în oraºul Enna, am vizitat o expoziþie de sculpturã
modernã. Piesele, opere ale unor sculptori tineri,
erau inspirat expuse între zidurile unei cetãþi
medievale. Dupã primele cuvinte schimbate cu tinerii
artiºti, aflând cã sunt româncã, au izbucnit plini de
entuziasm: Brâncuºi! Brâncuºi!, de parcã un emisar
al marelui nostru sculptor ar fi vizitat modesta lor
expoziþie. Mãrturisesc cã ºi eu am fost emoþionatã
de faptul cã într-un loc atât de îndepãrtat, opera
unui român stârneºte interes ºi admiraþie. Umilinþele
ºi piedicile pe care le-am resimþit de atâtea ori
trecând vãmile cortinei de fier pãleau în asemenea
împrejurãri. Nu mai eram un cãlãtor de clasa a treia,
nici un nãpãstuit venit la uºa rudei mai bogate.

D
upã ccâþiva aani, am întreprins o cãlãtorie
în Grecia. Era cea de a doua destinaþie
pe care mi-o doream din ºcoalã. Eram

din nou cu Fiat-ul 850 pe drumurile Europei. Testul
de rezistenþã al maºinii l-am trecut prin Bulgaria.
Drumurile erau mai proaste decât la noi, iar noi eram

slab echipaþi,
cu cauciucuri
uzate ºi fãrã
rezerve. La
câþiva kilometri
înainte de
graniþa cu
Grecia, într-o
pantã însoritã,
în miezul zilei,
un zgomot
de fiare vechi
s-a auzit de
sub maºinã.
Stãteam

neputincioºi sub arºiþa acelei zile de varã, într-un
loc pustiu. Ne-a gãsit un localnic, la volanul unei
camionete interbelice, ºi ne-a remorcat pânã în
satul vecin, unde ne-a încredinþat unui „maistor”
specialist în maºini. În curtea acestuia am tras
maºina deasupra unui ºanþ adânc de un „stat de om”,
în care acesta a sãrit ºi, cu o foarfecã de tinichigiu,
a decupat o bucatã de cauciuc gros pe care a fixat-o
pe locul cu pricina. Reparaþia a funcþionat „made
in socialism” ºi am ajuns cu bine la un service
din Grecia, unde, cheltuind o parte din banii pe
care-i aveam, am rezolvat reparaþia ºi am cumpãrat
ºi un cauciuc de rezervã.

Prima oprire a fost Salonicul. A doua zi începea
sesiunea organizatã de Uniunea Matematicienilor din
Balcani, la care Dragoº, soþul meu, participa. Obosiþi
de peripeþiile prin care trecuserãm, ne-am cãutat
imediat un loc de parcare. Golful larg ºi elegant
al oraºului ne-a atras de la început ºi, urmând
bulevardul limitrof mãrii, continuând spre est, am
ajuns la ieºirea din oraº, unde începeau cluburile
nautice ºi ºtrandurile particulare, mãrginite cu grilaje
ºi acces controlat. Nu puteai sã intri pe teritoriul lor
dacã nu fãceai parte dintre membrii clubului. Mi se
pãrea foarte neobiºnuitã aceastã restricþie, la noi
plaja fiind deschisã oricui voia sã se bucure de o
baie în mare. Am continuat cu perseverenþã direcþia,
gândind cã undeva, la capãtul acestui ºir de incinte
exclusiviste, vom gãsi ºi o ieºire la mare. Aºa am
descoperit zona de plajã liberã ºi am tras maºina
în imediata apropiere a unei barãci modeste,
vopsitã colorat, un mic restaurant, dar care, spre
surprinderea mea, avea un frigider imens plin cu
peºte de toate soiurile. Ziua cobora încet spre searã,
eram singurii muºterii ºi grecul ne-a preparat imediat
un platou plin cu peºte pe grãtar ºi un castron mare
cu salatã. Stãteam cu picioarele goale pe nisipul cald
încã al plajei, unde ne pusese o masã, admiram
luminile aurii ale apusului ºi ascultam foºnetul
valurilor, care veneau, pe furiº, pânã aproape de
tãlpile noastre. Nu-mi doream mai mult. Marea,
nisipul, peºtele fript, erau un popas la capãtul unei
zile dense, în liniºte ºi pace, repetând gesturile fireºti

ale vieþii înaintaºilor mei,
originari de prin aceste locuri.

Apoi, ne-am pregãtit
culcuºul în maºinã, dupã
formula „sicilianã”, deja
experimentatã, eu, mai
scundã, cu picioarele
deasupra volanului, Dragoº,
mai lung, pe locul din dreapta.
Am adormit repede ºi poate am fi dormit a doua zi
mai mult, dacã nu ne-ar fi trezit un concert de glasuri
vesele, aproape de noi. Am constatat cã în jurul
nostru se întinseserã o mulþime de cearºafuri ºi
localnici gãlãgioºi se instalau pe plaja popularã.
Copiii alergau, o tonetã pe roþi, cu Coca-cola, îºi
lãuda marfa. Toþi ne priveau cu zâmbete ºi bunã-
voinþã, inþelegând cã ºi noi, ca ºi ei, facem parte
dintre cei care nu au acces în cluburile elegante
din apropiere. 

A
doua zzi, ddupã îîncheierea ssesiunii, ne-am
început pelerinajul la monumente. Întâi chiar
Salonicul, apoi drumul spre Sud, pânã în

Peloponez. La Atena urma sã ne întâlnim cu un coleg
de facultate, grec, „repatriat”. Adresa era în preajma
Pieþei Omonia. Ne-am învârtit de câteva ori în
aceastã mare giraþie, ca într-un carusel care nu se
mai oprea, pânã când am nimerit radiala pe care
urma sã ieºim. Se circula haotic, grecii claxonau
nervoºi pe cei care nu se orientau repede, iar eu,
în calitate de copilot, sub aceastã presiune, nu
mai reuºeam sã descifrez numele strãzilor scrise
în alfabet grecesc.

Vizitarea Acropolei este o experienþã în sine.
Întâi treci prin vãmile Propileelor ºi calci pe lespezile
mari, lustruite de paºii atâtor rânduri de generaþii
în cei aproape trei mii de ani. Te priveºte apoi de
sus Parthenonul, închinat zeiþei Palas Athena, cu
mãreþia ºi rãnile sale dobândite în atâtea confruntãri,
Erehtheionul cu frumoasele sale fecioare, Cariatidele,
solemne ºi rãbdãtoare în logia lor.

Am pornit din nou la drum ºi ne-am oprit în
Argolida, la Epidaur, miracolul acusticii antice, unde
am înnoptat în apropiere de amfiteatru, între tufe
de leandru. Apoi la Mycene, cu Poarta Leilor ºi
baia Atrizilor, unde þi se sugereazã cã poþi observa
chiar sângele vãrsat pe piatrã, în cumplita crimã.

Pe drumul de întoarcere, spre nord, dupã
Meteora, muntele Olimp ºi alte minuni, ne-am întâlnit
cu o frânturã de istorie contemporanã, trãitã atunci,
acolo, în nordul Greciei moderne, în þinutul
Macedoniei Occidentale, istorie care îºi continuã
mersul ºi acum, în vãzul ºi auzul europenilor,
obiºnuiþi sã cântãreascã cu dublã mãsurã. Tocmai
cumpãrasem un sac de portocale de pe ºosea, direct
de la cultivatorii locali, când un camion cu militari
tineri s-a oprit în faþa maºinii noastre.

D
in eel aau ssãrit ccâþiva ssoldaþi ºi au venit cãtre
noi. Tinerii erau aromâni, locuitori din pãrþile
Vlaho-Clisura, nu prea departe de unde

opriserãm. Amintesc cã acesta este locul de origine
al unor cunoscuþi aromâni oameni de culturã,
negustori sau finanþiºti. Printre aceºtia, ºi Gheorghe
Simotta, ilustru profesor din anii ’50, iubit de studenþi,
arhitect ºi artist plastic. Vãzuserã maºina cu numãr
de România ºi nu ºi-au putut stãpâni dorinþa de
a schimba cu noi câteva vorbe. Surpriza acestei
întâlniri, cuvintele mai anevoie de înþeles, în dialect,
timpul mãsurat de care dispuneam, au marcat
comunicarea. Totuºi, se putea lesne înþelege cã
mesajul lor era o plângere, o cerere de dreptate,
dezvãluirea unei inechitãþi. ªcolile în limba lor, din
zonã, fuseserã desfiinþate, minoritatea aromânã
marginalizatã. Istoria acestei minoritãþi a fost studiatã
din veacul trecut, cu vicisitudinile ei puse pe seama
statului ºi bisericii greceºti. Aromânii au fost sprijiniþi
de Regatul României, dar odatã cu instaurarea
regimului comunist legãturile fireºti au început sã
slãbeascã pânã la abandonare. Am rãmas cu un
gust amar de la ultimul popas în þara „democraþiei”...

„VVããmmiillee PPããmmâânnttuulluuii”” ((IIII))
Constanþa VVAIDDA HALIÞÃ
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D
in ddocumente
existente prin
arhivele judeþene ºi

în arhiva personalã, cu acte
scrise în alfabetul de tranziþie,
în care caracterele chirilice
erau amestecate cu cele

latine, regãsim azi tulburãtoare informaþii despre
neamul Coteneºtilor musceleni ºi ramura lor stabilitã
în judeþul Dâmboviþa. Doar istoricii avizaþi sunt la
curent cu faptul cã neamul Coteneºtilor, vrednici
ziditori de biserici, se trage direct din faimosul
iuzbaºa Neagoe ot (din – n.a.) Cetãþeni, important
dregãtor în þinuturile de la hotarele Valahiei din timpul
voievodului Constantin Brâncoveanu.

Urmaºii direcþi ai acestuia, boiernaºi de þarã
ºi clerici de seamã, ne-au lãsat nouã, celor de azi,
patru biserici în cele douã judeþe vecine, Muscel
ºi Dâmboviþa.

Primii ctitori au fost cei doi fraþi musceleni,
Nicolae ºi Gheorghe Cotenescu, boiernaºi din satul
Coteneºti, de pe valea superioarã a Dâmboviþei.
Numele acestora este încrustat în bronzul clopotului,
datat 1781. Tot ei s-au îngrijit ºi de înzestrarea
cu odoare scumpe ºi cãrþi bisericeºti a bisericii
monument istoric. (Preot Ioan Rãuþescu)

Le-a urmat exemplul în vrednicie un nepot,
Ioan Cotenescu (1847-1917). Cãsãtorindu-se
cu o voineºteancã, acesta s-a hirotonit pe seama
parohiei compusã din satele dâmboviþene Mânjina ºi
Izvoarele. ªi-a îndeplinit pe deplin misiunea, reuºind
sã ctitoreascã în timpul vieþii sale biserici în ambele
sate, care duceau mare lipsã lãcaºuri de cult.
Biserica din Izvoarele a fost târnositã în mai 1877,
adicã în luna ºi în anul proclamãrii independenþei
de stat a României, moment crucial al demnitatãþii
noastre naþionale. Ulterior, între anii 1883-1885,
ºi-a împlinit visul ºi în Mânjina, ctitorind-o
pe cea de-a doua, tot monument istoric.

Fiul sãu, Gheorghe I. Cotenescu, ºi-a împlinit
la rândul sãu menirea de prim-ctitor în parohia
sa musceleanã, reîntorcându-se pe meleagurile
strãmoºilor sãi dupã ce ºi-a petrecut prima treime
a vieþii, inclusiv perioada studiilor superioare,
în judeþul Dâmboviþa.

G
heorghe II. CCotenescu s-a nãscut în luna
iulie 1886, în comuna Izvoarele, iar osârdia
tatãlui sãu i-a marcat destinul, devenind

la rându-i preot. Nu s-a oprit cu studiul la nivelul
seminarului superior absolvit de pãrintele sãu, ci
s-a luptat cu greutãþile materiale, reuºind sã termine
simultan douã facultãþi la Bucureºti. Icoanele sfinte
vieþii sale au fost douã personalitãþi majore în cultura
þãrii: Spiru Haret ºi Nicolae Iorga. Le-a respectat
îndemnurile pânã la sfârºitul vieþii sale: într-o þarã
în care, pentru cã marea majoritate a populaþiei trãia
în mediul rural, preoþii ºi învãþãtorii trebuia sã-ºi
îndeplineascã acolo apostolatul, trudind neostoit
spre ridicarea nivelului spiritual, cultural ºi material
al þãranului român. Mai putem noi înþelege azi
cum de a fost posibil ca un preot absolvent
a douã facultãþi sã se „îngroape” pe viaþã la þarã?
ªi, totuºi, a fãcut-o, reuºind sã desfãºoare în paralel
o sumedenie de activitãþi, cu preþul unor eforturi
supraomeneºti, demne de lauda ºi preþuirea noastrã.

A terminat primele patru clase primare în comuna
natalã, iar alte douã la ªcoala de Bãieþi Nr. 2 din
Târgoviºte (printre profesori, renumitul revizor
ºcolar I. Condurãþeanu).

În perioada 1898-1906 a absolvit Seminarul

inferior „Neagoe Basarab” de la Curtea de Argeº
ºi, dupã desfiinþarea acestuia în cadrul reformei
ministrului Take Ionescu, Seminarul Central din
Bucureºti. Se remarcã mai ales în studierea ambelor
muzici, avându-l ca mentor pe ilustrul profesor ºi
protopsalt Ion Popescu-Pasãrea, alãturi de care pune
bazele primei Asociaþii profesionale a Cântãreþilor
Bisericeºti, devenind ºi redactorul-ºef al revistei
acesteia, Cultura. Ulterior absolvã, în paralel,
Facultatea de Teologie din cadrul Universitãþii
Bucureºti (1911) ºi Conservatorul Regal de Muzicã
ºi Artã Dramaticã din Bucureºti (1912), unde l-a
avut ca profesor de canto pe George Stephãnescu,
fondatorul Operei Române.

Î
n pperioada sstudenþiei sale tumultoase, tânãrul
dâmboviþean a fost (1907-1912) primul secretar
particular al profesorului universitar Nicolae

Iorga, fiind implicat
direct în
organizarea
primelor ediþii ale
cursurilor de varã
de la Vãlenii de
Munte (1908-1912)
(nota 1) ºi a
festivalurilor
organizate de
centrala Ligii
Culturale în scopul
colectãrii fondurilor
necesare ridicãrii
Palatului Ligii de pe
Splaiul Dâmboviþei.
Se vizitau reciproc
ºi a întreþinut cu
acesta o bogatã
corespondenþã,
aflatã la secþia de manuscrise a Bibliotecii Academiei
Române, ajutându-l ºi prin punerea la dispoziþie a
unor documente strãvechi. (2) De asemenea, a fost
secretar al Ligii Culturale ºi membru al secþiei Ligii din
Bucureºti, condusã pe atunci de scriitorul Ion Slavici.
Membru al celor mai importante societãþi corale
ale timpului („Carmen”, maestru dirijor D.G. Kiriac;
„Hora”, maestru dirijor Juarez Movilã), a participat
la numeroase ºezãtori cultural-artistice organizate
în Vechiul Regat ºi în diasporã, în compania unor
mari artiºti români (Aristizza Romanescu, Petre
Liciu, Olimpia ºi Zaharia Bârsan, Lucreþia ºi Iancu
Brezeanu, Lucia Calomeri, Elena Locusteanu-Bonciu ).

Este cofondator al Partidului Naþionalist-Democrat
condus de N. Iorga ºi A.C. Cuza, participând la primul
congres al acestuia (23 aprilie 1910).

În 2012 am aniversat centenarul stabilirii definitive
în judeþul Muscel a viitorului preot-profesor econom
stavrofor Gheorghe I. Cotenescu. Niciodatã însã
nu ºi-a uitat rãdãcinile dâmboviþene, ajutându-ºi
în permanenþã rudele ºi prietenii, fãrã sã neglijeze
nici îngrijirea proprietãþilor care îi reveneau în urma
partajului voluntar convenit, dupã moartea ambilor
pãrinþi, între numeroºii urmaºi ai acestora.
Respectivele proprietãþi îi vor fi confiscate în perioada
1946-1949 ºi numai o infimã parte din acestea
(doar din cele muscelene) vor mai fi recunoscute
moºtenitorilor direcþi de cãtre autoritãþile locale ºi
judeþene argeºene ºi recuperate dupã 1990.

Hirotonit în 1912 pe seama parohiei Conþeºti-
Muscel de cãtre PS Evghenie Humulescu, arhiereul-
vicar al Eparhiei Argeºului, va fi transferat în aprilie
1913 în parohia nou înfiinþatã în comuna Stoeneºti

din acelaºi judeþ, localitate în care s-a nãscut soþia
sa Elisabeta, nãscutã Rãuþoiu. Naºi de cãsãtorie
le-au fost Lucreþia ºi Victor Baranga, importante
personalitãþi dâmboviþene (prefect, deputat, senator
etc.), care ulterior le vor boteza toþi cei trei copii
(Lucreþia-Cocuþa, mama mea, Victor ºi ªerban).
Alte personalitãþi de seamã dâmboviþene, prietene
cu ramura Cotenescu din Izvoarele, au fost familiile
Dimitropol, Dalles, Irimescu-Cândeºti, Gonzalv
Ionescu ºi preotul ªtefan Cercel.

P
reotul GGheorghe II. CCotenescu a servit
cu credinþã altarul ºi cultura în fostul judeþ
Muscel timp de 53 ani (1912-1965), iar prin

activitatea sa rodnicã ºi neprecupeþitã a devenit în
acest judeþ ºi în parohia sa un adevãrat model de
credinþã, fiind considerat pe drept cuvânt figura cea
mai proeminentã a comunei Stoeneºti. Aici va fi,
pe rând, dirijorul corului parohial, învãþãtor la ºcoala
primarã ºi apoi profesor la ºcoala de gospodãrie
ruralã, fondator ºi preºedinte în timp al tuturor celor
trei obºti moºneneºti ºi al Cooperativei forestiere
„Mihai Bravul”, judecãtor al comunitãþii rurale
ºi vicepreºedinte de cãmin cultural.

Pentru a înþelege mai bine caracterul multilateral
al acestei personalitãþi însemnate din perioada
interbelicã, sã strãbatem succint traseul vieþii sale.

Ca preot militar, a luat parte la întreaga campanie
de reîntregire a neamului (1916-1919), în spitale de
evacuare ºi în unitãþi combatante („de la Nistru pânã
la Tisa” ºi de acolo pânã la Budapesta), fiind avansat
cãpitan ºi decorat cu Ordinul Coroana României.

A fost profesor secundar la Seminariile teologice
din Câmpulung-Muscel ºi Curtea de Argeº, respectiv
la Seminarul monahal Cernica-Ilfov (1922-1940).

Este cofondator ºi preºedinte al P.N.D., secþia
Muscel (1922-1923), iar în 1925 a fost ales membru
al primei Camere Agricole din judeþul Muscel,
condusã de profesorul þãrãnist Alexandru Muºatescu,
tatãl dramaturgului Tudor Muºatescu. Deputat iorghist
din partea judeþului Muscel în cadrul Uniunii Naþionale
(1931-1932), reprezintã judeþul în Parlament alãturi
de Constantin (Dinu) I.C. Brãtianu (P.N.L.) ºi Ion
Mihalache (P.N.Þ). Recunoscându-i-se meritele,
fostul parlamentar devine membru în conducerea
centralã a partidului (1931-1946), fãcând parte din
echipa angajatã în tratativele de fuzionare cu P.N.L.,
aripa Tãtãrãscu, din februarie 1946.

S-a remarcat ca animator al vieþii culturale din
Câmpulung ºi din judeþul Muscel, ca dirijor strãlucit
al corului parohial ºi al Seminarului Orfanilor de
Rãzboi „Patriarhul Miron”, dar ºi prin concertele de
binefacere susþinute alãturi de tenorul bucureºtean
Nae Leonard, retras la Câmpulung spre sfârºitul vieþii.

E
ste cctitorul pprincipal, cu mari jertfe, în
perioada 1929-1939, al celei mai frumoase
biserici rurale de pe cursul superior al

Dâmboviþei. La realizarea aºezãmântului religios
a contribuit un colectiv valoros, compus din arh.
Dumitru Ionescu-Berechet, sculptorul în lemn Dumitru
Iliescu-Cãlineºti ºi pictorii Octav Angheluþã, Gheorghe
Vânãtoru ºi Vasile Blendea, ajutaþi de zugravul Ion
Fleºariu. (3)

Meritele sale deosebite l-au îndreptãþit sã fie
ales preºedinte al Asociaþiei Preoþilor Musceleni
(cu 2 mandate) ºi membru în consiliul de adminis-
traþie al Casei de Economie, Ajutor ºi Credit a
Asociaþiei Generale a Clerului Ortodox Român
din România (1930-1933), primind dreptul de a purta
pe viaþã crucea patriarhalã de aur ºi brâul roºu.

IInn mmeemmoorriiaamm
Gheorghe II. CCotenescu ((1886-11965)

RRaadduu PPEETTRREESSCCUU-MMUUSSCCEELL

(Urmare de la pag. 5)

D
upã aaceastã îîntâlnire, generalul Anton a fost imediat cooptat în coaliþia
condusã de cãtre regele Mihai ºi a lucrat împreunã cu col. Dãmãceanu
la întocmirea planurilor de acþiune a trupelor care vor lupta în Bucureºti

în ziua când se va desfãºura lovitura de palat. În ziua de 23 august, dupã
arestarea lui Ion Antonescu, Mihai Antonescu ºi a generalilor Pantazi ºi Vasiliu,
a fost numit Inspector General al Jandarmeriei, funcþie care i-a oferit prerogativele
de a conduce acþiunile jandarmilor de participare alãturi de armatã la alungarea
trupelor germane de pe teritoriul României, concomitent cu îndeplinirea misiunilor
de apãrare a ordinii publice cu care erau îndrituiþi prin lege.

Traseul vieþii generalului Anton a fost unul sinuos. În anul 1946, deoarece

începuse sã ia apãrarea jandarmilor care erau anchetaþi de cãtre autoritãþi (sub
presiunea ocupantului sovietic) pentru cã luptaserã pe frontul antisovietic, a fost
trimis în judecatã ºi condamnat în anul 1949 la 18 ani muncã silnicã, degradare
militarã ºi confiscarea averii. În 1952, dupã un nou proces, a mai primit 10 ani
de muncã silnicã. În 1956, în urma intervenþiei soþiei sale, Elena Anton, pictoriþã,
la o expoziþie a acesteia la care a participat ºi Gheorghiu-Dej, generalul a fost
eliberat, i s-a dat gradul înapoi ºi i s-a atribuit o pensie de 2000 de lei lunar. S-a
stins din viaþã la 17 martie 1993, într-un anonimat complet, la vârsta de 99 de ani.

Ca o concluzie, aºa cum actul de la 23 august 1944 a fost unul controversat,
nici gestul generalului Constantin Anton nu poate fi altfel, judecarea lui rãmânând
în sarcina istoriei.
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A
fost ccompozitor ººi ppublicist, secretar
de redacþie al revistei Cultura, organul
Asociaþiei Generale a Cântãreþilor Bisericeºti

din România, fiind invitat în repetate rânduri de
Nicolae Iorga la Universitatea de varã de la Vãlenii de
Munte ca profesor specializat pe probleme muzicale
(muzicã psalticã, folclor ºi bizantinologie muzicalã).
Remarcabil este faptul cã preotul-profesor Gheorghe
Cotenescu a avut un numãr egal de conferinþe (13)
cu toþi ceilalþi specialiºti în materie la un loc, clerici
sau laici, care au fost, de asemenea, invitaþi
(mitropolitul Tit Simedrea, preotul-profesor universitar
ºi academician Nicolae M. Popescu, profesorii
universitari Gheorghe Moisescu ºi Mihail Vulpescu,
Emil Riegler-Dinu, unicul doctor în muzicologie pânã
în anul 1938). Comparativ, cei cinci conferenþiari cu
nume grele care se trãgeau din judeþele Muscel ºi
Argeº (Ion Chelcea, Radu Gyr-Demetrescu, Florian
ªtefãnescu-Goangã, Costin Petrescu ºi Victor
Slãvescu) au însumat tot 13 conferinþe.

Bun orator ºi stãpân pe sine în situaþii dificile,
a fãcut faþã cu brio provocãrii pe care a constituit-o
prezenþa în Parlamentul þãrii, contracarând inteligent
ºi cu umor fin ostilitatea manifestatã virulent pe
durata mandatului sãu (1931-1932) de opoziþia
constituitã în acel moment din reprezentanþii P.N.Þ.,
fiind desemnat în unanimitate de deputaþii-preoþi
sã þinã discursul de omagiere a semicentenarului
poetului ºi omului politic ardelean Octavian Goga.

Susþinerea pe plan logistic a partizanilor din
munþii Muscelului (nucleul din perimetrul Stoeneºti-
Dragoslavele-Muntele Roºu) conduºi de colonelul
martir Gheorghe Arsenescu l-a transformat în deþinut
politic (1949-1950). Anchetat iniþial la Câmpulung
de maiorul Mihail Chicoº ºi ulterior în celulele-depozit
ale Securitãþii din Piteºti de cãtre sadicul cãpitan
de Securitate Ion Cârnu, timp de 14 luni, va fi
condamnat retroactiv în mai 1950, în cadrul primului
lot format din 36 de musceleni, în frunte cu elevul
sãu Pimen Bãrbieru, stareþul Schitului Cetãþuia-Negru
Vodã, ºi avocaþii liberali tãtãrãscieni Nicolae Enescu
(fost deputat) ºi Ion Constantinescu-Mãrãcineanu.

D
in aacelaºi llot ttrebuia ssã ffacã pparte ºi
nepotul sãu din Izvoarele, studentul Traian
Marinescu-Geagu, fiind arestaþi amândoi

în aceeaºi lunã (martie 1949). Acesta participase
la manifestaþiile promoharhiste din 8 noiembrie 1945
ºi 10 mai 1946, iar la alegerile din 19 noiembrie 1946
îl fãcuse de râs pe învãþãtorul Gogu Popescu, impus
cu forþa de comuniºti în funcþia de prefect încã din
noiembrie 1944. A dat foc urnelor umplute din timp
cu voturi ºtampilate cu „soarele” dogoritor al Blocului
Partidelor Democratice, controlat de comuniºti.
Alegerile au trebuit repetate, iar Siguranþa ºi apoi
Securitatea l-au hãituit neîncetat pe Geagu întreaga
þarã. În vara anului 1948, Geagu a apelat la unchiul
sãu din Stoeneºti-Muscel, iar acesta a garantat
pentru el în faþa colonelului Gheorghe Arsenescu,
organizatorul rezistenþei anticomuniste din munþii
Muscelului ºi Fãgãraºilor sudici. Arsenescu l-a
protejat cât a putut, dar mult prea tânãrul Geagu,
indisciplinat, s-a întors în mai multe rânduri la
Izvoarele, fiind capturat viu la 19 martie 1949, rãnit
în urma unui incident armat. La mai puþin de un an
(4 februarie 1950), a fost executat demonstrativ,
fãrã judecatã ºi condamnare, la intersecþia drumului
naþional Câmpulung-Târgoviºte cu drumul comunal

spre Izvoarele natal. Pentru aºa-zisa lui „fugã de sub
escortã” – în realitate, pentru intimidarea localnicilor –
cadavrul a fost pãzit în permanenþã, iar rudele l-au
putut înmormânta creºtineºte abia dupã douã zile,
conform certificatului de deces ºi crucii ridicate
dupã 1990.

Înaintea judecãrii ºi condamnãrii retroactive
(mai 1950), preotului Gheorghe I. Cotenescu i-a
fost dat sã se întâlneascã în închisoare ºi cu viitorul
protopop argeºean Vasile Chiþu, fostul sãu elev
de la Seminarul din Curtea de Argeº. Mãrturia scrisã
a acestuia este
pilduitoare.

În luna februarie
a anului 1950 am fost
arestat. ªi pentru cã
fusesem condamnat
în lipsã de Tribunalul
Militar Bucureºti, am fost
depus la închisoarea
militarã din Bucureºti –
Uranus – pânã la
rejudecare. Acolo l-am
întâlnit pe pãrintele
Cotenescu. Acelaºi om:
optimist, plin de haz ºi
de umor. Optimismul
sãu radia împrejur,
fãcându-i pe ceilalþi
deþinuþi sã fie mai
încrezãtori în libertate
ºi o viaþã mai bunã.
Fusese ºi el „amestecat în saramura penalã” – cum
obiºnuia el sã zicã – pentru cã adãpostise de ploaie
niºte fugari în casa sa. Era vorba de grupul de
rezistenþã din Fãgãraº (colonelul Arsenescu,
Arnãuþoiu etc.). Aºtepta ºi el sã fie judecat
de Tribunalul Militar Bucureºti. (4)

„Cadavrul viu” care pãrãsise penitenciarul Piteºti,
condus de cãpitanul torþionar Alexandru Dumitrescu,
a primit instantaneu stigmatul social de paria,
purtându-l demn pânã la moartea care ni l-a rãpit
în februarie 1965. Alãturi de el au suferit Paraschiva
Rãuþoiu (soacra sa, unica persoanã din Stoeneºti
expropriatã de douã ori, în 1945 ºi în 1949, prilej cu
care i s-a impus domiciliu obligatoriu în altã localiate),
prezbitera Elisabeta Cotenescu (pe care o alinta
Veruþa), precum ºi cei trei copii ai lor.

La Sighetul Marmaþiei, în sãlile Memorialului
Victimelor Comunismului ºi al Rezistenþei, cei doi
membri ai aceleiaºi familii dâmboviþene, preotul
Gheorghe I. Cotenescu ºi nepotul sãu iubit, Traian
Marinescu-Geagu, figureazã la loc de cinste (parter,
sala 13: Represiunea împotriva Bisericii ºi etajul I,
sala 48: Rezistenþa anticomunistã în munþi).

P
e llângã aapostolatul ssãu întru credinþã,
preotul-profesor Gheorghe I. Cotenescu
a iubit ºcoala ºi copiii, pe care i-a îndrumat

ºi ajutat, iar aceºtia l-au îndrãgit ºi respectat. Printre
ei se numãrã valori perene ale ortodoxiei româneºti,
precum patriarhii Iustin Moisescu ºi Teoctist Arãpaºu,
arhiepiscopii Gherasim Cristea ºi Eftimie Luca,
episcopul-vicar Roman Stanciu, vicarul patriarhal
Atanasie Glatcovschi, arhimandriþii mari duhovnici
Sofian Boghiu, Grigorie Bãbuº, Tãnase Petroniu,
Roman Braga, Felix Dubneac, Ioasaf Popa ºi recent
dispãrutul Justin Pârvu, profesorii Ioan Rãmureanu,

Anton Uncu, Ioasaf Ganea, învãþatul preot Ilie Bãciou,
originar din Rucãr ºi transferat ulterior la Biserica
Icoanei din Bucureºti (viitorul protector al poetului
Adrian Pãunescu) º.a.

