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OOriginile ttermenului „„singularitate”
trebuie ccãutate îîn mmatematicã
(de rregulã, ssunt nnumite ppuncte

de ssingularitate aale uunei ffuncþii aacele vvalori
ale aargumentului îîn ccare ffuncþia „„o iia
razna”, sspre iinfinit, dde eexemplu, ddin ccauza
unei ooperaþii iinterzise, ccum aar ffi îîmpãrþirea
la zzero), ddar cconceptul aa ffost eextins lla
fizicã ººi ccosmogonie ººi aastfel aau aapãrut
„marile ssingularitãþi”, ccum aar ffi BBig BBang
ºi BBig CCrunch, eexplozia iiniþialã ººi ccolapsul
final, ggãurile nnegre ººi aaltele, „„puncte” îîn
care ffizica sstandard ttace ººi sse mmirã. DDe
aici, mmetaforic, aau aapãrut marii ssiingulariitãþii
în ((discuþia ddespre) ssociologie, iistorie,
politicã, îîn eeseisticã ººi ggazetãrie. CCea
la ccare mmã rrefer îîn ccontinuare ppriveºte
acumularea ((estimat) eexponenþialã
a ccunoºtinþelor ((tehnico-ººtiinþifice aale)
omenirii ººi eevoluþia ((presupus) ppolinomialã
a ccapacitãþilor oomenirii dde aa ggestiona
aceste ccunoºtinþe. CCreºterea eexponenþialã
„o iia sspre iinfinit” lla uun mmoment ddat,
depãºind ddramatic oorice ccreºtere
polinomialã. FFaptul ccã nnu ººtim ººi ee ººi
greu dde iimaginat cce sse vva îîntâmpla îîn
acel mmoment aa ffãcut cca ººi aacest ffenomen
sã ccapete nnumele dde mare ssiingulariitate.

Titlul dde mmai ssus ssugereazã uun
rãspuns: vva uurma oo „„mare ssingurãtate” ––
nu nnumai cca jjoc dde ccuvinte. DDespre
singurãtate ddin ddificultatea/neputinþa
comunicãrii ss-aa vvorbit mmult, îîn ffilosofie ººi
literaturã, îîn aartã îîn ggeneral, dde ddata aasta
problema nnu eeste caliitatiivã, ci cantiitatiivã.
De aaltfel, llucrurile ssunt ddeja ((pre)vizibile,
în cciuda ffaptului ccã nnimeni nnu ppoate sspune
când vvolumul ccunoºtinþelor vva ddepãºi
puterea dde pprelucrare aa oomenirii, ddacã
nu ccumva aacest llucru ss-aa ººi îîntâmplat ddeja.

RRãspunsul dde aaici eeste ccã s-aa
întâmplat ddeja, dacã nnu nneapãrat
(de ffapt, nnu nnumai) lla nnivelul

cunoºtinþelor ttehnico-ººtiinþifice ((de mmult
au ttrecut ddincolo dde îînþelegerea ººi
interesul „„omului mmediu”, sspecializarea
a regiionaliizzat drastic ººtiinþele –– îîn cciuda
apelurilor ººi eeforturilor dde rreunificare ººi,
adesea, rreuºitelor îîn aaceastã ddirecþie), cci,
mai iimportant ººi ccu eefecte mmai ggenerale
(nu sspun nneapãrat ººi nnocive, ddar aacesta
este ccazul dde ccele mmai mmulte oori), lla nnivelul
informaþiilor ccare nne ddau ttârcoale/ne ttrag
de nneuroni ddin ttoate ddirecþiile. FFiecare
generaþie aa aavut pprobabil ssenzaþia ccã
trãieºte vvremuri speciiale, dar eeste cclar
cã, ddin aacest ppunct dde vvedere, aanii ddin

urmã ssunt ccu totul sspeciialii::
niciodatã bbombardamentul
informaþional nnu aa ffost
mai pputernic. MMass-mmedia,
cu tteleviziunea îîncã
puternicã, rradioul mmai
mult „„de ffond”, ppe ppaliere
stabile, zziarele ttipãrite
în ddescreºtere, ddar mmai
ales iinternetul ººi ttelefonia
mobilã-iinteligentã ((unde
începe ººi uunde sse tterminã
fiecare?!) aau ccreat oo
veritabilã „„ceaþã iinforma-
þionalã” iimposibil

de ggestionat, nnu nnumai ddin ccauza
volumului ººi vvitezei dde ccreºtere-sschimbare,
dar ººi ddin ccauza mmultelor sstraturi,
adesea „„neconfluente”, cca ssã nnu sspun
contradictorii, aa nnesiguranþei vveridicitãþii,
din nneprofesionalism ssau ppentru
manipulare. Noriiii (de lla eenglezescul
clouds, ppentru ccã ttotul aa ddevenit cloud
computiing) ssunt pplini dde rreviste, bbloguri,
depozite dde ppoze, ccãrþi, mmesaje, rreclame,
texte ººi iimagini, ttot mmai mmulte iimagini,
multe îîn mmiºcare, dde lla cclipuri lla ffilme
întregi. „„Reþelele dde ssocializare” sse
înmulþesc ººi sse llãþesc, ppânã ººi ppolitica
se fface aacum ppe FFacebook... CCine ssã
mai cciteascã/îngurgiteze ttoate aacestea?!
Niºe, ggrupuri ((de „„prieteni”), iinsule,
chemãri ppersonale lla aa cciti/privi ccutare
adresã wweb... MMulte ppersoane aau ccedat
din sstart, îîn pparticular, ssnobii rretro,
de iinvidiat îîntr-oo aanumitã mmãsurã, dde
compãtimit îîn aalta, cciber-ssnobii ººi-aau aales
„insula” ººi sse ssimt bbine aacolo, iignorând
restul cciber-sspaþiului. SSe vvorbeºte ddespre
regionalizarea ((economicã ssau ppoliticã)
a uunei þþãri –– rregionalizarea iinformaþionalã
este rrealizatã ddeja ((doar cca eexemplu:
se ddeplânge ffaptul ccã sscriitorii ddintr-oo pparte
a þþãrii nnu aaflã ddecât pparþial ººi ssporadic cce
se îîntâmplã îîn ppãrþile ccelelalte, ddar nnici
grupurile ddintr-uun ooraº mmare nnu sse ccitesc
între eele). SSe vvorbeºte ddespre mmoartea
istoriei –– ppoate aasta îînseamnã iimposibili-
tatea dde aa mmai îînþelege, ddeci dde aa mmai
scriie istoria, vvãzutã ffiind ((adesea, pprezen-
tatã ddinadins aastfel) pprin cceaþã. FFiecare
cu iistoria llui. SSfârºitul iistoriografiei, dde ffapt.

DDin pprea mmultã iinformaþie, nnu
mai ddispunem dde iinformaþie ––
de ccea ppotrivitã, ccea dde

încredere, uutilã. VVolumul, ggãsirea,
selectarea –– ttrei pprobleme ttot mmai aacute,
cu ssoluþiile ssabotate dde cchiar ssensul
„progresului” îîn ººtiinþa ººi ttehnologia
informaþiei ººi ccomunicãrii. UUn pparadox
pe ccare-ll pputem vvedea cca buclã dde rreglaj
ciberneticã, lla nnivel gglobal, iistoric, uun
feedback care ssã îîncetineascã ccreºterea
mãcar ppânã cce mmintea oomului sse vva
perfecþiona îîndeajuns ppentru aa „„digera”
ceea cce ttot eea aa ccreat... SSã nnu sspeculãm
mai mmult, ppe dde oo pparte, nnu-ii aaºa?,
cine mmai aare ttimp ssã cciteascã cce sscriu
eu aaici?..., ppe dde aalta, ppoate vvine, ttotuºi,
Apocalipsa, nnu ccea ccu ccei ppatru ccãlãreþi
cinematografico-îînfricoºãtori, cci aaceea
cu deschiiderea cceruriilor, cu oo nnouã
înþelegere, rrevelaþia rrevelaþiilor...
O aaltã mmare ssingularitate, aaºadar, ccare
sã nne iizbãveascã dde ssingurãtate... 
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Omanifestaþie zzgomotoasã aa sstudenþilor ddin
Viena îîn ccontra ppartidului gguvernamental,
sprijinit dde rreprezentanþii nnaþionalitãþilor, aa

fãcut ssã sse rreiveascã îîntre aaceºtia ººi îîn ffoile bboeme
ideea dde-aa mmuta ssediul PParlamentului aaustriac ddin
Viena lla KKremsier. OO aasemenea sstrãmutare aar ffi uun
semn ggrav aal ssituaþiunii. ÎÎn aadevãr, ccând PParisul eera
în pplinã rrevoluþie, PParlamentul ffrancez ss-aa cconvocat
la VVersailles; ccând, îîn aanul 11848, aa iizbucnit îîn VViena
o mmiºcare rrevoluþionarã, ccare ssecunda ppe ccea ddin
Ungaria, PParlamentul aaustriac ss-aa mmutat lla KKremsier.
Presa ddin VViena, ffiind eexclusiv ggermanã ººi ssusþinând
din ppunctul eei dde vvedere ppreponderanþa ppoliticã ººi
economicã aa eelementului ggerman ddin AAustria, oopinia
publicã aa ccapitalei ccatã ppânã îîn ssfârºit ssã sse ppronunþe
din cce îîn cce mmai mmult îîn ccontra uunui ccurent dde iidei
asemenea îîndreptãþit, îîn ccontra ddezvoltãrii eegale
a ccelorlalte nnaþionalitãþi ddin mmonarhie. PPe ccât ttimp
opinia aaceasta ee llatentã ssau sse mmanifestã nnumai
pe ccãi llegale nnu eexistã ppericol ppentru VViena dde-aa
fi ooarecum ddecapitalizatã; ddar ddin mmomentul cce
manifestãri ppopulare zzgomotoase aar îîmpiedica
libertatea dde aacþiune ssau dde oopiniuni aa mmajoritãþii
actuale aa PParlamentului, aaceasta aar ffi ssilitã aa-ººi
asigura llibertatea dde ddiscuþie ººi dde hhotãrâri mmutând
sediul PParlamentului îîntr-uun ooraº îîn ccare mmasele
sunt pprea ppuþin nnumeroase ssau ppoliticeºte pprea
indiferente ppentru aa ssilui aacþiunea pputerii llegiuitoare.

Frumoasa ººi vvesela ccapitalã aa AAustriei nnu pprea
meritã oo ppedeapsã aatât dde ggrea, ssau eera uun ttimp
cel ppuþin îîn ccare nn-aar ffi mmeritat-oo. MMiºcarea
copilãroasã dde lla 11848, ddeºi ppãtatã pprin ccrimele

demagogiei, ee llipsitã dde oorice rraþiune ppoliticã,
e oo ddovadã ccã VViena nn-aa ffãcut nnicicând ppoliticã
serioasã. EExistã ooare cceva mmai aabsurd ddecât
conivenþa rrevoluþiei ddin VViena, ooraº cce ddatoreºte
totul CCasei dde AAustria, ccu rrevoluþia ddin UUngaria,
îndreptatã ccontra ddinastiei ººi uunitãþii mmonarhiei?

Puþin bbun-ssimþ ttrebuie ppentru aa îînþelege ccã cceea
ce sse ppetrece aacum îîn AAustria ee ddictat dde nnecesitãþi
politice ccare sse iimpun ººi ccontra ccãrora eelementul
german fface rrãu dde sse-mmpotriveºte. ÎÎn aadevãr,
cestiunea OOrientului sse ppoate rreaprinde îîn oorice
moment, oo cciocnire îîntre AAustria ººi RRusia ppoate
avea lloc. AAr ffi îînsã oo ppoliticã bbunã dde-aa nnemulþumi
elementele sslave aale mmonarhiei ttocmai îîn mmomentul
în ccare ffatalitatea aar ddecide cca AAustria ssã sse
ciocneascã ccu uun iimperiu sslav ccum ee RRusia?
Nu ppresupunem ccã pprovinciile ss-aar rrãscula ssau
numeroasele eelemente sslave aale mmonarhiei nn-aar
oferi uun ssprijin ssuficient îîn mmomente hhotãrâtoare.
Desigur, nnu. DDar ccu cce iinimã aar ccontribui pprovinciile,
cu cce iinimã ss-aar llupta ooºtirea ppentru oo ppatrie îîn
care ddorinþele llegitime ººi dde ppuþinã îînsemnãtate
sunt ttratate îîntr-uun mmod aatât dde vvitreg dde eelementele
dominante? AAºadar, nnecesitãþi dde ppoliticã eexterioarã
mai ccu sseamã ssilesc ppe gguvern ººi ppe PParlament
sã ttransige ccu ddorinþele nnaþionalitãþilor
ºi ssã lle ddea ppuþin ddin mmultele cce lle ccer.