Dãruiesc, la final, cititorilor mãrturia elocventã
a ºcolarului de odinioarã, cel vrednic de pomenire,
arhimandritul Justin Pârvu (1919-2013): 

Îmi amintesc cu drag de frumoasele vremuri
pe când eram elev la seminarul de la Cernica, ºi,
printre mulþi profesori deosebiþi, una dintre cele mai
interesante figuri a fost ºi îmi rãmâne în memorie

Pãrintele Profesor Gheorghe Cotenescu. Eu
am îndrãgit mult muzica psalticã ºi de aceea
Pãrintele Profesor prezenta pentru mine un
interes aparte, dar nu numai prin talentul sãu
muzical, cât ºi prin dãruirea sa faþã de elevi,
sacrificiul pe care îl depunea în munca sa
pedagogicã. Era un om bun ca pâinea lui
Dumnezeu, încât noi stãteam foarte relaxaþi
ºi nestresaþi la ora Pãrintelui. Sãrmanul
Pãrinte venea aºa de obosit, deoarece
fãcea naveta de la Târgoviºte la Cernica,
pornindu-se cu noaptea în cap de acasã
ºi bucuria noastrã era când drumurile erau
înzãpezite ºi maºinile nu strãbãteau de
la Pantelimon pânã la Cernica, fiind astfel
scutiþi de orã. Aºa nãstruºnici cum eram noi,
Pãrintele Cotenescu ne iubea pe toþi, ºi în
memoria mea rãmâne ca o adevãratã vioarã
a ortodoxiei româneºti, care a mers pânã
în cele mai sensibile tonuri muzicale, dar
ºi sufleteºti. (5)

E
levul ººi pprofesorul se vor întâlni, cu
siguranþã, în cetele drepþilor, cuvioºilor
ºi mucenicilor acestui Neam.

Gheorghe I. Cotenescu. Un om simplu, prietenos
nevoie mare cu copiii ºi cu cei nevoiaºi, îngãduitor
ºi înþelegãtor la solicitãrile oricui, veºnic cu un surâs
înflorit pe buzele lui cãrnoase ºi cu o vorbã de duh
care nu putea sã supere pe nimeni.

Sã-i fie memoria veºnicã, iar viaþa pildã de
urmat pentru toþi aceia care îºi fac scopul vieþii din
preaslãvirea bisericii, a ºcolii ºi a culturii naþionale,
din pãzirea adevãratelor valori morale, din pãstrarea
ºi sporirea bunului obºtesc, dãruindu-ºi fãrã preget
toate puterile binelui cetãþeanului.

Note
1. Cornelia Bodea, Radu ªtefan Vergatti, Nicolae

Iorga în arhivele vieneze ºi ale Siguranþei regale
(1903-1914), Ed. Mica Valahie, Bucureºti, pp. 179-
180.

2. Nicolae Iorga, „Un act privitor la moºnenii din
Muscel”, în Studii ºi documente cu privire la istoria
Românilor, vol. XX, Ed. Ministerului de Instrucþie
Publicã, Bucureºti, 1913, pp. 28, 64-65. 

3. Ion Popescu-Argeºel, Mãnãstirile ºi bisericile
din Muscel la cumpãna dintre milenii, Ed. Fundaþiei
România de Mâine, Bucureºti, 2000, coperta I
ºi pp. 16, 213-214.

4. Preot Vasile Chiþu, „Pãrintele Gheorghe
Cotenescu”, în Buchet de biserici argeºene. Memorii
ºi cuvântãri, Ed. Dacpress, Curtea de Argeº, 2006,
pp. 121, 199-202.

5. Atitudini, Mãnãstirea Petru-Vodã, com. Poiana
Teiului, judeþul Neamþ, anul IV, nr. 21 (1)/ianuarie
2012, pp. 82-87.

ªi ffirea ccea îîntunecatã aa llui AAdam aam sschimbat-oo,
ºi nnu nnumai aa llui AAdam, cci ººi ttoatã zzidirea mmea, ccare
mã iiubeºte, ccare aa ffost ddin sseminþia llui. CCãci eeu vv-aam

mântuit ppe vvoi ttoþi dde ffaþa ssatanei ccea rrece ººi sscârnavã. VVouã
v-aam ddãruit ffaþa mmea ccea lluminatã, cca ssã vvã lluminaþi dde lla
dânsa. ªªi eeu aaºtept îîntotdeauna ppe ccel cce vva vveni lla mmine
sã sse îîndulceascã nneîncetat dde ffaþa mmea. VVoi, ffãptura mmea,
de cce nn-aaþi îîndrãgit ffaþa mmea? VVoi ddin vvoia vvoastrã ssinguri
v-aaþi ddat ffeþei ssatanei, nn-aaþi îîndrãgit ffaþa mmea, cci vv-aa pplãcut
faþa ssatanei. CCât vv-aam iizbãvit eeu dde ffaþa llui, iiar aacum ccine
v-aa ssfãtuit ssã pprimiþi iiar îîntunecare dde lla ffaþa llui? FFaþa mmea
n-aaþi îîndrãgit-oo, iiar ffaþa ccelui cce aa ccãlcat pporunca mmea ººi eeste

vrãjmaºul vvostru aaþi îîndrãgit-oo. CCât vv-aam ppregãtit rraiul mmeu ººi
v-aam ddãruit ccununi îîmpletite ddin ccele nnepieritoare! VVoi, ffãptura
mea, dde cce nn-aaþi vvenit lla rraiul mmeu, ssã pprimiþi ccununile ppe ccare
vi lle-aam ppregãtit, cca ssã vvã îîncununaþi ccu eele? ÎÎn llocul rraiului
meu, vvoi aaþi pprimit ttemniþele iiadului. NNu ppentru vvoi aam ppregãtit
eu ttemniþele iiadului, ffãptura mmea, cci lle-aam ppregãtit ppentru ssatana
ºi îîngerii llui. DDe cce mm-aaþi llãsat ppe mmine ººi rraiul mmeu ººi aaþi mmers
la iiad, uunde aa ffost ppregãtit ddiavolului? CCãci ddoar rraiul mmeu
îl ppregãtisem ººi vvi-ll ddãruisem vvouã. AAsemenea, zzidirea mmea,
ºi mmesele mmele ccele ddulci ººi nnepieritoare vvouã vvi lle ddãruisem,
ca ssã vvã bbucuraþi îîntotdeauna dde eele ººi nniciodatã ssã nnu sse iia
dinaintea vvoastrã. 

Din îînvãþãturi...
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U
nul ddintre ccursurile
cele mai complexe
pe care l-am însuºit

vrând-nevrând în ªcoala
de Ofiþeri Aviaþie, Secþia
Navigatorilor, 1943-1945, a
fost intitulat „Hãrþi ºi Proiecþii”.
Aviaþia Regalã având în
dotare doar avioane tactice,

cu autonomie de zbor redusã, aviaþia de vânãtoare
de zi, cea de asalt ºi observaþie practicau navigaþie
estimatã-observatã. Fãceau excepþie bimotoarele
de bombardament, care practicau ºi navigaþia radio,
iar cu totul singular ºi aviaþia de recunoaºtere, care
avea navigator ºi folosea toate tipurile de navigaþie
ale vremii, în afara celei astronomice.

Cerul era vital, harta fiind atunci alfa ºi omega
în navigaþia aerianã estimatã, aparatele de bord
la monomotoarele de observaþie ºi vânãtoare
ºi bimotoarele de asalt reducându-se în general
fie la busola clasicã, fie la girocompas ºi, mai rar,
la radiogeometru.

Capitolele rezervate proiecþiilor mi-au dat destulã
bãtaie de cap, fiind pline de algebrã ºi geometrie
sfericã, desigur, interesante pentru cultura unui ofiþer
de aviaþie, dar complet în afara practicii cotidiene.
Având doi unchi paterni ofiþeri de aviaþie trecuþi în
Serviciul Geografic al Armatei cu funcþii de vârf, pe
lângã cursul „Hãrþi ºi Proiecþii” am venit în contact
direct cu fãuritorii hãrþilor României Mari ºi cu
metodele lor de lucru, vara în teren, iarna la birou,
fãrã sã fi aflat în cei doi ani de studiu ºi de aerodrom
cã istoricul acestei specialitãþi de mare complexitate
are în Oºtire un precursor ºi un fondator autohton în
persoana Generalului savant Constantin I. Brãtianu.

A trebuit s-o aflu dupã 70 de ani, la Palatul
Brãtianu, când amfitrionul atâtor seri literare ºi
cultural spirituale remarcabile, nepotul Generalului,
scriitorul Ion Brãtianu, a organizat lansarea volumului
biografic al înaintaºului sãu (Generalul Constantin I.
Brãtianu. Un mare Brãtian îºi revendicã nemurirea,
Editura Fundaþiei Culturale „Ion I. Brãtianu”,
Bucureºti, 2015), omagiindu-ºi astfel încã unul dintre
celebrii ilustrei sale familii, fãuritoare de istorie
modernã a României.

V
olumul, pprezentat aatât dde eelogios de Mihail
Diaconescu, este semnat de prof. univ.
Florian Tãnãsescu în tandem cu fiul sãu,

Nicolae Tãnãsescu, însumând o uriaºã muncã
de cercetare în arhive ºi biblioteci, de selectare
a documentaþiei, de sistematizare ºi esenþializare
a ei, reuºind pe deplin sã recreeze o personalitate
complexã de ofiþer savant, matematician remarcabil,
excelent organizator ºi formator de echipã, patriot
angajat în serviciul
þãrii prin Oºtire, la
nivelul deciziilor,
vizând o componentã
fundamentalã a istoriei
militare ºi a celei
civice, anume: 

– întocmirea
hãrþilor teatrului
de operaþiuni militare
din sudul Dunãrii, pe
atunci vilaet otoman,
necesare Armatei
Române în Rãzboiul
Independenþei, mai

apoi în Rãzboaiele Balcanice,
– cadastrul,
– harta vechiului Regat.
Reuºita esenþialã a celor doi autori constã în

reconstituirea complexã a epocii care a condiþionat
formarea psihomoralã ºi socioprofesionalã a
Generalului, determinându-i opþiunile, sancþionându-i
sau promovându-i ideile ºi idealurile, ulcerându-i
buna credinþã sau, în final, trecându-l pe sub furcile
caudine ale parlamentarismului demagog, anarhic,
bugetivor ºi incapabil de continuitãþi constructive,
determinându-l sã-ºi impunã ideile novatoare
prin intermediul presei ºi al tiparului, fapt care a
îmbogãþit substanþial atât bibliografia de gen, cât ºi
personalitatea ofiþerului savant, sãltându-l în istorie.

E
ste rremarcabilã ttehnica folositã de autori
pentru a stabili interdependenþa, epoca,
personalitatea militarã a Generalului

Constantin I. Brãtianu. De la biografie ºi spaþiul
geofamiliar în care s-a format, la biblio-
grafia bogatã care-l personalizeazã ca
novator ºi creator în profesie, de la presa
vremii la tratatele de istorie, de la notele
Generalului la luãrile lui de poziþie, la stãri
de lucruri sociopolitice nocive, la care se
adaugã documente critice ale ºedinþelor
Senatului, se însumeazã selectiv
amalgamul care formeazã, determinã
ºi caracterizeazã o epocã pe care o
percepem în textul ei cotidian, dar ºi
în subtextul ei, acolo unde constantele
istorice asimileazã sau resping sugestive
etape sociopolitice investigate.

Pe scurt, un volum biografic de excepþie!

Un vvolum bbiografic dde eexcepþie
RRaadduu TTHHEEOODDOORRUU

Constantin II. BBrãtianu (17 sseptembrie 11844, BBucureºti –– 66 iianuarie
1910, BBucureºti), ggeneral, ggeodez ººi ttopograf. MMembru ccorespondent aal
Academiei RRomâne ((10 aaprilie 11899).

Dupã tterminarea ccursurilor pprimare ººi ssecundare, îîn 11862 ss-aa îînscris lla
ªcoala dde OOfiþeri ddin BBucureºti. ªªi-aa ccontinuat sspecializarea lla OObservatorul
din PParis ººi lla SServiciul CCadastral aal FFranþei, ffiind aapoi ddetaºat ppe llângã SStatul
Major aal SServiciului GGeografic aal AArmatei ffranceze lla PParis ººi îîn AAlgeria ((1868-
1870). ªªi-aa ddesãvârºit ppregãtirea lla SServiciul GGeografic aal AArmatei bbelgiene
(1871) ººi lla IInstitutul GGeografic aal AArmatei ddin VViena. AA ffost ddirector aal IInstitutului
Geografic aal AArmatei ((1885), ssubºef aal SStatului MMajor GGeneral ((1887). AA uurcat
treptele iierarhiei mmilitare ppânã lla ggradul dde ggeneral dde bbrigadã ((1896). AA lluat pparte
la RRãzboiul dde IIndependenþã ((1877-11878), îîn ccalitate dde oofiþer dde sstat-mmajor,
organizând SServiciul dde RReproduceri CCartografice ººi ccomandând SSecþia
Topograficã dde ppe llângã MMarele SStat MMajor aal AArmatei. SS-aa aaflat, aalãturi dde
Constantin BBarozzi, GGeorge SSlãniceanu ºº.a., pprintre îîntemeietorii rrevistei Româniia
Miiliitarã (1864). SS-aa nnumãrat ººi pprintre ccolaboratorii uunor ppublicaþii aale vvremii:
Analele AAcademiieii RRomâne, CCercul PPubliicaþiiiilor MMiiliitare, RReviista AArmateii, RReviista
Infanteriieii, RReviista NNouã, RReviista ppentru IIstoriie, AArheologiie ººii FFiilologiie etc.
În vvederea îîntocmirii hhãrþii RRomâniei, aa eefectuat nnumeroase llucrãri ttopografice
ºi ggeodezice, aale ccãror rrezultate lle-aa eexpus ppe llarg îîn sstudii pprivitoare lla

însemnãtatea hhãrþilor îîn ddomenii ddintre ccele
mai vvariate: ÎÎnsemnãtatea ccharteii RRomâniieii
pentru eeconomiia nnoastrã nnaþiionalã (1901);
ÎÎnsemnãtatea ccharteii þþãriiii ppentru aapãrarea
naþiionalã (1902); ÎÎnsemnãtatea ccharteii þþãriiii
pentru iistoriia ppatriieii ººii aa nneamuluii (1905);
ÎÎnsemnãtatea ccharteii þþãriiii ppentru sstabiiliirea

regiimuluii ccadastral îîn RRomâniia (1910). AA ffãcut nnumeroase ccãlãtorii pprin þþarã,
pentru ccoordonarea llucrãrilor ttopografice ººi ggeodezice, aale ccãror rrezultate lle-aa
sintetizat îîn: Notiiþe aasupra cchartelor aactuale aale RRomâniieii, uurmate dde uun pproiiect
pentru aalcãtuiirea ccharteii ggenerale aa RRegatuluii (1888); Instrucþiiunii ppentru
determiinãrii ggeodezziice (1895). AA mmilitat ppentru oorganizarea ººi rrealizarea uunor
mãsurãtori ccadastrale: Trebuiinþa dde aa sse fface ccadastrul RRomâniieii ccu mmodele dde
întrebuiinþat. OOrganiizzarea sserviiciiuluii ccadastral ººii pproiiect ppentru bbuget dde vveniiturii
ºii ccheltuiielii (1899); Stabiiliirea rregiimuluii ccadastral dde ccare aare nnevoiie RRomâniia
(1903). ªªi-aa llegat nnumele, aalãturi dde GGrigore TTocilescu ººi GGeorge IIoan LLahovary,
de Marele ddiicþiionar ggeografiic rromân, rrealizat ssub aauspiciile SSocietãþii RRomâne dde
Geografie, aal ccãrei mmembru ffondator aa ffost ((1875).

(Dupã DDorina NN. RRusu, Diicþiionarul MMembriilor AAcademiieii RRomâne, 1186666/200100,
Editura EEnciclopedicã, BBucureºti, 22010)

Neîntrerupt, timp de 45 de ani, am luat parte
la munca de propãºire a Armatei pe vreme de pace,
la glorioasele ºi strãlucitele fapte în vreme de rãzboi,
la zile bune ºi fericite, ca ºi în zile de nevoi ºi grele
încercãri.

În acest lung rãstimp am avut încã rarul noroc
de a mã gãsi la elaborarea hãrþii þãrii încã din
originea lucrãrilor: mai întâi ca ajutor al întemeie-
torului Serviciului nostru geografic, General
C. Barozzi, ºi apoi, în curs de 15 ani, ca Director
Superior al Institutului Geografic al Armatei.

Harta þãrii, aceastã însemnatã operã, menitã,
cum zicea M.S. Regele, a scoate þara din regiunea
necunoscutului, îmbrãþiºeazã astãzi o întindere de
peste 101.017 kmp; astfel, a mai rãmas de executat
ca la (circa) 32.738 kmp pentru ca sã posedãm
icoana fidelã a terei în toatã a ei întindere.

Neîndoielnic, mi-ar fi fost plãcut a executa ºi
aceastã micã porþiune pentru a desãvârºi în întregime
opera ce am început-o, sunt astãzi tocmai 35 de
ani, ºi la care am lucrat neîntrerupt cu nãdejdea
de a nu închide ochii fãrã de a nu o vedea încheiatã.

În acelaºi timp, de ce aº înãbuºi un sentiment ce
mã stãpâneºte puternic în acest moment, când silit

sunt a mã despãrþi de armatã, de acea familie de
elitã a naþiunei, în sânul cãreia am petrecut cei mai
dulci ºi mai frumoºi ani ai vieþii mele! Dar cum zic,
atins de limita de vârstã a activitãþii mele în armatã,
nu-mi rãmâne decât sã mã închin rigoarei, cãci ad
impossibilia nemo obligatur.

Port însã cu mine mângâierea cã în aceastã lungã
carierã, prin nimic n-am demeritat, prin nimic n-am
rãmas în defect. Pânã unde am ajuns, precum ºi tot
ce am putut îndeplini, le datoresc numai unei munci
cinstite, care a fost totdeauna cãlãuzitã ºi însufleþitã
de sentimentul datoriei cãtre Þarã, al credinþei cãtre
Rege, al supunerii neclintite cãtre ªefii mei!

Acum, departe ca ºi aproape, pururea voi
fi cu adevãrat ºi neclintitã iubire pentru armatã.

Luându-mi rãmas bun de la tovarãºii mei de
muncã, mulþumesc tuturora cu cãldurã frãþeascã
pentru concursul necondiþionat ce mi-au dat ºi le urez
din adâncul sufletului sã meargã tot înainte, pururea
cu tãria ºi încrederea ce ne-o dau Dumnezeu, Patria
ºi Regele.

În fine, gândul meu acum se îndrepteazã cãtre
toþi tovarãºii mei de muncã din timpul lungei mele
cariere, cãtre toþi vrednicii ºi neobosiþii mei comilitoni,

care în orice timp ºi la orice împrejurãri au ºtiut servi
guvern, þarã ºi tron, dând zilnic tuturora pildã datoriei,
a muncii ºi a jertfei pentru patrie, ºi fãcându-mã ºi
pe mine a mã socoti mândru de a fi fost în rândul lor,
când ca egal, când ca ºef, totdeauna însã în legãturi
de inimã ºi de suflet ca acelea care niciodatã
nu se rup ºi niciodatã nu se uitã.

Lor ºi cititorilor acestor rânduri le trimit
o cãlduroasã ºi devotatã salutare! 

Totul pentru neam, nimic pentru noi!
Iubesc ºi stimez totul ce este român, sunt

român… ºi prefer naþiunea mea oricãrei alte
naþiuni…, oricãrei alte þãri. Iubesc România cu toate
defectele sale, iubesc guvernul sãu ºi legile sale,
cu toatã imperfecþiunea lor. Doresc însã ca aceaste
imperfecþiunui ºi defecte sã disparã.

S-a pierdut… din vedere adevãrul cã tainele
mãreþiei unui neam nu sunt de a sfãrâma operele
înaintaºilor, ci, dimpotrivã, ea consistã ca pe temelia
sãnãtoasã a trecutului generaþiile cele mai noi sã
zideascã spre tãria prezentului ºi chezãºia viitorului.

Generalul C.I. Brãtianu



Nevoia dde rromânism

Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul VVII ��� Nr. 11 ((62) ��� Ianuarie 220161100

C
ultura ppopularã este pentru românism unul
dintre pilonii cei mai trainici ºi mai robuºti.
Semnificaþiile decoraþiunilor, ale arhitecturii

ºi ale muzicii populare au creat o comunicare
simbolicã, translaþie permanentã între generaþii, al
cãrei sens a fost ºi este pãstrarea identitãþii naþionale.
Folclorul, în acest peisaj, rãmâne depozitarul valorilor
celor mai profunde ale românismului, structura de
rezistenþã în calea depersonalizãrii ºi alienãrii noastre
ca naþiune. Doinele, horele, baladele, Cãluºarii
(incluºi în patrimoniul UNESCO, pentru unicitatea,
vitalitatea ºi exuberanþa lor) s-au integrat în conºtiinþa
colectivã, au fost repere fundamentale pentru
momente de bucurie sau tristeþe în viaþa fiecãruia.
Mariia DDragomiiroiiu s-a identificat cu universul cântului
popular, pe care-l slujeºte de peste patru decenii cu
dãruire, cu sacrificii, cu efort ºi cu o imensã dragoste
de oameni. Pornitã în lume dintr-un sat vâlcean în
anii adolescenþei, Maria Dragomiroiu îºi aminteºte
ºi acum cã revenind la þarã retrãieºte ºi revede
întâmplãri din copilãrie, departe de imagini idilice,
o copilãrie încãrcatã de grijile ºi corvezile pe care
le impunea viaþa la sat tuturor familiilor dependente
de munca câmpului pentru un trai de subzistenþã.
Când fãcuse primii paºi pe drumul anevoios ºi dificil
al afirmãrii, scriitorul Dinu Sãraru aprecia, în 1982:
„Maria Dragomiroiu vine în lumea cântecului popular
cu o bucurie atât de luminoasã ºi cu o dãruire atât
de fericitã încât, ascultând-o, am mereu sentimentul
cã anotimpurile toate izvorãsc ºi se împlinesc în
luncile Oltului”. (Dinu Sãraru în Oana Georgescu,
Maria Dragomiroiu. Cântecul ºi dragostea, Editura
Alfa, Bucureºti, 2015, p. 37.) Oricâte greutãþi a avut
de înfruntat, pe care le-a depãºit cu tenacitate ºi
stoicism, „doamna cântecului popular românesc”
a rãmas pasionatã de tot ceea ce i-a dat cultura
popularã, mediul în care s-a nãscut ºi a crescut.

Cultura popularã româneascã se poate mândri
acum, cum s-a mândrit ºi în trecut, cu valorile ei
specifice extrem de generoase. Noi, românii, suntem
un popor care ºi-a pãstrat cu sfinþenie tradiþiile care
încã nu s-au pierdut. Avem o bogãþie de cântec,
de port popular, cu o diversitate extinsã de genuri
care þin de regiunile folclorice. Avem Transilvania,
Maramureºul, avem Bucovina, avem Dobrogea,
toate cu specificul lor. Când mã gândesc la Oltenia
noastrã, mi se umple sufletul de bucurie, îmi tresaltã
inima în piept. Dupã mine, noi, ca popor, suntem prin
aceste tradiþii ºi, prin spectacolele care le poartã ºi în
afara graniþelor, ne reprezentãm identitatea noastrã
româneascã de neegalat tocmai pentru cã avem
cu ce sã ne mândrim. Nu s-au pierdut obiceiurile
profunde, modul în care întâmpinãm ºi petrecem de
sãrbãtori, mai ales la sat. Mulþi dintre noi mai au un
bunic, sau un pãrinte care trãieºte la þarã, acolo unde
sãrbãtorile rãmân pline de farmec. ªi eu abia aºtept
sã mã duc de sãrbãtori în satul natal din Vâlcea, fie
de Paºti, fie de Crãciun, pentru cã noi pãstrãm spiritul
unor asemenea mari sãrbãtori. Pe mine m-a ajutat
Dumnezeu sã pot colinda prin lume ºi nicãieri nu simt
parfumul acela de sãrbãtoare ca la mine acasã. 

Muzica popularã sintetizeazã sufletul unei
naþiuni ºi îl comunicã prin sunete care nu au nevoie
de traduceri, de formulãri ºi explicaþii. Ea comunicã
stãri profunde de bucurie, de tristeþe, de dor sau de
amãrãciune, de iubire ºi de înseninare. În armonia
doinei ºi a baladei, Maria Dragomiroiu a descifrat
ºi a pãstrat tainele devenirii ca om ºi ca român.
„Când eram copil, mai ales primãvara, când
mergeam cu vitele [la pãscut], îmi plãcea sã mã
apropii cu ochii de pãmânt, sã vãd, sã simt ºi sã
ascult viaþa la firul ierbii, cu toate regulile ºi tumultul
ei”. (op. cit., p 140) Din aceastã percepere primor-
dialã, curatã ºi constructivã a izvorât dorinþa de a se
dedica unei cariere atât de bogate ºi atât de frumos
împodobite cu nenumãrate succese dãruite acestui
filon esenþial al identitãþii naþionale. 

Eu cred cã acesta a fost destinul meu ºi sensul
vieþii mele. M-am nãscut cu aceastã dragoste pentru
muzicã, pe care am simþit-o de când eram micã.
În momentul în care auzeam la difuzorul staþiei

de radioficare muzicã popularã îmi tresãrea inima.
Aºa am simþit muzica. Mi-a cântat ºi mama mea
foarte frumos ºi nu m-aº fi vãzut fãcând altceva
în aceastã viaþã ºi, dacã ar fi sã o iau de la capãt,
acelaºi lucru l-aº face, aº cânta, ceea ce este foarte
dificil. Cel mai greu mi-a fost cã i-am privat pe copiii
mei de prezenþa mea permanentã ca mamã lângã
ei. Am tot fost plecatã mereu, dar asta este meseria,
a trebuit sã colind þara, sã interacþionez ºi sã stau
de vorbã cu oamenii, sã merg acolo unde aceºtia
trãiesc, acolo unde m-au chemat ºi sã le dãruiesc
harul dat de Dumnezeu pentru ca sã fiu artistã.
„Cele mai frumoase ºi emoþionante texte ale mele
le-am creat nu în liniºte, ci printre oameni, în maºinã,
în avion. Atunci mã rup de tot ceea ce este în jurul
meu, zgomotul din jur mã izoleazã asemenea
pereþilor unei case, ºi aºa îmi vin în minte cele
mai frumoase ºi profunde versuri.” (Ibidem, p. 142)
Copiii mei au fost foarte înþelegãtori ºi mi-au înþeles
mesajul. Cãtre muzicã a fost chemarea mea, asta
am simþit, tot aºa cum existã ºi trãiesc la mine la þarã,
la Ioneºti, chemarea pãmântului. Acolo mã încarc

cu energie. 

Ca marcã
identitarã,
folclorul,
muzica
popularã
autenticã,
pãstrãtoare
a valorilor
românismului,
are de
înfruntat
asaltul
modelor,
tendinþelor ºi
influenþelor pe
care le aduce
modernismul,
consumismul

ºi snobismul. De aceea, eforturile unei artiste cum
este Maria Dragomiroiu onoreazã tendinþa inevitabilã
de a relansa, de a revitaliza muzica popularã
în mediul suprapopulat cu manifestãri facile, de
subculturã, care nu þin cont de identitate ºi de tradiþie
ºi încearcã sã se impunã prin variantele comerciale. 

De fapt, se desfãºoarã o luptã care a existat
întotdeauna, dar acum a intrat într-o perioadã mai
agresivã. Acest filon al folclorului nu va dispãrea,
pentru cã muzica popularã ºi folclorul în ansamblu
reprezintã ce avem noi mai frumos, acel ceva care se
aflã tocmai în sufletul fiecãruia ºi în zestrea colectivã
care ne uneºte. El pãstreazã ºi sublimeazã toate
sentimentele noastre, toate trãirile omului, fie cã sunt
provocate de bucurii, de tristeþe, sau de înstrãinare.
În fluenþa sunetelor, împletite uneori cu versuri
sensibile, sincere, gãsim tablouri frumoase pãstrate
de muzica popularã, tablouri poetice frumoase care
nu mai existã altundeva. Toate celelalte genuri de
muzicã se inspirã din folclor ca sã reziste. Tocmai de
aceea folclorul nu va pieri, pentru cã el curge frumos
aºa cum se alege aurul din nisipul pâraielor de munte
ºi folclorul îºi va gãsi întotdeauna drumul propriu
ºi va dãinui pentru cã ceea ce este valoare, rãmâne
valoare ºi aparþine sufletului românesc. E adevãrat,
societatea se schimbã, omenirea se schimbã, aºa
cum este normal, apar alte nevoi ale spiritului, lumea
vrea altceva, dar fiecare are publicul sãu. Fiecare
perioadã are dominantele ei. Îl amintesc aici pe
Dincã Schileru (nota 1), care a avut perioada lui
de glorie marcatã de cântece cum ar fi „Neicã Dincã,
Neicã Dincã/ Geaba ai casã de sticlã/ Dacã n-ai ºi
ibovnicã”. Prin acest exemplu vreau sã argumentez
cã fiecare perioadã are propria istorie. Noi mergem
cu ea, rãmâne istorie ºi ceea ce trãim este însuºi
momentul. Acestor trãiri li se adaugã farmecul
experienþelor proprii, redarea lor în sunetele muzicii
populare care ne identificã, ne particularizeazã
ºi ne face sã contribuim cu trãsãturile proprii
la cultura universalã.

Unii au ºansa sã se nascã
în mediul melosului popular.
Alþii îl descoperã pe parcursul
vieþii prin educaþie, prin
influenþe. Maria Dragomiroiu
s-a dovedit a fi însuºi
fructul acestuia, ceea ce
i-a impresionat în timp pe alþi
olteni celebri, dar nu în lumea
cântului. „Eu, fiu al Vâlcii, sunt atent la evoluþia
talentelor ridicate de pe meleagurile noastre. Motiv
care a fãcut sã pãstrez în memoria mea afectivã,
dragostea ºi uriaºul interes cu care v-a privit [Maria
Dragomiroiu] marele public încã din cei dintâi ani ai
afirmãrii dumneavoastrã. De atunci, an de an, aþi fost
fãrã încetare o prezenþã strãlucitã pe marile scene, la
marile festivaluri, adunând admiraþie, premii, distincþii.
ªi iatã cum, dacã în momentele romantice din anii
de liceu, când în clasa goalã, cântaþi în faþa unui
singur spectator – femeia de serviciu, care se
oprea din treabã ca sã vã asculte ºi sã vã aplaude –,
astãzi aveþi parte de sãli arhipline ºi de milioane de
admiratori. Evoc acest fapt pentru cã simt astãzi, mai
mult ca oricând, cã tineretul nostru are nevoie de
modele adevãrate.” (Mugur Isãrescu, Guvernatorul
Bãncii Naþionale a României, în Oana Georgescu,
op. cit., p. 154.) Pe lângã sensibilitate, timbru cu totul
special ºi convingãtor, evoluþia în viaþã ºi în muzicã
a Mariei Dragomiroiu a dovedit o foarte mare forþã,
o consecvenþã în atingerea scopurilor propuse,
în modelarea unor daruri de suflet cãtre public,
cu rãbdarea ºi arta unui bijutier. 

Eu de aceastã forþã nu-mi dau seama direct,
conºtient. Dacã aºa sunt perceputã din exterior,
eu nu pot sã fiu decât fericitã. Din fire, sunt un om
pesimist ºi multã vreme nu am avut încredere în mine
ºi o mãrturisesc deschis. Asta din cauza copilãriei
mele foarte grele, când am trãit temeri extraordinare,
care m-au urmãrit toatã viaþa. ªi acum, când intru
pe scenã, am niºte emoþii înfiorãtoare pe lângã
cele fireºti, constructive, care ajutã la transmiterea
mesajului de suflet. Îmi este fricã tot timpul de scenã
ºi, mai ales, sã nu greºesc. Talentul ºi stãruinþa
m-au ajutat pentru cã mi-am dorit sã cânt. Îmi place
sã comunic cu lumea ºi fluxul în ambele sensuri între
mine ºi public mã încarcã cu energie. Simt nevoia
sã dãruiesc ºi vãd bucuria pe chipurile oamenilor, în
strãlucirea ochilor lor. În schimb, primesc energie din
partea celor care mã ascultã ºi de aceea eu pe scenã
nu obosesc. La concertul aniversar (20 octombrie
2015, „35 de ani de la debut, 35 de ani de succese”)
de la Sala Palatului, timp de cinci ore intram,
reveneam pe scenã la numai câteva minute, între
timp îmi schimbam costumul, fãceam un maraton
care mã încãrca ºi mã ajuta tocmai acest schimb de
energie. Am luptat ºi am muncit pentru cã am simþit
cã oamenii primesc cu bucurie cântecele mele. Tot
aºa au considerat ºi oamenii de specialitate. Ei mi-au
acordat numeroase premii, considerând cã le merit,
dar pe mine mã interesa ca la fiecare apariþie, fie
în faþa a zece oameni, fie a douã sute de mii, sã-i
conving prin emoþia mea ºi sã trec fiecare examen
pe care-l reprezintã prestaþia mea scenicã. Sigur,
pãstrez toate aceste trofee într-un loc special la mine
acasã, la þarã, dar întâlnirea cu publicul rãmâne cea
mai importantã pentru mine. Pe de altã parte, fãrã
cântec popular, fãrã joc popular, fãrã aceste tradiþii,
nu putem sã ne continuãm drumul prin lume,
ne pierdem.

Fire sensibilã, atentã la sentimentele pe care
le transmite unui public generos, divers ºi primitor,
interpreta ºi creatoarea de folclor muzical „a depus
permanent efortul de a-ºi depãºi propria condiþie,
prezentând în ipostaze diverse, în cadrul unor
producþii din ce în ce mai complexe, genuri muzicale
diferite, concentrându-se pe repertoriul tradiþional,
unul dintre accente deplasându-se cãtre ideea
de creaþie ca spectacol, iar limitele stilistice fiind
împinse pânã la frontiera cu muzica uºoarã ºi cea
de petrecere”. (Profesor dr. Elise Stan, etnomuzi-
colog,  în Oana Georgescu, op. cit., p. 163) Aceleaºi
preocupãri s-au remarcat ºi în producþia discograficã.

MMããiiaassttrraa ccâânntteeccuulluuii
Nicollae MMELINESCU
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C
el mmai rrecent aalbum aal mmeu se intituleazã
„Femeia este trandafir”. Majoritatea dintre
cântecele de pe acest album sunt inspirate

din cartea Vorbe cu tâlc de Vasile Militaru (2), cel
care a murit în închisorile comuniste. Când eram la
Chicago, acum douãzeci ºi ceva de ani, mi-a dãruit-o
pãrintele Calciu Dumitreasa. Pe lângã versurile cãrþii,
am folosit proverbe, zicãtori, vorbe cu tâlc. Mi-a fost
de ajuns sã am o strofã pe lângã care am brodat
cântecele mele, abia acum dupã douã decenii de
când mi-a fost dãruitã cartea. De la aceste vorbe
cu tâlc ale lui Vasile Militaru eu am dezvoltat seria
mea de cântece. ªi apoi, femeia nu este o floare?
Iar florile, alãturi de simbolul soarelui, al bradului,
al spicului, ºi de cele creºtine, împodobesc portul
popular. Despre mine se ºtie cã sunt interpreta
de muzicã popularã care are foarte multe costume
autentice. Din pãcate, nu le pot duce peste tot.
Noi plecãm tot timpul, iar unele costume sunt aºa
de fragile cã nu pot fi îmbrãcate la repezealã, sau
cãrate oricum. Ele sunt ca niºte pietre nestemate
pentru mine. Le-am recondiþionat pe toate. Am
avut o prietenã, Marina, care a terminat bele-arte,
a pictat foarte frumos. Ea mi-a creat cam douã-
sprezece costume care au dezvoltat motivele
tradiþionale ºi au pãstrat farmecul þinutei þãrãneºti.
Unele sunt stilizãri, cum este pomul vieþii, culorile
primãverii sau ale toamnei. 

În spaþiul public abundã aºa-zise evenimente
muzicale zgomotoase, agresive, triviale sau chiar
vulgare. Spectacolele de muzicã popularã ale Mariei
Dragomiroiu fac, totuºi, sãli pline ºi înregistreazã
succese de public impresionante. Unul dintre secrete
rãmâne calitatea artisticã a acestor evenimente.
„Doamna Maria este exact aºa cum ar trebui sã fim
toþi artiºtii. Pentru cã înainte de toate trebuie sã vii
în faþa spectatorilor cu sufletul ºi spiritul, chiar dacã
sunt vulnerabile… Cred cã fiecare apariþie pe scenã,
fiecare concert este unic ºi irepetabil. Poate cã de
aici vine teama doamnei Maria înainte de a intra
pe scenã.” (Nelu Paleru, interpret de muzicã de
petrecere, în Oana Georgescu, op. cit., p. 160)
Din aceastã frãmântare au rezultat sãli pline
ale iubitorilor de folclor real ºi pur din punctul
de vedere al mesajului artistic.

Mi-a fost destul de greu, mi-a fost fricã, pentru
cã gustul publicului s-a mai schimbat, s-a deplasat
spre partea mai modernã. Am început cel mai recent
spectacol al meu cu un cântec de leagãn pentru copiii
mei, cu „Lunã, Lunã nouã/ Taie pâinea-n douã”, cum
am fãcut eu un leagãn din razele Lunii ºi din florile
din grãdinã pentru fetiþa mea, Ileana. Lumea nu prea
mai are rãbdare ºi am avut emoþii, dar mi-am dat
seama cã publicul percepe ceea ce este valoros.
Dupã aplauze ºi dupã tot acest flux de energie mi-am
dat seama cã aceastã trecere de la începuturi pânã
spre cântecul de petrecere a fost foarte bine primitã
de lume. Nu am foarte multe spectacole. Cel de la
sala Palatului, la care am avut ºi zece invitaþi, a fost
un eveniment, dar spectacolele mele nu sunt foarte
dese. Vreau sã-i mulþumesc domnului Anghel Stoian

pentru profesionalismul cu care a realizat acest
spectacol. Nu a pus afiºele cu numai trei sãptãmâni
înainte, ci s-a implicat pe deplin. Trebuie sã te
vadã lumea, trebuie sã ºtie lumea cã urmeazã un
eveniment ºi asta se face cu muncã, trebuie sã te
duci pe la televiziuni, sã revii cu afiºe, sã-þi simtã
prezenþa. Un afiº rezistã trei ore. În spatele lui este
o muncã intensã care mobilizeazã mulþi oameni.
Unii pun din nou sute de mii de afiºe, se investesc
niºte bani ca sã fii în atenþia publicului. Afiºul meu
a fost peste tot cu cinci luni înaintea spectacolului
propriu-zis ºi rezultatul a fost succesul de public.

În conjunctura actualã este discutabilã ºi meritã
analizatã valoarea
identitãþii naþionale,
pentru cã, între
simbolurile sale,
folclorul, muzica
popularã mai conþin
acele trãsãturi
expresive unice,
proprii românismului. 

Identitatea
naþionalã are
o valoare fãrã
precedent ºi trebuie
sã ajutãm toþi
din culturã sã o
menþinem, pentru
cã altfel ne risipim,
ne pierdem dacã nu
pãstrãm aici, pe-un
picior de plai, aceastã
identitate, dacã nu ne
luptãm pentru ea. Noi trebuie sã ne facem simþitã
prezenþa ºi sã avem grijã de tot ce este valoros,
pentru cã alþii din afarã nu ºtiu despre ce este vorba.
Pãcat cã nu se face o promovare mai puternicã a
tradiþiilor noastre populare, pentru cã de România s-a
ºtiut mai mult ºi mai bine tocmai datoritã folclorului ºi
calitãþile creaþiei populare nu s-au pierdut, dar ele au
nevoie de promovare, trebuie investit ºi în asta. Þara
asta cât e de frumoasã nu înseamnã numai copii care
mor de foame, pentru cã asemenea situaþii triste se
întâlnesc pretutindeni în lume. La New York am vãzut
noaptea cum ridicã vântul gunoaiele printre zgârie-
nori, dar nimeni nu le scoate în evidenþã. La noi, orice
se vede, deºi am progresat ºi noi. Nu suntem ajutaþi,
dar nici noi nu ºtim sã ne promovãm valorile. Vedeþi,
talentul ºi pregãtirea profesionalã sunt surori. Ai
talent, dat de Dumnezeu, dar trebuie sã munceºti
foarte mult pentru cã altfel el se pierde. În mãsura în
care el existã pentru un om corect cu sine, conºtient
de ceea ce doreºte sã facã în viaþã, combinat cu
efortul persistent, acest om ajunge acolo unde îºi
doreºte, poate sã îºi urmeze visul. Conjunctura are
ºi ea partea ei. Dacã în viaþã ai talent ºi munceºti,
dar nu întâlneºti situaþia ºi oamenii care sã te
remarce, totul devine foarte greu ºi incert. Eu am
avut ºi aceastã ºansã, sã întâlnesc oameni care
m-au ajutat ºi cãrora le mulþumesc cu recunoºtinþã. 

Prin concerte ºi turnee, nu numai în þarã, ci ºi
afara graniþelor, Maria Dragomiroiu a dus cântecul
nostru popular în comunitãþi cu rãdãcini româneºti,
construind sau refãcând punþi de legãturi
sentimentale cu românii trãitori în alte þãri, dar
ºi cu localnici care ºi-au inclus în mediul familial
concetãþeni de ai noºtri.

Cred cã ºi datoritã românilor cãsãtoriþi în
strãinãtate eu am mai prins curaj, pentru cã acolo
ei trãiesc, într-adevãr, actul artistic. La spectacol
se adunã oameni originari din toate regiunile þãrii.
Pentru fiecare am învãþat de-a lungul timpului
cântece din toate zonele folclorice, ca sã vibreze
fiecare. Aºa cântãm împreunã, plângem împreunã,

râdem împreunã, jucãm împreunã pentru
cã mie îmi place. Eu sunt un artist care nu
rãmâne pe scenã. Acolo rãmâne formaþia,
iar eu cobor printre oameni pentru cã acolo
mã simt bine ºi elimin aceastã diferenþã dintre
artist ºi public. Aºa, oamenii din public mã
privesc de la egal la egal. Aºa mã simt eu
bine, ca ei sã rãmânã în suflet cu o searã
sau o zi de spectacol minunat, care i-a fãcut
sã vibreze pentru cã eu îi invit sã cânte cu
mine ºi aºa se creeazã o atmosferã ca la hora
satului. Pentru mine asta înseamnã totul,
pentru cã dispare diferenþa dintre artist ºi
spectator. Românismul pentru mine înseamnã
locul unde m-am nãscut, rãdãcina mea de
care am mare grijã, înseamnã acest popor
care mie îmi este foarte drag. Nu aº trãi
niciunde în altã parte. Mi s-a propus sã rãmân
în multe alte locuri de pe planeta asta, dar
pentru mine acasã este România, cu toate
relele ºi bunele. Trebuie sã þinem la tot ceea
ce înseamnã românism, la tot ce înseamnã

sã fii patriot. Aici sã ne adunãm ºi sã formãm o forþã,
sã nu ne risipim. Tot ceea ce înseamnã frumos
ºi îmi dã încredere în mine înseamnã România
ºi românismul.

Note
1. Nepot de pandur de-al lui Tudor Vladimirescu

(n. 1846, Schela Gorjului), Dincã Schileru este
considerat primul þãran în Parlamentul României
(1879- 1916). A avut doar 42 de zile de ºcoalã,
dar asta nu l-a împiedicat sã ajungã un om luminat,
cu largã deschidere spre educaþie ºi comerþ, cãtre
politicã ºi cãtre industrie. El a fãcut, în Oltenia, prima
încercare rudimentarã de a extrage petrol (1883),
a descoperit la Schela singurul zãcãmânt de antracit
din România ºi a cãlãtorit ºi în strãinãtate pentru
a convinge investitori strãini sã exploateze zona.
În Parlamentul românesc a purtat costumul gorjenesc-
schileresc, ale cãrui detalii au devenit manual
etnografic. http://www.alexradescu.ro/2011/01/dinca-
schileru-un-taran-gorjean-facu-istorie.html, accesat
la 27 octombrie 2015.

2. Vasile Militaru (n. 19 septembrie 1885,
Dobreni, judeþul Ilfov – d. 8 iulie 1959, închisoarea
Ocnele Mari), poet ºi scriitor român naþionalist, fost
deþinut politic sub regimul comunist din România,
care a publicat ºi sub pseudonimul Radu Barda. 
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Ne nnaºtem ttoþi ccu ddrumul ssângerând 
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Ne aadâncim îîn nnoi ddestin dde vvis fflãmând,  
Izvor hhalucinând sspre zzbor dde ppiatrã vvie.

Înainte dde vviaþã ººi îînainte dde mmoarte,
Înainte dde ttot ººi nnimic aa ffost ggolul dde nnoi 
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Sã ccãutãm sspre-aal AAnei bbocet ssfânt           
Din ppietre, ffulger dde aaltar iiubirii
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Trupuri mmurind ssub zzidul mmãnãstirii... 
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TTrraadduucceerriillee eemmiinneesscciieennee,,
ddiinn ppeerrssppeeccttiivvaa „iiddeeiiii eeuurrooppeennee””

Fllorrian CCOPCEA

V
iziunea oorganicistã eeminescianã asupra
culturii legitimeazã traducerile ca mijloace
de realizare a unor legãturi organice între

literaturi ºi de punere în evidenþã a influenþelor
modelatoare ºi catalitice (în termenii lui Blaga),
a „simpatiilor” în articolele publicistice. Jurnalistul
ºi poetul Eminescu se încredinþa patternului
universalitãþii puse pe temeiul concret, ferit
de speculaþii metafizice, al inter-relaþiilor inter-
conexiunilor. Este binecunoscut faptul cã adepþii
organicismului evitã în mod deliberat metafizica. 

Este vorba, în cazul lui, aºa cum spune memorabil
Constantin Noica, de „o întâlnire cu marile gânduri
ale culturilor”, el ºtiind întotdeauna „sã se ridice la
începuturi, strãduindu-se sã înveþe limbi vechi ºi noi,
adâncindu-se în istoria þãrii ºi a lumii, înþelegând pânã
la capãt cuvânt ºi asimilând în plus limbajul ºtiinþelor
mai noi”. Printr-o astfel de disponibilitate ºi
deschidere, acest „fiu risipitor al culturii” ºtia „a
fi pretutindeni la izvoare” (C. Noica, Introducere
la miracolul eminescian, Bucureºti, 2003, p. 289).

Prin intermediul traducerilor literare, filosofice,
sociologice sau cele din domeniul ºtiinþelor
exacte (fizicã, biologie, matematicã) putem
stabili, în spiritul lui Noica, modelul eminescian
de a cunoaºte aspectele esenþiale, „sufletul” sau,
cum zice publicistul, „constituþiunea” altor culturi:

– a tradus texte esenþiale pentru cunoaºterea
literaturilor, culturilor, filosofilor, religiilor, ºtiinþelor;

– a mers la izvoare: la textele originale, la
manuscrise, la sursele documentare autentice;

– ºi-a însuºit bine limbile vechi, clasice
ºi moderne;

– a însoþit textele traduse cu comentarii
pertinente;

– a urmãrit, cu abilitãþi de specialist, noile
descoperiri în domeniul ºtiinþelor, paradigmele
epistemologice în procesele de schimbare
dialecticã ºi evoluþia limbajului ºtiinþific;

– a urmãrit modul în care se traduc în româneºte
dramele, romanele dramaturgice, texte de diferitã
predestinaþie.

În calitatea de cronicar dramatic, apoi de jurnalist
la Curierul de Iaºi ºi Timpul, care, printre altele,
consemna ºi evenimentele editoriale importante,
a urmãrit în mod consecvent ºi cu aplicare filologicã
deosebitã ce se traduce, cum se traduce ºi care
este efectul traducerilor în viaþa culturalã.

Traducerile prezentau, în viziunea sa, acel
tot unitar al culturii europene ºi universale pe care
trebuie sã-l cunoascã publicul român într-o limbã
româneascã elevatã, „sãnãtoasã”, plinã de „tinereþea
naivã” a cronicarilor ºi îmbogãþitã cu neologismele
necesare.

Î
n ffiecare ccronicã ddramaticã se fãcea o apreciere
a calitãþii traducerii ºi se punea întrebarea
dacã era necesarã o asemenea „traducþiune”.

Articolul „În contra influenþei franceze asupra teatrului
românesc” conþinea urmãtoarea concluzie formulatã
sub formã de sfat: „De aceea adãogãm un sfat, care,
urmat fiind, credem c-ar avea consecinþe bune, atât
pentru tinerii noºtri, cât ºi pentru teatru în genere.
D-nia lor ar trebui sã-ºi procure repertoriul vechi
al teatrului românesc (de ex. repertoriul lui Millo)
ºi, studiindu-l împreunã, sã-ºi creeze un capital
de roluri ºi de piese, cu care în urmã uºor ar putea
sã cucereascã scena ºi s-o cureþe de florile exotice
ºi de senzaþie ale teatrului francez modern. Ar trebui
culese vechile traduceri din Molière, Kotzebue,
Goldoni ºi reintrodus acel repertoriu cu limbã
sãnãtoasã, nepretenþios ºi de atât efect.”

Eminescu a recurs adesea la un mod de a traduce
identic transpunerii, exemplu fiind Critica raþiunii
pure a lui Kant ºi Arta reprezentaþiei dramatice a lui
Th. Rötscher, la un idiom-punte, despre care vorbeºte
Bogdan Ghiu în prefaþa la Gramatologia lui Jacques
Derrida: „Orice traducere trebuie sã înceapã prin
a fi bilingvã, prin a marca, nu prin a masca spaþiul,
intervalul pe care tocmai ea îl creeazã nu numai între
douã limbi sau, cum se mai spune, între douã culturi
ºi între douã istorii, ci între o singularitate universalã
(autorul de tradus) imposibilã altundeva decât în

mediul (de gândire ºi creaþie) al unei anumite limbi,
ºi absenþa ei nici mãcar aºteptatã, ci pur contingentã,
dintr-o altã limbã (culturã, istorie) [J. Derrida, Despre
gramatologie, Cluj-Napoca, Ed. TACT, 2008, p. 18].

Putem urmãri, în mod analogic, procesul de
receptare a operei ºi personalitãþii eminesciene sub
semnul ideii europene. Profesorul Dumitru Copilu-
Copillin a stabilit, în lucrarea Eminescu universal
(Ed. Bibliotheca, Târgoviºte, 2014, pp. 13-23), trei
etape distincte în cadrul acestui proces: (1) în timpul
vieþii poetului, mai puþine, dar dintr-o investigaþie
mai recentã reiese cã, faþã de ceea ce se ºtia pânã
acum, poetul a fost mult mai bine cunoscut ºi apreciat
în alte þãri, între care se detaºeazã, prin calitatea ºi
cantitatea traducerilor ºi referinþelor critice, Germania,
Austria, Italia, Franþa, Rusia, SUA etc.; (2) în urmãtorii
75 ani, când s-a realizat o receptare substanþialã în

literaturile mari în care
se integreazã ºi este
recunoscut ca valoare
universalã; (3) în ultimul
deceniu ºi jumãtate,
când ascensiunea
popularitãþii pe toate
meridianele geografice
ºi spirituale ale lumii se
asociazã cu asimilarea
operei ca parte a
literaturilor naþionale
receptoare, încercãrile
de evaluare criticã
promovând tendinþa de
consacrare a valenþelor
ei estetice ºi socio-
umane, relevând cu
deosebire chintesenþa
sumei ºi valorii tuturor
versiunilor, în limbi

strãine ºi în varianta originalã. Procesul de
universalizare a creaþiei eminesciene a culminat cu
evenimentul sãrbãtoririi pe linia UNESCO a Anului
Internaþional Eminescu, care a impulsionat activitatea
de traducere ºi investigare criticã în majoritatea
limbilor ºi þãrilor menþionate, la care mai adãugãm
þãri ca Tailanda, Mongolia, Vietnam, câteva þãri
africane ºi câteva republici sovietice etc.

Î
ntr-uun iinterviu acordat publicaþiei România
Liberã, sub genericul Denigratorii lui Eminescu,
academicianul Eugen Simion vorbeºte de

neºansa ºi regretul pe care le-a avut „romanticul
absolut” (Ion Negoiþescu) de a nu putea fi tãlmãcit
în toate limbile pãmântului, iar traducerile care
s-au fãcut totuºi „nu sunt prea reuºite”.

Considerat a fi cel mai strãlucit reprezentant al
romantismului românesc ºi un mare poet romantic
european, integrat seriei de scriitori care au marcat
profund curentul în discuþie, Byron, V. Hugo, Shelley,
Lamartine, Puºkin, Heine, Charles Cros ºi alþii, Mihai
Eminescu a intrat, în pofida intraductibilitãþii operei
sale, în atenþia intelectualitãþii din întreaga lume.
Poeziile sale pot fi rostite în peste 60 de limbi,
iar numãrul celor care au fost sensibilizaþi de eternul
sãu discurs liric a depãºit, potrivit unui studiu, pragul
de 200.

La întrebãrile „de ce nu a intrat Eminescu în
circuitul literar universal?” ºi „cum trebuie judecatã
valoarea poeticã a lui Eminescu?”, am putea aduce
în discuþie douã motivaþii: pe de o parte, vina o poartã
intraductibilitatea versurilor sale, iar, pe de altã parte,
antipropaganda culturalã care i s-a fãcut ºi încã
mai continuã la nivelul unor speculaþii reducþioniste
manipulatorii. Ar fi o tragedie sã acceptãm teza cã
România fãrã Eminescu ar fi intrat mai repede în
spaþiul Uniunii Europene, cum, din pãcate, partizanii
antieminescialismului au sugerat. De aceea, nu ne
vom lãsa atraºi în capcana întinsã cinic de aceºtia
ºi sã-l învinovãþim pe Eminescu de „stagnarea”
idealului românilor de a integra propria noastrã
culturã în cea universalã.

Receptarea poeziei eminesciene în timpul vieþii
poetului a fost destul de firavã. În 1883 îi este tradus
în limba germanã Fãt-Frumos din lacrimã, iar în 1885

în ungureºte.
Dupã cum vom vedea,

vehiculul unei limbi, alta
decât cea românã, în care
s-a exprimat ºi afirmat, l-a
proiectat pe Mihai Eminescu
într-un circuit internaþional, prilej cu care întregii lumi
i s-a oferit posibilitatea de a avea demonstraþia in
extenso a unui geniu, un pretext de netãgãduit când
este vorba de a pune sub semnul pragmaticului
identitatea unui popor a cãrui culturã este ameninþatã
de ignoranþã ºi superficialitate.

P
entru aa aavea uun „„tablou” al transpunerilor
operei sale în alte limbi, vom efectua
o incursiune în câteva dintre limbile prin

care a pãtruns în „lume printr-a stelelor ninsoare”
(Egipetul). Extrem de importantã în cunoaºterea
lui Eminescu în Italia, de pildã, este traducerea lui
Marco Antonio Canini. În culegerea Libro dell’amore
(Venezia, 1885, 1887, 1888, 1890) „astrul poeziei
române” figureazã cu Sunt ani la mijloc…, Când
însuºi glasul… ºi Dorinþã. Publicul italian iubitor de
poezie are astfel prilejul de a descoperi savoarea
versului eminescian evocativ. Despre fidelitatea
cu care Canini a transpus în italianã armonia vocalã
a lirismului poetului nu încap comentarii. 

În 1906 Pier Emilio Bosi, în Nuova Rassegna
di letterature moderne, nr. 20, nu se sfieºte sã
recunoascã: „Versurile lui Eminescu, ca ºi ale tuturor
poeþilor cu formã subtilã perfectã, pierd mult în
traducere”. Cu toate acestea, îndrãzneºte, conºtient
de „sacrilegiul” pe care îl provoacã, sã tãlmãceascã
Singurãtate, ªi dacã ramuri, Venere ºi Madonã,
Veneþia.

Un alt nume de care se leagã destinul italian
al lui Mihai Eminescu este profesorul Romeo Lovera.
Cu toate cã îi consacrã 18 pagini, în care regãsim,
printre altele, Singurãtate, ªi dacã…, Venere ºi
Madonã, Epigonii, Mortua est!, nu reuºeºte sã-l
impunã publicului italian pe cel care „se naºte sub
o stea însinguratã, privindu-ºi suferinþa în tãcere”.

Cel care va infirma mãrturisirea lui Eminescu
din Geniu pustiu potrivit cãreia „Italia a uitat pe
români”, este fãrã îndoialã Carlo Tagliavini, cea dintâi
„voce” care prezintã italienilor, într-un studiu ºtiinþific,
„Michele Eminescu”, apãrut în revista lunarã L’Europa
Orientale, publicatã sub auspiciile Institutului pentru
Europa Orientalã (anul III, numerele IX, X, XI, Roma,
1923, pp. 745-801), viaþa ºi opera poetului român.

În versiune italianã, la capitolul „L’opera”, aflãm
comentate fragmente din Geniu pustiu, Luceafãrul,
Sãrmanul Dionis, Revedere, La o artistã, Visuri
trecute, Amorul unei marmure, Noaptea, Înger
de pazã, Egipetul, Floare albastrã, Glossa, Cãlin,
Scrisoarea I, La steaua etc.

P
reocupat dde vvaloarea ppoeticã a lui Mihai
Eminescu s-a dovedit a fi ºi Ramiro Ortiz.
El publicã, în 1927, la Florenþa, volumul

Mihai Eminescu. Poesie. Din cuprinsul acestuia nu
lipsesc poeziile O, rãmâi, Colinde, colinde, Doina,
Freamãt de codru, Scrisoarea IV. În Introducerea la
acest volum (care l-a inspirat pe George Cãlinescu în
scrierea cãrþii Viaþa lui Eminescu), Ortiz mãrturiseºte:
„N-am intenþia sã fac o biografie amãnunþitã cu toate
faptele externe ale vieþii lui Eminescu. Cu volumaºul
acesta nu pot avea nici mãcar pretenþia de a-mi
împlini întru totul promisiunea de a face cunoscut
în Italia pe acest poet scump inimii mele”. În finalul
studiului sãu descoperim aceastã caracterizare care
îl poziþioneazã pe Eminescu în rândul marilor titani
ai lumii: „Poet pesimist ºi adãpat la filosofia lui
Schopenhauer, cu influenþe sporadice de budism,
el aparþine grupului Leopardi, Musset, Vigny, Heine,
Lenau, Petöfi, deosebindu-se însã total de ei printr-o
viziune proprie a vieþii, printr-un proaspãt, adânc,
intim simþ al naturii, fiind cel mai sincer ºi mai
autohton interpret al peisajului românesc, prin
entuziasmul sãu constant pentru istoria, tradiþia ºi mai
presus de toate pentru poezia popularã româneascã,
în sfârºit, printr-o anume seninãtate în durere care-l
face sã priveascã de sus pasiunile umane”.
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D
e aasemenea, ººi GGino LLupi, profesor filo-
român la Universitatea din Milano, atras
de „interpretul sufletului milenar al

neamului sãu”, expresie a „sufletului lumii, chinuit
de problemele eterne a cãror dezlegare e cãutatã
zadarnic”, îi consacrã studiul Mihai Eminescu,
publicat în 1943 în revista L’Europa Orientale.

În 1964, Mario Ruffini a tipãrit la Torino un volum
din lirica eroticã a poetului: Mihai Eminescu – Poesie
d’amore. Acesta apreciazã ca fiind minorã poezia de
dragoste, bineînþeles în raport cu celebrele poeme
Strigoii, Rugãciunea unui dac, Glossã, Melancolie,
Cãlin, Luceafãrul, Scrisorile.

Fãrã îndoialã, „enigma Eminescu” avea sã fie
în întregime descifratã în limba italianã de Rosa
Del Conte, odatã cu apariþia cãrþii Mihai Eminescu
o dell’Assoluto (Modena, S.T.E.M., 1961), doveditã
a fi o punte de legãturã între cultura româneascã
ºi cea italianã. În lecturile sale, fãcute din Elena,
Mortua est!, Împãrat ºi proletar, Rugãciunea unui
dac, Luceafãrul, Mureºanu, Memento mori, Venere
ºi Madonã, Înger ºi demon, Cãlin, Strigoii, ca sã
enumerãm doar câteva dintre piesele asupra cãrora
a efectuat strãlucite lecþii de anatomie, Rosa
Del Conte universalizeazã teme poetice
autohtonizate, cãrora Mihai Eminescu le-a
dat circulaþie universalã. Rosei Del Conte
i se datoreazã atât analiza ºi interpretarea
în întregime a operei eminesciene, cât ºi
valorificarea în italianã a versurilor poeziilor
postume. Pentru exegetã, Eminescu este un
miracol. În Cuvânt înainte la aceastã lucrare,
Del Conte recunoaºte: „…nu este puþin ceea
ce datoreazã gândirii occidentale cultura
lui Eminescu, dar cuvântul liric în care
se transfigureazã lumea lui este scos din
izvoarele tradiþiei autohtone. Pânã ºi temele
care par luate cu împrumut din romantismul
european – acea problematicã filosofico-
religioasã atât de bogatã ºi de interesantã în
chiar contradictorietatea sa – îºi împlântã rãdãcina
în humusul creºtinismului primitiv, se încadreazã în
climatul neoplatonic al Patristicii rãsãritene. ªi dacã
sufletul popoarelor se oglindeºte în cuvântul poeþilor,
Eminescu reflectã ºi în aceasta istoria intelectualã
a poporului sãu, depunând mãrturie pentru ea”
(Rosa del Conte, Eminescu sau despre Absolut,
Cluj, 1990, p. 464).

Nu este greu sã propunem aici realitatea cã prin
limba italianã poezia eminescianã s-a deschis lumii
întregi. Poate nu întâmplãtor poetul a considerat-o,
desigur, dupã limba românã, cea mai apropiatã
spiritului sãu. Printre manuscrisele sale se aflã
transcrise multe poezii în italianã, ceea ce dovedeºte
cã a fost marcat de rezonanþa liricã a textelor,
ele radiind o puternicã atracþie pentru cititori.

Cu acelaºi succes poetul naþional a fost tradus
ºi de italieniºtii români. Cea mai recentã întreprindere
de acest fel este Din valurile vremii!/ Dall’ onde degli
evi, carte bilingvã. realizatã de Geo Vasile, care
a selectat 48 de poeme antume ºi 22 postume
din ediþia Perpessicius.

Î
n sspaþiul cculturii ggermane Mihai Eminescu
a fost tradus ºi interpretat, între 1881 ºi 1920,
de Mite Kremnitz, Em. Grigorovitze, Edgar von

Herz, Maximilian W. Schroff, V. Teconþia.
Cel mai serios demers de pãtrundere a operei

eminesciene în sfera culturii germane a fost fãcut,
desigur, de Mite Kremnitz, cumnata lui Titu
Maiorescu. Traducerile sale sunt ºi azi destul de
apreciate. În lucrarea Amintiri fugare despre Mihai
Eminescu descoperim o parte dintre poeziile care
au fãcut senzaþie în întreaga Europã, limba germanã
fiind mult utilizatã în cercurile intelectualiste ale
vremii: Cãlin (File de poveste), Departe sunt de
tine, Melancolie, Pescãruºul, Strigoii, Atât de fragedã
ºi Te duci (ultimele douã fiindu-i dedicate).