În vvederea ccomplicaþiunilor pposibile aal ccãror
obiect ppoate ffi mmonarhia sse oobservã ooarecari
pregãtiri ººi ddin ppartea rromânilor ddin AArdeal, îîn
vederea vviitoarelor aalegeri ppentru PParlamentul
Ungariei. SSe ººtie ccã, dde lla ddualism îîncoace, ssistem

înfiinþat ppeste vvoia
românilor aardeleni
ºi, îîn pparentez
vorbind, ccontra
voinþei iintime aa
împãratului cchiar,
partea ccea mmai
însemnatã aa
românilor ddin
Ardeal ss-aa aabþinut
ostentativ dde lla
alegeri, ppe ccuvântul
cã, ddeºi de ffacto se
supun llegilor vvotate
de aacel PParlament, dde vvreme cce eele ssunt îînvestite
cu ssancþiunea îîmpãratului, eei ttotuºi nnu rrecunosc
Ungariei ddreptul dde aa llegifera ppentru AArdealul
istoriceºte aautonom ººi aa ccãrui uuniune ccu UUngaria
se-nndeplinise ccu dde-aa ssila, ffãrã aa sse cconsulta
majoritatea rromânã aa ppopulaþiei.

În ssituaþia aactualã îînsã rromânii ccred dde ccuviinþã
a rreîncepe oo ppoliticã aactivã, aa aalege ddeputaþi ppentru
Parlamentul UUngariei. ((...)

Deºi ppe nnoi ddirect nnu nne iinfluenþeazã aaceastã
miºcare, îînsã, ppentru rraporturile ccordiale cce ddorim
sã eexiste nnu nnumai îîntre gguvernul nnostru ººi aacelea
ale þþãrilor îînvecinate, cci ººi îîntre oopinia ppublicã
de lla nnoi ººi ccea dde lla ppopoarele îînvecinate, ddorim
succes aacestei mmiºcãri, sspre mmulþumirea rreciprocã
a eelementelor ppolitice ccare, nnumai sspre rrãul llor
comun, îîºi ppun ppiedici ddezvoltãrii llor nnaturale.

(Tiimpul, 222 ffebruarie 11881)

Toate-ss vvechi ººi nnouã ttoate...

Întâlnirea llunii iiunie
PPentru ccã aa ffost lluna iiunie, „„lunã EEminescu”, aaºa ccum ssunt ddouãsprezece

luni dde-aa llungul aanului, ppoezia aa aavut îîntâietate.
Protagoniºti aau ffost ddoi mmari ooameni dde cculturã, aamândoi bbuni pprieteni

ai AArgeºului ººi cconstanþi ccolaboratori aai rrevistei: PPaula RRomanescu, ddin BBucureºti,
poetã, ppublicistã, aactivã ttraducãtoare ddin ººi îîn llimba
francezã, ººi FFlorea FFiran, ddin CCraiova, „„profesor
universitar, ccritic ººi iistoric lliterar, ppublicist ººi eeditor”
(din Seniiorii aaii cculturiiii, Ed. TTiparg, PPiteºti, 22014, ppag.
134). DDacã ddoamna RRomanescu aa vvrãjit, cca dde oobicei,
audienþa ccu vversuri pproprii ssau dde EEminescu, AArghezi,
Minulescu, JJacques BBrel ººi dde îîncã aalþi aautori, îînsoþite
uneori dde mmuzica llui TTudor GGheorghe ººi aa llui JJ. BBrel
însuºi, ppe ccare lle-aa rrecitat, aadesea îîmpreunã ccu ssala,
domnul FFiran nne-aa iimpresionat ccu aactivitatea eeditorialã
cu ttotul rremarcabilã ppe ccare oo ddesfãºoarã lla EEditura
ºi FFundaþia SScrisul RRomânesc, uunde ppublicã ººi rrevista
Scriisul RRomânesc, uun eetalon dde ccalitate îîn ppeisajul
publicistic lliterar ccontemporan. PPeste oo dduzinã dde ccãrþi
trimise îîn llibrãrii dde eeditura ccraioveanã aau ffost pprezentate
succint: I.L. CCaragiale ((Poezziiii), DD.R. PPopescu ((teatru),
Marin SSorescu ((jurnal), AAdrian SSângeorzan ººi CCarmen FFiran ((Judecata, prozã),
Constantin ZZãrnescu ((cu aapreciata Þara lluii UUrmuzz), VV.G. PPaleolog ((Tiinereþea
luii BBrâncuºii), ddar ººi FF. FFiran, ccu ddouã aantologii, ººi îîncã aaltele. 

Un ssemn ccã, îîn cciuda ttuturor ppronosticurilor ppesimiste, cartea nnu mmoare!
Li ss-aau aalãturat, ccu sscurte pprezentãri aale uunor vvolume rrecente dde ppoezie,

prolifica DDaniela VVoiculescu ººi, lla ddebut, CC.T. CCraifaleanu, aambii ddin PPiteºti.
Participanþi nnumeroºi, ddin

localitate ººi ccomunele ddin jjur,
din PPiteºti, RRâmnicu-VVâlcea,
Câmpulung, BBucureºti, CCâmpina,
care aau uumplut SSala „„Orfeu”
de lla CCentrul dde CCulturã ººi AArte
din CCurtea dde AArgeº.

Frumoasa rrevelaþie aa îîntâlnirii
a ffost MMaria MMãdãlina LLupu, ddin
Tigveni, AArgeº, dde nnumai nnouã aani,
o rromâncuþã dde mmare ttalent, ccare
a ccântat lla nnai, oocarinã, ffluiere
diferite, bba cchiar ººi lla uun iinstrument

inedit, pprodus dde uun mmeºter vvâlcean, ddintr-uun ttâlv, ddar ssunând cca uun ccimpoi. DDeja
pornitã ssã ccucereascã sscenele ººi ppublicul, ccu pparticipãri lla cconcursuri ººi eemisiuni
TV, MMaria MMãdãlina ccântã ccu oo bbucurie vvizibilã ººi mmolipsitoare ººi ssuntem cconvinºi
cã aam ffost ppãrtaºi lla uunul ddintre pprimii ppaºi aai uunei mmuziciene dde ssucces.

Celor ddoi pprotagoniºti, ddar ººi mmicii iinterprete, ddna PPaula Fulga lle-aa ddedicat
aranjamente fflorale iikebana, ppersonalizate, ooferite îîmpreunã ccu ccâte uun hhaiku ppotrivit.

Clubul rrevistei



A
propierea ddintre ccei ddoi mmari ccreatori,
Brâncuºi ºi Eliade, s-a fãcut cu oarecare
timiditate, dorinþa de întâlnire ºi cunoaºtere

fiind însã reciprocã, fãrã sã se fi materializat
vreodatã.

Primul elogiu pe care i l-a adus Eliade marelui
sculptor, pe care l-a îndrãgit ºi l-a admirat pânã la
veneraþie, se regãseºte într-un articol despre Muzeul
satului românesc, publicat în Revista Fundaþiilor
Regale, nr. 7/1936, în care susþinea cã artistul „poartã
aceeaºi pecete stilisticã ºi se revendicã de
la aceeaºi matcã þãrãneascã ca ºi Lucian
Blaga“. Desigur, Eliade a intuit intrarea lui
Brâncuºi ºi Blaga în universalitate prin
specificul naþional al creaþiei lor, elementul
esenþial care-i ºi apropie.

Marcat profund de personalitatea lui
Brâncuºi, Mircea Eliade îi rezervã spaþii
importante în Jurnalul sãu tradus în
principalele limbi de circulaþie, în tiraje
impresionante – Fragments d’un journal,
I-II (Paris, Ed. Gallimard, 1973, 1981). În
România, Jurnalul lui Eliade a fost cunoscut
mai întâi din unele fragmente publicate
în revistele Vatra (1984–1985) ºi Jurnalul
literar (1990), prin grija lui Mircea Handoca,
aflat în corespondenþã permanentã cu
Eliade, apoi editate de cãtre acesta în 2004
la Editura Humanitas, în douã volume: 1941–1969
(vol. I) ºi 1970–1985 (vol. II). Ambele tomuri cuprind
ºi consideraþii din anii 1962, 1964, 1966 ºi 1970
despre Brâncuºi ºi opera sa.

În primul fragment din Jurnal, vol. I, datat 10 iulie
1962, Eliade regreta timiditatea care l-a împiedicat
sã-l viziteze pe Brâncuºi între 1945 ºi 1950. Unul
dintre prietenii sãi s-a dus sã-l vadã în 1948 ºi
Brâncuºi „i-a vorbit despre Yoga mea, despre anii
mei de  studii în India. Brâncuºi i-a spus cã ar vrea
sã mã cunoascã. N-am îndrãznit, ºi acum regret.
Mi-ar fi plãcut sã-l aud vorbind despre viaþa lui,
mai ales despre concepþiile sale artistice... care
au revoluþionat arta modernã!“ 

Citind cartea eseistului ºi criticului de artã Ionel
Jianu, unul dintre prietenii sãi cei mai apropiaþi,

Eliade nota: „Aflu tot soiul de lucruri din cartea
lui Ionel Jianu. Nu ºtiam, de exemplu, cã Brâncuºi
definea muzica lui Wagner «un biftec în delir».
Nu-i plãcea Michelangelo...“

Din alte însemnãri rezultã cât de mult dorea
autorul Istoriei religiilor sã scrie despre operele
fundamentale ale artistului: „Sã scriu într-o zi
un articol asupra «Coloanei Cerului» în folclorul
românesc ºi despre concepþiile megalitice cu care
ea este solidarã ºi Coloana nesfârºitã a lui Brâncuºi.

Aceea de la Târgu-Jiu, înaltã
de treizeci de metri. Ea «susþine
Cerul», spunea Brâncuºi. Ea
este, deci, o Axis mundi, un
Stâlp cosmic. Ceea ce aº vrea
sã ºtiu este cum a ajuns el sã
redescopere aceastã concepþie
megaliticã, care a dispãrut din
Balcani de mai mult de douã
mii de ani ºi nu supravieþuia
decât în folclorul religios.“

Î
ntr-uun aalt ffragment nnedatat,
dar scris probabil în 1966
(vol. I, pp. 572–574),

Eliade se aratã preocupat
pânã la obsesie de scrierea

unui studiu despre Brâncuºi, în special pentru
pasiunea artistului de a realiza lucrãri din calupuri
de piatrã durã: „Când voi scrie studiul despre
Brâncuºi, nu trebuie sã mã las pradã inhibiþiilor:
cã nu sunt critic de artã, cã nu cunosc, dinãuntru,
istoria artei moderne, aºa cum o cunoaºte un
«specialist» etc. Problemele care mã obsedeazã
în legãturã cu Brâncuºi sunt de alt ordin. Mai întâi,
pasiunea lui pentru piatrã, pentru materia durã,
impenetrabilã. [...] Evident, orice sculptor îºi
iubeºte materialele, în primul rând marmura. Dar
la Brâncuºi era ceva mai mult: se apropia de piatrã
cu sensibilitatea – ºi poate veneraþia – omului din
preistorie. Rãbdarea, atenþia, bucuria cu care-ºi
ºlefuia operele, pânã ce le transforma suprafeþele
în oglinzi ondulate, de eºti ispitit sã le mângâi; timpul

considerabil pe care l-a
cheltuit ºlefuind nenumãrate
replici ale atâtor opere – mi-ar
rãmâne inexplicabile dacã n-aº
ghici, în munca aceea lungã
ºi monotonã, beatitudinea
pe care o provoca intimitatea
indefinit prelungitã cu materia
cristalinã. Voinþa lui de a
transfigura piatra, de a-i aboli modul ei de a fi, în
primul rând greutatea, ºi a ne arãta cum se înalþã,
cum zboarã (ca în Pasãrea mãiastrã) – nu se
ghiceºte aici o specie arhaicã de religiozitate, ajunsã
de mult inaccesibilã pe continentul nostru?“ Sunt
deja aprecieri ale unui adevãrat critic de artã.