Studiile de mai târziu ale unor istorici ºi critici,
cum ar fi Friedrich Lang (Eminescu als Dichter
und Denker), Ioan Scurtu (Mihail Eminescus, Leben
und Prosaschriften), Lazãr Gusho (Der verkannte
Eminescu und seine volkstümlich heimatliche
ideologie) ºi Alfred Noyer–Weidner (Die Einheit
der Manngfaltigkeit in Eminescus), informeazã
cu generozitate publicul german asupra poeziei
ºi prozei lui Eminescu.

Nu trebuie neglijate, în acelaºi context, ºi
contribuþiile scrise pentru publicul german de Wilhelm
Rudow (1892), Georg Adam (1900), Johanna
M. Minckwitz (1900), Gh. Alexici (1906).

În manuscrisele lui Eminescu sunt descoperite
poezii scrise direct în limba lui Goethe, unele dintre
ele reprezentând creaþii originale din perioada
germanã a poetului român. Credem cã nu este aici
locul sã arãtãm ºi interesul lui Eminescu manifestat
pentru alte multe ºi diverse lucrãri de artã, poeticã,
filosofie ºi esteticã ale câtorva valoroºi oameni
de culturã germani.

P
rezenþa llui EEminescu îîn lliteratura ffrancezã
s-a fãcut prezentã prin traduceri de o mare
profunzime, acestea fiind de fapt rodul unei

temeinice cunoaºteri a operei poetului de cãtre cei
care au dorit sã introducã un fenomen complex
ºi ascendent, cum a fost considerat poetul, în cultura
lor proprie.

În 1963, Alain Guillermou, profesor la Sorbona,
publicã monografia La genèse intérieure des poésies
d’Eminescu. Cu acest prilej, cititorii francezi au ºansa
de a descoperi cele mai strãlucite creaþii poetice,
unele dintre acestea identificate în manuscrise, ale
poetului român de sorginte europeanã. De remarcat
acest pasaj: „Mais on saisira mieux, le domaine
de l’apport extérieur une fois circonscrit,  en quoi

Eminescu apporte
lui-même une
richesse originale
et neuve au fonds,
commun de
la litterature
européenne”, de
unde înþelegem
aportul poetului
nepereche al limbii
române la consoli-
darea universului
cultural european.

Chiar ºi în 1984
„Eminescu rãmâne
pentru francezi un

necunoscut”, constatare fãcutã de George Barthouil
la Roma, în cadrul unui simpozion internaþional. Se
pare cã acest „statut” al lui Eminescu se menþine ºi
dupã apariþia cãrþii bilingve a lui Jean-Luis Courriol,
profesor de limba ºi literatura românã la Universitatea
Lyon III din Franþa, Mihai Eminescu, poezii,
prezentare ºi introducere (Ed. Cartea Româneascã).
În prefaþa lucrãrii exegetul precizeazã: „Oricât
ar pãrea de ciudat (…) publicul francez iubitor de
poezie, nu numai cã n-a prea auzit de Eminescu,
dar nici n-ar avea cum sã-i aprecieze geniul poetic,
deoarece nu i s-a pus (…) niciodatã pânã acum
la dispoziþie o versiune de referinþã în franþuzeºte”.

În profida „surzeniei selective” a francezilor, sau
poate cã tocmai de aceea, J.L. Courriol le propune
remarcabile perspective asupra modernitãþii poeziei
lui Eminescu, întreprindere „eminamente delicatã”,
care impune o imagine profund definitorie a celui
ce „nu a fost deloc strãin de literatura francezã”.

T
raducerile –– ppreciza GGoethe în corespon-
denþa purtatã cu Carlyle – rãmân, indiferent
de ce spun câþiva, una dintre cele mai

importante ºi mai interesante preocupãri în totalitatea
activitãþilor umane. Evident, ele joacã un rol prepon-
derent în rãspândirea ºi îmbogãþirea unei culturi.
Traducãtorii, însã, se confruntã cu dificultãþi enorme
în ceea ce priveºte transpunerea în limba lui Voltaire
a lui Eminescu, acestea constând în stilul sãu
inimitabil. Trecerea poeziei eminesciene din limba
românã, de o armonie complexã ºi o muzicalitate
unicã, în limba francezã, riscã sã altereze conþinutul
ºi ritmul versului.

Cercetarea atentã a Caietelor eminesciene
ne determinã sã nu acceptãm supoziþia cã poetul
a avut doar o instrucþie germanã. În multe texte
el traduce pasaje întregi din presa francezã
ºi din lucrãrile cãrturarilor J.J. Rousseau, Musset,
Hugo, Pierre-Simion Ballanche, Montalembert,
Molière, Balzac etc.

În Timpul din 8 mai 1880 gazetarul-poet îºi
exprimã pe un ton glacial pesimismul faþã de influenþa
unor cãrþi franceze asupra culturii române, acestea
neputând îmbogãþi, ci doar corupe literatura naþionalã.

Aceeaºi poziþie sã o fi manifestat ºi contemporanii
sãi în ceea ce-l priveºte? Este posibil. Dar la fel de
adevãrat este ºi faptul cã tãlmãcitorii cu greu au
pãtruns sensurile de adâncime, cu efecte ºi subtilitãþi
poetice absolute ale universului eminescian.

J.L. Courriol, prin tãlmãcirile realizate (printre
acestea – Glossã, Doina, Odã, Strigoii, Scrisorile
ºi Luceafãrul), reuºeºte sã impunã francezilor, fãrã

sã diminueze discursul liric, estetica ºi epica
poeziilor, un Eminescu genial, altul decât cel
pe care li-l propusese poetul francez J.B. Hétrat.

Analiza fãcutã, sub acest unghi, reprezintã
pentru noi un excelent pretext de a comenta, exclusiv,
ediþiile în englezã ale poeziilor lui Eminescu. Pe
bunã dreptate, vehiculul limbii engleze îl înscrie
pe Eminescu într-o cuprinzãtoare arie de circulaþie
în lume. Dar Eminescu nu a fost tradus suficient în
englezã, iar dintre cele aproape zece ediþii existente,
mai mult de jumãtate sunt strãdania unor cunoscãtori
ai acesteia din România.

P
rimul ccontact aal aanglo-ssaxonilor cu
arhetipurile din universurile imaginative
ale lui Eminescu s-au produs în 1930, când

Estelle Sylvia Pankhurst îndrãzneºte sã încropeascã
un volum din zece poeme. Volumul, apãrut la Editura
Kegan Paul în condiþii grafice de þinutã, a beneficiat
de un cuvânt introductiv semnat de Nicolae Iorga ºi
de o scrisoare (datatã 12 septembrie 1929) adresatã
traducãtoarei de G.B. Shaw. Acesta, cum mãrturisea,
a fost impresionat mai ales de Împãrat ºi proletar
ºi Strigoii, poemele amintindu-i de litografiile lui
Delacroix care au ilustrat Faust. Prin traducerea
lui E.S. Pankhurst versurile eminesciene nu ºi-au
pierdut din savoare, temele ideatice pãstrându-ºi
intacte sonoritãþile. O punere în paralel a versurilor
în românã ºi englezã ne convinge de talentul aces-
teia de „interpretare”, cât mai aproape de original.

Un alt admirator al marelui poet român, „cugetãtor
al timpului sãu, încã modern ºi astãzi”, este Ray
Mac Gregor-Hastie. În 1972 el publicã 18 versiuni
în volumul editat sub egida UNESCO The Last
Romantic: Mihail Eminescu, „fãrã a pierde sensul,
sunetul ºi sentimentul poeziei”. Despre munca lui
de a fi cât mai aproape posibil de ritmul versiunii
originale, Ray Mac Gregor-Hastie a precizat:
„Mai presus de orice, am încercat sã fiu fidel stilului
omului, ca ºi stilului poetului”.

Într-o comunicare la UNESCO, clujeanca Ana
ªincai a pledat pentru universalizarea poeziei lui
Eminescu în lume. Ea a fost de pãrere cã Eminescu
devenise „ipostaziat prin interpretul sãu”.

Unul dintre cei mai consecvenþi traducãtori
în englezã ai lui Eminescu a fost tânãrul Corneliu
M. Popescu. El a transpus 70 de poezii care ºi-au
pãstrat „starea de graþie” pe care le-a dat-o autorul
lor. Se pare cã acestea sunt cele mai reuºite,
meritorii, traduceri ale lui Eminescu în limba
„divinului brit”.

Nu trebuie sã trecem cu vederea nici numele altor
cunoscãtori ai limbii engleze, pasionaþi de poezia
eminescianã: Andrei Bantaº, Dimitrie Cuclin, Leon
Leviþchi, Brenda Walker, Petre Grimm, Ge Baoquan
ºi Dieter Fuhrmann.

Revelatoare pentru creaþia „luceafãrului românilor”
sunt aceste însemnãri ale lui Jeno Platthy, director
executiv al Federation of International Poetry
Associations, fãcute în revista New Muses:
„Eminescu a fost cel mai mare poet liric al României
ºi deþine încã acest titlu, dupã aproape 100 de ani de
la moartea sa (…). Poeziile sale nu au încetat de a fi
iarãºi ºi iarãºi traduse în principalele limbi ale globului
ºi, pe bunã dreptate, Eminescu îºi câºtigã cititorii…”

U
n iinteres ddeosebit pentru lirica marelui poet
român îl manifestã ºi ruºii. În 1981, filologul
rus Fiodor Korº (1843-1915) traduce în

revista Gândirea rusã sonetul eminescian Oricâte
stele. De remarcat fidelitatea cu care cunoscutul
tãlmãcitor redã livrescul ºi exaltãrile nebãnuite
întâlnite în faþa morþii ale lui Eminescu. De
asemenea, ziarul Viaþa nouã din Tighina publicã
în 1920 poezia Glossa în traducerea lui G. Avakian.

Universul poetic propriu lui Eminescu avea sã
fie recreat însã de Vasile Laºcov în Antologia poeziei
româneºti, apãrutã în 1928. Acesta transpune
capodoperele lirice ªi dacã…, Cu mâne zilele-þi
adaogi…, O, rãmâi…, De ce nu-mi vii…, Din noapte
ºi Sunt ani la mijloc. Prin demersul sãu, basarabeanul
V. Laºcov infirmã teza cã poeziile lui Eminescu sunt
intraductibile, cã nu ar putea fi, pãstrându-ºi farmecul,
forma, ritmul ºi rima, transferate în limba rusã. 

Iubitorul de poezie rus a avut privilegiul de a intra
în contact cu opera poeticã a lui Eminescu în 1950,
când la Moscova apare volumul Poezii, care cuprinde
peste cincizeci de poezii (antume ºi postume),
printre acestea numãrându-se: La steaua, Veneþia,
O, mamã…, Scrisoarea I ºi Scrisoarea II, Pe lângã
plopii fãrã soþ, Dintre sute de catarge. 
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EE
ugen DDoga ss-aa nnãscut lla 11 mmartie 11937,
în ffamilia llui DDumitru ººi EElizavetei DDoga,
în ssatul MMocra, rraionul RRâbniþa, RRASSM,

astãzi RR. MMoldova.
Este aabsolvent aal CColegiului dde MMuzicã „„ªtefan

Neaga” ddin CChiºinãu ((1955), cclasa vvioloncel, aavându-ll
profesor ppe iitalianul PPablo BBaccini. TTot îîn aaceastã
perioadã fface pparte ddin OOrchestra CComitetului dde SStat
pentru RRadio ººi TTeleviziune, cca vvioloncelist. ÎÎntre aanii
1955 ººi 11960, îîºi ccontinuã sstudiile lla CConservatorul
din CChiºinãu, cclasa vvioloncel, iiar îîntre 11960 ººi 11965
urmeazã ccursurile IInstitutului dde AArte „„Gavriil
Musicescu” ddin CChiºinãu, lla cclasa dde tteorie ººi
compoziþie aa pprofesorului SSolomon LLobel. PPrimul
cântec, sscris îîn 11957 ººi ttransmis îîn ppremierã lla
televiziune, aa ffost Floare ddalbã dde lliivadã, pe vversuri
de PP. DDarienco. AAceastã pprimã ccompoziþie aa ffost
interpretatã dde ccolega ssa dde CConservator, mmarea
sopranã MMaria BBieºu, aacompaniatã dde OOrchestra
Radio-TTeleviziunii, îîn ccare ccânta ººi EEugen DDoga.

Domeniul îîn ccare sse aafirmã ccu vvigoare ººi ccare
îi aaduce nnotorietatea iinternaþionalã eeste aarta
componisticã. EEste aautor aal mmultor llucrãri vvaloroase,
în ggenurile mmuzicale aacademice, dde eestradã, dde ffilm
ºi dde sscenã. CCele mmai mmulte ddintre ccompoziþiile ssale
au ddevenit ººlagãre îîndrãgite ppe îîntregul mmapamond.
Din ppalmaresul mmuzical rremarcãm ppoemele vvocal-
simfonice Curcubeul aalb, PPriimãvara oomeniiriiii, VVocea
omeneascã, IIniima vveaculuii, SSlãviim MMoldova, MMama;
ciclul dde rromanþe ppentru vvoce ººi ppian Ochiiul ttãu
iiubiit, pe vversurile llui MMihai EEminescu; cciclul ppentru
orchestrã dde eestradã Riitmurii cciitadiine; cciclul ccoral
Marº ggiigant; ªªase ccvartete ppentru iinstrumente ccu
coarde, bbaletele Luceafãrul ºi Venanciia, ddar ººi
Regiina MMargo, îîn llucru; ccântecele dde eestradã Codriiii
meii ffrumoºii, CCântec ddespre ooraºul mmeu, CCred îîn
ochiiii ttãii, FFloriile ddragosteii, OOriice ffemeiie ee ffrumoasã,
Iubeºte, iiubeºte, AAm vviisat pploaiia; ccântecele ppentru
copii Imn ssoareluii, FFiie ssoare îîntruna, MMoº CCrãciiun,
Ochiiii mmameii, MMariia MMiirabela º.a. OO rremarcã sspecialã
meritã aampla llucrare ppentru ssoliºti, ccor ººi oorchestrã
simfonicã Diialoguriile ddragosteii, pe vversuri dde MMihai
Eminescu ººi VVeronica MMicle, sscrisã îîn uultima
perioadã.

Mare pparte ddin ccreaþia ccompozitorului ee sscrisã

ºi ppublicatã îîn RRusia. CCâteva ttitluri: ttrei ccaiete dde
Cântece ººii rromanþe ppentru vvoce ººii ppiian, ppe vversuri
ale ppoeþilor EEpocii dde aargint; uun ccaiet dde ppiese ppentru
vioarã ººi ppian Baladã ºi Parafrazzã; ªªase ppiese ppentru
violoncel ººi ppian; ppiesele ppentru aacordeon Pârâiiaºul
ºi Cascada dde PPariis; uun ccaiet dde ppiese ppentru
violoniºti-îîncepãtori, Scârþâiiele, uunul ppentru ppian,
Caiiet aalb ppe ppiian nnegru, ºi uun Caiiet dde iiarnã; mmuzicã
din ffilmele ssale ttranscrisã ppentru ppian; Caiiet
de mmuzziicã ppentru aansamblu dde vviioriiºtii etc. 

EE
ste uunul ddintre ccei mmai rrenumiþi ccompozitori
de mmuzicã dde ffilm ººi dde ffilm TTV. AA ddebutat
în 11967, lla SStudioul MMoldova-ffilm, ssemnând

coloana ssonorã
a ccomediei Se
cautã uun ppazzniic,
în rregia llui
Gheorghe VVodã,
cu MMihai VVolontir
în rrolul pprincipal.
A sscris mmuzica
la ppeste 2200 dde
filme, îîntre ccare:
Nuntã lla ppalat,
Siingur îîn ffaþa
dragosteii, ZZece
iiernii ppe oo vvarã,
Casã ppentru
Serafiim, LLãutariiii,
O ººatrã uurcã
la ccer (filmul aa
rulat îîn RRomânia
cu ttitlul ªatra),
Giingaºa ººii ttandra
mea ffiiarã, AAnna
Pavlova, PPatul
luii PProcust, MMariia

Miirabela etc. IImpresionantul vvals ddin ffilmul Dulcea
ºii ttandra mmea ffiiarã a ffost sscris îîntr-oo ssingurã nnoapte.
Este ssemnificativã ccontribuþia llui EEugen DDoga lla
dezvoltarea ffilmului dde aanimaþie, rrealizând ccoloana
sonorã lla Capra ccu ttreii iiezzii, MMariia MMiirabela, serialul
Guguþã º.a. AA mmai ssemnat mmuzica ppentru sspectacole
dramatice, ccum aar ffi Radu ªªtefan, îîntâiiul ººii uultiimul,

Pe uun ppiiciior dde pplaii, CCe
frumoasã eeste vviiaþa, PPãsãriile
tiinereþiiii nnoastre, SSfânta
sfiintelor etc. 

La mmultele ddaruri
providenþiale ccu ccare eeste
înzestrat ccompozitorul, sse
mai aadaugã ººi aacela aal llansãrii dde ttinere ttalente,
printre aacestea nnumãrându-sse SSofia RRotaru,
Anastasia LLazariuc, NNadejda CCepraga, VVeronica
Cnaub, SSvetlana MMareeva. 

A ccolaborat ººi ccolaboreazã sstrâns ccu mmari
personalitãþi ccreatoare: GGrigore VVieru, IIon PPopescu-
Gopo, IIon DDruþã, SSpiridon VVangheli, IIon UUngureanu,
Emil LLoteanu, AAndrei DDementiev, SStanislav GGovoruhin
º.a. 

AA
ctivitatea pprodigioasã ººi mmultidimensionalã
a llui EEugen DDoga aa ffost îîncununatã ccu îînalte
distincþii dde sstat: ttitlurile dde AArtist aal PPoporului

din RRSSM ((1967), AArtist aal PPoporului ddin UURSS
(1987), llaureat aal PPremiului dde SStat aal RRSSM ((1980),
al PPremiului dde SStat aal UURSS ((1986), aal PPremiului
de SStat aal RRepublicii MMoldova ((2008). ÎÎn aanul 11972
a pprimit SScoica dde AArgint lla FFestivalul IInternaþional
de FFilm dde lla SSan SSebastian, ppentru mmuzica ddin ffilmul
Lãutariiii, iar îîn 11976 SScoica dde AAur ppentru ccoloana
sonorã aa ffilmului O ººatrã uurcã lla ccer. A ffost ddecorat
cu OOrdinul RRepublicii ((1997), OOrdinul ppentru mmerite îîn
faþa PPatriei ((2008, RRusia), OOrdinul SSteaua RRomâniei
în ggrad dde CComandor ((2004), OOrdinul PPentru sserviciu
credincios îîn ggrad dde oofiþer ((2014, RRomânia), MMedalia
Mihai EEminescu, MMedalia dde AAur OOmul ssecolului
XX ((SUA, 11998). FFace pparte ddintre ccele 1100 dde
personalitãþi aale llumii ppe aanul 22000. IInstitutul
Internaþional dde CCinematografie ddin MMoscova ii-aa
conferit ttitlul dde DDoctor HHonoris CCausa. AAnul 22007
a ffost ddeclarat dde aautoritãþile RRepublicii MMoldova
drept AAnul EEugen DDoga. DDin 11992 eeste mmembru ttitular
al AAcademiei dde ªªtiinþe aa MMoldovei; dde aasemenea,
este mmembru ttitular aal AAcademiei EEuropene dde AArte
(2014, AAustria), aal AAcademiei PPetru II ddin SSankt
Petersburg ((2001, RRusia); aal AAcademiei MMondiale
Mihai EEminescu ((2015, RRomânia) ººi aal aaltor ccinci
academii ddin ddiferite þþãri. 

AAccaadd.. EEuuggeenn DDooggaa
Raia RROGAC

V
ersurile ccare aau aalcãtuit ccartea au fost traduse de poeþii Leonid Martânov,
Emilia Aleksandrova ºi N. Aseev, de scriitorii Iuri Kojevnikov (care
semneazã ºi un studiu introductiv), V. Levik, Gr. Perov, M. Zenkevici,

I. Mirimski º.a.
Important pentru receptarea poeziei lui Eminescu prin intermediul traducerii

în limba rusã mai sunt apariþiile la Moscova a Antologiei poeziei româneºti (1958)
ºi Liricã (1968).

Spre deosebire de toþi aceºtia, poeta Anna Ahmatova ºi David Samoilov,
prin traducerea poeziilor Venere ºi Madonã ºi respectiv Luceafãrul, reuºesc sã
transfere în ruseºte rezonanþa, discursul emotiv ºi mesajul ideatic ale originalelor.

Dialogul intercultural român-rus, prin Eminescu, a cunoscut dimensiuni
impresionante dupã publicarea cãrþii Opere alese, în 1980, la Chiºinãu, alcãtuitã
de C. Popovici ºi Ion Pavelciuc, unde au fost incluse peste o sutã de poezii ºi
câteva proze (Geniu pustiu, Cezara, Sãrmanul Dionis, Fãt-Frumos din lacrimã
º.a.).

Eminescologii sunt de pãrere cã faþã de „plãsmuirile” anterioare, acestea
sunt cele mai „artistice”, care pãstreazã în substanþa lor sugestia subtextului,
încãrcãtura imagisticã.

Poeziile lui Eminescu au fost rãzleþ transpuse în limba sârbã, acest lucru

datorându-se intraductibilitãþii bogatelor expresii, „doldora de idei ºi simboluri,
ecuaþii mitice, mitologice ºi filosofice” (Sima Petrovici, „O bunã transpunere a
Luceafãrului ºi Scrisorilor lui Eminescu în limba sârbã”, revista Lumina, nr. 2-3
(26-27), Panciova, 2001, pp. 32-36). Prima tãlmãcire a poeziilor eminesciene
în limba lui Vuk Karodzic a fost fãcutã de romanticul poet Jóvan Jó din Vanovic
Zmaj, însã dupã o versiune germanã, probabil cea alcãtuitã de Mite Kremnitz.
Grupaje din versurile luceafãrului poeziei româneºti au apãrut sporadnic în
revistele literare sârbe Kniijeveni jivot din Timiºoara, Kniijevne novine, Kniijevnost
ºi Savremenik din Belgrad. În anul 1979, la Ed. Prosveta avea sã vadã lumina
tiparului ºi o antologie – Pesnistvo evropskog romantisma/ Poezia romantismului
european, multe dintre poeziile antologate fiind transpuse în limba sârbã, printre
alþii, de Vasko Popa, Ljubomir Simovici, Aurel Gavrilov, Ivan V. Lalici ºi Adam
Puslojici.

O altã încercare aparþine lui Mate Maras, care, în 1989, a versificat Luceafãrul
în sârbocroatã în colecþia revistei de culturã Lumina. ªi cunoscutul prof. univ.
Radu Flora (Mihaj Eminesku: Ka Zvezdi, izabrane pesme, Gradska Biblioteka,
Zarko Zrenjanin) s-a încumetat sã plãsmuiascã poeziile lui M. Eminescu
în sârbeºte. 

Creaþia eeste oo ttainã, lla ffel cca iinspiraþia, cca ddragostea. ((Eugen DDoga)

B
ine v-am gãsit, maestre. A vã gãsi acasã
ºi la casa dumneavoastrã, nu este chiar
atât de uºor… Iatã cã ºi acum vã pregãtiþi

de plecare…
Mâine zburãm în Canada, avem o invitaþie din

diasporã. Exageraþi când afirmaþi cã nu prea stau
în Chiºinãu, îmi place enorm sã fiu la casa mea,
în curtea mea, unde multe lucruri sunt gândite
ºi realizate de mine personal. Pentru ce revistã
pregãtiþi acest interviu?

Pentru Curtea de la Argeº ºi mai vedem noi.
Putem demara?

Depinde ce doriþi a afla.
Vreau adevãrul ºi numai adevãrul. Dar la început

voi face o micã abatere de la întrebãri serioase.
M-aþi surprins, domnule compozitor, gãsindu-vã
cu ºurubelniþa în mânã, ºi nici mãcar în preajma
pianului, ci reparând un lacãt…

Cu ºurubelniþa la pian voi fi dupã întâlnirea
noastrã. Sãrmanul, de atâta cãldurã, nici el nu mai
rezistã, aºa cã, din când în când, mai trebuie reparat.
Uneori lucrul acesta îl fac personal, cât mã pricep
ºi eu, de multe ori însã mai bine decât adevãraþii
meºteri.

A fost o glumã, dar se dovedeºte cã ºi
compozitorii pot meºteri câte ceva…

Lãsaþi breasla în pace, e vorba de mine personal.
Ne-au „sovietizat” mintea într-un hal fãrã de hal.
Sã ºtiþi cã strãmoºii noºtri se pricepeau la toate, erau
ºi buni profesioniºti, dar ºi buni gospodari. Eu sunt
fecior de þãrani. ªi ce, þãranii aºteptau sã le fie
prestate serviciile cele mai simple la domiciliu?
Pe toate le fãceau singuri.

Confirm cu mândrie acest adevãr. Ca fiicã de
fântânar, pot spune cã tata ºtia sã facã ºi scaune,
ºi mese, ºi mãturi, ºi fântâni, ºi case, ºi beciuri cu

gârlici, ºi atâtea altele, toate acestea meºterindu-le
în afara serviciului de brigadier în construcþii. Mai
puþin pricepuþi în gospodãrie erau fraþii mei, armata
i-a învãþat mai ales sã fumeze ºi sã înjure, bine,
mãcar, cã în ruseºte, ca sã nu înþeleagã pãrinþii.
Ca sã nu-i supãr cumva, voi spune cã acest lucru
era caracteristic pentru toþi tinerii din Armata Sovieticã.

Aceste deprinderi de a gospodãri le am moºtenite
încã de când eram la casa pãrinteascã.

Aþi preluat modelul mamei…
Modelul þãranului din interbelic.
Capãt de pornire al discuþiei noastre mã gândisem

sã fie mama dumneavoastrã… aþi venerat-o, aºa cum
ºi-a venerat ºi Grigore Vieru mama. Cred cã ea a fost
cea care v-a transmis genele muzicale. Dumnezeu
a ales muzica pentru dumneavoastrã ºi vede întreaga
omenire cã nu a greºit, sunteþi faimos nu doar
în Moldova…
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C
are MMoldovã? Cea a lui ªtefan sau cea

sovieticã? Dar ce, peste Prut nu existã

Moldovã? Pentru mine este absolut clar,

de multe ori sunt nevoit sã explic chestiunea aceasta

ºi altora, sã ne lãmurim ce este Moldova, în special

cea istoricã, asta nu înseamnã cã eu fac apel sã dãm

peste cap hotarele care nu au fost stabilite de mine,

de noi în genere, dar trebuie sã conºtientizãm cine

suntem ºi ce ne dorim. Mã supãrã atunci când

oamenii manifestã în mod declarativ necunoaºterea

istoriei, dau dovadã de lipsã de memorie ºi de

ignorare a propriei identitãþi. Nu chem sã mergem

cu toporul în stânga ºi în dreapta, unii de acum

considerã cã Transnistria nu-i Moldova, cã Tighina

nu-i Moldova, cã Mocra nu-i Moldova, ce-i cu

sminteala asta? Þara de Sus nu-i Moldova? ªi când

spunem în toatã þara, ce avem în vedere? Tiraspolul

nu-i Moldova? Camenca nu-i Moldova? 

Eu vreau sã purtãm un dialog pe aripile muzicii,

sã lãsãm politica, la acest capitol sunt întru totul

de acord cu marele Constantin Noica…

Aripi amãrâte, din pãcate, fiindcã nu este zborul

care ar trebui sã fie, sunt în aºteptarea acelui

moment, poate va veni odatã ºi odatã, vreau

sã realizez ºi în aceastã privinþã ceva pe mãsurã.

Am purtat discuþii nu cu un singur preºedinte,

preºedinþi care doar vin la conducere, dar

nu schimbã nimic, de câte ori nu le-am spus:

aduceþi pãmânturile Acasã ºi vom face un Imn,

jos pãlãria!

ªi în altã ordine de idei…

Eu ºtiu de ce sunt capabil, nu la multe,

dar ceea ce fac eu nu poate face nimeni,

nu pentru cã ar fi mai bine ca la alþii, ci pentru

cã e altceva. Eu sunt educat în spiritul acesta

fãrã hotare, eu nu sunt nãscut între Nistru

ºi Prut, nici între Nistru ºi Tisa, eu sunt din

Transnistria, sunt de peste tot ºi pentru mine

sunt foarte clare aceste dimensiuni, aceste

noþiuni, aceste spaþii, unde încep ºi unde se

terminã, de aceea ºi muzica mea este reflecþia

înþelegerilor mele. Mã duc la Habarovsk, mã duc

la Minsk ori în China – pentru mine e acelaºi lucru.

Ori în Canada?

Ori în Canada. Sigur cã are mare importanþã

provenienþa, dar aceastã amprentã este citibilã pentru

oricine. Eu pledez pentru artã în serviciul tuturor,

dar nu pentru arta sofisticatã peste mãsurã. ªtim noi

cã asta se întâmplã nu numai în domeniul muzicii, ºi

în literaturã existã asemenea fenomene. Eu nu sunt

prea citit în limba românã, dar în ultimii ani, poate

chiar decenii, am început sã mã familiarizez cu

literatura româneascã, în special cu cea clasicã,

ºi-mi e pe deplin înþeleasã. Însã uneori nu înþeleg

scrierile unora de la noi, de aici, din Chiºinãu.

Aº fi foarte curios sã vãd reacþia pãrinþilor de la þarã

ai acestor autori la scriitura fiilor ºi fiicelor lor, însã

aceºtia, prudenþi, se feresc sã le prezinte „opera”

ºi revin la graiul casei pãrinteºti.

Înþeleg la ce faceþi aluzie, sunt întru totul de acord

cu dumneavoastrã, aveþi în vedere aºa-zisa literaturã,

cãreia eu îi spun pornograficã, alþii s-o numeascã

cum vor, e o lipsã de culturã, o manifestare de

snobism a acelor persoane, cicã aºa-i la modã,

adicã prostiile sunt la modã? Ba bine cã nu, rãspund

tot eu. Ele vor fi spulberate de timp, cum, de altfel,

au pãþit ºi alte mode, ºi nu o singurã datã. Sã trecem

de aceste momente ºi sã ne întoarcem la mama

dumneavoastrã, la copilãrie, despre care nu doar

Ion Creangã spunea cã e cea mai frumoasã perioadã

a vieþii…

Orice operã are o uverturã, aºa cã acest preambul

sã fie uvertura convorbirii noastre, eu cred cã ea

are drept de fiinþare acum, aici ºi mai departe.

Sigur cã da.

Copilãria este o parte deosebitã a vieþii fiecãrui

om ºi nu numai, ci a tot ce este viu pe faþa

pãmântului, în lumea aceastã. O perioadã activã,

frumoasã ºi dominatã de curiozitate, fiindcã este

perioada descoperirii acestei lumi, când se schiþeazã

principalul program al omului, al vieþii lui, dar ºi

al copacilor acestora, pe care i-am sãdit cu multã

dragoste, pomi fructiferi, care mã alintã cu fructele lor.

Au ºi ei program de viaþã – când sã înfloreascã, când

sã rodeascã, au ºi ei început de cale, adicã copilãrie,

la fel de bucuroºi îi aflãm când sunt mici, nerãbdãtori

sã creascã mari, sunt fericiþi când le apar trufan-

dalele, ei descoperã cã albina face miere, cã ajutã

florile la polenizare. E o chestiune extraordinar de

frumoasã, uite eu am copilãrit în felul acesta, eram

curios la toate, totuºi nu vedeam, mai bine zis

nu înþelegeam în profunzime marea tragedie care

se desfãºura în jurul meu. Veneau maºini ºi cãruþe,

noaptea, dupã gospodarii satului, îi urcau în vagoane

de marfã, în trenuri lungi, cu uºile bãtute în cuie ºi

îi duceau în gulagurile Siberiei. Eu am vãzut aceste

grozãvii, dar nu aveam înþelegerea ºi durerea pe

care le am astãzi. În memorie s-a pãstrat însã totul.

Memoria e o calitate nemaipomenitã a omului. Toate

fiinþele vii au memorie – uitaþi-vã la acest pisoi, care

toarce liniºtit, de ce? Animalele reþin foarte bine ce

li se-ntâmplã, bune si rele. Pisoiul nostru poate sã

doarmã liniºtit, pentru cã ºtie cã întreaga familie îl

iubeºte, îl hrãneºte, cu toate nãzbâtiile pe care le

mai face. Dar când trece pe lângã geamul vecinului,

îl spurcã, atitudine pe care o are strict faþã de dânsul,

înseamnã cã a fost cândva rãu supãrat de vecin.

În mintea lui considerã cã este un act îndreptãþit,

comportamenul acesta l-a moºtenit prin genele sale

de pisoi. La bine se linguºeºte, la rãu se rãzvrãteºte.

ªi eu am avut multe momente hazlii în copilãrie,

în ciuda faptului cã oamenii mureau ca muºtele

de sãrãcie ºi de foamete provocatã. Anul acesta,

canicula ne pârjoleºte fãrã milã, se usucã pãºunile,

ogoarele, sunt pârjolite ºi sufletele, pentru cã se

depune atâta muncã pânã la recoltare, iar când

recolta se

înjumãtãþeºte

sau e compro-

misã total, e o

mare durere ºi

pierdere pentru

þãranii care încã

au mai rãmas la

sate. Îmi închipui

câte lacrimi varsã

aceºti gospodari

când vãd cum se topeºte

munca lor de un an

întreg. ªi este o pierdere

nu numai materialã,

dar ºi spiritualã, atunci

când îºi duc producþia în

Rusia, unde este cãlcatã

cu buldozerele. Ce pãcat

faþã de Dumnezeu!

Oamenii au cheltuit nu

numai bãneºte, ei s-au

cheltuit ºi fizic ºi spiritual,

iar ai noºtri… de fapt, ce

fel de „ai noºtri”, cuvântul

nu este potrivit pentru unii conducãtori de acum, de

aici ºi nu numai. Conduc amatoreºte, ca unii care par

sã fi coborât abia acum din nu ºtiu care sferã, s-au

aºezat în fotolii ºi „conduc”. Nu le-ar strica sã urmeze

o ºcoalã de a conduce þara, eventual la Academia

de ªtiinþe, unde sunt institute specializate în diferite

domenii. Ar face bine Academia sã înfiinþeze ºi un

institut cu acest profil. Ce e drept, actualul premier

aºa a ºi procedat. Vom vedea. Pentru conducerea

unui automobil se susþin examene, pe când aici,

nimic, nu li se cere nici sã fie în deplinã sãnãtate, ba

uneori nu li se cere nici mãcar documentul de studii.

Apropo, ºtiþi când se vor schimba în bine lucrurile,

ºi nu doar în R. Moldova sau în România, ci în toatã

lumea?

Nu ºtiu.

Când la conducere vor veni adevãraþii

profesioniºti, întruniþi în bresle, nu în partide, vedeþi

cã ºi dumneavoastrã aþi pomenit de amatorism. 

Profesioniºtii ar putea sã facã treabã bunã, dar

nu au cale, pentru cã le-ar strica afacerile celor veniþi

cu mâþa în sac. Profesionalismul e înlocuit cu partide.

Eºti din partidul cutare – perfect! Nu eºti – adio! Eu

cred cã timpul jocurilor de-a rãzboiul între „ai noºtri”

ºi „ai voºtri”, care se mai practicã în unele pãrþi ale

lumii, a trecut, nu mai trebuie minþitã populaþia. Sã ne

amintim de vremea de dupã rãzboi, când propaganda

sovieticã ºi cea americanã încurajau aceste jocuri

pentru a îndreptãþi fabricarea armamentelor de

distrugere, inclusiv armament nuclear. Câþi oameni,

printre ei ºi copii, au murit, mai mor ºi astãzi, de

pe urma bombelor sau a grenadelor din timpul celui

de-Al Doilea Rãzboi Mondial care se mai descoperã!

Apropo de copilãria mea, pe-atunci, în tranºeele care

încã nu fuseserã acoperite puteai gãsi armament

destul, care sã punã viaþa în pericol: obuze, gloanþe,

telefoane-cablu, chibrituri.

Îmi povestea, într-un interviu, domnul academician

Petru Soltan, cã dorinþa de a încerca de mic sã tragã

cu o armã din acestea aproape cã l-a costat viaþa.

Dar aº vrea sã abandonãm aceastã temã, e foarte

tristã, ºtiu cã vã doare, sunteþi un copil al acelor

vremi, mai bine sã vorbim despre muzicã, e mai

pe potriva sufletului…

Vreau sã ºtiþi cã din cablul de telefoane gãsit în

tranºee fãceam strune pentru instrumente muzicale,

pe care le fabricam chiar noi, copiii, pentru cã

nu aveam posibilitatea, adicã pãrinþii nu aveau

posibilitatea sã ne cumpere instrumente de la

magazin, fie mãcar o mandolinã sau o balalaicã.

Era mai simplu sã meºteriþi fluiere, poate chiar

cimpoaie…

Fluiere fãceam, cum sã nu, ºi tobe – multe ne-au

mai trecut prin mânã. Din firele de aramã pe care le

scoteam din cablul amintit, am fãcut (eram în clasa

a cincea) un aparat de radio, care prindea undele

mai bine decât cele din comerþ.

Se mai pãstreazã pe undeva acel aparat de radio?

Nu-u-u! N-am aceastã obiºnuinþã a pãstrãrii

lucrurilor ºi nici pe aceea de a consemna eveni-

mentele biografice. ªtiu un compozitor care-ºi

noteazã ºi pãstreazã orice chiþibuº, pentru a-i servi

în viitor de reper biografic, pentru a-ºi crea o imagine

plinã de importanþã. Toate acestea sunt fleacuri, în

vederea mea. Deseori sunt întrebat când a fost scrisã

o lucrare sau alta. Nu pot rãspunde exact, nu mã

intereseazã, fiindcã nu aceasta caracterizeazã

calitatea unei lucrãri.

Totuºi n-ar fi rãu sã se pãstreze datele pentru

un viitor muzeu…

Da’ ce, eu îmi pregãtesc memorialul?! 

Dumneavoastrã aveþi deja memorialul, v-aþi ridicat

monumentul prin creaþiile care au cucerit lumea.

Ca în versul puºkinian: „Ia pameatnik sebe

vosdvig nerucotvornâi”. În traducerea din

limba rusã ar fi cam aºa: „Mi-am înãlþat

un monument fãrã a-l atinge cu mâna”.

Vedeþi? Nu este important când a fost

scrisã lucrarea, important e ce reprezintã

ea, care sunt calitãþile, valoarea ei. Cã a

fost scrisã în anul cutare conteazã mai

puþin. Adicã sã credem cã o lucrare proastã,

scrisã recent, e mai importantã? O lucrare

genialã poate fi scrisã ºi la începutul carierei

profesionale. Dar sã schimbãm macazul.

De m-aþi întreba dacã-mi plãceau jocurile

populare, chiar dacã eram o fire solitarã,

v-aº rãspunde cã îmi plãceau nespus

de mult, aveau loc în fiecare sâmbãtã

ºi duminicã. La noi, la club, la început erau

chiar douã fanfare, fiindcã erau douã colhozuri în sat,

iar fiecare colhoz avea fanfara lui. Erau niºte orchestre

extraordinare, cântau la nunþi de nu putea sta locului

nimeni. Mirele ºi mireasa îºi alegeau, fiecare,

orchestra ºi juca lumea de se prãpãdea, cum spune

o vorbã popularã. Deosebit de frumos se desfãºura

petrecerea miresei, când se întruneau cele douã

orchestre. Ce pãcat cã aceste ceremonii nu prea s-au

pãstrat! Mie mi-a rãmas câte ceva în memorie, am ºi

prelucrat, la vremea lor, unele teme muzicale pentru

orchestra radio, sunt în fondul de aur – Oleandra,

de exemplu, era foarte bine receptatã. Mi-amintesc

ºi de scoaterea zestrei din casa miresei…

…ºi jucatul zestrei, eu am jucat o modiþã la nunta

surorii Nastea, aºa li se spunea pernuþelor mici

brodate manual, eram micã, nu mergeam încã la

ºcoalã. Am mai cerut ºi bani de la mire, am aruncat

apã de la fântânã, busuioc, grâu, în calea mirilor… 

Era grozav! Pentru fiecare etapã a nunþii existau

melodii ºi dansuri speciale. Foarte emoþionantã

era „iertarea miresei”, când toþi oaspeþii stãteau

în picioare în jurul mesei, în frunte cu mireasa.

Ea stãtea sub icoane, în timp ce fanfara cânta

o melodie splendidã, care nu lãsa liniºtit pe nimeni:

toþi îºi îndreptau feþele înlãcrimate, ºi-n acelaºi timp

luminoase, spre mireasã, ºi îi urau mult noroc,

dragoste ºi copii. Era un adevãrat spectacol, tare

aº vrea sã-l scot la luminã, dar, din pãcate, nu mai

cunoaºte nimeni acele melodii… Majoritatea lor erau,

probabil, „rãzgândite” de moº Fedot, bãtrânul lãutar

din satul nostru.

Ia-þi mireasã ziua bunã/ De la tatã, de la mumã/

De la fraþi, de la surori/ De la grãdina cu flori… 

La aceste versuri, melodia o cunosc ºi chiar

am înregistrat-o cu vocea Mariei Codreanu ºi vioara

celebrului lãutar Isidor Burdin. 

(Va urma)
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Î
ntre sspecialiºtii ccu mmerite ddeosebite în materie
de folcloristicã se situezã ºi profesorul univer-
sitar dr. Sabina Ispas (n. la Bucureºti, la 18

ianuarie 1941), folclorist, etnolog ºi antropolog
cultural, care a analizat cultura tradiþionalã ca pe un
model de vieþuire pe care comunitatea tradiþionalã îl
continuã azi sub forma unor structuri instuþionalizate
care îi ordoneazã existenþa, oferindu-i în schimb,
sentimentul de securitate ºi echilibru.

Absolventã a Liceului „Gh. Lazãr” din Bucureºti
(1959) ºi a Facultãþilor de Litere din Iaºi ºi Bucureºti
(1966), Sabina Ispas lucreazã, din 1966, la Institutul
de Etnografie ºi Folclor „Constantin Brãiloiu” din
Bucureºti, ocupând, succesiv, funcþiile de cercetãtor,
secretar ºtiinþific (1991), iar, din 1997, pe cea de
director. În rãstimp, a susþinut conferinþe pe teme de
folcloristicã generalã la Universitãþile din Islamabad
(Pakistan), 1976, ºi la Indiana University, S.U.A.
(1993-1994), fiind ºi iniþiatorul cursului
de Folclor ºi ortodoxie, de la Facultatea
de Teologie a Universitãþii Bucureºti
(1994-95). Din 1986 este secretar de
redacþie al Revistei de Etnografie ºi
Folclor ºi colaborator permanent la
publicaþii precum Academica, Acta
Etnografica Hungarica, Anuarul Arhivei
de Folclor (unde este ºi membru în
colegiul de redacþie), Memoriile Secþiei
de ªtiinþe Filosofice, Literaturã ºi Artã
ale Academiei Române etc. În 1979
susþine, la Universitatea din Bucureºti,
doctoratul cu tema Raporturi între
literatura apocrifã, cãrþile populare
ºi folclor. Ciclul solomonian în cultura
românã. În 2004 a fost aleasã membru
corespondent, iar din 2009 este
membru titular al Academiei Române.

Specialistã în varii domenii ale folcloristicii, de la
teoria ºi practica culegerii folclorului, la editarea de
texte, utilizând cu succes metoda istorico-geograficã
în cercetarea folclorului, reanalizând teoria genurilor,
inclusiv relaþia folclor-religie, profesorul Sabina Ispas
a reuºit, dupã opinia lui Iordan Datcu, sã realizeze,
dupã generaþia lui Al.I. Amzulescu ºi Adrian Fochi,
„cel mai original demers critic privind cântecul epic
românesc” (Dicþionarul general al literaturii române,
Lit. E/K, Bucureºti, Ed. Univers Enciclopedic, p. 679),
demers finalizat prin lucrarea Cântecul epic-eroic
românesc în context sud-est european (Ed. Minerva,
1995), lucrare distinsã cu Premiul „Simion Florea
Marian” al Academiei Române. Alte lucrãri
reprezentative ale Sabinei Ispas sunt: Lirica
de dragoste. Index motivic ºi tipologic (scrisã în
colaborare cu Doina Truþã, 4 volume, 1985-89),
Sub aripa cerului (1998), Culturã oralã ºi informaþie
transculturalã (2003, Ed. Academiei Române), sau
culegerea Siminoc ºi Busuioc. Basme româneºti
(Ed. Etnologicã, 2005, 224 p.). În 2001 a editat
albumul Omul românesc în imagini, dupã ce, în 2000,
a primit Premiul Etnos pentru promovarea de emisiuni
cu caracter cultural, ºtiinþific ºi de popularizare,
realizate la televiziuni din þarã ºi din strãinãtate.

C
u mmai bbine dde 77 ddecenii îîn uurmã (ianuarie
1945), profesorul Tache Papahagi inaugura,
la Facultatea de litere din Bucureºti, cursul

Mic dicþionar folcloric, din care nu a publicat decât
un fragment, de nici 30 de pagini, intitulat Din mic
dicþionar folcloric. Spicuiri folcloristice ºi etnografice
comparate (Ed. Atelierelor Socec, 1947), în fapt,
o continuare a unor încercãri anterioare datorate
folcloristului oltean ªt.St. Tuþescu (Folcloriºtii noºtri.
Biografii ºi portrete, 2 vol., Craiova, 1923, vol. I,
71 p. ºi 1926, vol. II, 40 p.), ca ºi lui ªtefan Garovei
(Învãþãtori folcloriºti, Ed. Cartea Româneascã,
1940, 29 p.) în care prezenta date biografice
despre 18 colaboratori ai revistei ªezãtoarea.

De la aceste modeste încercãri ºi pânã la masivul
Dicþionar al Etnologilor Români de Iordan Datcu
(ed. a III-a revãzutã ºi mult adãugitã, a apãrut
la Bucureºti, Ed. Saeculum I.O., 2006, 983 p.),
cuprinzând numele a 353 de folcloriºti, se poate
spune cã folcloristica româneascã a intrat în
ordinea fireascã a lucrurilor, începând de la crearea
instrumetelor de lucru/cercetare, cât mai cu seamã

de clasificare a speciilor cercetate ºi, cu deosebire,
a definirii profesiei de folclorist (cercetãtor avizat al
folclorului), apãrutã la noi odatã cu crearea primelor
institute de cercetare. Acest pas a fãcut ca preocu-
parea pentru folclor, vãzutã multã vreme ca o
activitate mai degrabã privatã, de timp liber, fãcutã
cu eforturi ºi cheltuieli personale, sã devinã una
organizatã instituþional, având drept scop re/punerea
în circuitul cultural a comorilor spirituale ºi a
documentelor autentice care fac dovada existenþei
multimilenare pe aceste meleaguri.

În calitatea de preºedinte a Comisiei Naþionale
pentru Salvgardarea Patrimoniului Imaterial, Sabina
Ispas a coordonat ºi elaborat, împreunã cu un grup
de specialiºti, Repertoriul naþional al patrimoniului
cultural imaterial (vol. I, 2009), lucrare meritã sã
devinã o bazã centralizatã pentru acþiunile de definire
a elementelor cu dominantã spiritualã ale culturii

tradiþionale, în care sunt surprinse
atât elementele încã prezente din
viaþa comunitãþilor, cât ºi cele pe
cale de dispariþie, inclusiv fondul
aºa-zis pasiv al culturii populare.

P
rin eelaborarea aacestui
Repertoriiu, în curs de
finalizare, þara noastrã

se racordeazã la demersurile pe
care U.N.E.S.C.O le-a întreprins
în ultimii ani pentru salvgardarea
patrimoniului cultural imaterial
mondial ºi, implicit, a celui naþional.
Inventarierea ansamblului de
limbaje cu conþinut cultural,
ca ºi ordonarea lor într-o logicã
ºtiinþificã, fac pentru prima datã

posibilã înscrierea axiologicã a patrimoniului imaterial
românesc într-un spaþiu ºi un timp al valorilor.
Concepþia româneascã asupra alcãtuirii acestei
lucrãri, la care Sabina Ispas are un rol dominant,
porneºte de la teza cã pentru protejarea acestei
culturi, numitã când „tradiþionalã”, când „profundã”,
sau „oralã”, demersurile trebuie sã porneascã de la
cercetarea de tip academic, practicatã de structuri
specializate, care au la dispoziþie institute de
cercetare, centre de creaþie popularã, arhive.
Vremea amatorismului, a hei-rup-ismului chiar
bine intenþionat, a trecut. Astãzi, în era „societãþii
planetare”, orice stângãcie de interpretare produce
efecte (distructive) nemaiîntâlnite, care pot avea ca
rezultat anularea valorilor de patrimoniu. De aceea,
nu doar specialiºtii, dar, mai nou, ºi statele au
obligaþia de a proteja diversitatea multiculturalã,
identitãþile multiple, dialogul cultural. O dovadã cã
strãdania specialiºtilor români nu a fost lipsitã de
efect este ºi înscrierea în patrimoniul cultural imaterial
al umanitãþii a Doinei ºi a Ritualului Cãluºului, iar
acest demers este abia la început, cãci, în opinia
doamnei Sabina Ispas: „România este în situaþia de a
gestiona ºi programe transfrontaliere, dar nici acestea
nu se pot concepe fãrã un sprijin din partea statului”
(O întrebare pentru Sabina Ispas, în Rosturi ºi
moravuri de odinioarã, Bucureºti, Ed. Etnologicã, 2012).

Cercetãtor ancorat în realitate, Sabina Ispas,
constatã, odatã cu generaþia sa, cã „se schimbã
lumea”, cã stabilitatea conferitã de normele transmise
oral este pe cale sã se spulbere ºi cã speranþa ca
acest trecut „sã nu fie uitat” stã, cu deosebire, în
exercitarea unui nou tip de acþiuni de protejare ºi
conservare a patrimoniului. Chiar ºi cercetãtorii
avizaþi, nu doar iubitorii de folclor, sunt nevoiþi sã
accepte cã modelul tradiþional al culturii de tip folcloric
s-a schimbat ºi cã asistãm la o „ieºire din imobilitate”,
iar înºiºi actanþii actului cultural îºi însuºesc noi
gesturi, valori ºi funcþii sociale. De accea, pentru a
descifra „mesajele” artei ori textelor populare, trebuie
sã recurgem la o serie de stereotipii, la aºa-numite
„colaje culturale”, care sã ne permitã sã desprindem,
din multitudinea de gesturi care ni se par comune,
casnice, pe acelea care suprind o informaþie,
neapãrat „veche” ori, cu siguranþã, care sã fie inclusã
în categoria „culturii tradiþionale”. Acest demers uriaº,
de a sesiza continuitatea, de a reînoda „firul” tradiþiei,
de a umple cu „sens ºi adâncime” o realitate
cuprinzãtoare, care este folclorul, este susþinut

constant de o mânã de
cercetãtori contemporani,
inclusiv de Sabina Ispas,
al cãrui crez rãmâne acela
de a dovedi cã „spiritualitatea
româneascã este destul de
robustã în anumite demersuri,
în anumite structuri ale ei, încât poate sã reziste
ºi sã asimileze ce e de asimilat”.

Î
n llipsa uunei llucrãri ssistematice, care sã cuprindã
ansamblul culturii tradiþionale româneºti, Sabina
Ispas a preferat o cale mai accesibilã de

comunicare, care sã „uºureze înþelegerea mesajelor
ºi sã ofere posibilitatea cunoaºterii unor fragmente
din lucrãri mai puþin accesibile cititorului care nu este
specializat în domeniile etnologice”, publicând, în
2012, lucrarea Rosturi ºi moravuri de odinioarã, o
modalitate vie ºi activã de revitalizare ºi reconstrucþie
a culturii tradiþionale, atât de puternic expusã
pericolului schimbãrii. Structuratã pe trei capitole
(Calendarul, Povestea cântatã ºi Basmul), lucrarea
are ºi un capitol „tehnic”, dedicat consideraþiilor
despre „Cultura popularã ºi dinamica actualã”,
precum ºi o selecþie (minimalã) de texte originale,
în special balade, provenind din Arhiva Sonorã
a Institutului de Etnografie ºi Folclor, transcrise
ºi adaptate lingvistic de autoare. Cu totul, textele
(20 la numãr), ilustraþia ºi interviurile, atent selectate,
alcãtuiesc un repertoriu de teme, dacã nu întrutotul
originale, cel puþin semnificative pentru „starea”
culturii tradiþionale româneºti. Ceea ce aduce cu totul
nou cartea doamnei Sabina Ispas este încercarea
de reconstituire a cadrului concret în care evolueazã
eroii populari, prin adãugarea unui set de ilustraþii,
care ne trimit cãtre diverse segmente ale socialului,
de la grupurile de oameni înarmaþi, prezenþe vizibile
în peisajul cotidian românesc din trecut, la segmentul
negustoresc ºi, inedit ºi semnificativ, la formele,
structurile ºi imaginile care exprimã viaþa religioasã,
creºtinismul activ al românilor, rolul pe care religia,
ca element deopotrivã „arhaic” ºi „supravieþuitor”
l-a avut în etnologia noastrã.

S
pre ddeosebire dde ccercetãtorii aanteriori, care,
din varii motive, au eludat sau au ignorat
rolul religiei în stabilirea normelor societãþii

tradiþionale, Sabina Ispas ºi-a structurat lucrarea pe
teza cã spiritualitatea tradiþionalã trebuie descifratã
pornind de la gesturi, texte ºi concepte ordonate
de prezenþa factorului creºtin, începând chiar de la
alcãtuirea calendarului (evident, cel bisericesc, care
a ordonat existenþa socialã câteva secole, ca ºi a
celui astronomic, care a determinat cadrul sãrbãto-
rilor, de la cele comunitare, la sãrbãtorile private,
precum nunþile ori celebrarea morþilor). „Consider
cã am descifrat în linii mari acel model ce stã la baza
culturii tradiþionale româneºti ºi care este de prove-
nienþã veche creºtinã”, susþine autoarea, adãugând
însã cã diversificarea culturalã, globalizarea, în
general, au „secularizat” folclorul, promovând
„serbãrile populare” în dauna „sãrbãtorilor”.

Aflat, aºadar, în faþa unei crize de identitate,
etnologul modern nu poate decât sã constate cã
„majoritatea oamenilor nu au nicio idee de etnicitate”
ºi cã nici ideea aparteneþei la un grup etnic, care
a constituit ani de zile soclul „culturii intangibile” nu
mai este azi un „monolit fix ºi intangibil”. Ca atare,
etnologul se retrage în tihna „bãncilor de date”, a
arhivelor ºi bibliotecilor, lãsând pe seama societãþii
sã stabileascã ce e „profund” ºi „intangibil” în materie
de culturã imaterialã. Atingând, aºadar, problema
principiilor etice în cercetarea etnologicã contempo-
ranã, Sabina Ispas introduce câteva condiþii
obligatorii, care pleacã de la respect, egalitate ºi
cooperare. Rolul „pasiv” al actului cercetãrii nu mai
este posibil, câtã vreme investigaþia este deschisã.
În acest sens, mesajul Sabinei Ispas este limpede:
„Instaurarea unei hegemonii în aprecierea unor
modele culturale este o acþiune primejdioasã în viitor”.

Model de savant „popular”, bun orator ºi excelent
promotor al culturii tradiþionale, Sabina Ispas este,
la 75 de ani, omul de care societatea actualã are
nevoie mai mult decât oricând, cãci, fãrã componenta
educativã a ºtiinþei,... nimic nu e. 

AAccaadd.. SSaabbiinnaa IIssppaass ººii rreevviiggoorraarreeaa
ffoollcclloorriissttiicciiii rroommâânneeººttii

Marrian NNENCESCU
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S
unt aautori ddespre ccare
se poate spune cã între
ei ºi opera lor existã

o dihotomie, cum existã autori
a cãror operã se confundã cu
viaþa, devenind destin literar.
În cea de a doua ipostazã se
aflã ºi scriitorul Ion Andreiþã
(n. 11.06.1939, Perieþi, jud. Olt),

pentru care vocaþia scrisului a devenit vocaþia de
a trãi cu pasiune ºi curaj provocãrile vieþii, viaþa
recompensându-l cu ani mulþi ºi buni, cu o familie
fericitã. Cãrþile sale de poezie, prozã, reportaje,
eseuri, traduceri captiveazã prin bogãþia ideaticã,
prin originalitate ºi virtuozitate stilisticã pe fondul
unui profund ataºament faþã de valorile morale ºi
naþionale, feritã de mizerabilismul prezent masiv în
literatura de azi. Trãind, cãlãtorind prin lume, scriitorul
experimenteazã stãri, sentimente universale, dar
inima ºi gândurile de „oltean fundamental”, cum
spune Nicolae Dan Fruntelatã, un alt oltean îndârjit,
se reîntorc periodic la rãdãcinile satului Perieþi,
unde s-a nãscut ºi de unde a plecat în lume. Etapele
vieþii sunt marcate de scrieri ce oglindesc nu numai
un parcurs individual, ci ºi dinamica vremurilor
traversate, schimbãrile din societate la care a fost
martor. Având conºtiinþa propriei valori ºi a valorii
cuvântului scris, Ion Andreiþã, un „pãlmaº al
condeiului”, cum se autocaracteriza, ºi-a clãdit opera
literarã cu elemente din viaþa realã, dar ºi cu ficþiune
ºi dramã, cu suspans, cu multã autobiografie, dar ºi
cu un umor nativ infuzat în pagini ca un aer proaspãt,
revigorant. Anul trecut s-a întrecut pe sine; cu
energia-i definitorie, a publicat la eLiteratura din
Bucureºti douã cãrþi: Mãtura de pelin, cuprinzând
evocãri, ºi Linia lui Dumnezeu, volum de versuri,
pe care îl voi comenta în continuare. În format de
buzunar, dar, dupã lecturare, pot spune buzunarul
de la piept, pare o carte micuþã, dar are totuºi 170
de pagini îmbrãþiºate de douã coperte amintind
de oameni dragi; prima copertã reproduce tapiseria
Omagiu lui Brâncuºi de Lia-Maria Andreiþã, soþia
autorului, iar cealaltã poartã fotografia scriitorului,
realizatã de Gauthier Dubuquoy, celebru fotograf
din Paris. Pe contrapaginã, avem un Ion Andreiþã
din 1968, fotografiat de Valeriu Tanasoff. Este
incredibil cum într-o carte de dimensiuni relativ mici
a încãput atât de multã, intensã ºi efervescentã trãire,
organizându-se însã logic ºi coerent, reflectând,
prin diversitate tematicã ºi varietatea expresivitãþii
lirice, caracteristicile întregii sale creaþii poetice. 

Ca „frate mai mic al firului de iarbã”, Ion Andreiþã
scrie despre frumuseþile patriei („Pãmântul þãrii”,
„Apele munþilor mei”), despre istoria ei cu eroi

legendari („Dac pe Columnã”, „Valea dacilor”, „Dave
pe Olt”, „Transilvania”, „Mogoºoaia”), sub impulsul
unui sentiment patriotic ardent, autentic, sentiment
privit azi cu o nejustificatã reticenþã. Ataºamentul faþã
de þarã ºi de istoria ei milenarã se împleteºte cu dorul
de locurile natale, de familie. Membrii familiei sunt
evocaþi în versuri emoþionante, iar tatãlui îi este
închinat un poem de o limpidã ºi statuarã frumuseþe,
din care citãm: „Tata-ntre ferestre-aºteaptã/ Gol ºi
singur ca un zeu,/ Tata n-o mai þine dreaptã/ Linia
lui Dumnezeu (...)”. Este un pãrinte arhetipal, sub
un „fir cu plumb” al divinitãþii spre dreapta statuare
ontologicã, un ax care leagã sau desparte cerul de
pãmânt. Linia lui Dumnezeu este normã, poruncã,
linie a destinului, un fel de linie a lui Plimsol indicând
limita încãrcãturii vieþii, a suportabilitãþii suferinþelor
ºi bucuriilor. Mama ºi tatãl sunt cei doi poli între care
navigheazã corabia sufletului trecând peste dealuri
ºi peste vãi: „Dintr-un deal mã strigã tata,/ Dintr-o
vale sunã mama”. Sufletul poetului absoarbe,
dãruieºte, risipeºte iubire. Poeziile din acest registru
au toate ingredientele „paradoxului iubirii”: cãutãri,
aºteptãri, despãrþiri, regãsiri, bucurie, tristeþe,
pasiune, deznãdejde, dar ºi un arsenal de blesteme
ºi descântece de dragoste în buna tradiþie a folclo-
rului românesc, autorului fiindu-i la îndemânã ºi
versul popular, alãturi de cel clasic sau modern.
Deºi la „Amiaza iubirii”, erotismul are uneori inflexiuni
candide, adolescentine: „Aº vrea sã iubesc o fatã fãrã
amintiri,/ Sã nu-mi poatã vorbi niciodatã/ În nopþile
noastre de inimã/ Despre celãlalt,/ ªi ochi strãini
sã nu mã þintuiascã/ În ceafã/ Din fiecare perete
al nopþii”. Cu un patetism reþinut, un senzualism
disimulat sub o exprimare frustã, Ion Andreiþã
îºi dezvãluie structura esenþialmente solarã,
robustã, pozitivã. 

C
ând vvalorificã ttezaurul ppopular de basme
ºi eresuri e fascinat de zâne, sânziene,
tradiþii, obiceiuri, de ºarpele casei ca entitate

sacralã. La polul opus al lumii tradiþionaliste a satului
se situeazã oraºul, traumatizant dar ofertant în
trame. Vãzut de sus, se aratã ca o îngrãmãdire
de acoperiºuri, cu statui ce abia se þin pe socluri,
mimând viaþa cea adevãratã, cu camere albe de
spital unde „doctorii sunt cioclii tandri”; aici adie
nostalgia raiului vegetal reconstituit în amintire:
„Cântecul meu/ Se va risipi/ Ca frunzele toamnei,/
Dacã nu cumva/ Sufletul celui ucis/ Se va întoarce/
Sã le adune –/ Reconstituind astfel/ Copacul”. 