D
intre ttoate ooperele llui BBrâncuºi, Eliade a
fost atras ºi impresionat în mod deosebit
de Coloana infinitului, de geneza ºi

semnificaþia acestei lucrãri monumentale, relaþia
ei cu arta popularã româneascã din zona Olteniei:
„Dar problema cea mai dramaticã este cea pe care
o pune Coloana infinitã. ªtiu foarte bine cã, de la
început, opera a fost conceputã ca o coloanã de
oþel. ªtiu, de asemenea, cã modelul ei se regãseºte
în arta popularã româneascã, mai precis, în structura
stâlpilor de lemn care susþin sau ornamenteazã
casele þãrãneºti. Dar ce mã intereseazã în primul
rând e semnificaþia pe care o dãdea Brâncuºi
Coloanei: el o compara cu Coloana cerului, stâlpul
cosmic care susþine Cerul ºi totodatã face posibilã
comunicarea între Cer ºi Pãmânt; într-un cuvânt,
o considera o Axis mundi. Ideea e strãveche ºi
universal rãspânditã. Acest tip specific de Axis mundi,
sub forma unei coloane de piatrã, ar putea fi creaþia
culturilor megalitice – dar asta nu e atât de important.
Important mi se pare faptul cã Brâncuºi a conceput
Coloana infinitã ca o Axis mundi prin care se poate
ajunge la Cer – ºi cã, dupã ce a încheiat aceastã
capodoperã, n-a mai creat nimic vrednic de geniul
lui. A mai trãit încã aproape douãzeci de ani, în care
timp s-a mulþumit sã ºlefuiascã nu ºtiu câte noi replici
ale operelor care-l fãcuserã celebru.“
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Mircea EEliade ddespre BBrâncuºi
FFlloorreeaa FFIIRRAANN

Mi-aa rrãmas mmereu
aproape ttitlul uuneia
dintre ccãrþile llui

Antoine dde SSaint EExupéry:
Pãmântul ooameniilor. L-aam
iubit ppentru pprofunda llui
semnificaþie, ppentru aacea
gravã rresponsabilitate ppe
care oo iincumbã aasumarea

proprietãþii aasupra aacestei pplanete uunice, ccare nnu
ne-aa ffost ddãruitã nnumai nnouã. FFiindcã ppãmântul eeste
ºi aal iierbii ººi aal ccopacilor, ººi aal ppeºtilor ººi aal nnecuvântã-
toarelor ((oare?), ººi aal mmonadelor –– eevident, nnu aa ccelor
transcendente, cci bbiologice –– nnu ddoar aal ccelor aaºezaþi
cu ttrufie îîn vvârful llanþului ttrofic ((aºa ssã ffie?). 

Ar ttrebui ssã sspun, ppoate, ppãmântul a ffost,
pentru ccã nnu ººtiu ddacã mmai eeste aal ttuturor, aal îîntregii
profuziuni dde mminunate aalcãtuiri ccu ccare aa ffost ddãruit.
Da, ppãmântul eeste aal ooamenilor, îînsã mmã ttem ccã
fãrã aacea îîncãrcãturã dde ssens ppe ccare oo aasemenea
asumare oo ppresupune. DDa, ppãmântul eeste aal aacestei
specii ccãzute îîn nnarcisismul pputerii dde aa fface oorice,
oriunde, ooricând, „„dacã iinteresele ppartidului ((adicã
ale ccelor aaflaþi îîn vvârful llanþului ttrofic ssocial, nnu aale
speciei, aacelea ssunt aaltele!) oo ccer”, cca ssã-ll ccitãm ppe
eternul ººi aabisalul CCaragiale. DDa, ppentru bbunãstarea
burtãverzimii pplanetare pputem ddistruge oorice, iinclusiv
pe nnoi îînºine. NNe vvom eemoþiona, ppudic ººi ggeneros,
ºi vvom ddeplânge ddispariþia aacceleratã aa zzeci, ssute
ºi mmii dde sspecii vvegetale ººi aanimale ccare nnu vvor mmai
fi nniciodatã. MMurim dde ggrija ccriminalilor, ddar îîngerii
sunt sspânzuraþi îîn ffiece zzi dde vvârful ccatedralelor

ºi rregalii llei vvor vvieþui, ddacã vvor mmai vvieþui, ddoar
în mmilostivele nnoastre ccuºti. DDemenþa cconsumeristã
devoreazã „„pãmântul ooamenilor” ccu oo ffoame
pantagruelicã. NNicicând mmitul zzeului nnebun, CCronos,
nu ººi-aa rreiterat mmai ppregnant fferocea pparadigmã!
Suntem îîn sstare ssã uucidem, ccu ffãþarnicã iinocenþã,
totul: cceea cce nne-aa ffost ddat ººi cceea cce nne-aam ddat
prin vvieþuirea ººi cconºtiinþa ssituãrii nnoastre îîn llume,
identitatea nnoastrã, ssufletul nnostru. ªªi, lla uurma uurmei,
cine ººi cce aar mmai cconta, aatunci ccând ll-aam uucis ppânã
ºi ppe DDumnezeu? 

Cu aani îîn uurmã,
memoria mmea
ºi-aa aadjudecat

avertismentul aaflat îîn
titlul aadmirabilei ccãrþi
a OOrianei FFallaci,
Se iil ssole mmuore/  DDacã
soarele mmoare. Titlu
care nnu fface ddecât ssã
reitereze sspaima îîn ffaþa
acestei tteribile pposibilitãþi
cu ccare oomenirea
a ttraversat mmileniile
existenþei ssale. DDe lla
miturile ppãgâne lla ccredinþa ccreºtinã, dde lla aapogeul
cultic aal vvechilor eegipteni lla ccel aal ccuanticii, llumina,
soarele, ppurtãtorul eei ppe ppãmântul ooamenilor, nne-aa,
dacã nnu vvindecat, mmãcar îîmblânzit ººi oocrotit îîn ffaþa
terorii îîntunericului. CCãci, ddacã ssoarele mmoare, cceea
ce nne aaºteaptã nnu ee ddecât îîntunericul ººi îîngheþul. 

Peste ttot, îîn iinimile ooamenilor, ssoarele aa ppus
lumina vvieþii ººi ssperanþa ddarului îîncã uunei zzile.
Cu ttoþii sspunem: „„îþi mmulþumim, DDoamne, ccã nne-aai
mai  ddat oo zzi!” NNu oo nnoapte. PPe ppãmântul aacesta
românesc, ddãruit dde DDumnezeu ººi bbãtut dde nnevolnicia
noastrã, ttot cceea cce aa ffost llegat dde ssfântul ssoare
a pprimit aaura ccelestã aa ttranscendenþei. DDe lla ppâinea
de ccununie lla vvama pporþilor, dde lla ffloarea ccare
în ddulcele ggrai mmoldav sse ccheamã „„sora ssoarelui”
la ppasãrea ccare þþese ccâmpul îînlãcrimat dde rrouã

de ppãlimarul ccerului ddin ccare ccurge llumina
izbãvirii, cciocârlia: „„Lie, llie, cciocârlie/ iia mmai
saltã-tte-nn ttãrie/ ººi zzi ssoarelui ssã vvie!” PPasãre
sfântã, ppasãre llegatã dde mmuzica ssufletului
nostru, ccare, ddin ttrestia vvechimii pprin nnaiul
genial aal llui FFãnicã LLuca ººi GGheorghe
Zamfir, pprin vvioara îîncântatã aa llui GGrigoraº
Dinicu ººi ddivina rrapsodie eenescianã,
ne-aa ffost ssemn ddupã ccare ssã nne ccunoaºtem
ºi rrecunoaºtem îîn BBabilonul llumii ººi ccãreia
astãzi llegiuitori nnãuci ººi nnevrednici îîi
drãmãluiesc mmoarte ppentru ggusturile
sibaritice aale uurmaºilor llui LLucculus. 

Cândva, îîn mminunatele vvremi
miciuriniste, aam ddecimat aaulicele cciori
ºi ggrânele nnoastre aau ccãzut ssub iinvazia

legiunilor dde rrozãtoare. AAcum, îîn zzodia lliberalismului
triumfãtor, ccând ttotul ee dde vvânzare, nne ppregãtim
sã nneguþãm ssolul ddimineþii. ªªi ddacã mmâine, ffãrã dde
vestitorul llui, ssoarele nnu vva mmai vvoi ssã rrãsarã? DDacã
soarele mmoare? CCãci ssufletul nnostru, aal ccãrui ssemn
era eea, cciocârlia, sse ppare ccã aa mmurit ddemult!

Dacã ssoarele mmoare
HHoorriiaa BBÃÃDDEESSCCUU
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Î
n mmai mmulte rrânduri, prin însemnãrile din Jurnal,
Eliade îºi pune întrebarea, fãrã a-i fi gãsit ºi
un rãspuns, a continuãrii creativitãþii artistului

ºi dupã ce dã operele capitale: „Nu pot sã cred cã
la 60 de ani creativitatea lui Brâncuºi era definitiv
epuizatã. Sã-ºi fi închipuit cã, dupã ce-a terminat
opera lui cea mai de seamã, nu trebuia sã mai
încerce altceva? Dar, în timpul când concepuse
ºi lucrase la Coloana infinitã, îl ispitise o altã operã,
cel puþin tot atât de mãreaþã: mausoleul pe care ar
fi trebuit sã-l ridice în memoria soþiei maharajahului
din Indor. Nu ºtiu nimic precis despre acest proiect;
nu cunosc decât câteva legende (una din ele pretinde
cã Brâncuºi ar fi propus sã se ciopleascã o colinã
stâncoasã în formã de ou, cu o micã criptã,
în care sã fie depusã cenuºa Maharani-ei).

Aºadar, misterul «sterilitãþii» lui Brâncuºi în ultimii
douãzeci de ani de viaþã trebuie cãutat: 1. fie în
credinþa lui cã dupã Coloana infinitã n-ar mai fi avut
sens sã mai încerce o altã operã majorã; 2. fie în
adânca lui pãrere de rãu cã împrejurãrile nu i-au
îngãduit sã se întreacã pe sine, creând mausoleul din
Indor. Ce mã impresioneazã în destinul lui Brâncuºi
este cã amândouã capodoperele – Coloana infinitã
ºi cea rãmasã în stare de proiect – aparþin aceluiaºi
univers al creaþiilor spirituale caracteristice vârstelor
de piatrã. Dar de ce a încetat sã creeze dupã ce
izbutise, printr-o extraordinarã anamnesis, sã readucã
la viaþã forme, simboluri ºi semnificaþii arhaice,
uitate în Europa de multe mii de ani? Sã fie adevãrat
cã, dupã ce ridicase Coloana care ducea la cer,
Brâncuºi nu mai avea nimic de fãcut pe pãmânt,
cã cel puþin simbolic nu se mai afla printre noi?

Niciun rãspuns, nicio ipotezã nu mi se par
satisfãcãtoare. Mi-e teamã cã «misterul» va rãmâne
de nepãtruns atâta timp cât nu vom ºti cu precizie
cum îºi imaginase mausoleul din Indor ºi cât timp
a consacrat meditând la aceastã operã.“ (Jurnal
1941–1969, pp. 574–576) Aceastã idee se va
regãsi ºi în finalul dramei Coloana nesfârºitã,
pe care o va scrie mai târziu.

În vol. II al Jurnalului, la p. 13, în însemnarea
Oslo, 23 august [1970], vizitând Folk Museum,
privind o casã veche de lemn din 1737, Eliade nota:
„Fascinaþia cu care privesc aceste nobile, vetuste
creaþii ale civilizaþiei lemnului e provocatã de altfel
de semne. În primul rând, de imaginea pe care o
regãsesc la toate unghiurile locuinþelor, acolo unde
se întâlnesc ºi se întretaie bârnele: e desenul din
care avea sã ia fiinþã Coloana infinitã, imaginea pe
care Brâncuºi a vãzut-o, desigur, în Oltenia copilãriei
sale, la casele de lemn, ºi nu numai acolo...“

Însemnãrile din Jurnal au fost reluate exegetic
în studiul Brâncuºi ºi mitologiile din Témoignages
sur Brancusi (Paris, Arted, 1967), volum pus la cale
de Petru Comarnescu, Mircea Eliade ºi Ionel Jianu
într-o vacanþã în vara anului 1967, la Veneþia, unde
cei trei sexagenari au petrecut douã sãptãmâni,
Eliade susþinând cã Brâncuºi a vãzut în Coloana
fãrã sfârºit un motiv folcloric românesc, o axã a lumii
care susþine cerul, stabilind în acelaºi timp legãtura
dintre cer ºi pãmânt.

D
upã oo ssearã ppetrecutã cu Barbu Brezianu
la Quadrangle Club din Chicago, continuatã
la el acasã, Eliade fãcea unele consideraþii

privind viitorul artelor ºi culturii noastre în genere: „Ce
mã intereseazã la el, ca ºi la mulþi alþii, este voinþa de
«a face culturã», în pofida tuturor dificultãþilor. Parcã
ar spune: în mãsura în care mi se îngãduie sã studiez
ºi sã interpretez pe Brâncuºi, mã simt «creator», deci
liber. […] Într-o zi, mai mult sau mai puþin apropiatã,
Europa, ºi poate lumea întreagã, se vor afla în
situaþia pe care o cunoaºtem noi, intelectualii din
Rãsãrit. Nu ºtiu cum vor reacþiona atunci elitele
occidentale; dar, în orice caz, noi vom avea de partea
noastrã trecutul; acei treizeci, cincizeci, sau o sutã de
ani în care am suferit, ne-am adaptat ºi am încercat
sã «creãm», sau mãcar sã ne vedem de treabã –
dar nu ne-am risipit timpul; nu se va putea spune
cã trecutul nostru este doar un ºir nesfârºit
de ocazii pierdute...“

Tot în vol. II (p. 318), într-o însemnare datatã
14 aprilie 1978, dupã ce participase la colocviul
organizat la Universitatea Notre-Dame din Indiana de
cãtre Norman Girardot cu titlul M.E. sau Coincidentia
Oppositorum, Eliade îºi aminteºte de „excelenta“
comunicare þinutã de criticul Matei Cãlinescu ºi
cã atunci i-a cunoscut ºi pe Virgil Nemoianu, Saliba,
Dudley G., „care ºi-au publicat recent tezele despre
mine“. „Dupã cinã, la Washington Hall, Florence

Hetzler vorbeºte despre Introductory Remarks on
Eliade and Brâncuºi. Urmeazã fragmente din Endless
Column, admirabil puse în scenã de Miles Coiner
(el însuºi citind rolul lui Brâncuºi). Scena goalã:
ºase pupitre în stânga ºi douã în dreapta (Fata
ºi Brâncuºi). 

Ascult cu mult interes textul dnei Hetzler. ªtiu cã,
dupã ce a citit Columna nesfârºitã (în traducerea lui
Mary Stevenson), Florence H. a vrut sã meargã cu
orice preþ în India, sã verifice ce spusese Brâncuºi
(în piesã) despre Indore, despre labirint etc. – ºi
a reuºit. Ascultând-o, nu înþelegeam prea bine
dacã rezumã ºi comenteazã piesa sau prezintã ºi
analizeazã ce-a vãzut sau a descoperit ea în India...
Aveam impresia cã motivele Dedalos, labirintul,
lumina, tãcerea ca element esenþial în muzicã
ºi poezie (ºi al cãrui analog Brâncuºi îl cautã în
arhitecturã) le inventasem eu; nu-mi amintesc sã

le fi citit undeva. Dar Florence H. le prezintã uneori
ca ºi cum ideile acestea ar fi obsedat pe Brâncuºi.“

Cândva, M. Eliade mãrturisea: „India m-a ajutat
mult sã înþeleg importanþa autohtonismului ºi, în
acelaºi timp, universalitatea creaþiei lui Brâncuºi.
Dacã te întorci într-adevãr la surse, la rãdãcinile care
se întind pânã la neolitic, atunci eºti foarte român
sau foarte francez, în acelaºi timp ºi universal.“

Î
n 11970, EEliade sscrie Coloana nesfârºitã, cea
de-a patra piesã a sa (dedicatã „Lui Ionel
Perlea“), pe care intenþiona s-o includã în cel

de-al XVI-lea volum din Opera Omnia, ºi mãrturiseºte
cã e scrisã în româneºte, ca de altfel întreaga sa
operã, subiectul pornind de la universul creaþiei lui
Brâncuºi, artistul lucrând la Coloana de la Târgu-Jiu.
Se recunosc în piesã opiniile lui Eliade despre artist
din studiile, eseurile ºi jurnalul sãu. Piesa a fost
publicatã iniþial în Revista Scriitorilor Români, nr. 9,
din septembrie 1970, pp. 82–127, care apãrea
la Roma, apoi în Secolul XX, nr. 10–12/1976, în
Omagiu lui Brâncuºi din Almanahul Tribuna ºi în
volumul Teatru, ediþie ºi prefaþã de Mircea Handoca
(Ed. Minerva, 1996), în care sunt incluse ºi piesele
Iphigenia, „1241“, Oameni ºi pietre. Piesa relevã
drama artistului aflat în dialog cu propria-i creaþie
ºi a cunoscut diverse versiuni scenice ºi radiofonice,
a fost jucatã la Bucureºti, la Centenarul Brâncuºi –
1976, a fost pusã în scenã în aprilie 1980 la Teatrul
din Botoºani, în regia lui Mihai Velescu. A mai fost
jucatã ºi la Roma, în regia lui Letteria Giuffre Pagano,
tradusã de Horia Corneliu Cicortaº, rolul titular,
Brâncuºi, fiind interpretat de actorul toscan Tazi
Torrini. De asemenea, în cadrul emisiunii „Teatru
radiofonic“, Coloana nesfârºitã a fost prezentatã
în premierã pe 9 martie 1981, cu reluãri în 1982,
1986, 2007.

În august 1983, la Montreal, Canada, a avut loc
al XVIII-lea Congres Mondial de Filosofie, cu 2.000
de participanþi din 70 de þãri. În programul congre-
sului, Florence M. Hetzler, preºedinte al Societãþii
Internaþionale Brâncuºi, a introdus prezentarea
piesei Coloana nesfârºitã, în limba francezã, rolul
lui Brâncuºi fiind interpretat de filosoful elveþian
André Mercier, iar celelalte roluri de alþi participanþi
la congres, printre care J. King-Farlow (Canada), E.
Montsopoulos (Grecia), Florence M. Hetzler (S.U.A.),
Al. Tãnase (România), M. Demjanoviæ (Iugoslavia).
Manifestarea a probat vocaþia universalã a culturii
româneºti, cum menþiona unul dintre participanþi.

Conceputã în trei acte, acþiunea piesei se petrece
la Târgu-Jiu, primul act în vara anului 1937, artistul
aflându-se în plinã forþã creatoare, sculptând.
Învãþãtorul ºi Comisarul, personaje cu care se
deschide piesa, încearcã sã-l înduplece pe artist,

cerându-i sã „taie“ din coloanã, s-o „reteze pe
jumãtate“, cã „ne mor copiii, atraºi de un magnet,
de o vrãjitorie ºi se caþãrã pe Coloanã ºi apoi dispar“.

În Coloana infinitului, „esenþa semanticã este
înãlþarea ca urcare, prin efortul fiinþei umane“.
Brâncuºi: „Când o fi întreagã, o sã vedeþi atunci
cum urcã! Nu zboarã! Bãgaþi bine de seamã cã asta
nu e Mãiastra. Asta urcã, urcã, urcã... Urcã sus de
tot, pânã nu se mai vede. Pânã la cer!... Atunci s-o
vedeþi!...“ (p. 114); „Nu e pod. E coloanã. Un stâlp.
Stâlpul Cerului, aºa cum spuneau oamenii pe la
noi ºi când l-oi sprijini în nori, n-o sã i se mai vadã
capãtul...“ (p. 117) „Va fi mai înaltã decât cea mai
înaltã coloanã pe care a fãcut-o vreodatã mâna
omeneascã. Pentru cã nu va avea sfârºit. ªi tocmai
aici e secretul! Pentru cã, chiar dacã nu va fi atât
de înaltã pe cât spuneþi voi, nu va avea sfârºit. Nu
se va opri nici în Cer. Îl va strãpunge ºi se va înãlþa
ºi mai sus.“ Învãþãtorul: „Dar Cerul nu existã, domnule
Brâncuºi. ªtiinþa a dovedit cã nu existã. Existã ceva,
aºa, un fel de iluzie...“ (p. 115)

Brâncuºi: „Tot secretul stã în asta: ...spre Cer
oamenii nu pot zbura, aºa cum zboarã pãsãrile.
Spre Cer, omul trebuie sã urce. Sã urce mereu.
Cu picioarele ºi cu mâinile. Aºa cum vor sã se caþere
copiii.“ „Coloana asta e materie, e impenetrabilã.
Pãcat cã n-o pot face din piatrã ºi trebuie s-o torn
în oþel.“ (pp. 125–126)

A
ccesul lla ssensul ccreaþiei este condiþionat
de „întâlnirea creator-receptor în interiorul
aceleiaºi imagini“: „...dacã vrei sã te înalþi,

ia-te la luptã cu materia, sileºte piatra sã se urce
la Cer. Uitã-te la Coloanã ºi porneºte, urcã,
înalþã-te...“ (p. 129)

Acþiunea celui de-al doilea act are loc tot la
Târgu-Jiu, când urma sã se inaugureze Coloana,
în toamna aceluiaºi an, 1937, la sfârºit de noiembrie,
într-un cadru dezolant, apãsãtor – cum spune
autorul în indicaþiile de regie – care contrasteazã
cu vioiciunea, fantezia ºi umorul dialogurilor; apar
numeroase personaje: poeþi locali ºi din Capitalã,
vizitatori, pensionari, seminariºti, tineri filosofi,
tineri critici, strãini, cei mai mulþi se întâlnesc ºi
în actul final, al III-lea, dupã 20 de ani, noaptea
de 15–16 martie 1957, care se încheie cu gândurile
personajului-Brâncuºi: „Poate cã aº mai avea timp
sã le spun doar atât: cã ce-am crezut la început
cã e un punct de plecare (aratã Coloana) era, tot de
la început, punctul final: alfa ºi omega. Mi-e teamã
cã n-am spus nimãnui asta. Le-am spus doar cã, aºa
cum e, ºi câtã e, Coloana nesfârºitã este opera mea
cea mai însemnatã. Trebuia sã fi înþeles de atunci,
din 1938, cã dupã Coloanã nu mai aveam dreptul
sã încerc altceva. Dupã Coloana nesfârºitã, numai
tãcerea mai putea avea vreun sens.“

Se recunosc uºor ideile lui Eliade din alte studii
ºi articole, din Jurnal, referitoare la activitatea
lui Brâncuºi dupã realizarea celor trei lucrãri
monumentale.

Coloana fãrã sfârºit, cu punctul de plecare în
mitologia româneascã, face cunoscutã dimensiunea
sacrã a lumii, iar prin aceasta îi reîntemeiazã esenþa:
„Brâncuºi: (...) Chiar dacã nu va fi atât de înaltã pe
cât spuneþi voi, nu va avea sfârºit. Nu se va opri
nici în Cer. Îl va strãpunge ºi se va înãlþa ºi mai sus! 

Învãþãtorul: Dar Cerul nu existã, domnule
Brâncuºi. ªtiinþa a dovedit cã nu existã. (...)

Brâncuºi: (...) Dacã înalþ Coloana cum ºtiu eu...
o sã înceapã ºi Cerul sã fie...“ (p. 115).

Î
n vvolumul Un oom, oo vviiaþã, uun ddestiin. Ionel Jianu
ºi opera lui (Los Angeles, 1990) este reprodus
un citat din care reiese cum Eliade a înþeles

valorificarea creatoare a tradiþiei în sculptura
brâncuºianã: „Operele lui Brâncuºi sunt solidare cu
universul de forme plastice ºi ale mitologiei populare
româneºti, ba poartã uneori ºi titluri româneºti (de
exemplu Mãiastra)... Întâlnirea cu creaþiile avangardei
pariziene sau cu lumea arhaicã (Africa) ar fi declan-
ºat o miºcare de «interiorizare», de întoarcere la un
tãrâm secret ºi de neuitat, fiind în acelaºi timp tãrâm
al copilãriei ºi al imaginarului. Poate cã numai dupã
ce a înþeles importanþa unor creaþii moderne, a
redescoperit Brâncuºi ºi bogãþia propriei sale tradiþii
þãrãneºti, cãreia i-a presimþit, de altfel, posibilitãþile
de creaþie... Geniul lui Brâncuºi a constat în aceea
cã a ºtiut unde sã îºi caute adevãrata «sursã»
a formelor pe care se simþea capabil sã le creeze.“ 
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C
ând aai cceva dde sspus,
o poþi face repede
ºi concis ºi rãmâi

în eternitatea lucrurilor bine
fãcute. Aºa s-a întâmplat
cu Mozart, Evariste Galois,
Ciprian Porumbescu,
Mendelssohn Bartholdy,
Nicolae Labiº, cu mulþi alþii.
„Clipa cea repede” a lui

Eminescu, dintre 1866 ºi 1883, a stat sub semnul
geniului. Steaua cu noroc a limbii române, în
cãutarea unui „sultan dintre aceia ce domnesc peste
vreo limbã”, a prins a se ridica scânteie în Ipoteºtiul
anului 1850, ianuarie 15, pentru ca în 1883 sã
strãluceascã Luceafãr pe bolta unei „patrii limbã”
ca o grãdinã înfloritã ce-ºi va savura parfumurile,
frumuseþile, mlãdierile sonore, încã mult dupã
norocul unui rod aºteptat.