Ion Andreiþã are vocaþia scrisului, dar ºi vocaþia
prieteniei; de aici, o avalanºã de dedicaþii dintr-o
fraternã solidaritate faþã de înaintaºi, dar ºi faþã
de contemporani (Eminescu, Labiº, Eliade, Cioran,

Ionesco, N. Stãnescu, M. Preda, D.C. Dulcan,
M. Bandac, F. Neagu, N.D. Fruntelatã, V. Poenaru –
editorul cãrþii), destãinuindu-se cu duioºie: „A scrie
despre un prieten/ E cum ai scrie despre tine –/
ªi greu îi, Doamne, sã fii mielul/ Ce se sacrificã pe
sine”. Jovial, deschis, susþinându-ºi la bine ºi la greu
colegii ºi prietenii, Nea’ Jean, cum i se mai spune
(contaminare din vremea ºederii la Paris), se poartã
neaoº, dar ºi elegant, un bon viveur celebrând viaþa
ºi moartea vãzute ca entitãþi potenþându-se reciproc
în beneficiul actul creator: „Sã facem chef, prieteni,/
Plãtesc cu moartea mea!/ Voi invita la cheful acesta/
Toatã lumea/ ªi fiecãruia din suflet/ Îi voi turna sã
bea –/ Sã facem chef, prieteni,/ Plãtesc cu moartea
mea!” Uneori, pofta rablesianã surprinde ironic-amar
latura macabrã a ritualului din veac: „Înfruptaþi-vã/
La aceastã masã-a tãcerii/ Din taina oaselor/ Moºilor/
ªi strãmoºilor voºtri/...// Înfruptaþi-vã fãrã sã mulþumiþi
cuiva,/ Tãceþi numai,/ Pãstrând o clipã/ De reculegere/
În memoria celui plecat/ ªi-a sângelui ce-l beþi
acum,/ Nepãsãtori”. Nu lipseºte nici gesticulaþia uºor
frondeur-filozofardã: „ªi dacã beau,/ Ce-þi pasã þie?/
ªi de mã sting,/ Ce-mi pasã mie!“, care se conjugã
cu un elan aventurier ce l-a purtat fizic ori mental
prin þãri ºi culturi diverse (vezi poeziile „Gondolã”,
„În port”, „Lagunã”, „Corãbieri” etc). Dar timpul
petrecerilor ºi al cãlãtoriilor trece ºi vine „Ora
tristeþilor”, când sinele rãmâne singur cu sine:
„E un ceas anume/ Când trebuie sã te dãrui/ Cu totul
tristeþii”. Vine ora spovedaniilor, cu ecouri psalmice
argheziene: „Sunt singur, Doamne, anii mei s-au dus/
Pe sâmbete de ape ºi pierzanii –/ ªi-acum, pustiu,
sã-nalþ în stare nu-s,/ Pentru iertare, sfintele litanii”. 

D
acã, îîn Liiniia vviieþiiii, Ileana Mãlãncioiu
accentueazã latura existenþialã a individului,
„linia vieþii” lui Ion Andreiþã e rezonantã cu

universul ºi orice perturbare a ei perturbã ordinea ºi
liniºtea lumii noastre: „Uneori,/ Cineva încurcã/ Linia
vieþii/ Cu linia morþii:/ Se aude atunci/ Un huruit/ De
la un capãt/ la altul/ Al Universului// Aºa s-a petrecut
ºi azi-noapte:/ A scârþâit osia pãmântului/ Zburãtãcind
paserile vieþii/ Care n-au mai izbutit/ Sã revinã/
La vechile locuri”. 

Receptiv la toate cele din jurul sãu, apropiat de
sufletul oamenilor, dar ºi al pãmântului, cu un ochi
râzând ºi altul lãcrimând, sub ploi, dar ºi sub raze
de soare, harnic ºi temerar, privind viaþa în faþã
ºi moartea peste umãr, realist ºi fantast, tumultuos
ºi aºezat, scriind fãrã preget ºi fãrã urã ori pãrtinire,
Ion Andreiþã este un scriitor din linia întâi a literaturii
române. 

Un sscriitor dde llinia îîntâi
VViiccttoorriiaa MMIILLEESSCCUU

E
legantã, ttenace ººi iinsistentã, poeta Claudia Voiculescu (nãscutã la 30
ianuarie 1950, în comuna dâmboviþeanã Corbii Mari) a acumulat, în
aproape patru decenii de activitate publicisticã (a debutat în „Caietele”

Editurii Albatros, în 1978, având girul poetului ªtefan Augustin Doinaº ºi al
criticului Laurenþiu Ulici), nu doar un palmares literar impresionant (are la activ
peste 10 volume originale, publicate din 1995 încoace), cât mai ales un capital
de stimã confraternã, fiind, de ani buni, o prezenþã agreabilã ºi stimatã la nume-
roasele întâlniri cultural-literare, organizate în Bucureºti ºi în þarã, pe care le
animeazã cu recitãri de o sensibilitate debordantã. Beneficiind, pe merit, nu de
una, ci de trei antologii de texte publicate în seria „Opera omnia” a Editurii Tipo-
Moldova (una de poezie, Spre ciuturi, ºi alte douã de publicisticã ºi eseu, cea
mai recentã fiind Vedere prin hublou, 2015), Claudia Voiculescu se încadreazã cu
brio în ceea ce s-ar numi „jurnalismul cultural”, gen pe cale de extincþie în special
din lipsã de competitori. Temele sale publicistice, cu referire prioritarã la mediul
medical, dar nu numai, oferã o imagine caleidoscopicã a unui segment cultural
suficient de animat, ºi extrem de divers, care trimite la realitãþi trãite ºi resimþite
public, de la mijlocul anilor ’80 încoace. Suficient de „tehnice”, surprinzãtor de
inedite, multe dintre eseurile din recentul volum Vedere prin hublou fac, pãstrând
proporþiile, concurenþã clasicului ciclu „Oameni cari au fost”, de Nicolae Iorga,
reînviind, prin mãrturii directe, personalitãþi trecute în lumea umbrelor, dar care
rãmân, în timp, modele culturale imuabile. Iatã-l de pildã, pe poetul Cezar Baltag
(1939-1997), surprins mãcinat de regretul de a nu-l putea saluta ºi recunoaºte
public, pe confratele sãu basarabean Paul Goma: „Cezar a avut atunci momentul
sãu de laºitate, de egoism ºi de teamã... ªi acum regreta ºi-l durea enorm”
(op. cit., p. 148). Din aceeaºi categorie este ºi scriitoarea Vera Hudici (1917-
1999), care îºi întemeiase, în anii ’80, un cenaclu literar în propriul apartament,

frecventat, se pare, de mulþi scriitori ºi ale cãrui ºedinþe se încheiau invariabil
cu... „o masã îmbelºugatã”, oferitã de sora Verei Hudici.

T
ot lla ccapitolul eevocãri meritã amintiþi istoricul Emil Panaitescu (1885-
1958), cel care a comandat ºi realizat mulajele Columnei lui Traian,
expuse azi la Muzeul de Istorie al României, ori medicul scriitor Pan

Izverna (1937-2013), unul dintre dãruiþii „medici fãrã arginþi”, din speþa rarã a lui
Vasile Voiculescu: „În ultimii ani i-a fost alãturi, cu îngrijirea, dar ºi cu conversaþia
sclipitoare, lui Petre Þuþea. Se întâlniserã doi intelectuali, doi credincioºi ºi doi
iubitori de neam care urau comunismul...” (op. cit., p. 98).

Ca poetã, Claudia Voiculescu se situeazã pe linia liricii intimiste, temele sale
preferate fiind iubirea, obligatoriu umbritã de o undã de regret, pãrinþii („Mai ia-mã,
mamã, de mânã/ Ceasul meu nu mai amânã/ Nu te depãrta prea mult/ Din tipare
eu mã smult” (Litanie, din volumul Trepte-n adânc, Ed. Tracus Arte, 2014, p. 20)
sau, neobiºnuit pentru o poetã modernã, Patria („Þarã! aº vrea sã fiu o pasãre
mãiastrã/ Sã te slãvesc în cânturi nerostite/ Din cerul meu-înaltul-izvodite,/
Scumpa mea, sã nu te simþi nicicând sihastrã” (op. cit., p. 29). Încã de la
începuturi, poeta scrie rondeluri, adesea cu substrat sentenþios: „Aici sau
dincolo de soartã/ Sufletul mã mai îndurã/ ªi-n mâna nevãzutã poartã/ Chipul
meu de sub armurã...” (op. cit., p. 212).

Bine articulate, concepute unitar ºi cuprinzînd pe alocuri sclipiri îndrãzneþe
de revoltã, versurile Claudiei Voiculescu contureazã un profil liric original, în
care feminismul nu distoneazã, ci, din contra, incitã („Nunta noastrã vinovatã/
Sta sub semnul de dublat/ Eu eram cea mai visatã/ Tu erai cel mai chemat”,
op. cit., p. 187). Prin muncã ºi talent, Claudia Voiculescu ºi-a câºtigat definitiv
un loc în cetatea literelor. 

CCllaauuddiiaa VVooiiccuulleessccuu,, oo vviiaaþþãã ccuu pplluuss
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Î
n pprima zzi aa llui ooctombrie, Biserica Ortodoxã
sãrbãtoreºte Acoperãmântul Maicii Domnului,
în amintirea arãtãrii Maicii Domnului în Biserica

din Vlaherne, Constantinopol. Pe 1 octombrie 911,
se fãcea priveghere în aceastã bisericã, pentru
salvarea cetãþii, care era asediatã. Spre dimineaþã,
Maica Domnului s-a arãtat înaintea poporului,
stând în vãzduh ºi rugându-se cu lacrimi. Sfântul
Acoperãmânt era þinut în mâini deasupra capetelor
credincioºilor. În jurul Maicii Domnului se aflau
apostoli, sfinþi ºi mucenici. Cetatea a fost salvatã.

La iniþiativa înaltpreasfinþitului Varsanufie,
Arhiepiscopul Râmnicului, membrele Ligii Femeilor
Creºtin Ortodoxe Vâlcea au hotãrât ca, din 2015,
prima zi a lunii octombrie sã fie zi de cinstire a Maicii
Domnului. Ca urmare, în Sala „Iosif Episcopul” din
cadrul Aºezãmântului Cultural „Sfântul Ierarh Calinic”
al Arhiepiscopiei Râmnicului, a fost organizatã prima
conferinþã din seria „Femei creºtine despre femei
creºtine”, în cadrul cãreia a fost evocatã persona-
litatea de excepþie a pictoriþei ºi scriitoarei Olga
Greceanu (1890–1978), care a mãrturisit în toatã
opera ei credinþa ortodoxã. Invitata întâlnirii a fost
doamna Iuliana Mateescu, care a vorbit cu modestie
ºi evlavie despre pictoriþa ºi scriitoarea Olga
Greceanu, personalitate marcantã a vieþii artistice
din secolul trecut, care s-a impus nu numai în lumea
artelor plastice, prin tablourile de ºevalet cu care
a participat la numeroase expoziþii din þarã ºi din
strãinãtate, ci ºi în lumea Bisericii, prin lucrãrile sale
monumentale de artã religioasã, prin scrierile sale ºi
ca oratoare, în afirmarea unui crez creºtin de viaþã.
De origine nobilã, fiicã a unei familii de polonezi
stabiliþi în România, Olga Greceanu a fost botezatã
totuºi în religia creºtin-ortodoxã. De altfel, s-a nãscut
la data de 4 august 1890 chiar la Mãnãstirea
Nãmãieºti, unde, în plinã varã, pãrinþii ei se
refugiaserã de cãldura nãpraznicã din Bucureºti.
A fãcut studii superioare în Belgia, Franþa ºi Italia,
fiind una dintre cele mai cunoscute artiste plastice
din perioada interbelicã. A realizat mari ansambluri
murale, cum sunt frescele de la Universitatea de
Arhitecturã ºi Urbanism „Ion Mincu”, de la Institutul de
Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, frescele
din clãdirea Sfântului Sinod sau mozaicurile bisericii
Mãnãstirii Antim din Bucureºti. Olga Greceanu s-a
afirmat ºi ca scriitoare, publicând mai multe cãrþi,
studii fundamentale de teoria artei, dar ºi scrieri
istorice, literare ºi religioase, romane ºi nuvele,

precum ºi numeroase articole în presã. „Prin tot
ce a pictat ºi a scris, Olga Greceanu ºi-a manifestat
convingerea cã expresia supremã a artei plastice
este pictura religioasã, însufleþitã de cele mai înalte
idealuri, pe care le transpune direct prin linii ºi culori”,
sublinia criticul ºi istoricul de artã Adina Nanu.
Meritele ei au fost recunoscute de cãtre toþi patriarhii
în timpul cãrora a trãit. Dupã ce credinþa i-a devenit
cãlãuza unicã în viaþã, ea a devenit pictor autorizat
al Patriarhiei, distinsã cu Crucea patriarhalã ºi Meritul
cultural de Patriarhul Justinian Marina. 

I
uliana MMateescu, preºedinta Asociaþiei
Renaºterea Obiceiurilor ºi Tradiþiilor Româneºti,
realizatoarea filmelor de excepþie Un chip de

luminã – Arhimandritul Ioan, stareþul Mãnãstirii Hurezi
1692-1726 ºi Maria, Doamnã a toatã Ungrovlahia,
care a prezentat remarcabil viaþa ºi activitatea
Olgãi Greceanu, a primit la rândul sãu din partea
Preafericitului Pãrinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, Ordinul Crucea „Maria
Brâncoveanu”. Inginer de profesie, devenitã în timp
regizor, scenarist, Iuliana Mateescu mãrturiseºte
într-un interviu (din care redãm câteva pasaje) cã
a primit un dar de la Dumnezeu, acela de a încerca
sã scoatã la ivealã ºi sã transpunã într-o formã
deosebitã simbolistica creºtin-ortodoxã.

„Cãutam o alternativã a lumii acesteia în care
nu-þi mai gãseºti odihna sufletului ºi, din momentul în
care eu m-am apropiat de Bisericã, tot ceea ce a fost
urât în viaþa mea a început sã se risipeascã ºi poate
cel mai greu lucru pe care l-am avut de fãcut a fost
sã încerc sã lupt cu mine însãmi ºi sã mã dedic unui
alt tip de viaþã, cu mai multã luminã, luminã în sensul
de bucurie, de curãþie. Am încercat sã-mi gãsesc
echilibrul înconjurându-mã de lucruri frumoase, de
oameni frumoºi ºi cred cã într-un fel am reuºit, pentru
cã fiecare zi datã de la Dumnezeu o încep cu multã
bucurie ºi de-abia aºtept sã-mi continui proiectele.
Odatã cu toate aceste lucruri ºi-n viaþa mea au
apãrut oameni minunaþi... Ceea ce am cerut eu
în acel moment a fost: Doamne, dã-mi ceva sã-mi
umple sufletul. ªi-atunci Dumnezeu mi-a dat aceastã
cale, dar n-aº putea sã spun cã fãrã a avea multe
ispite ºi fãrã o luptã extraordinarã ca sã te menþii
pe o cale pe care mulþi nu ar accepta-o, deoarece
calea cãtre Dumnezeu este greu, greu de parcurs
ºi, bineînþeles, are cãderile ei. Am fost sprijinitã de
pãrinþii din jurul meu, de pãrinþii duhovnici pe care

i-am avut, de rugãciunea
altora, de rugãciunea mea.
Am reuºit sã capãt, aºa mi
se pare, o forþã interioarã care
m-ajutã uneori sã-i ridic ºi pe
cei din jurul meu ºi, mai mult
decât atât, zic eu, fiecare
încercare te zideºte interior,
iar urmãtoarele ispite pe care
le traversezi nu mai sunt cu adevãrat ispite, ci numai
praguri pe care le treci cu mai multã uºurinþã.”
(„Dar din dar” – o poveste de succes)

Doamna Iuliana Mateescu ºi-a dedicat aproape
întreaga energie din ultimii ani promovãrii operei
ºi scrierilor Olgãi Greceanu, impresionatã fiind de
personalitatea ºi opera marii artiste. La Editura
„IDACO... dar din har...”, pe care o conduce, au fost
republicate, începând din anul 2008, urmãtoarele cãrþi
ale Olgãi Greceanu: Pe urmele paºilor Tãi, Iisuse
(prima apariþie a fost în anul 1940, Ed. Universul),
Femei-pictore necunoscute, în limba românã (prima
apariþie a fost în limba francezã, Femmes peintres
d’autrefois, 1940, Editura Ziarul SA), Compoziþia
muralã (prima apariþie a fost în 1935, Tipografia
Triumf) ºi Specificul naþional în picturã (prima apariþie
în 1925, Editura Cartea Româneascã).

C
e aa ddeterminat-oo ppe IIuliana MMateescu
sã se ocupe cu atâta dãruire de restituirea
scrierilor ilustrei înaintaºe? Existã o

motivaþie lãuntricã, dupã cum mãrturiseºte ea însãºi:
„Uneori, nedrept, vremurile aºtern uitarea peste

oameni, fapte ºi locuri. Pãmântul reavãn acoperã
trupul, dar sufletul se duce la cele veºnice ºi cu ceea
ce te duci dincolo este binele pe care-l faci pe lumea
asta, mãrturisea Olga Greceanu cu puþin timp înainte
de a fi chematã la Domnul. Dar care a fost binele
fãcut de ea? L-a mãrturisit pe Hristos prin cuvânt,
având binecuvântarea a doi patriarhi, Nicodim ºi
Justinian, de a vorbi în biserici. Cununa scrierilor
ei religioase este Dicþionarul Biblic Ortodox, care
s-a publicat recent cu titlul Mãrturie în cuvânt ºi
chip – Vocabular al credinþei ºi vieþii spirituale, titlu
mai potrivit felului unic în care Olga Greceanu ne-a
transmis, dincolo de vremuri, adânca ei credinþã
în Hristos.”

Cele douã mari personalitãþi, de ieri ºi de astãzi,
au cinstit cum se cuvine sãrbãtoarea creºtinã
Acoperãmântul Maicii Domnului.

FFeemmeeii ccrreeººttiinnee ddeesspprree ffeemmeeii ccrreeººttiinnee
Zenovia ZZAMFIR

O vvoce ddistinctã dde lla CCluj-NNapoca
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Î
n ccondiþiile ddifuzãrii
deficitare a revistelor
culturale ºi a cãrþilor

de mic tiraj, tot mai greu ne
sosesc veºti din þarã, volume
noi ºi publicaþii care ar merita
atenþia noastrã.

Totuºi, uneori se întâmplã
ºi aceastã minune, cum este cazul doamnei Maria
Vaida, harnicã profesoarã de Limba ºi Literatura
românã, la Liceul de Arte Plastice „Romul Ladea”,
din municipiul Cluj-Napoca. Autoarea prolificã mi-a
trimis, de ceva vreme, un interesant volum de studii
critice ºi eseuri intitulat sugestiv ºi inspirat Povara
luminii. Doctor în ºtiinþe filologice la Universitatea
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ea a elaborat
temeinice studii de specialitate ºi monografii ca:
Poeta Constanþa Buzea, Gheorghe Pituþ sau ochiul
ºi noaptea, Cultura ºi educaþia în context european
ºi altele – majoritatea lor având o tematicã didacticã.

Am remarcat-o din paginile revistei Curtea de
la Argeº ºi din alte publicaþii ca Viaþa Româneascã,
Observator cultural, Tribuna învãþãmântului etc.

O cunosc îndeosebi ca poetã, prin câteva
volume de versuri, alcãtuite cu talent ºi îndemânare
prozodicã, dovedind o amplã ºi diversificatã lecturã
liricã, un îndelungat exerciþiu compoziþional, amintind

Poemele de piatrã ºi Elegiile Salomeei, despre care
am ºi scris în paginile revistei, remarcând îmbinarea
dintre tradiþional ºi religios, prin exprimarea unor
sentimente lirice sau creºtine, într-un limbaj adecvat,
de nuanþã clasicã.

A
cest vvolum dde ccriticã lliterarã ºi eseuri,
Povara luminii, la care mã voi referi în
continuare, îmi dovedeºte, dupã o lecturã

atentã, cã Maria Vaida este deja o voce distinctã
în peisajul cultural românesc actual.

Mai mult decât atâta: atentã la ceea ce se scrie
în presa literarã, ea îºi exprimã pãrerile cu compe-
tenþa unei profesoare de specialitate despre diferitele
tendinþe actuale din cultura româneascã ºi europeanã.
Deosebirea dintre astfel de intervenþii ºi cele ale
unui critic literar (care se considerã profesionist)
este datã de selecþia aparte, bazatã pe calitate ºi
culturã, de folosirea unui limbaj interpretativ didactic,
ponderat, ºi precis, de-o obiectivitate esteticã
ºi filosoficã apreciabilã.

Ea scrie numai despre acele cãrþi care crede cã
meritã sã fie luate în seamã, aºa cum este studiul
despre cele trei volume antologice ale lui Horia
Bãdescu, un poet de talie europeanã, apãrute la
Editura Eikon, Cãrþile vieþuirii, în colecþia de poezie
„Echinocþiu”, susþinutã de Copiro, sub egida

Universitãþii „Babeº-Bolyai”. Coincidenþa a fãcut ca
ºi eu sã mã pronunþ despre aceste cãrþi, la vremea
respectivã, fiind acum în cunoºtinþã de cauzã. Ceea
ce mi-a plãcut îndeosebi la Maria Vaida este faptul
cã ea realizeazã o selecþie tematicã bazatã pe iubire,
alegându-ºi cele mai potrivite citate demonstrative,
într-o ordine biologicã, a trupului, parcurgând astfel
etapele creaþiei poetice într-o armonie încântãtoare,
depãºind graniþele fireºti de la carte la carte.

A
lte sstudii ddin aacest vvolum se referã la
„Misterele iubirii”, „Vârstele ludicului sau
jocul de-a poezia”, „Patriarhul României –

Miron Cristea”.
Desprindem o aºezare tematicã a lucrãrilor

apãrute de-a lungul timpului, pe capitole
reprezentative: „Studii”, „Prozã”, „Poezie” ºi
„Ocheanul întors”, remarcându-se articolele dedicate
literaturii pentru copii, cum ar fi „Copilãria între
basm ºi icoanã”; între autorii analizaþi, îi amintesc
pe Nichifor Crainic, Theodor Rãpan, Viorel Horj
ºi alþii mai puþin cunoscuþi.

Caracteristica principalã a acestei cãrþi este
datã de conþinutul sãu plurivalent, de sinceritatea
ºi autoritatea emiterii unor pãreri convingãtoare
ºi, îndeosebi, de talentul real al autoarei.
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Gânduri ttârzii lla FFestivalul 
„George EEnescu”

MMiihhaaeellaa MMAARRIINNEESSCCUU

F
estivalul „„George
Enescu” s-a încheiat
la sfârºitul lunii

septembrie. Momentele de
euforie ale minunatelor zile ºi
seri de concerte par a fi departe.

ªi, ca de fiecare datã, pe lângã ecoul pozitiv rãmas
în suflet, o undã de nostalgie ºi nesiguranþã se
strecoarã ca o întrebare mereu prezentã: oare sunt
suficiente pentru cultura muzicalã româneascã aceste
manifestãri petrecute o datã la doi ani în Capitala
României? Împlinesc ele o lipsã fundamentalã în
educaþia muzicalã a publicului nostru? ªi rãspunsul
este ºi acum departe de a fi afirmativ.

Un gând m-a urmãrit ºi în timpul festivalului:
Pentru ce sau pentru cine vin oamenii la concerte? 

Se pare cã în primul rând pentru interpreþi. 
Se spune ºi se contabilizeazã numãrul mare

de formaþii, orchestre camerale, filarmonici,
soliºti, dirijori etc., din strãinãtate, toþi
renumiþi, care au evoluat pe scenele de
concert bucureºtene: Sala Mare a Palatului
– cu mereu criticata acusticã, dar care
nu mai conteazã prea mult, publicul s-a
obiºnuit; Ateneul Român – altar al muzicii
noastre de aproape 130 de ani (construit în
1888); Sala Micã a Palatului (Auditorium) –
loc de evoluþie a multor formaþii camerale,
ani de-a rândul rampã de lansare a creaþiilor
muzicale româneºti în prime audiþii, dar
care acum se deschide doar pentru Festival;
sãlile de operã ºi concert ale Universitãþii
Naþionale de Muzicã din Bucureºti – for superior
de formare a viitorilor muzicieni º.a. Este adevãrat
cã printre interpreþi sunt ºi români, unii dintre ei
fãcând parte chiar din marile instituþii muzicale ale
centrelor de renume europene. Integraþi ºi apreciaþi,
ei interpreteazã muzica universalã în care nu
se regãseºte ºi muzica româneascã. Poate, arar,
Enescu (dar, în principal, pentru el este rezervat
Festivalul).

Publicul românesc percepe Festivalul prin prisma
interpreþilor ºi mai puþin a creaþiei. Este firesc, în
mãsura în care muzica este o artã cu acest specific.
Între creator ºi receptor se interpune interpretul, cu
aportul sãu tehnic muzical ºi emoþional. Dar o culturã
muzicalã adevãratã nu se considerã numai prin
aceastã laturã: cât de minunaþi sunt interpreþii noºtri
care cântã Bach, Mozart, Beethoven etc.!? Este ca
ºi când literatura unei þãri s-ar evalua dupã traduceri
din alte literaturi, sau arta plasticã dupã reproduceri
dupã marii artiºti plastici ai altor spaþii geografice… 

C
reaþia mmuzicalã este cea care dã mãsura
culturii noastre muzicale, a culturii clasice,
în genurile simfonice, camerale, corale…

a muzicii „grele” (numitã aºa spre a face deosebirea
de muzica „uºoarã”, aceea care se cântã ºi
se difuzeazã permanent, muzica momentului,
schimbãtoare dupã mode). 

Pentru aceastã componentã s-au luptat
George Enescu ºi generaþia sa (cea interbelicã),
pentru aceasta s-a înfiinþat în 1920 Societatea
Compozitorilor Români, pentru aceasta Maestrul
Enescu (nemulþumit mereu în adâncul sufletului sãu
de a fi considerat numai violonist, sau pianist, sau
dirijor, sau pedagog…) a iniþiat Premiul de compoziþie
„George Enescu”, prin care s-a susþinut ºi stimulat
creaþia româneascã de gen. Pe lângã recompense
materiale acordate câºtigãtorilor premiilor, aceºtia
erau invitaþi sã compunã în continuare pentru
concertele organizate de Societate.

Am urmãrit Programul general al Festivalului
„George Enescu” ºi mi-a tresãrit inima la secþiunea
Enescu ºi contemporanii. Mã aºteptam sã vãd
lucrãri de Mihail Jora, Dimitrie Cuclin, Mihail Andricu,
Theodor Rogalski, Alfred Alessandrescu, Sabin
Drãgoi, Marþian Negrea, Ionel Perlea, Constantin
Silvestri, Paul Constantinescu, Marcel Mihalovici,
Stan Golestan, Filip Lazãr ºi mulþi alþii (lista este

incompletã ºi enumerarea întâmplãtoare). Au fost
colegii ºi prietenii lui Enescu. Au trãit ºi compus în
perioada aceea de graþie numitã „interbelicã” (unii
ºi dupã aceea), într-o dorinþã comunã de a edifica
o culturã stabilã ºi unitarã. Au fost simfoniºti bine
ºcoliþi la conservatoare europene, dar care au
urmãrit, din strãfundurile fiinþei, ecorile melosului
românesc, pentru cã numai aºa aveau de adus
în contextul universal un glas proaspãt ºi interesant
în expresie.

Dar nu i-am regãsit în concertele simfonice
sau camerale. Pe unii i-am putut întâlni doar într-o
listã numeroasã cu titluri de muzicã coralã, pe alþii,
sporadic, în recitaluri vocal-instrumentale, în concerte
programate la Sala Auditorium, la orele 16, în paralel
cu alte recitaluri ºi concerte de muzicã universalã,
din alte sãli, spre care publicul era atras mai mult. 

Dau exemplu doar douã dintre acestea:
Recitalul

de lieduri al
sopranei Bianca-
Luigia Manoleanu
ºi al pianistului
Remus

Manoleanu (la Sala Auditorium,
pe 11 septembrie, de la ora 16),
de altfel excelenþi interpreþi
ºi promotori ai muzicii vocal-
instrumentale româneºti, care
nu-ºi limiteazã apariþiile pe
aceastã linie numai la festivaluri,
ci merg peste tot ºi permanent,
în þarã ºi strãinãtate, cu repertorii
româneºti ale unor compozitori
de mare sensibilitate ºi
profesionalism: Theodor Grigoriu – 3 lieduri din ciclul
Poeþi ºi abisul timpului; Aurel Stroe – Moºtenire,
Fãcãturã, Vals-Metamorphose; Liviu Comes –
Melopee pentru pian; Carmen Maria Cârneci –
conSolar pentru pian; Livia Teodorescu Ciocãnea –
Chanson d’automne; Remus Georgescu – Vocalizã,
Primãvarã; Nicolae Coman – Freudvoll und Leidvoll,
Cântec de zori; Irina Hasnaº – Melisme pentru pian;
Violeta Dinescu – Aminta, Quatrain; ªtefan Niculescu
– Tastenspiel; Corneliu Dan Georgescu – Ciclul
Ewig die Wolken; Ede Terenyi – Ciclul Evocãri
eminesciene; Adrian Pop – ªi acum dormi, Viziune.

A
poi, cconcertul ccoral aal CCorului dde ccamerã
„Preludiu”, dirijat de Voicu Enãchescu
(din 17 septembrie, la Ateneul Român,

ora 22.30), de asemenea un muzician pasionat,
mare iubitor al muzicii corale româneºti, pe care
a promovat-o permanent în concertele corului pe
care l-a fondat ºi pe care îl conduce: D.G. Kiriac –
Am umblat pãdurile; ªtefan Popescu – Fluture;
Ion Vidu – Rãsunet de la Criºana; Nicolae Lungu –
Cântec de leagãn; Tudor Jarda – Mã luai, luai; Ioan
D. Chirescu – Mama; Mihail Jora – Mã mieram;
Marþian Negrea – Pãstoriþa; Vasile Popovici – Sara
pe deal; Vasile Spãtãrelu – Floare albastrã; Richard
Oschanitsky – Douã colinde laice; Alexandru
Paºcanu – Noapte de mai; Dan Dediu – Cine e
morarul; Paul Constantinescu – Rugãciune; Sabin
Drãgoi – Pre Tine Te lãudãm; Dan Buciu – Visare;
Felicia Donceanu – Douã pãsãri; Gheorghe Cucu –
Haz de necaz; Tudor Flondor – Somnoroase
pãsãrele; George Enescu – Waldgesang.

ªi, de fapt, toatã muzica româneascã, vocalã,
cameralã sau coralã, prezentã în festival, a avut
programarea aceasta „discriminatorie”. (Folosesc
acest cuvânt pentru cã ar fi fost mult mai eficient

ca lucrãrile româneºti sã fie integrate în toate
programele Festivalului, împreunã cu muzica
universalã, ºi nu pusã separat, ca ºi când nu ar face
parte din aceasta.) Compozitorii din toate generaþiile,
programaþi la ora 16, în Sala Auditorium sau alte sãli,
nu au beneficiat de publicul pe care îl meritau ºi care
ar fi putut cunoaºte, astfel, mai mult din realizãrile
componisticii româneºti, pentru cã, decalate doar
cu o jumãtate de orã, începeau alte manifestãri, mai
atractive prin faptul cã propuneau muzicã universalã,
deja cunoscutã, ºi interpreþi strãini renumiþi.

U
n ccâºtig eeste ccã ss-aau ccântat mai multe
lucrãri de George Enescu (s-au fãcut
statistici – deci cantitatea primeazã).

Sã încercãm a face aprecieri calitative în privinþa
interpretãrii? Sau mai bine sã nu atingem coarde
sensibile. Muzica lui Enescu este greu de înþeles,
adicã ºi greu de interpretat în toatã profunzinea ºi
complexitatea ei. Dar astfel, melomani ºi mai puþin
melomani au putut audia, cu satisfacþia de a participa
la Festivalul „Enescu”, mai multã creaþie enescianã.
Orchestre precum Filarmonica din Israel, Ansamblul
din Scoþia, Capela de Stat din Dresda, Orchestra

Simfonicã din San Francisco,
Orchestra Simfonicã din Londra,
Filarmonica din Sankt Petersburg,
Filarmonica din Monte Carlo,
Filarmonica din Viena, Orchestra
Regalã a Filarmonicii din Liverpool,
Orchestra Regalã Concertgebouw
din Amsterdam ºi-au asumat
responsabilitatea de a reda muzica
lui Enescu la cote de interpretare
cât mai fidele ºi profesioniste.