Ne minunãm ºi suntem fericiþi toþi contemporanii
„patriei limbã” pentru care, cu adevãrat, Mihai
Eminescu, învãþând nemurirea, este printre noi geniu.

A venit la ceasul nevoii, dupã ce de sute de ani
otomanul n-a reuºit sã-l turceascã pe îndãrãtnicul
ghiaur creºtin, dupã ce Fanarul n-a reuºit sã ne
greceascã în truda-i zeloasã, dupã ce osârdia
slavonei din cãrþile ºi liturghia Bisericii n-a reuºit
sã înfrângã limbajul viu, plin de vigoare, al þãranului
„þãrii pãmânt”, de la Nistru pân’ la Tisa, din munþii
ºi ºesurile unei oralitãþi ce ritmau în concretul
atemporal al unui fel de a fi inconfundabil.
A venit când cãutãrile unor luminaþi cãrturari
dãdurã greº, în buna lor intenþie de primenire
a limbii, cu italienizarea sau cu franþuzirea
ei. A venit pentru „a turna în formã nouã limba
veche ºi înþeleaptã”!

S-a pãtruns dintru început de organismul
viguros al limbii materne, i-a deprins creºterile
ºi forþa de expresie în preumblãrile prin toate
meleagurile þãrii. A cunoscut florile, seminþele
limbii vechi, de cazanie, în doinele, baladele,
bocetele, cântecele de leagãn sau de joc, în
basme, în felul de a-ºi povesti omului locului,
realitatea. S-a pãtruns de bunãtatea poporului cãruia
urma sã-i dãruiascã miere de grai în pas cu nevoia
de mai „dulce”.

A
ieºit ddin ccercul sstrâmt al norocului ce nu-i
este hãrãzit geniului, pentru a cunoaºte
gândirea filosoficã a lumii, de la antici

la clasici, din India, Persia, Egipt pânã în Albion
sau Germania. I-a studiat pe Shakespeare, Byron,
Goethe, Kant, Schopenhauer ºi câþi alþii. A studiat
pentru fundamentul înþelegerii proprii la Cernãuþi,
Viena, Berlin, în „bracurile” bibliotecilor, inclusiv
cele ale Bucureºtiului ºi Iaºiului. Din arderea atâtor
experienþe adãugate, însoþite de entuziasmul nãscut
din iubirile mai mereu nefericite, s-au nãscut iubirile
sale. În ceea ce priveºte poporul sãu, pentru care
mulþi l-au acuzat de naþionalism, concluzia lui este
clarã:

„Cine a vãzut vreodatã popor de oameni buni sã
fie mare? – dar cu atât mai mult trebuie sã fie iubit!”

„Nu, nu! N-aº vrea ca alte popoare sã fie ca al
meu, nu meritã ele sã-i semene. Poporu-mi menitu-i
ca sã fie altfel de cumu-s-alte”, o spune poetul
în poemul Andrei Mureºanu.

Câte nãzuinþe frumoase nu a pus în versuri
pentru þara lui, „Dulce Românie”, ºi pentru armonia
vieþii fiilor ei: „Fiii tãi sã creascã numai în frãþie!”

Din iubirea de neam ºi a graiului sãu, Mihai
Eminovici (rebotezat de Iosif Vulcan cu nemuritorul
Eminescu), din frumuseþea Bucovinei, cu simbolul
Putnei lui ªtefan, al luptei pentru afirmare naþionalã,
din energiile Blajului cu atâta concentrare de latinitate
în „Mica Romã”, din elanul unui tineret chemat
la rându-i sã osteneascã la rosturile noi ale limbii,
s-a nãscut imensa energie pentru reuºita operei.

Din experienþa altor încercãri, care au înrâurit
ºi ele limba, ºi a manifestãrii faptului de culturã
reprezentat între mulþi alþii de Cantemir, Vãcãrescu,
Pann, Donici, Mumuleanu, Cârlova, Bãlcescu,
Alexandrescu, Bolliac, Mureºanu, Eliade Rãdulescu,
din mai vechii cronicari sau contemporanii Alecsandri,
Negruzzi, Ghica, Eminescu ºi-a definit ºi perfecþionat
un stil ºi opera sa ºi-a gãsit imediat modalitatea oralã
de a fi a celor mulþi. Poeziile sale au devenit cântece,
romanþe care se alãturau creaþiilor „Pepelei, cel isteþ

ca un proverb”. Invocaþiile istorice se alãturau poeziei
paºoptiste pentru entuziasmul multor izbânzi
naþionale. Basmele ºi poemele sale feerice, precum
poveºtile ºi povestirile prietenului sãu Creangã,
anunþau cu limba lor viguroasã haina cea nouã
a graiului, pentru permanenþa exprimãrii noastre
prezente ºi viitoare.

Stilul sãu a trezit sensibilitãþi adormite, a exprimat
neexprimabilul, a dat formã unor aºteptãri de contururi.

Lira sa cu vibraþie de român etern a fãcut sã
vibreze, prin rezonanþã, sufletele tuturor românilor.
Ce puternicã este ºi azi emoþia în vecinãtatea odei,
idilei, epistolei, satirei, meditaþiei, elegiei, doinei,
romanþei, sonetului, poemului sau în preajma
lui Fãt-Frumos din Lacrimã.

U
n FFãt-FFrumos aa ffost ººi EEminescu.
Un Fãt-Frumos din lacrima unei limbi
puternice, siluitã de imperii mari, fãrã însã

a birui-o; a fost Eminescu cel care a înflorit în „patria
pãmânt” de sub Zodia Luceafãrului pentru viaþa
nouã a „patriei limbã”.

Presa, un mod de a propaga imediat gândul-
opinie, cu o forþã de penetraþie ºi ardere zilnicã,
a gãzduit în Timpul harul eminescian, alãturi de cel
al lui Caragiale ºi al lui Slavici. Chiar ºi aici munca
pentru limbã devenise o treabã sfântã, ºtiut fiind
faptul cã „vorbirea ca la gazetã” poate face deservicii
– ca ºi azi – acolo unde folosirea fãrã înþelegere
a cuvântului, substituirea unor cuvinte vechi cu

neologisme nepotrivite, nu întotdeauna înseamnã
progres, unde folosirea unor barbarisme preþioase
poate duce spre un cosmopolitism de paradã.
A exprimat în presa vremii sale opinii din socio-politic
ºi din alte domenii, foarte largi, demonstrând orizontul
unei cunoaºteri bogate. A fãcut-o, întotdeauna,
cumpãnind foarte bine cuvintele vechi ºi noi,
punându-le pe fiecare, atent, la locul nimerit,
sub semnul unei potriviri armonice a harului genial.

Eminescu este o sensibilitate produsã de
substratul spaþiului nostru, din matricea ce-ºi cultivã,
în fiecare generaþie, râul, ramul, sara pe dealuri,
pitpalacul, lacul sub scânteierea lunii, pãdurea de
aramã, de argint, valurile, vânturile, norul, izvorul,
cosaºul obosit, plopii, teiul, bolta stelelor cu noroc,
cu sori, cu luceferi, cu tensiunea dorului indefinibil
ºi totuºi atât de concret. Din aceeaºi matrice care
cultivã tuturor generaþiilor necesitatea permanenþei,
cu bunãtatea ºi eroismul lui Mircea cel Mare (cel
Bãtrân), simbolul unui ªtefan din ce în ce mai Mare,
urcat astãzi în ceata sfinþilor, hãrnicia lui Decebal,
dreptatea lui Traian (?!), neîmpãcarea cu nãvãlirea
turcilor, tãtarilor, muscalilor ºi a tuturor nãvãlirilor,
fãrã nume, care ne-au tulburat pacea. Din toate
acestea s-au nãscut sevele poetului.

Durerea mutã sau strigãt, bucuria nemuririi dacice,
disperarea ºi speranþa, tensiunea cãutãrilor prin
lamura creuzetului a substratului fecund au dat
imensa energie unui Eminescu – cel mai mare
poet naþional al românilor.

Armonia felului nostru de-a fi cu alþii, din lumea
largã, a Kamadevei, a Egipetului, a Regelui Lear, a
revoltelor pariziene, a Veneþiei, cu „trupul întins” al
timpului istorie sau cu Universul nãscut din calculele
„dascãlului” Kant pe modelul Rig-Vedei indiene, din
Scrisoarea I, descoperã în creaþia lui Eminescu pe
unul dintre marii poeþi ai lumii, în universalitatea sa.
Chiar ºi acolo unde amprenta noastrã româneascã
este pregnantã, ea nu reprezintã decât o frumoasã
particularizare a generalului:

- iubire din faptul universal al iubirii specifice de
absolut, care la români se cheamã ortodoxie creºtinã;

- natura din natura lumii pe care mai nou o
definim, mai savant, în spaþiul ºtiinþelor, ca... ecologie;

- viaþa, în manifestarea ei, cale personalã,
adevãr personal, cu unicitatea ei... infinitã, diversã;

- istoria din regula generalã a frãmântãrilor
societãþilor, cu clipa lor de destin, mânatã de legi
generale.

S
criitorii, ppoeþii nãscuþi din aceleaºi retorte
spirituale, dar cu manifestare, la anii
maturitãþii, în alte limbi, Panait Istrati, Mircea

Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran etc., s-au afirmat
în alte spaþii, cu alte mode, dar, pãstrând puterea
substratului românesc, au demonstrat putinþa înfloririi
compatibile, oriunde, când sorocul este fertil. Este
o înflorire – nu uitã sã o precizeze Panait Istrati –
a geniului poporului român, care are depozitate
nenumãrate comori în substraturi, care aºteaptã
doar clipa fertilã unor multe alte faceri.

Munca lui Eminescu pentru „forma nouã ºi
înþeleaptã” a limbii române este reuºita de azi a unei
adevãrate „patrii limbã”, pentru cã opera sa trãieºte
din viaþa pe care o conþine.

Viaþã dãruitã din viaþã proprie, suprapusã peste
viaþa pusã în ea de un popor milenar, totdeauna gata
sã primeascã jertfa individualã a muritorului pentru
viaþa întregului nemuritor, pentru viaþa unei limbi
mai frumoase ºi mai dulci.

Dacã pentru þara pãmânt Eminescu a trecut la
cele veºnice, pentru substratul celor ce se vor naºte,
pentru patria limbii române el rãmâne viu, alãturi
de cei care i-au dat haina nouã de azi.

PPeerrmmaanneennþþaa EEmmiinneessccuu
Mihai SSPORIª

Trebuiau ssã ppoarte uun nnume
Marin SSorescu

Eminescu nn-aa eexistat.

A eexistat nnumai oo þþarã ffrumoasã 
La oo mmargine dde mmare 
Unde vvalurile ffac nnoduri aalbe 
Ca oo bbarbã nnepieptãnatã dde ccrai.
ªi nniºte aape cca nniºte ccopaci ccurgãtori 
În ccare lluna îîºi aavea ccuibar rrotit.

ªi, mmai aales, aau eexistat nniºte ooameni ssimpli 
Pe ccare-ii cchema: MMircea ccel BBãtrân, ªªtefan ccel MMare,

Sau mmai ssimplu: cciobani ººi pplugari,
Cãrora lle pplãcea ssã sspunã 
Seara îîn jjurul ffocului ppoezii –– 
„Mioriþa” ººi „„Luceafãrul” ººi „„Scrisoarea IIII“.

Dar ffiindcã aauzeau mmereu 
Lãtrând lla sstâna llor ccâinii,
Plecau ssã sse bbatã ccu ttãtarii 
ªi ccu aavarii ººi ccu hhunii ººi ccu lleºii 
ªi ccu tturcii.

În ttimpul ccare lle rrãmânea lliber 
Între ddouã pprimejdii,
Aceºti ooameni ffãceau ddin ffluierele llor 
Jgheaburi 
Pentru llacrimile ppietrelor îînduioºate,
De ccurgeau ddoinele lla vvale 
Pe ttoþi mmunþii MMoldovei ººi aai MMunteniei
ªi aai ÞÞãrii BBârsei ººi aai ÞÞãrii VVrancei
ªi aai aaltor þþãri rromâneºti.
Au mmai eexistat ººi nniºte ccodri aadânci 
ªi uun ttânãr ccare vvorbea ccu eei,
Întrebându-ii cce sse ttot lleagãnã ffãrã vvânt?

Acest ttânãr ccu oochi mmari,
Cât iistoria nnoastrã, 
Trecea bbãtut dde ggânduri 
Din ccartea ccirilicã îîn ccartea vvieþii,
Tot nnumãrând pplopii lluminii, aai ddreptãþii, aai iiubirii,
Care îîi iieºeau mmereu ffãrã ssoþ.

Au mmai eexistat ººi nniºte ttei, 
ªi ccei ddoi îîndrãgostiþi
Care ººtiau ssã lle ttroieneascã ttoatã ffloarea
Într-uun ssãrut.

ªi nniºte ppãsãri oori nniºte nnouri
Care ttot ccolindau ppe ddeasupra llor 
Ca llungi ººi mmiºcãtoare ººesuri.

ªi ppentru ccã ttoate aacestea 
Trebuiau ssã ppoarte uun nnume,
Un ssingur nnume,
Li ss-aa sspus
Eminescu. 

(Poeme, 1965)
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E
ste îîncã ggreu dde eevaluat, chiar ºi astãzi,
la o distanþã de timp apreciabilã, ºocul
produs de apariþia, în mediul universitar

românesc, încã bucolic ºi provincial la mijloc de secol
XIX, a tânãrului avocat ºi universitar Titu Maiorescu,
ºcolit în Occident ºi devenit, ad-hoc, specialist în
Schopenhauer ºi, prin extindere, în filosofia idealistã
germanã. Curajul lui Maiorescu, comparabil cu
gestul unui Don Quijote, sedus de logica ºi filosofia
secolului, rãmâne acela de a se detaºa, tranºant
ºi dezinvolt, de o culturã tradiþionalistã, am spune
chiar uºor naivã, rãmasã la stadiul contemplãrii
cvasireligioase, dar ºi de puþinele poncife culturale,
moºtenire a lecturilor franco-ruseºti încã insuficient
asimilate în mediul românesc, ºi promovarea,
cu obstinaþie, a valorilor culturale „europene” (asta
în condiþiile în care în Germania, þara sa de origine,
Schopenhauer era încã un autor ironizat). 

Acest curaj, chiar nechibzuinþã,
de a ºoca gustul public, aflat încã la un
stadiu anticultural, ar fi putut cu uºurinþã
sã-l discrediteze pe tânãrul Maiorescu,
dacã spiritul sãu deschis la nou n-ar
fi fost dublat de „organul descoperirii
veritabilelor talente”, în fapt, o genã rarã
ºi cu atât mai valoroasã pe solul nisipos
al tradiþiilor culturale româneºti. Iniþial
contestat ºi calomniat de o întreagã
cohortã de „autohtoni ºi patriotarzi”,
cum îi numea G. Cãlinescu, momentul
Maiorescu, considerat „punctul nodal
de regãsire a bunului simþ naþional
în materie de culturã”, dupã expresia
academicianului Nicolae Breban, a pus
bazele „unei veritabile logici cultural-
creatoare” (Spiritul românesc în faþa unei dictaturi,
Ed. Allfa, Bucureºti, 2000, p. 38 ºi urm.), chiar dacã
unii antropologi considerã fenomenul modernizãrii
drept o formã de aculturaþie (termen discutabil câtã
vreme, în accepþia sa clasicã, aculturaþia este o
formã de abandon a culturii tradiþionale ºi o adoptare
a culturii dominante; or, în cazul nostru, românii
nu au fost niciodatã minoritari ºi nici mãcar toleraþi
în propria culturã, ci au creat, în condiþiile date,
o formã originalã de culturã, care ar merita cel
mult sã fie modernizatã, nicidecum abandonatã).

În aceste condiþii, modernizarea, termen cheie
în cultura româneascã a secolului al XIX-lea ºi,
parþial, actualã ºi astãzi, reprezintã cel mult o formã
de occidentalizare, o adoptare tacitã a unui model
cultural apt sã ne ofere garanþia unui „paºaport
european”, o opþiune cu un singur sens, obligatoriu,
chiar ºi ca dimensiune geopoliticã necesarã.

R
evenind lla mmodelul TTitu MMaiorescu, trebuie
sã constatãm cã nici pânã în zilele noastre
lecþia modernizãrii nu a fost asimilatã

integral, astfel încât spiritul autohton continuã sã
hrãneascã, subteran, tradiþionalismul românesc,
aceasta în ciuda unor ilustre exemple de reuºite
spirituale, de ieºire din negura „negatoare” a tradiþiei,
pe care ni le propun creatorii de mitologii culturale,
de la Eminescu, împreunã cu mentorul sãu spiritual,
Titu Maiorescu, la generaþia criterionistã ºi, mai
recent, la G. Cãlinescu.

Toþi aceºti mari creatori invocaþi sunt în mod
excepþional ºi autori de proiecte/programe culturale,
cu rezonanþã în sfera publicã. (Referitor la proiectele
culturale care trezesc emoþii publice, hrãnind iluzii
care cuceresc masele, gânditorul Ion Goian
(n. la 17 octombrie 1949, la Bucureºti) citeazã
ca sursã primarã filosofia politicã platonicianã,
care atribuie maselor opinia – dóxa, filosofilor
cunoaºterea – epistemé, iar celor avizaþi adevãrul –
alétheia, v. Între geopoliticã ºi utopie, Ed. Institutului
de ªtiinþe Sociale ºi Relaþii Internaþionale, Bucureºti,
2013, p. 17.)

Analizând relaþia dintre sincronismul „european”
ºi autohtonism, acad. Nicolae Breban sesizeazã un

aspect „ce complicã fundamental dialectica acestei
relaþii, ºi anume, incapacitatea noastrã de a susþine
o tradiþie” (op. cit., p. 45). Consideratã aproape
ca o fatalitate, aceastã lipsã a spiritului românesc
de a se adapta legilor progresului a sfârºit prin a
deveni o povarã – anume blestemul de a o lua mereu
de la capãt. În loc sã aleagã o formã de evoluþie
calmã, bazatã pe atenta conservare a valorilor ºi a
instituþiilor, românii, observã acad. N. Breban, preferã
ruperea, asemenea unei populaþii mereu hãituite,
dar pururi revenind la matcã, gata s-o ia de la capãt
de acolo de unde a pãrãsit lucrarea. Sã fie acesta
„subconºtientul unei naþiuni, provocat de un reflex
istoric sau chiar de o nouã formã de creaþie?” se
întreabã romancierul convertit la uneltele filosofului.
Rãspunsul este convenit într-o manierã proprie
de adaptare la cultura de tip occidental, constând

într-o formã de „supravieþuire
calitativã”, exprimatã mai
degrabã prin salt decât printr-o
„spiralã suitoare” (op. cit., p. 47).

A
ceste cconsideraþii nnu nne rreþin sã ne simþim
deopotrivã europeni, dar ºi români, câtã
vreme ruptura, în mãsura în care ne este

specificã, devine chiar un modus-vivendi, un mijloc de
înaintare, exemplificat cu succes de vârfurile culturale
generatoare de proiecte/programe de þarã. A vorbi
în aceste condiþii de un singur proiect, manifestat
la nivel macrosocial, este o îndrãznealã, de vreme
ce însuºi termenul de proiect pare deja compromis,
judecând dupã efemerele programe cu care ne
asalteazã politicienii zilei. Se ºtie, de la Miron Costin
încoace, cã „nu sunt vremile sub cârma omului,
ci bietul om sub vremi” (Letopiseþul Þãrii Moldovei,
de la Aaron Vodã încoace, ediþie de Gabriel
ªtrempel, Ed. Academiei, 2003, p. 104). ªi totuºi, de
la 1700 încoace, cum susþine G. Cãlinescu, „Semne
de occidentalizare se vãd în jurul nostru. Este vorba,
se înþelege, de occidentul cultural. Þãrile române
n-au fost niciodatã în afara Europei!” (Istoria literaturii
române, de la origini pânã în prezent, Fundaþia
Regalã pentru Literaturã ºi Artã, Bucureºti, 1941,
p. 67). Fenomenul, pus de unii istorici mai degrabã
sub semnul schimbãrii contextului geopolitic (Vlad
Georgescu, Ideile politice ºi Iluminismul în Þãrile
Române 1750-1831, Ed. Academiei, Bucureºti,
1972, pp. 36-37), conduce, cu timpul, la o formã
de occidentalizare prin culturã ºi, mai mult chiar,
la constituirea unei culturi critice, cum este cazul lui
Titu Maiorescu, care începe demersul modernizãrii
cu formularea celebrei teze a formelor fãrã fond.

Astfel, într-o serie succesivã de articole din
Convorbiri literare (oficiosul Junimii), publicate în
1867-1868, Titu Maiorescu analizeazã ideile/proiectul
cultural al lui Simion Bãrnuþiu, deplasând accentul „de
la teoretic la politic” (Goian, op. cit., p. 46). Concluzia
este cã Maiorescu pledeazã nu atât pentru o imitaþie
a culturii apusene, în fond, o formã de transplant
ideologic pe pãmânt românesc, cât pentru un
veritabil program politico-cultural, menit sã orienteze
societatea româneascã. Evocând relaþia aristotelicã
dintre adevãr ºi fals, Titu Maiorescu depãºeºte
expresia pur lingvisticã a criticii, pãºind pe terenul
unei adevãrate aºezãri de tip ontologic. Modelul
cultural occidental, observã Maiorescu, este asimilat

pe cale naturalã, printr-o
„miºcare contagioasã, de
la centru la periferie”, un rol
important revenind în acest
proces opiniei publice,
categorie din pãcate slab
reprezentatã în epocã ºi încã nepregãtitã sã accepte
progresul.

C
a oo cconcluzie, teza maiorescianã a formelor
fãrã fond este, în opinia lui Ion Goian,
primul program coerent de integrare

a României în Europa ºi totodatã prima încercare
autohtonã, pe temei filosofic, de câºtigare a
„bunãvoinþei” Apusului faþã de cauza româneascã.
Despre modul cum a încercat Titu Maiorescu sã
rezolve aceastã problemã, apelând la teoria
dependenþelor (Principatele se aflau, în opinia
distinsului critic, la periferia civilizaþiei occidentale,
având nevoie de ajutor ºi bunãvoinþã), sunt încã
multe de discutat, meritul mentorului Junimii
rãmânând, fundamentul, acela legat de mutarea

centrului de greutate al problemei, din spaþiul
ardelean, cum voia sã le impunã Simion
Bãrnuþiu conaþionalilor sãi, cãtre cel al
Vechiului Regat.

Discuþia pe tema modernizãrii prin
culturã a fost reluatã, în cu totul alþi termeni,
de cãtre noua generaþie criterionistã
(termenul aparþine lui G. Cãlinescu), numitã,
în funcþie de poziþionarea ideologicã, fie
„generaþia paricidã” (Eugen Ionescu), cu
referire la consumarea „mitului” Nae Ionescu,
fie direct „generaþia dezagreabil misticã”
(Camil Petrescu). Termenul însuºi de

generaþie, aplicat grupãrii 1927, este suficient de
fluid, întrucât nu reuneºte, la modul concret, o anume
categorie de scrieri ºi autori, ci exprimã mai degrabã
o stare de spirit, o orientare filosoficã ºi politicã,
o formã de weltanschaung, similarã cu ceea ce
sociologia germanã numea un tip ideal (Ideal Typus).

A
ºadar, ggeneraþia ’’27, ca sã folosim termenul
consacrat, utilizat de Dan C. Mihãilescu
în articolul publicat în revista Cuvântul

(februarie 2005), este cea chematã sã se pronunþe
asupra construcþiei instituþionale a României
moderne. ªi, cum nu existã încã un model prestabilit,
mulþi reprezentanþi au oscilat între a opta pentru
modelul francez (Petru Comarnescu), ori cel englez
(Dragoº Protopopescu), asta în condiþiile în care
Nae Ionescu însuºi expunea, la începutul anilor ’30,
la dorinþa studenþilor, în amfiteatrul Universitãþii
bucureºtene, filosofia bergsonianã, foarte la modã
în epocã. Abia dupã ce modelul german a fost
considerat de un ideolog al miºcãrii liberale, ªtefan
Zeletin, mai degrabã „un mod de a aplica ideile
de la care s-au adãpat – adepþii sãi de dreapta,
n.a. – îmbrãcându-le în forme utopice, fãrã a cerceta
dacã se potrivesc sau nu” (Burghezia românã,
Ed. Minerva, 2008, p. 119), s-a pus problema rolului
pe care factorul politic, dar ºi instituþiile, îl joacã
în misiunea de a moderniza România.