Dar oare publicul a ajuns sã
conºtientizeze adevãrata valoare
în concertul muzical universal
al secolului XX a creaþiei marelui
nostru compozitor, sau este doar
o participare mondenã la un festival
internaþional? 

Ce se întâmplã cu muzica lui
Enescu între festivaluri? Câte orchestre din þarã
mai includ în repertoriu lucrãrile enesciene (ce
sã mai vorbim de cele ale compozitorilor români
contemporani cu el sau ale celor contemporani cu
noi)? Iar în Festival, numai Orchestra Românã de
Tineret s-a „încumetat” sã „atace” Rapsodia nr. 1.
(Nu mã refer ºi la lucrãrile reconstituite din schiþele
lui Enescu. Dar se cunosc atât de bine cele 33 de
opusuri încheiate ºi recunoscute de Enescu ca atare,
încât nu mai este nevoie sã le cântãm?! Avem nevoie
de altele?!)

A
º îîncheia îîntr-uun ddeplin aacord cu gândurile
formulate de prof. univ. dr. Dan Dediu,
în editorialul din primul numãr al Ziarului

Festivalului Internaþional „George Enescu”. (De altfel,
Ziarul Festivalului a lãsat o impresie foarte bunã, de
aceastã datã fiind mult mai bine documentat, mult
mai complex ºi mai variat, acoperind o arie largã
de interes. O oglindã, ºi nu numai, a preocupãrilor
actuale din domeniul muzical, sub semnãturi avizate
ºi opinii pertinente.) Domnia sa îl comparã pe
Enescu, într-un fel, cu Prinþul Fericit al lui Oscar
Wilde: „Ne dã o nestematã, ne dã un diamant,
se jupoaie de foiþa de aur ºi ne-o dã nouã, pentru
a ne scoate din nevoi, îºi dã sufletul ca sã ne ridice,
sã ne însãnãtoºeascã ºi sã ne lumineze, iar noi
ce facem? Aºteptãm sã ne dea tot ºi dupã aceea
îl aruncãm la fiare vechi? Noroc cu rândunica sa,
Festivalul Enescu, care încã îi mai poartã de grijã!”

Dragi interpreþi români ºi manageri ai instituþiilor
muzicale, înþelegeþi cã existenþa dumneavoastrã
perenã este determinatã de mãsura în care promo-
vaþi creaþia muzicalã româneascã; numai aºa veþi
consolida cultura noastrã ºi veþi avea o apartenenþã
legitimã, veþi urma drumul ºi dorinþa arzãtoare
a lui ENESCU. 
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La ppas pprin ssatul gglobal

Î
n lluna iianuarie aa ffiecãrui aan, românii ºi-l
amintesc pe poetul nepereche, Mihai Eminescu,
ºi, adesea, evocã fiecare, oral sau în scris, câte

un moment mai îndrãgit din viaþa ºi opera acestui
deschizãtor de drumuri în literatura noastrã ºi ºlefuitor
de limbã românã. Personal, nu aveam cum face
excepþie de la asemenea preocupãri. Ca român
care a poposit prin þãri cu istorii ºi culturi diferite,
mã simþeam chiar dator sã amintesc de strãlucirea
pe care Eminescu a dat-o imaginii României în lume.
Era un gând al meu mai vechi, pe care am încercat
sã-l ilustrez în articolul Cu Eminescu pe Valea Nilului,
din anul 2011, ºi în cel de datã mai recentã,
Cu Eminescu în China.

Însã, vizitând Iranul, în anul de graþie 2015,
am constatat cu mândrie cã Eminescu al nostru i-a
pãstrat pe perºi, cu civilizaþia lor remarcabilã, într-un
colþ special al sufletului sãu. Cititorii acestei reviste
l-au putut identifica pe poet încã din primele articole
ale serialului meu de povestiri persane. ªi el mai
are încã multe de spus în contextul interferenþelor
cultural-istorice româno-persane. Are, pentru cã
vechea Persie a exercitat asupra lui o atracþie
magicã. Acesta era rezultatul unui îndelungat proces
al cunoaºterii, desfãºurat de Eminescu pe cele
mai înalte registre. Dupã cum sublinia regretatul
eminescolog Zoe Dumitrescu Buºulenga, la el patima
cãutãrii a învins scurtimea vieþii sau, cu alte cuvinte,
procesul cunoaºterii a fost lung cât scurta lui viaþã.
O constatare pe care Ion Slavici o detaliazã astfel:
Eminescu cunoºtea, la vârsta de 20 de ani, nu numai
învãþãturile cuprinse în Evanghelie, ci ºi pe cele ale
lui Platon, ale lui Confucius, Zoroastru ºi Buddha.
ªi, cu aceastã ultimã remarcã, ne apropiem de tema
articolului de faþã.

Dar, mai întâi, sã încercãm sã descifrãm mobilul
interesului particular al lui Eminescu faþã de acest
areal cultural deosebit al omenirii. Eu am început
sã mã luminez, cât de cât, cu prilejul vizitei în Iran,
mai ales atunci când am ajuns la centrul istoric
zoroastrian de la Yazd. Mã aflam într-un loc care
parcã descindea din poveºtile ªeherezadei, în oraºul
asemuit cu pasãrea Phoenix, care a renãscut din
nisipul marelui deºert iranian ºi nu din propria-i
cenuºã. Yazd este o bijuterie sub toate aspectele,
fapt care l-a îndreptãþit sã ocupe un loc de cinste
în listele UNESCO ale Patrimoniului Umanitãþii.
În întregul sãu! Este o pasãre Phoenix care are
pe rãbojul vieþii peste 5.000 de ani. Vizitându-l azi,
ai sentimentul cã parcurgi peste o mie de ani prin
tunelul timpului. Aceasta pentru cã Yazd nu este doar
capitala provinciei cu acelaºi nume. El este amintit
drept minunata oazã din mijlocul deºertului, punct
important de popas pe celebrul Drum al Mãtãsii, unde
s-a oprit ºi faimosul cãlãtor italian Marco Polo, în anul
1272, când pornise în marea lui aventurã chinezã.
În Jurnalul sãu de cãlãtorie, Marco Polo se referea
la Yazd ca la un oraº nobil... bogat în þesãturi de
mãtase. Chiar ºi imaginile de astãzi ale oraºului
par aparþinând tot de O mie ºi una de nopþi, datoritã
vechilor clãdiri, cu pãdurea Turnurilor captatoare
de vânt (strã-strãmoºul aparatelor de aer condiþionat
din zilele noastre), Turnurile tãcerii ºi cele ale Focului
(aferente vechii religii zoroastriene), moscheile
într-o arhitecturã deosebitã, precum ºi anticele
caravanseraiuri care, multe dintre ele,
s-au metamorfozat în hoteluri de lux.

M
ã oopresc aaici ccu ddescrierea oraºului Yazd,
cu promisiunea de a reveni, într-un articol
viitor, cu unele dintre acele elemente care

îl definesc drept perlã a Iranului ºi a lumii. Pentru
tema articolului de faþã, este necesar sã reþinem cã
Yazd se menþine pânã în zilele noastre drept unul
dintre centrele principale ale vechiului cult zoroas-
trian, cu o comunitate religioasã de cca. 10% din
populaþia urbei (ºi ce urbe, cu peste un milion de
locuitori!), cu acele simboluri definitorii, numite Turnul
Tãcerii ºi Turnul Focului. Aceastã prezenþã contempo-
ranã este un adevãrat miracol când ne gândim cã,
dupã cucerirea arabã, religia zoroastrianã a perºilor
a fost înlocuitã cu islamul, iar cartea lor sfântã,
Avesta, cu Coranul. Însã, de aceastã datã, despre
Zoroastru ºi religia ce-i poartã numele vom pomeni
doar în treacãt, cu evidenþierea acelor elemente
care se reflectã în creaþia lui Mihai Eminescu. 

Reformatorul vechilor religii persane, Zarathustra
(grecizat în Zoroastru), numit adesea profet legendar
ºi mag, nu a putut fi încadrat cu precizie în timp
ºi spaþiu. Sunt însã suficiente elemente pentru a
fi considerat un personaj istoric, care ar fi trãit prin
secolele VII-VI î.Hr. (? 660-583 î.Hr.). Apoi, istoricii
ne spun cã religia zoroastrianã a fost una dintre cele
mai mari culte religioase ale Orientului, în întreaga
perioadã a dinastiilor ahemenide din Iran, respectiv
de la Cirus ce Mare pânã la Darius al treilea (de la
anul 555, pânã la cucerirea macedoneanã, în 330
î.Hr.), adicã peste 200 de ani. Cât despre Zoroastru,
specialiºtii în religii susþin cã acesta a impus o notã
mai umanã cultului ce-i poartã numele, interzicând
sacrificiile sângeroase, unele evenimente orgiastice
ºi alte practici barbare. Învãþãturile sale se bazeazã
pe trei principii capitale: gândul drept, vorba dreaptã
ºi fapta dreaptã. Dualismul lui se circumscrie luptei
dintre bine ºi rãu, minciunã ºi adevãr etc. Binele
este reprezentat de Dumnezeul unic, Ahura Mazda
(Domnul cel Înþelept), iar duhul rãului de cãtre
Ahriman. Credincioºii erau datori sã lupte împotriva
rãului, fiecare dupã posibilitãþile sale. De aceea,
Mircea Eliade, în Istoria credinþelor ºi ideilor
religioase, considerã cã, pe fond, teologia lui
Zoroastru nu este dualistã, pentru cã Ahura Mazda
nu este confruntat cu un anti-zeu ºi cã învãþãtura
lui are ca punct de plecare revelaþia atotputerniciei,
a sfinþeniei ºi a bunãtãþii lui Ahura Mazda.

D
ogmele rreligioase nne aasigurã cã Zoroastru
era singurul care comunica direct cu Ahura
Mazda. Reuºea acest lucru cu ajutorul

Focului sacru, în timpul unui somn adânc ca o
transã, indusã de o bãuturã narcoticã, numitã Haoma
(obþinutã prin fermentarea unor plante cu proprietãþi
halucinogene). Învãþãturile lui Zoroastru au fost
cuprinse într-o lucrare vastã, cunoscutã sub numele
de Avesta, din care textele iniþiale ar mai reprezenta
doar o pãtrime. Europenii au luat cunoºtinþã de
aceastã carte sfântã prin secolul al XVIII-lea, prin
intermediul traducerii realizate de un tânãr francez,
Anquetil de Peron, în anul 1771. Aceasta a fost,
probabil, sursa de inspiraþie pentru Flautul fermecat
al lui Mozart ºi cartea lui Nietzsche Aºa grãit-a
Zarathustra.

Posibil ca pe aceeaºi filierã sã fi ajuns ºi Mihai
Eminescu la cartea sfântã a lui Zoroastru. Interesant
este cã, deºi nu l-a cunoscut direct pe contemporanul
sãu Nietzsche, Eminescu scrie ºi el o carte
zoroastrianã. Aºa este consideratã de specialiºti
nuvela Sãrmanul Dionis, cãreia i se mai spune
ºi o micã Divinã Comedie inversã (în sensul cã
Dante porneºte din Infern spre Paradis, în timp ce
Eminescu, în nuvela sa, pleacã din Purgatoriul vieþii
cotidiene spre Paradisul ceresc, de unde cade în
Infernul pãmântean). Cu nuvela Sãrmanul Dionis,
Eminescu inaugureazã la noi proza filosoficã
ºi fantasticã. Eroul lui, Dionis, cãlãtoreºte în timp
ºi spaþiu cu ajutorul visului (însã fãrã sã apeleze
la narcoticul lui Zoroastru). Prin aceasta, sublinia
George Cãlinescu, autorul a încercat sã deschidã
porþile grele ºi ruginite ale visului. Dionis al lui
Eminescu era dispus spre delir imaginativ, gata
oricând sã substituie visul realitãþii. Aici, a fost ajutat
ºi de cartea sfântã a lui Zoroastru, care i-a servit
drept ghid pe traseul închipuirilor sale. Cartea îi
fusese oferitã de maestrul Ruben, care întruchipeazã
duhul rãului, Ahriman, din învãþãturile lui Zoroastru.
Însuºindu-ºi cartea, Dionis se abandoneazã unei

stãri de visare ºi se întoarce
într-un avatar trecut al sãu,
la cãlugãrul Dan, din timpul
domniei lui Alexandru cel Bun.
Reveria lui este favorizatã,
desigur, de lumina blândã
a lunii, luna care, alãturi de
noapte, vis, cãlãtoria cosmicã,
cartea magicã, textul criptic ºi
altele, face ºi ea parte din bogatul instrumentar
romantic al lui Eminescu. Cititorul nuvelei nu va avea
dificultãþi în a observa mãiestria cu care Eminescu
îmbinã planul real cu cel fantastic pentru ca, în final,
el sã nu redea realitãþile, ci sã le recompunã în chip
vizionar. În fond, nuvela este structuratã integral
pe ideea-laitmotiv cã viaþa-i vis. Este materializarea
conceptului eminescian privind capacitatea geniului
de a se înãlþa într-o lume spiritualã superioarã prin
intermediul visului. Dar, pentru o judecatã dreaptã,
sã revenim la doamna culturii româneºti, Zoe
Dumitrescu Buºulenga, care aprecia cã Dionis-Dan
este Eminescu însuºi... care nu se detaºeazã de
personaj, ci ºi-l asumã, proiectându-se pe sine în el.

D
ionis-DDan ººi iiubita llui, MMaria, având mereu
acelaºi vis, au cãlãtorit împreunã pe lunã,
unde ºi-au construit propriul paradis,

refãcând astfel cuplul primordial. Spre deosebire
de ei, Zoroastru, care cãlãtorea ºi el în lumea viselor,
nu încerca sã modifice situaþia întâlnitã, ci asculta,
pur ºi simplu, mesajele transmise lui de Ahura Mazda
ºi, eventual, punea unele întrebãri existenþiale. Cât
despre eroul lui Eminescu, acesta îºi dorea mult mai
mult, chiar sã ajungã în cel de al Nouãlea Cer, unde
aveau acces numai îngerii, iar întrebarea lui capitalã
era infinit mai curajoasã decât a lui Zoroastru. Se
întreba, la un moment dat, dacã nu cumva el este
chiar Dumnezeu. Nu a apucat, însã, sã pronunþe
acest nume în întregime cã a fost trãznit de
Dumnezeu ºi trimis pe pãmânt. Aºa se sfârºeºte
visul lui Dionis. Cãzând pe pãmânt, Dionis ºi Maria
se cãsãtoresc, formând o pereche dualã, respectiv
un tânãr demon, alãturi de un înger, semnificând
binele ºi rãul din cartea lui Zoroastru.

Eminescologii spun cã nuvela Sãrmanul Dionis
este singura operã eminescianã în care iubirea se
finalizeazã prin realizarea cuplului. Este ºtiut cã
pentru poetul nostru iubirea prin cunoaºtere este
singura cale deschisã aspiraþiei spre absolut, un
deziderat cãutat cu febrilitate de Dionis-Dan în
cartea lui Zoroastru. Aspiraþia lui era expresia acelei
cãutãri a absolutului care se degajã din întreaga
viaþã, gândire ºi operã ale lui Eminescu. Dupã
opinia specialiºtilor, Sãrmanul Dionis, prima nuvelã
fantasticã din literatura românã, cu o construcþie
enigmaticã, are mesaje filosofice foarte profunde.
Aceasta pentru cã, dintre toate disciplinele, filosofia
a fost cea care l-a înrobit. Se pare cã nuvela este
unicã în felul ei ºi din punctul de vedere al raportãrii
la cartea sfântã a lui Zoroastru, Avesta. Dionis-Dan
ºi chiar Eminescu ar fi avut avataruri succesive
pânã la Zoroastru. Dionis a trãit cândva în pieptul
lui Dan, iar acesta, la rândul lui, ar fi trãit în pieptul
lui Zoroastru. În ei s-ar fi reincarnat, succesiv, sufletul
profetului persan Zoroastru.

N
uvela Sãrmanul DDiioniis reflectã, probabil,
cel mai bine profilul cu totul deosebit al lui
Mihai Eminescu, o fiinþã plinã de contradicþii,

ca orice personalitate înalt creatoare, cu un dualism
vast ºi complex, degajat din întreaga sa gândire ºi
operã, dupã cum aprecia Zoe Dumitrescu Buºulenga.
Poate cã ºi în pieptul lui, ca ºi în cel al lui Goethe,
sãlãºluiau douã suflete, doritoare în permanenþã
sã se despartã. În creaþia lui Mihai Eminescu, visul
deþine un loc cu totul special, întrucât, prin vis, poetul
abolea timpul ºi spaþiul, transfigura realitãþile ºi
proiecta idealuri. Astfel, el îºi construia un univers
paralel, superior, având credinþa cã lumea este
aºa cum o gândesc eu.

Cu aceastã nuvelã, poetul nostru adãuga o
nouã filã la cronica îndelungatelor legãturi culturale
româno-persane. ªi, dupã cum se ºtie, aceasta
nu este singura. Pe Eminescu îl vom mai întâlni ºi în
alte puncte ale itinerarului nostru prin lumea perºilor. 

Cu EEminescu pprin þþara pperºilor
IIoonn PPÃÃTTRRAAªªCCUU
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La ccurtea eepigramei

C
ontinuând

prezentarea

volumului de

Epigrame al lui Radu

D. Rosetti, constatãm cã

se disting ºi câteva tipuri, ca birtaºul care serveºte

ouã cu pui în ele, artistul dramatic sau mâncãciosul:

Unui artist dramatic societar

Piesele din teatru poate

Cã formeazã un tezaur,

Totuºi te-ai lipsi de toate

Pentru piesele de aur.

În Unui mâncãcios se adreseazã mai mult prostiei

decât gurmandului, acesta preferând sã mãnânce

creier pentru cã-i place „ce-i lipseºte”!

A doua parte a volumului cuprinde, aºa cum

sugereazã ºi titlul, creaþii Renegate, pentru cã sunt

destul de deocheate; motto-ul „Honni soit qui mal

y pense” se dovedeºte cu atât mai perfid, cu cât

aproape fiecare piesã îl dezminte. Iatã o sextinã

de-a dreptul naturalistã, cu amãnunte dintr-un

domeniu rãmas multã vreme tabu pentru români:

Sentiment (Dupã Richepin):

Taþi, mame scumpe!... Ce prostie

Un sentiment: o nebunie!

Suntem copiii întâmplãrii

Nãscuþi din legea-mpreunãrii –

Un spermatozoid murdar

Zvârlit orbeºte-ntr-un ovar.

[E vorba, probabil de Jean Richepin, tatãl lui

Jacques Richepin ºi al lui Tiarco, poet ºi literat

francez (nãscut în 1848, în Algeria, ºi mort în 1926,

la Paris). El este cel care, în 1876, în urma publicãrii

primului sãu volum de poezii – Chanson des Gueux –

Cântecul golanilor – a fost condamnat la o lunã

de închisoare ºi o amendã de 500 de franci.]

Catrenul Unei domniºoare e de-a dreptul

concupiscent:

Îmi ceri sã-þi fac o epigramã

ªi mã tot mângâi „scumpe bard“,

Dar pentru-aºa ceva se cere

Sã-mi dai ºi voie „sã te ard“.

Î
n aalte ppiese se adreseazã Unui agricultor,

cãruia îi încolþeºte lanul, nu ºi rodul soaþei,

D-lui Tache Ionescu – Ministrul Cultelor care

a însãrcinat telegrafic pe stareþa unei mãnãstiri, Unei

gazete al cãrei tiraj scade pentru cã scade diareea,

Studentelor care, la început, sunt uºurele, dar pe

care studenþii le lasã „grele“, Unui general de marinã

care, în caz de rãzboi, s-ar remarca trãgând tunuri

cu tir sigur „þintind pe vasele... de noapte“, Celor

12 de la „Lumea literarã ºi ºtiinþificã“, aceia care

„s-au pus“ sã facã „treabã mare“ ºi s-au þinut de

fãgãduialã, Unei primadone care are „organ puternic“

ºi, deci, tânãrã fiind, sã n-aibã grijã cã va rãmâne

„neangajatã“ (ghilimelele sunt în text), Lui Claymoor,

care nu-i bate pe cei care-l „atacã pe la spate“, Unei

vãduve, a cãrei dragoste pentru bãrbatul ei a fost

atât de mare, încât, dupã moartea lui, îi toarnã mereu

„Câte-un copil – spre consolare“, Birtaºului Gãrii

Buzãu pe care-l face responsabil de porcãriile

pe care le scrie el, autorul

Cã scriu întruna „porcãrii“

Vezi explicaþia la vale:

Dau înapoi ce am mâncat

„În prãvãlia dumitale“ (ghilimele în text)

ºi, în sfârºit, Fetelor, încântând cititorii cu un truism

drag lor:

Bãieþii dacã sunt stricaþi

Sunt dreºi când sunt disciplinaþi,

Dar fata când o fi stricatã,

Nu se mai drege niciodatã!

Nu ne îndoim cã asemenea creaþii au avut

succesul lor în epocã, dar nu au contribuit la evoluþia

epigramei ca specie a spiritului fin.

V
olumul llui EE. HHerovanu apare în 1897, la

Iaºi, în Editura Librãriei ªcoalelor Fraþii

ªaraga ºi se intituleazã Schiþe ºi epigrame.

Constituie ºi aceasta o mãrturie a faptului cã, în

perioada ei de afirmare, epigrama se strecoarã în

volume conþinând ºi alte creaþii umoristice. În loc de

prefaþã, autorul dã câteva explicaþii menite sã

motiveze caracterul comercial al produsului literar,

care e departe de nivelul celor publicate în alte

volume de alþi umoriºti: „Au un caracter excentric ºi

poate chiar libertin, pentru cã eu, în calitate de

industriaº literar, am cãutat sã produc marfa de care

ºtiam cã se consumã. Pentru motivele acestea,

presimt lucrarea mea fãrã nici o pretenþiune ºi fãrã

nici o þintã decât de a procura celui ce mã

va ceti, un bun moment de veselie ºi de mulþumire.“

Tonalitatea ºi lipsa de vigoare a acestei „mãrfi“ sunt

uºor de remarcat, citind cele 23 de epigrame

cuprinse în volum. Vom da câteva exemple. Unui

zgârcit se înscrie în aria motivului binecunoscut:

Cum cã Stan ºi-a dat suflarea

Am de ce mã minuna,

Cãci e pentru-ntâia oarã

Când aud c-a dat ceva.

În volum întâlnim ºi douã epigrame traduse

din Lessing, fãrã prea multã sare sau piper.

Domniºoarelor mediciniste le reproºeazã cã

au „porniri omorâtoare” ºi le întreabã, insinuant:

Au ochii voºtri nu mai sunt în stare

A face victime printre bãrbaþi?

Se adreseazã Doamnelor care îºi pun aripi la

pãlãrie, creând iluzia cã vor sã zboare, pentru cã

el ºtie „cã sunt uºoare“; în Unui maestru de dogãrie,

se lanseazã o poantã, mult exploatatã în epigramã,

a-i lipsi cuiva o doagã:

Dã! I-o fi lipsind o doagã

ªi-o fi drept cum lumea spune,

Dar aþi mai vãzut vreodatã

Ciobotar cu cizme bune?

Înainte de a încheia volumul, cu patru terþine,

autorul îºi face cunoscutã o Hotãrâre – aceea

de a se face monah într-un schit de maici, glumã

care circulã ºi azi.

V
olumul llui GGiordano (pe numele adevãrat

Berman Goldner, 1861-1926) apare în

douã ediþii; în 1893 ºi 1898, la Iaºi. Autorul

motiveazã a doua ediþie „nu prin marele succes

obþinut cu ediþia I“ ºi nu pentru cã epigramele

„se desfac straºnic/.../ fiindcã-s rãu broºate“, ci

„pentru cã sunt tipograf“. Gluma prin care mimeazã

modestia justificã, mai ales, prima parte a volumului,

adresat femeilor. Ele constituiau, mai mult decât în

zilele noastre, obsesia bãrbatului care se considerã

totalmente moral. Ele, prin toate aspectele, „ªoptesc

cuvântul Uºurinþã“. Numãrul mare de epigrame cu

acest subiect demonstreazã nu neapãrat lipsa de

cavalerism sau o atitudine misoginã, ci respirã aerul

din mediul din care-ºi alege modelele, cu femei

care par frumoase în semiîntuneric“ (folosind

chiar motto-ul „Toutes les femmes sont belles

à la chandelle“) ºi care Sunt tinereþe-mbãtrânite/

Sau bãtrâneþe-ntinerite. (Lor)

În catrenul Doamnei F. se remarcã jocul

de cuvinte datorat polisemiei vocabulei femeie,

care înseamnã ºi soþie: 

Cum se uitã-ntotdeauna,

Sama n-a putut sã-ºi deie:

Ieri uitase cã e fatã,

Astãzi uitã cã-i femeie.

N
u eexistã nnici uun ccatren care sã aducã

vreo laudã femeii – ºi nu e de mirare,

din moment ce autorul a transformat în

reprezentante ale sexului frumos femei de o anumitã

categorie. În Limbutei G., se constatã cã aceasta

e deºartã ca un clopot, „Dar þi-i limba mult mai

mare“. Domniºoara W., care se pudreazã, e scumpã

la tãrâþe ºi ieftinã la fãinã. Pe Giordano îl scanda-

lizeazã, deci, faptul cã femeile se fardeazã, subiect

de epigramã ce devine frecvent (îl întâlnim

ºi la bãnãþeanul Victor Vlad Delamarina): 

Dacã dai cu pudrã faþa,

N-o faci doarã în zadar –

ªtii – de lut suntem noi, soro,

ªi pe lut se dã cu var. 

Cum orice otravã are antidotul ei, 

S-a gãsit ºi al femeii:

Dota-i antidotul ei. (Otrãvuri)

În sprijinul ideilor sale, aduce chiar „argumente

din gramaticã“; limba ºi gura sunt „de genul femeiesc“

Cuvântul creier însã-i

De genul bãrbãtesc.

Pânã ºi meseria de avocat, în care femeile au

început sã se afirme, e potrivitã, pentru cã „Ea veºnic

bunã e de gurã“ (Femeia avocat). E greu ºi-n

Cãsnicie, pentru cã îi face rãu când „femeia“ se uitã

în oglindã ºi astfel el e obligat sã o vadã de douã

ori; în schimb, Doamnei... îi ia aparent apãrarea,

pregãtindu-ºi teren pentru poanta cu adevãrat

epigramaticã, cu care-ºi încheie argumentaþia:

Cã dai faþa ta cu dresuri

Spuie oamenii cã-s rãi,

Totu-i natural la tine

Pânã ºi copiii tãi.

(Dacã punem alãturi aceastã epigramã ºi cea

a lui Ion Ionescu-Quintus pe aceeaºi temã – Doamnei

ªmil: Doi copii ai doamnã ªmil/ ªi-s frumoºi ca doi

bujori:/ Unu-i floare de copil,/ Altul e copil din flori,

e uºor de constatat cã ultima e mult mai reuºitã

din toate punctele de vedere.)

F
emeia ee ccomparatã cu O Venere

de marmorã cu inscripþia „De vânzare“:         

Tu ca dânsa eºti de piatrã,

Ea ca tine-i de vânzare.

În afarã de femei, personajele lui Giordano,

deseori numite, sunt bancherii, casierii ºi medicii, dar

ºi actorii, cântãreþii, lexicografii, epitropii, liberalii cu

soþii mai liberale decât ei, militarii, beþivii etc. Dintre

cele 123 de epigrame, 34 sunt adresate femeilor

ºi 20 bãutorilor, demonstrând atenþia pe care le-o

acordã. Are meritul de a ataca probleme importante

ale vremii, neocolind nici aspectele politice, ca în

epigrama Nedreptate, care anunþã drumul epigramei

politice deschis de Ion Ionescu-Quintus:

Ce credincios e-un câine ºi treceþi cu vederea

Cã nu-i dreptate-n lume ºi toate sunt pe dos:

Împrãºtiaþi medalii la câte dobitoace

ªi nu daþi unui câine serviciul credincios.

Îi criticã ºi pe deputaþii care dorm în ºedinþã

(somn care s-a transmis pânã azi), dar ºi pe cei

ce i-au votat: Unui deputat

Dar e ruºine... veºnic dormi

La ale Camerei ºedinþi,

Dormeau acei ce te-au ales

ªi-ntocmai tu îi reprezinþi.

Primele vvolume ccare aau cconferit 
epigramei uun sstatut lliterar ((II)

EElliiss RRÂÂPPEEAANNUU
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Orizont SSF

Î
n aarticolul aanterior am vorbit de „marile extincþii”
suportate de vieþuitoarele pãmântene, cea
mai recentã fiind cea de acum 66 de milioane

de ani, când au pierit dinozaurii. O bunã parte a
catastrofelor de acest fel a fost cauzatã de meteoriþi
enormi. Dar au fost ºi multe extincþii minore, având
cauze diverse, ultima acum 18.000 de ani, când
au dispãrut foarte multe specii, din cauza punctului
culminant atins de ultima „epocã de gheaþã”. 

Glaciaþiunile au o anumitã ciclicitate, cauzatã de
variaþia orbitei terestre în jurul Soarelui, dar ºi de alþi
factori, între care nenumãraþii meteoriþi ceva mai mici,
dar capabili totuºi sã provoace efecte însemnate, cel
mai recent exemplu fiind „meteoritul Tungus”, cãzut
în Siberia în 1908. Suprafaþa Lunii o vedem acoperitã
complet de cratere, provocate de impactul
cu astfel de meteoriþi. Le vedem clar,
întrucât pe Lunã ele pot supravieþui
neschimbate chiar ºi miliarde de ani.
Pãmântul, deºi a fost bombardat încã
mult mai intens, urmele craterelor
s-au ºters, cu mici excepþii, datoritã
intemperiilor, a vegetaþiei, a miºcãrilor
scoarþei, a acþiunilor mãrii etc. 

Meteoriþi mai mari sau mai mici vor
continua sã cadã pe planeta noastrã ºi pe
viitor. Uneori efectele vor fi devastatoare.
Existã, de pildã, o teorie care susþine
cã, o datã la 26 de milioane de ani, un
însoþitor nevãzut ºi depãrtat al Soarelui
perturbã blocurile imense, mai ales de
gheaþã, care se aflã în „norul lui Oort” situat
la 0,3-1,5 ani-luminã de Sistemul Solar. De aici
s-ar abate periodic un bombardament de meteoriþi
uriaºi, care ar putea atinge ºi Pãmântul. 

Dar Cosmosul oferã ºi alte motive de neliniºte.
Explozia unei „supernove” sau a unei stele apropiate
ar putea ºi ea ucide, prin radiaþiile emise, vieþuitoarele
de pe suprafaþa Pãmântului. Un efect similar l-ar
putea avea intensificarea vulcanismului, prin praful
aruncat în stratosferã. Dar existã, în mod sigur,
ºi multe alte pericole, întrucât nu cunoaºtem, nici
pe departe, totul despre Univers.

S
tudiile aasupra iinformaþiei ggenetice aratã
cã, acum aproximativ 85 de milioane de
ani, încã pe vremea dinozaurilor, au apãrut

primatele, mici animale care trãiau în arbori. Mutaþiile
ºi adaptarea continuã la mediul în schimbare le-a
diversificat în nenumãrate specii, printre care se
gãseau ºi precursorii noºtri îndepãrtaþi. Aceºtia s-au
despãrþit de strãmoºii gibonilor în urmã cu 15-20
milioane de ani, de cei ai orangutanilor în urmã
cu aproximativ 14 milioane de ani, de cei ai gorilelor
în urmã cu vreo 8 milioane de ani, iar de cei
ai cimpanzeilor acum 7,5 milioane de ani. 