Programul (proiectul), de tip evoluþionist, de
modernizare a României s-a transformat, treptat,
într-o revoluþie intelectualã, dublatã în mod fericit
ºi de o revoluþie filosoficã (desfãºuratã în paralel,
ºi uneori intersectându-se nu prea fericit!). În acest
sens, un rol fundamental a revenit intelectualului
profesionist de tip liberal, care se exercitã în
discipline umaniste, precum arta, literatura etc.
Însãºi ideea de revoluþie meritã privitã cu
circumspecþie, sensul acordat de criterioniºti fiind
mai degrabã acela de început absolut, de rupturã
cu trecutul. Nu este deci imposibil ca, invocând
acest adamism specific românesc, sã nu ne ducem
cu gândul la saltul invocat de Nicolae Breban.

(Continuare la pag. 19)

Proiectele dde þþarã, 
între mmodernizare ººi aaculturaþie
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Reflecþii ddespre EEvanghelia ddupã LLuca

UUnn eeppiissoodd ddiinn aaddoolleesscceennþþaa lluuii IIssuuss ((II))
Crristian BBÃDDILIÞÃ

(Luca 22,41-552) 41 Pãrinþii
Sãi mergeau an de an la
Ierusalim, pentru sãrbãtoarea
Paºtelui. 42 ªi când avea
doisprezece ani, urcând ei
[la Ierusalim], ca de obicei,
pentru sãrbãtoare,

43 terminându-se zilele [sãrbãtorii], ei s-au întors,
dar Isus, copilul, a rãmas la Ierusalim; ºi pãrinþii
Sãi n-au ºtiut. 44 Crezând cã se aflã în caravanã,
au mers cale de o zi; [abia atunci] au început sã-L
caute pe la rude ºi cunoscuþi; 45 ºi, negãsindu-L,
s-au întors la Ierusalim, ca sã-L caute. 46 ªi a fost
aºa: dupã trei zile L-au gãsit în Templu, aºezat
în mijlocul învãþãtorilor, ascultându-i ºi punându-le
întrebãri. 47Toþi cei care-L auzeau se minunau de
priceperea ºi de rãspunsurile Sale. 48 Vãzându-L,
[pãrinþii] s-au cutremurat; ºi I-a zis mama Sa: „Copile,
de ce ne-ai fãcut una ca aceasta? Iatã, tatãl Tãu ºi
cu mine Te-am tot cãutat îndureraþi.” 49 ªi le-a zis:
„De ce M-aþi cãutat: nu ºtiaþi cã în casa Tatãlui Meu
trebuie sã fiu?” 50 Dar ei n-au priceput ce le-a vorbit.
51 ªi a coborât împreunã cu ei ºi a venit la Nazaret;
ºi le era supus. Iar mama Sa pãstra toate lucrurile
în inima ei. 52 Isus înainta în înþelepciune, în vârstã
ºi în har pe lângã Dumnezeu ºi pe lângã oameni
(traducere proprie C.B.). 

D
intre ccele ppatru eevanghelii, doar Evanghelia
dupã Luca prezintã acest episod din
adolescenþa lui Isus. Lacuna va fi speculatã,

începând cu secolul al II-lea, de autorii evangheliilor
apocrife: Protoevanghelia lui Iacob, Evanghelia lui
Pseudo-Toma, diferitã de Evanghelia gnosticã a lui
Toma, Evanghelia lui Pseudo-Matei sau Evanghelia
arabã a copilãriei. Luca este un intelectual familiarizat
cu genurile literaturii greceºti, între care un loc aparte
îl ocupã bios-ul (biografie idealã a unui personaj
de seamã). Cu puþin timp înainte de redactarea
evangheliilor, Philon din Alexandria consacrase
un bios lui Moise, dar ºi alte biografii filosofice unui
numãr de trei patriarhi care incarnau, fiecare dintre
ei, o anumitã virtute. Din bios-ul tradiþional grecesc
nu puteau lipsi scene relevante din copilãria eroului.
Pentru mentalitatea anticã, în speþã, cea greacã,
eroul reprezintã manifestarea unei puteri divine pe
pãmânt. Uneori chiar întruparea unui zeu pe pãmânt,
aºa cum îl prezintã Plutarh, în Vieþile paralele, pe
Alexandru Macedon: un avatar terestru al zeului
Dionysos. Aºadar, divinitatea eroului se reflectã în
fiecare moment al vieþii sale, de la naºtere pânã la
moarte, incluzând, desigur, copilãria ºi adolescenþa.
Luca þine sã respecte regulile bios-ului grec, prin
urmare, insereazã în Evanghelia sa ºi un moment
din adolescenþa lui Isus, moment amplu comentat de
exegeþi, botezat în fel ºi chip (anecdotã, apoftegmã,
pronouncement story, legendã etc.). Episodul
ilustreazã aluzia din 2,40, „copilul se umplea de
înþelepciune”, ºi prefaþeazã polemicile lui Isus, ajuns
la maturitate, cu elita iudaicã. Dar centrul de greutate
se aflã în rãspunsul lui Isus la întrebarea Mariei:
„De ce ne-ai fãcut una ca aceasta?” (literal: „De ce
ne-ai fãcut aºa?”) Rãspunsul, evident pentru creºtini
în lumina rãstignirii ºi a Învierii, provoacã nedumeri-
rea Fecioarei ºi a lui Iosif: „De ce M-aþi cãutat?
Nu ºtiaþi cã în casa Tatãlui Meu trebuie sã fiu?”

Rezumând: ca în fiecare an, cu prilejul sãrbãtoririi

Paºtelui iudaic, Iosif ºi Maria merg la Ierusalim. Dupã
sãbãtoare ei se întorc acasã, la Nazaret, însã pe
drum constatã absenþa lui Isus. Neglijenþa pãrinþilor
constituie un prilej de mirare, dar ea nu trebuie
exageratã: biografia unui erou, în cazul de faþã, a
Fiului lui Dumnezeu, sfideazã regulile normalitãþii.
Isus se pierde aºadar de Maria ºi de Iosif, iar aceºtia
sunt obligaþi sã revinã la Ierusalim. Unde Îl gãsesc?
Chiar în Templu, discutând cu învãþãtorii. Episodul
are o dublã semnificaþie, biograficã ºi teologicã.
Pe de o parte, Isus Îºi afirmã independenþa faþã de
familia sa terestrã; pe de altã parte, El Îºi proclamã
rãspicat, în Templu, filiaþia divinã. Luca insistã asupra
legãturii lui Isus cu Templul: în momentul circumciziei;
în fiecare an de Paºte; la doisprezece ani, în preajma
învãþãtorilor. Prin
urmare, mesajul
evanghelic nu vine din
afara Templului, el nu e
strãin de „casa Tatãlui”,
ci e un fruct autentic
al acestei tradiþii. Doar
cã, asemenea pãrinþilor
dupã trup ai lui Isus, nu
toþi cei care frecventau
Templul „au priceput
ce li s-a vorbit”. Pentru
Luca este important ca
prima discuþie a lui Isus cu autoritãþile sã aibã loc
în capitala spiritualã a iudaismului, tot aºa cum cea
mai importantã discuþie a lui Pavel cu filosofii pãgâni
(relatatã în Fapte 17) are loc în capitala filosofiei,
Atena. 

A
m ppomenit mmai ssus câteva scrieri din
perioada creºtinismului timpuriu (sec. II-VII)
care încearcã sã umple aceastã lacunã a

evangheliilor canonice privind copilãria ºi adolescenþa
lui Isus. Cea mai veche dintre ele (sfârºitul secolului
al II-lea, începutul secolului al III-lea) a fost numitã de
unii savanþi Evanghelia lui Pseudo-Toma (nu trebuie
confundatã cu Evanghelia gnosticã a lui Toma,
aceasta datând de la sfârºitul secolului I). Informaþiile
transmise de apocrife nu au o valoare istoricã, ele
exprimã starea de spirit ºi tradiþiile prezente într-o
anumitã comunitate creºtinã. Una dintre cele mai
faimoase scene se gãseºte în capitolul II: „Copilul
Isus, pe când avea cinci ani, Se juca dupã ploaie
în albia unui ºuvoi: aduna apele murdare în câteva
gropi ºi le limpezea cu un singur cuvânt poruncitor.
Frãmântând apoi cu mâinile noroiul moale, a plãsmuit
douãsprezece vrãbii. A fãcut aceasta într-o sâmbãtã.
Mai mulþi copii se jucau împreunã cu El. Un iudeu
care a vãzut cã Isus se juca în ziua de sabat a
alergat ºi L-a pârât tatãlui Sãu zicând: Iatã, fiul tãu
se joacã la pârâu; a fãcut douãsprezece pãsãri de
noroi, profanând ziua sabatului. Iosif veni la pârâu
ºi vãzându-L pe Isus începu sã-L certe: De ce
faci în zi de sabat ce nu este îngãduit? Dar Isus,
lovindu-ºi palmele una de alta, strigã vrãbiilor
de noroi: Luaþi-vã zborul. Iar pãsãrile au bãtut
din aripi ºi s-au îndepãrtat cu mare larmã. Iudeii
care erau de faþã s-au înspãimântat. Apoi au mers
ºi au povestit mai-marilor lor isprava lui Isus.” 

Al doilea episod trimite la fragmentul lucanian:
„Un învãþat pe nume Zaheu s-a dus la Iosif ºi i-a
zis: Vãd cã ai un bãiat înþelept ºi descuiat la minte.

Încredinþeazã-mi-L, ca sã-L învãþ literele alfabetului,
toatã ºtiinþa de carte, precum ºi felul în care se
cuvine sã se poarte cu bãtrânii ºi sã-i respecte, ca
pe unii ce sunt mai în vârstã ºi chiar pãrinþi, ori cum
se cuvine sã-i iubeascã pe cei de aceeaºi vârstã cu
dânsul. ªi i-a înºirat una dupã alta, foarte limpede,
toate literele de la alpha pânã la omega. Dar Isus,
privindu-l þintã pe învãþãtorul Zaheu, îi zice: Cum
de-þi îngãdui sã înveþi pe altul ce este betha, când
tu nu ºtii nici mãcar ce este alpha? Ipocritule, dacã
ºtii, învaþã-ne mai întâi ce este alpha ºi dupã aceea
vom crede ºi ce ne vei spune despre betha. Apoi
s-a apucat sã-l descoasã pe învãþãtor despre prima
literã a alfabetului, dar acela n-a fost în stare sã-I
dea niciun rãspuns. Atunci, în prezenþa mai multora,

Isus îi zice lui Zaheu: Ia aminte,
învãþãtorule, cum e alcãtuitã
prima literã! Uitã-te, are laturi
ºi o barã la mijloc, care, cum
vezi, sunt unite transversal,
împreunate, înãlþate ºi
separate. Liniile care-l
alcãtuiesc pe alpha au trei
însuºiri: sunt omogene, bine
tocmite ºi egale ca mãsurã.
Când a auzit Zaheu multele
ºi feluritele interpretãri ale
copilului în jurul primei litere n-a

mai ºtiut ce sã creadã. A rãmas uluit, atât de rãspuns,
cât ºi de adâncimea învãþãturii Sale ºi a zis cãtre cei
de faþã: Vai mie, nenorocitul, sunt fãrã ieºire. Vino ºi
ia-þi-L înapoi, frate Iosif, cãci acum îþi cer eu ajutorul.
Copilul acesta nu este zãmislit ca toþi oamenii; poate
îmblânzi pânã ºi focul. Poate s-o fi nãscut înainte
de facerea lumii.” (capitolul 6). Cf. C. Bãdiliþã (ed.),
Evanghelii apocrife, ed. a V-a, Bucureºti, 2012.