La scurt timp dupã aceea, strãmoºii noºtri, numiþi
Homo habilis, umblau biped ºi îºi foloseau mâinile
pentru a ciopli unelte de piatrã. Dublarea

(accidentalã?) a unei gene, numitã SRGAP2,
a accelerat creºterea creierului acestei specii, mai
ales a cortexului frontal. Acum vreo 1,5 milioane de
ani, urmaºul lor, Homo erectus, avea o capacitate
cranianã medie de 850 cmc, dar fãcea deja focul
pentru a frige carnea, folosea instrumente mai
complexe ºi poseda poate ºi un rudiment de vorbire.
El a fost primul hominid care a pãrãsit Africa,
rãspândindu-se în Asia ºi Europa. Principalii lor
reprezentanþi europeni, oamenii de Neanderthal,
acum 100.000 de ani, erau scunzi, robuºti ºi aveau o
capacitate cranianã medie de 1600 cmc, semnificativ
superioarã celei de 1400 cmc a omului modern,
deci aveau ºi un creier mai mare, dar fãrã îndoialã
structurat ceva mai primitiv decât cel al omului actual.

În centrul Africii
sau în sudul sãu, din
Homo erectus s-a
desprins, acum circa
200.000 de ani, o altã
specie, numitã Homo
Sapiens Sapiens.
Reprezentanþii sãi
erau, în sfârºit,
„adevãraþii oameni”.
Un mic grup al lor
a trecut, acum vreo
100.000 de ani, prin
Peninsula Arabicã,
în Asia. Urmaºii lor,
urmând þãrmurile

Oceanului Indian, au ajuns acum 70 de milenii în
India, iar acum 50 de milenii în Australia (o vitezã
de cam 500 de metri pe an). Alte ramuri au migrat
spre stepele din Asia Centralã, dând naºtere
popoarelor mongoloide. O ramurã a lor a trecut, acum
15.000 de ani, prin istmul Behring, populând America. 

C
ei ccare, îîn uurmã ccu ccirca 445.000 dde aani,
au luat-o spre Europa poartã, prin tradiþie,
numele de oameni de Cro-Magnon.

Aveau un creier de peste 1600 de centimetri cubi
ºi o constituþie robustã. Înãlþimea lor medie era de
175-180 cm, dar unii indivizi ajungeau ºi la doi metri.
Migraþia lor spre vest s-a derulat, în bunã mãsurã
prin intermediul coridorului Dunãrii. Acum 20.000 de
ani, ei ocupaserã deja întreaga Europã, eliminând
neandertalienii. Cele mai vechi fosile ale lor sunt
un dinte din Grotta del Cavallo, Italia, ºi un fragment
de maxilar din Kent. Cel mai vechi craniu, având
37.800 de ani, dupã care s-a ºi reconstituit înfãþiºarea
acestor oameni, a fost gãsit în 2004, în Peºtera
cu Oase din Munþii Aninei, în sudul Banatului. Acest
tip uman s-a deplasat ºi spre est, cãtre Asia Centralã,
unde s-a încruciºat, pe un teritoriu întins, cu strãmoºii
mongoloizilor.

Acum 30.000 de ani, Europa, ca ºi întreaga lume,
a fost cuprinsã de o severã glaciaþiune, care a dus la
depopularea Europei de Nord. Au existat doar câteva

refugii, care au asigurat
supravieþuirea europenilor,
cum ar fi actuala Þarã a
Bascilor, Balcanii, Italia ºi
coasta de nord a Mãrii Negre.
Diversitatea geneticã a
populaþiei a descrescut
dramatic, supravieþuind doar
cei foarte bine adaptaþi. O ramurã pornitã din vestul
Indiei (numitã de geneticieni „haplogrupul y R1”)
a fost prinsã de acest îngheþ într-o „pungã”, undeva
între sudul Munþilor Ural ºi nordul Mãrii Negre.
Absenþa expunerii la soare, cauzatã de îmbrãcãmintea
groasã, ca ºi lipsa alimentaþiei cu peºte, deci carenþa
vitaminei D, a avantajat albinoºii, ducând în timp la
apariþia unei „rase albe”, strãmoºii „indo-europenilor”. 

P
e mmãsurã cce ggheþarii ss-aau rretras, acum
circa 16.000–13.000 de ani, Europa a fost
repopulatã treptat din „refugiile” amintite.

În urmã cu vreo 9.000 de ani, cei care dezvoltaserã
deja o agriculturã intensivã în Orientul Apropiat s-au
extins ºi ei, prin Anatolia ºi prin Balcani, spre Europa
Centralã ºi de Vest. Proto-indo-europenii, încã
nomazi, se rãspândiserã pe atunci din nordul Mãrii
Negre pânã în Mongolia. Ei au izbutit sã inventeze,
acum vreo 6.000 de ani, înaintea altor seminþii, roata
ºi carul. Tot ei au fost primii care au domesticit caii,
atât pentru care de luptã cât ºi pentru cãlãrie, ºi au
pus la punct ºi o metalurgie pentru fabricarea de
arme. Aceste avantaje le-au permis ca, pânã în anul
1.000 înainte de Hristos, sã-ºi impunã dominaþia,
ca ºi limba, din India ºi Persia pânã în Spania ºi
Irlanda, ca ºi din Scandinavia ºi Urali pânã în Grecia
ºi Anatolia. Evident, prefaceri asemãnãtoare se
derulau, în aceeaºi perioadã, pretutindeni în lume,
iar obiectele ºi tehnologiile importante erau rapid
asimilate ºi de celelalte populaþii.

Dacã sãrim peste tot ce numim istorie (ce sunt
câteva milenii, faþã de cifrele de mai sus, nu-i aºa?),
constatãm cã, în urma acumulãrii treptate de ºtiinþã
ºi tehnologie, graþie bibliotecilor, a ºcolilor, a econo-
miei etc. omenirea a ajuns, iatã, în zilele noastre,
la folosirea energiei atomice, la cãlãtoriile spaþiale,
la internet, la clonarea unor fiinþe vii º.a.m.d., cu
alte cuvinte la o „civilizaþie tehnologicã”, adicã
la acel stadiu de evoluþie pe care îl tot cãutãm
în alte colþuri din Univers.

Cu acestea spuse, meritã sã reluãm în încheiere,
uºor modificatã, o idee pe care am mai enunþat-o
într-un articol anterior. Anume cã, dacã un cãlãtor
cosmic ar fi sosit, total la întâmplare, undeva în
trecut, pe Pãmânt – pe aceastã planetã atât de
propice dezvoltãrii vieþii ºi a inteligenþei – ar fi avut
doar o ºansã din 40.000 sã întâlneascã un umanoid
cât de cât inteligent ºi doar într-un singur caz dintr-un
milion o fiinþã capabilã sã lase urmaºilor învãþãturi
scrise. Ca sã nu mai vorbim de ºansa de a întâlni
o civilizaþie tehnologicã...  (Va urma) 

Devenirea uumanã
DDaann DD.. FFAARRCCAAªª

T
itluri pprecum Tâlhariiii, AAsasiinii etc. vorbesc de la sine nu numai despre
cei vizaþi, ci ºi despre curajul autorului. Cum ecoul Afacerii Dreyfus
ajunsese ºi în România, Giordano ia atitudine împotriva condamnãrii

nedrepte a ofiþerului francez, realizând o epigramã valoroasã, bazatã
pe antinomia înaltã-joasã: Înaltã trãdare:

Ce-i cu Dreyfus? E trãdare,
E o treabã necuratã?
Sau trãdarea e înaltã,
Sau e-o joasã judecatã.

Se desprinde concluzia cã epigramele lui Giordano nu sunt lipsite de har, însã
majoritatea sunt construite pe poante care, poate, erau spirituale în momentul
acela, dar s-au tocit cu vremea sau nu mai corespund convingerilor de azi ºi nici
realitãþii actuale. În plus, unele se bazeazã pe jocuri de cuvinte prea „fãcute“;
de exemplu, pompierul e-ngropat cu pompã, iar ca sã disparã golul din sala
de teatru, „sã le-arãþi tot ce-i mai gol“; un medic nu poate fi butnar (dogar)
cã-i lipseºte o doagã etc.

Volumul cuprinde nu numai epigrame în 4 rânduri, ci ºi în 5, 6 sau 8 versuri;
catrenele, în marea lor majoritate, nu conþin decât o pereche de rime (4 cu 2),
nelipsind, bineînþeles, nici imperfecþiunile prozodice. Din întreg volumul,
se desprind totuºi câteva epigrame valoroase care pot fi gustate ºi azi.
De exemplu, Unui cântãreþ:

Zace-aici un straºnic nume
Cântãreþ vestit în solo;
De-ar mai fi ºi-o altã lume,
Apoi vai de-acei de-acolo!

În Lui Stan Sugilã apare motivul poama, care va fi reluat de numeroºi

epigramiºti:
Fie poama cât de bunã
Chiar ºi cea de busuioc,
Pentru Stan e crudã, acrã,
Coaptã-i numa-n poloboc.

În Unui prelat, catren cu douã perechi de rime, autorul realizeazã o dublã
poantã prin opoziþia îngust la minte – la stomac prea lat ºi prin jocul de cuvinte
prelat – pre lat:

Sã svârli potcapul, sfinte,
Cã-l porþi, zãu, faci pãcat,
Cãci eºti îngust la minte
ªi la stomac pre lat...

Altã poantã pe care i-o datorãm lui Giordano este cea a absolventului
de facultate, cãruia îi lipseºte facultatea de a gândi, poantã reluatã sub diverse
forme ºi interpretãri de epigramiºtii care au urmat: Lui...

De-ai sfârºi chiar facultatea
Eu nu cred cã-þi va servi
La ceva, cãci îþi lipseºte
Facultatea de-a gândi.

D
in ttrecerea îîn rrevistã aa aacestor oopt vvolume de epigrame apãrute
în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, ne dãm seama de strãduinþa
autorilor de a conferi epigramei un statut literar ºi de a o impune

în cetatea literarã. Totodatã, prin comparaþie, ne vom convinge cã volumul
lui Ion Ionescu-Quintus este cel mai realizat în acel moment, oferind modele
pentru creatorii de epigramã contemporani lui ºi celor care au urmat.
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E
xistã mmãrturii cã
românii i-au deschis
scriitorului francez

poarta încã de pe vremea
când Jules Verne îºi scria zorit
cãrþile care îi aduseserã ºi îi
sporeau continuu celebritatea.
Mai precis, în ultimele decenii

ale secolului al XIX-lea. Nu de la început prin
publicarea în regim editorial a traducerilor fãcute
Cãlãtoriilor extraordinare, ci prin inserarea unora
dintre aceste romane traduse în ziarele epocii. Totuºi,
în 1897 apãrea ca volum independent (dupã o trecere
prin foiletonul revistei Tribuna din Sibiu), romanul
Castelul din Carpaþi, în „traducerea autorizatã” a lui
Victor Oniºor. Publicarea acestei scrieri rãspundea
unui stimul senzaþional mai degrabã decât vreunui
interes literar aparte: acþiunea romanului, ca ºi
personajele sale, se situau în mediu românesc,
în zona de sud a Transilvaniei, prin urmare, atingeau
o coardã sensibilã în intelectualii noºtri din Imperiul
Austro-Ungar. Nu e de mirare cã evenimentul
a fost aplaudat, iar cartea recenzatã de publicaþii
de pe întreg teritoriul locuit de români, de la Oradea
la Cernãuþi ºi Bucureºti.

Primul gest în acest sens îl face chiar directorul
de atunci al Tribunei, prefaþatorul ediþiei pomenite.
Elie (Ilie) Dãianu era într-adevãr, în epocã, o figurã
reprezentativã pentru intelighenþia româneascã din
provincie. A fost preot greco-catolic, istoric ºi publicist.
S-a nãscut la 9 martie 1868 în localitatea Cut din
judeþul Alba, ºi-a fãcut studiile gimnaziale la Sibiu
ºi Blaj, cele de teologie la Universitatea din capitala
Ungariei, urmate de studii de filologie la Graz ºi
Budapesta. Figurã activã în promovarea intereselor
naþionale ale neamului sãu, a scris ºi publicat broºuri
despre Supplex Libellus Valachorum (text pe care
îl ºi traduce în limba românã, editându-l în 1901),
precum ºi scurte biografii ale lui Timotei Cipariu,
Gheorghe ªincai ºi Martin Opitz, în relaþia acestuia
cu românii transilvãneni. A mai tradus, fireºte,
literaturã religioasã, reeditând totodatã în trei volume
predicile lui Petru Maior. Între 1896-1900 a fost
redactor la publicaþiile sibiene Tribuna ºi Foaia
Poporului, iar ceva mai târziu a înfiinþat la Cluj
sãptãmânalul cultural ilustrat Rãvaºul. Dupã Unirea
din 1918, a îndeplinit funcþii de senator ºi deputat
în Parlamentul României. Moare la o vârstã
respectabilã, la 11 septembrie 1956, în Cluj. Din
prefaþa amintitã (Jules Verne – scriitor ºi scrieri),
se reþine intuiþia autorului privitoare la apariþia unei
formule literare deosebite de cea a romanului clasic
ºi bazatã în mare mãsurã pe pãtrunderea elementului
ºtiinþific în substanþa intimã a literaturii:

„J
ules VVerne aa iintrodus în acest gen nou
de roman calitãþi rari ºi frumoase, cari
i-au stabilit pentru totdeauna reputaþia.

Aceste calitãþi, cum se poate observa ºi în Castelul
din Carpaþi, sunt: invenþiunea pentru a varia ºi
dramatiza subiectele, observaþiunea moralã, fondul
instructiv-ºtienþific, care ºtie a întruni plãcutul

cu folositorul, ºi spiritul logic, care potriveºte
personagiile la situaþiunile lor ºi le menþine caracterul
lor propriu în tot decursul povestirei. Firul acestor
povestiri þese ciudãþenii dintre cele mai minunate,
creaþiuni ale celei mai vii fantazii, pe care le urmãreºti
cu încordare deosebitã ºi cu o curiozitate de neînvins.
Ele însã nu pãrãsesc fondul realitãþii sau cel puþin
al probabilitãþii, ºi la sfârºit ori mai curând gãseºti
minunilor o dezlegare fireascã prin vreo regulã [de]
fizicã, chemie ori matematicã. Aci cea mai exactã
ºtiinþã îºi dã mâna cu cea mai liberã fantazie; ele
împreunã te dezmiardã ºi te distreazã instruindu-te
totodatã.”

E
lie DDãianu
se îînscrie
astfel

între intelectualii
sfârºitului de secol
XIX care prefigurau
o esteticã
„pozitivã”, în relaþie
cu ºtiinþele

moderne. Începutul, în
acest sens, fusese fãcut
cu aproape un sfert de
secol mai înainte, de cãtre
George Panu (1848-1910).
Acesta a formulat în 1874
conceptul de esteticã
pozitivã, cu aplicare
la literatura generalã
a vremii, dar pregãtit de lectura romanelor lui Jules
Verne. Este motivul pentru care Florin Manolescu
putea sã declare, în exegeza sa Literatura SF (1980):
„În chip paradoxal, înainte de a avea o producþie
originalã, noi am dezvoltat, prin junimistul George
Panu, o teorie ºi un început de esteticã a literaturii
SF”. Deºi nu-l considera pe popularul scriitor
francez drept un autor de literaturã veritabilã, ci un
„vulgarizator al ºtiinþei”, criticul ieºean îi recunoaºte
rolul stimulator în concepþia propriei sale estetici,
argumentând detaliat în Amintiri de la „Junimea”:

„Ieºit proaspãt din liceu, niciodatã nu-mi trecuse
prin cap cã principii aride ca acela al cãderii corpului,
al gravitaþiei, al atracþiei ºi toate celelalte cu privire
la electricitate, luminã, cãldurã etc. puteau sã fie
exploatate pentru a pune în miºcare personajele
unui roman, fie chiar cu o intrigã cam copilãreascã.

Dar romanul care confirma credinþa mea ºi anume
cã cunoºtinþele pozitive moderne prezintã o platformã
mult mai largã pentru artã ºi literaturã ºi cã imaginaþia
omului modern întrece mult pe a omului antic a fost
De la terre à la Lune.”

Comparat cu Ariosto, care îºi trimitea personajul
în Lunã cu miraculosul car de foc moºtenit de
la Apollon, Jules Verne este declarat fãrã ezitare
superior ca imaginaþie. Puterea sa de a inventa
amãnunte plauzibile în funcþie de legi fizice riguroase
smulge exclamaþii admirative. Prin generalizare,
calitatea plãsmuirilor omului modern apare incon-
testabil superioarã celei de care puteau sã facã
dovada înaintaºii sãi. Aceasta este o idee importantã
în concepþia autorului, întors nu o singurã datã cu
spatele spre clasici ºi clasicism, spre a investi
încredere în valorile ce le-au succedat.

P
ãreri mmai ppuþin eentuziaste despre contribuþia
lui Jules Verne la schimbarea unei optici
asupra literaturii avea sã emitã însã un

alt critic contemporan cu Panu ºi Elie Dãianu: Ilarie
Chendi (1871-1913). Comentând la rândul sãu
Castelul din Carpaþi, el include romanul în literatura
didacticã, aceasta din urmã privitã cu superioritatea
teoreticã datã de victoria „ideilor reformatoare”
ale lui Herder ºi Lessing contra poeziei didactice
„reprezentatã în Francia prin Boileau, în Englitera prin

Pope, iar în Germania prin Gottsched”. Romanele
lui Jules Verne, „ºcientifice” sau didactice, n-ar
avea nimic de-a face cu poezia adevãratã, care
este „prezentarea în mod artistic a vieþii omeneºci
ºi a stãrilor sufleteºci” (amuzant stilul „recensiunii”
din Familia!). Conservator în gusturi, „poliþist
ºi cam agresiv” în spirit, cum îl descrie pe bunã
dreptate G. Cãlinescu, Chendi are oroare de
tot ce încearcã „a inocula poeziei tendinþe proprii
ºciinþei“. Ceea ce ne obligã sã presupunem
cã, în ce-l priveºte, în faþa unui tip de literaturã
deraiat de la canoanele timpului sãu, funcþioneazã
rezistenþe de neînfrânt. În consecinþã, redus
la ideea cã în paginile lui „somnambulismul,
spiritismul ºi diverse fenomene psihopatice sunt
obiecte predilecte, cari se tracteazã [...] cu mult
aparat ºciinþific”, Castelul din Carpaþi are parte

de o interpretare limitatoare ºi vizibil eronatã. Verne
e fãrã îndoialã „un scriitor de mare talent”, decis sã
facã din ºtiinþã o afacere „distractivã”. Dar succesele
lui, susþine criticul, s-ar datora exclusiv formei,
lipsindu-le „trãinicia”, încât „în scurt timp ajung puse
la dosar”. Se perimeazã, cu alte cuvinte. Judecata
aceasta pripitã se expune cu uºurinþã riscului de a fi
pusã ea însãºi „la dosar”, contrazisã, ºi încã din mai
multe unghiuri, de realitatea ulterioarã a fenomenului
discutat: „Precum romanele lui Walter Scott au fost
date uitãrii din pricina tendinþei prea sforþate de
a învãþa ºi moraliza, astfel se uitã ºi romanele
mai noue numite «ºcientifice» sau didactice”, se
hazardeazã Chendi sã afirme, într-o prognozã
întemeiatã pe extinderea mecanicã a defectelor pãrþii
asupra întregului. Nesesizând un anume spirit inefabil
al anticipaþiei de calitate, el crede cã prin învechirea
invenþiilor la care face referire s-a „prescris ºi
romanul”. Dupã cumintele entuziasm amator al lui
Elie Dãianu, scepticismul cusurgiu al lui Ilarie Chendi
prefigureazã o reacþie de respingere, detectabilã
ºi în critica de mai târziu a genului SF. 

În îîntâmpinarea llui JJules VVerne
MMiirrcceeaa OOPPRRIIÞÞÃÃ

(Urmare din pag. 24)

L
ucrãrile ssale sse ggãsesc în colecþii din România, Germania, Ungaria,
Franþa, SUA ºi Suedia.
S-a stins din viaþã la vârsta de 77 de ani, la Oradea, înconjurat de familie

ºi lãsând în urmã, alãturi de lucrãrile sale, câteva versuri–testament:

Pecetea cu blesteme ºi ruºini
Nu mi-a umbrit icoana ochilor senini,
Las tuturor iluzii stâmpãrate
În duioºii de lacrimi argintii
Ce am putut, sunt toate adunate
ªi tot ce-am adunat le las la vii.

Dr. ing. Ion ªereº, fiul artistului, a publicat în 2015, în memoria tatãlui
sãu, la Editura Grafnet din Oradea, un album de artã excepþional, care oferã

„imaginea corectã a vieþii ºi creaþiei pictorului Ioan ªereº”, un pictor pe nedrept
uitat, a cãrui operã ar trebui sã fie pusã la loc de cinste printre cele semnate
de marii artiºti plastici români ai secolului XX. (Marilena Bara)

R
ecunosc ccã nnu eeram uun ccunoscãtor al operei pictorului Ioan ªereº
ºi, cu atât mai puþin, nu sunt critic de artã. Dar deschizând, rãsfoind
ºi parcurgand albumul de faþã am fost cuprins de îndatã de o emoþie

febrilã ºi total cuceritoare, asemãnãtoare cu cea a unui copil în faþa primului
sãu brad de Crãciun. Cãci ce este opera de artã dacã nu genereazã în primul
rând emoþie? Între copertele acestui album de suflet (operã de artã tipograficã
la rândul sãu) am descoperit o lume aparte, mirificã, fascinantã, credibilã, o viaþã
de om trãitã de un artist sadea ºi plãtitã prin operele sale. De fapt, un fabulos
ºi nepreþuit tezaur! O mereu repetabilã întâlnire ºi nenumãrate alte întâlniri
cu pictorul Ioan Sereº, într-o clepsidrã tatuatã cu aripi de heruvimi. 

(Prof. univ. Cristian Cheºuþ, decan al Facultãþii de Arte Decorative ºi Design,
Universitatea de Arte ºi Design Cluj-Napoca)



Ars llonga...

� HHoorriiaa BBÃÃDDEESSCCUU –– ssccrriiiittoorr,, CClluujj-NNaappooccaa
���� CCrriissttiiaann BBÃÃDDIILLIIÞÞÃÃ –– tteeoolloogg ººii ssccrriiiittoorr,, FFrraannþþaa
���� GGeenn.. IIlliiee GGOORRJJAANN –– BBuuccuurreeººttii
���� CCoonnssttaannþþaa VVAAIIDDAA HHAALLIIÞÞÃÃ –– aarrhhiitteecctt,, BBuuccuurreeººttii
���� RRaadduu PPEETTRREESSCCUU-MMUUSSCCEELL –– ssccrriiiittoorr,, BBuuccuurreeººttii
���� GGeenn.. RRaadduu TTHHEEOODDOORRUU –– BBuuccuurreeººttii
���� NNiiccoollaaee MMEELLIINNEESSCCUU –– ppuubblliicciisstt,, BBuuccuurreeººttii
���� FFlloorriiaann CCOOPPCCEEAA –– ssccrriiiittoorr,, DDrroobbeettaa-TTuurrnnuu SSeevveerriinn
���� RRaaiiaa RROOGGAACC –– ssccrriiiittoorr,, CChhiiººiinnããuu
����MMaarriiaann NNEENNCCEESSCCUU –– ssccrriiiittoorr,, BBuuccuurreeººttii

���� VViiccttoorriiaa MMIILLEESSCCUU –– ssccrriiiittoorr,, BBuuccuurreeººttii
���� ZZeennoovviiaa ZZAAMMFFIIRR –– ppuubblliicciisstt,, RRmm.. VVââllcceeaa
���� IIoonn CC.. ªªTTEEFFAANN –– ssccrriiiittoorr,, BBuuccuurreeººttii
����MMiihhaaeellaa MMAARRIINNEESSCCUU –– mmuuzziiccoolloogg,, BBuuccuurreeººttii
���� IIoonn PPÃÃTTRRAAªªCCUU –– ddiipplloommaatt,, BBuuccuurreeººttii 
���� EElliiss RRÂÂPPEEAANNUU –– ssccrriiiittoorr,, BBuuccuurreeººttii
���� DDaann DD.. FFAARRCCAAªª –– mmaatteemmaattiicciiaann ººii ssccrriiiittoorr,,

BBuuccuurreeººttii 
����MMiirrcceeaa OOPPRRIIÞÞÃÃ –– ssccrriiiittoorr,, CClluujj-NNaappooccaa
����MMaarriilleennaa BBAARRAA –– ppuubblliicciisstt,, BBuuccuurreeººttii

Semneazã îîn aacest nnumãr

Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul VVII ��� Nr. 11 ((62) ��� Ianuarie 220162244 24 ppag. - 55 llei

Ioan ªªereº, ppictorul uuitat
Ioan ªªereº s-aa nnãscut lla

16 ddecembrie 11920 îîn ssatul bbihorean
Sântandrei, nnu ddeparte dde OOradea,
într-oo ffamilie dde þþãrani rromâni ccu 55 ccopii.

A aavut oo ccopilãrie mmarcatã dde
entuziasmul ººi dde sschimbãrile iistorice
provocate dde MMarea UUnire aa TTransilvaniei
cu þþara mmamã, ddin 11918. 

A ffost uun eelev ssilitor, ccare aa ddovedit
înclinaþii ddeosebite ccãtre lliteraturã ººi
desen, îîncã ddin pprimii aani dde ººcoalã
primarã. RRezultatele ººcolare ffoarte bbune
l-aau cconvins ppe ttatãl ssãu ssã îîl ttrimitã lla
Oradea, lla LLiceul „„Emanuil GGojdu”, uunul
dintre ccele mmai aapreciate llicee ddin AArdeal.
Educaþia ttinerilor rromâni nnu sse ffãcea
numai dde pprofesori eexcepþionali, cci ººi dde
cãlugãrii ffranciscani, ccare eerau ppedagogi

la iinternatul lliceului. MModeºti, ttrãind îîn aaceleaºi ccondiþii
aspre dde iinternat, aalãturi dde eelevii llor, ccãlugãrii eerau
mentorii iideali, ccare aaveau rrãbdarea dde aa lle îîndruma
primii ppaºi ccãtre aartã, cculturã, ppracticarea ssportului
unor bbãieþi aaflaþi lla ddificila vvârstã aa aadolescenþei.

În aaceºti aani dde lliceu, IIoan ªªereº ddebuteazã cca ppoet îîn rrevista ººcolarã
Þara vviisuriilor nnoastre, apãrutã lla 11 ddecembrie 11937, ppentru ccare ddeseneazã
coperta. DDespre aaceastã rrevistã, uunul ddintre ccolegii ppictorului, ppublicistul IIoan

Bulgar sscria: „„Totdeauna Þara vviisuriilor nnoastre a ffost aaceeaºi: ddreaptã, uumanã,
româneascã. NNiciodatã nnu aa aalunecat. AAcolo, îîn rrevistã, ss-aa pplâns, ss-aa ddorit, ddar
mai aales ss-aa ccrezut mmult. AAu ffost vvremuri îîn ccare aatât nne-aa mmai rrãmas. ªªi eelevii
au ccrescut aacolo aaºa ccum
îi îînvãþa pprofesorul.”

Acesta eera mmediul
intelectual sstimulativ,
creativ, îîn ccare IIoan
ªereº îîºi ppublicã îîn 11940,
anul îîn ccare tterminã
liceul, vvolum ssãu dde
versuri Adolescenþa.

Din ppãcate, aacelaºi
an, 11940, mmarcheazã
începutul uunei nnoi ttragedii
naþionale rromâneºti:
pierderea ppãrþii dde nnord-
vest aa TTransilvaniei,
în ffavoarea UUngariei
horthiste.

La ssfatul ppãrinþilor, ppleacã lla
Bucureºti, uunde eeste aadmis, pprimul
pe llistã, lla FFacultatea dde BBele-aarte.

Viaþa dde sstudent îîn BBucureºti
nu aa ffost uuna uuºoarã, ffiind nnevoit ssã
se îîntreþinã ssingur, mmuncind ººi sstudiind
în aacelaºi ttimp.

A aavut ººansa ssã ffie îîndrumat ººi
apreciat dde ddoi mmari ppictori rromâni,
Camil RRessu, ccare ll-aa oorientat ccãtre
pictura iinspiratã ddin vviaþa ssatului
românesc, vviaþã ccare îîi eera aatât dde
familiarã ttânãrului aartist aardelean, ººi
Nicolae DDãrãscu, ccel ccare ll-aa îînvãþat ccã
numai ttalentul nnu eeste dde aajuns ppentru
a rreuºi, cci ssunt nnecesare ddisciplina
artisticã rriguroasã, rrespectul ffaþã dde mmeºteºugul ppicturii, ppânã lla uultimul ddetaliu.

Viaþa dde zzi ccu zzi, ddin cce îîn cce mmai ddificilã îîntr-uun ooraº ppustiit dde rrãzboi,
pierderea llegãturii ccu ffamilia rrãmasã îîn zzona oocupatã aa
Transilvaniei, llipsa uunor ssoluþii vviabile dde vviitor, îîl ffac ppe IIoan
ªereº ssã rrenunþe lla sstudiile aartistice ººi ssã sse îînscrie lla FFacultatea
de MMedicinã VVeterinarã.

Continuã ssã sscrie ººi eeste ppublicat îîn Reviista LLiiterarã, ttalentul
sãu ffiind rremarcat dde ffondatorul rrevistei, MMiron RRadu PParaschivescu.

La tterminarea FFacultãþii dde MMedicinã VVeterinarã, aabsolvitã
cum llaude în 11949, rrãmâne ppentru oo sscurtã pperioadã dde
timp îîn BBucureºti, cca aasistent; rrenunþã ººi ppleacã lla þþarã ssã

profeseze mmeseria ppentru ccare ss-aa ppregãtit ººi ccare ll-aa ddus îîn ssate
din DDobrogea, OOltenia, MMureº, BBraºov, AArad ººi BBihor. AAu ffost aani
dificili, îîn ccare ccu ggreu îîºi ggãsea pprea ppuþin ttimp ppentru ppreocupãrile
sale aartistice, pprioritãþile ccotidiene ffiind ffamilia ººi pprofesia.

Cu ttoate aaceste ggreutãþi, IIoan ªªereº nnu aa rrenunþat nniciodatã,
definitiv, lla ppicturã ººi ppoezie. 

Astfel, oopera ssa, ccreatã îîntre aanii 11944 ––1996, aa pputut ffi aadmiratã
în 99 eexpoziþii, ppersonale ººi ccolective, oorganizate îîn pperioada 11974 ––
1995, îîn AArad, OOradea, SSalonta ººi BBucureºti. ÎÎn 11990, aalãturi dde aalþi
colegi dde bbreaslã, aa ddevenit mmembru ffondator aal AAsociaþiei AArtiºtilor
Plastici ddin OOradea.

A aabordat ddiferite ttehnici ppicturale: ddesenul îîn ccreion, ggrafit ssau ttuº, aacuarela
ºi, mmai aales, ppictura ccu vvopsele dde uulei. TTematica ppreferatã aa ffost iinspiratã dde
viaþa ppetrecutã lla þþarã, ssursele dde iinspiraþie ffiindu-ii þþãranul rromân, ddar ººi aanimalele
pe ccare lle-aa iiubit ººi îîngrijit. PPictura llui eeste
„una nnealambicatã, ccare sse ssusþine pprin
ea îînsãºi ººi pprin ppuritatea ssufleteascã
a aautorului eei”.

(Continuare lla ppag. 223)

Numãr iilustrat ccu llucrãri dde IIoan ªªereº.