În fine, al treilea episod (capitolul 19) este o
prelucrare originalã a Evangheliei dupã Luca 2,41-52.
Dupã autorul lui Pseudo-Toma, Isus ar fi plecat cu
pãrinþii spre casã, dar pe drum S-a rãzgândit ºi S-a
întors la Ierusalim. Acest amãnunt explicã de ce Iosif
ºi Maria nu L-au cãutat pânã a doua zi. În Templu,
Isus nu se mulþumeºte sã-i întrebe despre Lege pe
învãþãtori. „Cu toþii priveau ºi se minunau cum un
copil poate sã închidã gura bãtrânilor ºi învãþãtorilor
poporului, explicând foarte bine capitolele Legii ºi
parabolele profeþilor”. Dupã reproºul formulat de
Maria ºi rãspunsul tãios al lui Isus (care coincid cu
cele din evanghelia canonicã), Pseudo-Toma adaugã
urmãtorul comentariu: „Doctorii ºi fariseii au întrebat-o
(pe Maria): Tu eºti mama copilului acesta? Da,
a rãspuns ea. ªi ei au zis: Fericitã eºti între femei,
cãci Dumnezeu a binecuvântat rodul pântecelui tãu.
O atât de mare slavã, virtute ºi înþelepciune nu
cunoaºtem ºi nici n-am auzit sã fi existat vreodatã.” 

E
xegeþii aau ffãcut pparalele între acest fragment
ºi episoade prezente în alte biografii de eroi
sau personaje sacre din lumea pãgânã sau

iudaicã. Exemple: Cyrus (la vârsta de zece ani), în
Herodot, Istorii 1,114-115; Alexandru Macedon, în
Plutarh, Viaþa lui Alexandru 5; Apollonius din Tyana,
în Filostrat, Viaþa lui Apollonius 1,7; Moise, în Philon
din Alexandria, Viaþa lui Moise 1,5; Samuel (la
doisprezece ani), în Flavius Iosephus, Antichitãþi
iudaice 5,10,4; Solomon (la doisprezece ani), în Regi
2,12 (LXX); Augustus, în Suetonius, Augustus 94. 

Cãci îîntre ccele ddulci, mmai mmulte sse aaflã aamare. DDe aaceea
ºi zzice SScriptura ccã „„vorbele rrele sstricã oobiceiurile
cele bbune”, ccãci eele îîn ttoatã vvremea aamãrãsc iinimile

noastre, ººi nnu nnumai iinimile nnoastre, cci ººi aale mmultor aaltora, ccâþi
sunt ssub sstãpânirea nnoastrã. DDar sse ccuvine uunui ddomn, eel ccare
este ddomn uuns aal llui DDumnezeu, ssã nnu sse ssmereascã îîn ffaþa
lui DDumnezeu? CCãci aastfel mmãrturiseºte SSfânta SScripturã: „„Cine
se vva îînãlþa ppe ssine sse vva ssmeri, ººi ccine sse vva ssmeri ppe ssine
se vva îînãlþa.” DDe aaceea ººi ddomnul ccare vva ccunoaºte ccã uunul
este DDomnul ccare aa ffãcut ccerul ººi ppãmântul, aacel ddomn ccare
se ssmereºte îînaintea llui DDumnezeu, aacela sse vva îînãlþa.
ªi iiarãºi, aacel ddomn ccare nnu sse vva ssmeri îînaintea llui DDumnezeu,

Dumnezeu îîl vva ssmeri ppe eel. 
Asemenea ººi AAdam, cce ddomnie mmare eera îîn mmâna llui, iiar

apoi cce-aa ffost? CCum ssã nnu ffi ffost ddomnie mmare, ccând HHristos
Dumnezeul nnostru eera îîntotdeauna ccu ddânsul? AAsemenea, ccând
Hristos DDumnezeul nnostru eera ccu ddânsul ººi ttot rraiul îîl ddãduse îîn
mâna llui ººi, oodatã ccu rraiul, ccele 77 hharuri, ccare eerau ººi mmai mmari?
Iar AAdam, ppentru nnesmerenia llui, cce-aa ppierdut mmai îîntâi? AA ppierdut
cã DDumnezeul nnostru ººi-aa îîntors ffaþa ssa dde lla ddânsul, ccu mmânie.
Al ddoilea, cce-aa ppierdut? AA ppierdut ccele 77 hharuri ººi lle-aa lluat
Dumnezeu dde lla ddânsul. AAl ttreilea, cce-aa ppierdut? AA ppierdut hhrana
raiului. PPe AAdam, ppentru nnesmerenia llui, DDumnezeu ll-aa ssmerit
din ddomnia ppe ccare ii-oo ddãduse.

Din îînvãþãturi...
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M
arile rrãzboaie, de care omenirea nu
a dus niciodatã lipsã de-a lungul istoriei
sale, au provocat distrugeri copleºitoare,

suferinþe de nedescris ºi milioane de victime nu
numai printre combatanþi, ci mai ales printre civili.
Numeroase repere simbolice ale creativitãþii umane
au ajuns „victime colaterale” ale înfruntãrilor sãlbatice
dintre ambiþii ºi interese care au sugrumat dialogul
ºi au interzis negocierea ca sã dea glas tunurilor
ºi baionetelor. 

De mult prea multe ori distrugerea sau anihilarea
unor monumente sau realizãri culturale ºi artistice
au fost provocate cu bunã ºtiinþã, cu intenþia
declaratã ºi manifestã de trecere în uitare prin
dispariþie fizicã a unor tezaure spirituale, cu speranþa
deºartã a iconoclaºtilor cã astfel valorile adversarului
vor pieri odatã cu ultimele sale resurse
de rezistenþã. Îngâmfatã ºi prosteascã
speranþã! În ascensiunea sa bombasticã,
generalul Amr Ibn al-As a dat ordin în anul
642 dupã Hristos sã fie arse toate cãrþile
mãreþei biblioteci din Alexandria, mai puþin
lucrãrile lui Aristotel. Lista fãrãdelegilor
comise de cuceritori numai ca sã distrugã
o culturã se întinde peste secole ºi milenii
ca un blestem satanic reluat iar ºi iar
de dictatori, de învingãtori, de adversari
ai speciei umane, de la Gingis Han
la Stalin, Idi Amin sau Pol Pot. 

Prãbuºirea comunismului european la
sfârºitul secolului al XX-lea a stimulat iluzia
unei lumi mai sigure ºi mai paºnice dupã
dispariþia dublei hegemonii din timpul
Rãzboiului Rece. Stãri de fapt confuze
ºi incerte dintr-o mai veche geopoliticã a
confruntãrii au spulberat curând imaginea armoniei
universale, pentru cã numeroase conflicte nu s-au
consumat ºi nici nu ºi-au gãsit o rezolvare de duratã,
ele atârnând ca o permanentã ameninþare deasupra
capetelor tuturor. Dictaturile din America Latinã
ºi din Africa, divizarea Germaniei postbelice ºi
a Coreii, existenþa Chinei continentale comuniste
ºi a Taiwanului komintangist, decolonizarea fãcutã
în pripã fãrã pregãtirea unor structuri autohtone
care sã preia guvernarea noilor þãri independente
au fost sechele ale unor aranjamente neproductive
ºi falimentare. Ciocnirile marilor armate ale statelor
adverse au fost înlocuite în primul rând de tulburãri
locale, lovituri de stat, lupte fratricide ºi conflicte
interne. Rãzboiul dintre Iran ºi Irak, dintre Marea
Britanie ºi Argentina, dintre Irak ºi Kuweit, dintre
Rusia ºi Georgia par a fi fost printre ultimele
episoade clasice. Rãzboiul ordonat, sângeros,
întins ca un giulgiu uriaº peste teritorii ºi popoare,
a fãcut loc conflictelor asimetrice. Asimetria
îºi are rãdãcinile în perspectiva dramatic diferitã
asupra valorii existenþei umane. 

P
e dde oo pparte, instituþii statale, nonstatale,
corporatiste sau interguvernamentale
solicitã, recomandã, apeleazã, cheamã,

se strãduiesc sã aducã în faþa justiþiei suspecþi
(niciodatã învinovãþiþi) de atentate ºi acte antiumane.
Cuvântul de ordine este respectarea drepturilor
omului, în toate condiþiile ºi pentru toate persoanele.
De cealaltã parte, grupãri barbare decapiteazã,
aruncã în aer, bombardeazã ºi terorizeazã în numele
unei autoproclamate misiuni justiþiare. Cum au fost
respectate drepturile omului de care trebuia sã
beneficieze jurnalistul Daniel Pearl, ucis de teroriºtii
din Pakistan? Cât de respectaþi au fost cei peste o
mie cinci sute de navigatori civili executaþi de piraþii
din Somalia? Se poate vorbi de drepturile omului
în cazul militarilor americani uciºi, ale cãror cadavre
au fost târâte pe strãzile din Mogadiscio în 1993,
când se aflau într-o misiune a Naþiunilor Unite
menitã sã punã capãt rãzboiului civil declanºat dupã
prãbuºirea regimului lui Siad Barre? Mãsurarea unor
situaþii deosebit de dramatice cu standarde diferite
dã dimensiunea realã a conflictelor asimetrice. Lupta

marilor armate cu comandouri extremiste este la fel
de improprie ca încercarea de a vâna muºte cu tunul.

Rãzboiul civil, cãþãrat pe loc prioritar în lumea
confruntãrii, a adus ºi o nouã abordare a luptei
armate prin transferarea ei de la scara devastatoare
a infernului mondial la lupte interne între autoritate
ºi opoziþie, între majoritate ºi minoritãþi etnice sau
confesionale. În plus, celulele ilegale paramilitare
antrenate pentru operaþiuni de diversiune, de sabotaj
ºi pentru lupta de gherilã urbanã ºi-au asumat
o mantie justiþiarã ornamentatã cu lozinci ipocrite
motivând teroarea. Efectul a fost sacrificarea
sãracilor, migraþia internã, provocarea unor tensiuni
regionale cãrora comunitatea internaþionalã încã
nu a descoperit cum sã le facã faþã eficient. O reacþie
ezitantã, întârziatã ºi lipsitã de viziune coerentã

a permis dezlãnþuirea unor
atacuri furibunde ale unor
armate clandestine împotriva
celei mai valoroase dar ºi
a celei mai vulnerabile valori
a umanitãþii, cultura. 

Violenþa, în special violenþa
armatã, a dezvoltat îngrozitor
de repede anticultura, asaltul
împotriva reperelor identitare

ale unui adversar
diferit ca
mentalitate, origine
sau confesiune.
Europa a pãrut o
vreme feritã de recrudescenþa unor ciocniri cu mizã
culturalã sau confesionalã, atrasã de procesul
destinderii consfinþit prin Actul final de la Helsinki,
dupã 1 august 1975. Rãzboiul din fosta Iugoslavie
avea sã readucã pe scena continentului nostru, privit
de cei de pe alte tãrâmuri drept un uriaº ºi desuet
muzeu, împodobit cu universitãþi multiseculare,
drame umane ºi manifestãri sãlbatice ale anticulturii.
Duºmani au fost nu numai combatanþii din tabere
diferite, cu tot ceea ce le definea identitatea etnicã,
geograficã ºi confesionalã. Victimele care au suferit
furia dominatorilor au devenit reperele culturale,
iar în primele teatre de rãzboi asimetric ºi atipic
s-au ridicat monumentele din Kosovo. 

S
usþinuþi mmaterial, ppolitic ººi mmilitar de state
islamice puternice, majoritarii albanezi
din provincie au dezlãnþuit marºul funest

al anticulturii prin tentative de ºtergere de pe faþa
Pãmântului a unor simboluri ale identitãþii populaþiei
originare, cum a fost monumentul Gazimeºtan.
Ridicat în 1953 în apropiere de Priºtina, pe colina
ce dominã Câmpia Mierlei, unde regele sârb Lazãr
ºi aliatul sãu, voievodul Þãrii Româneºti, Mircea cel
Bãtrân, s-au luptat cu turcii în 1389, turnul cu aspect
ºi rigoare medievalã a marcat unul dintre momentele
fundamentale ale forþei ºi unitãþii ortodoxiei
creºtine medievale împotriva invaziilor musulmane.
Diversioniºtii albanezi din zilele noastre l-au minat
ca sã-l arunce în aer. Reperul rezistenþei credinþei
a dovedit cã poate depãºi puterea bombelor
artizanale ºi a rãmas înfipt pe colina de la Kosovo
Polije, falnic ca însãºi istoria multisecularã a acelor
locuri. Insuccesul naþionaliºtilor majoritari a alimentat
izbucniri distrugãtoare împotriva altor aºezãminte
creºtine din provincia sârbã. Mai mult de o sutã
zece biserici ºi mãnãstiri creºtine, dintre care
48 de monumente istorice ridicate între secolele
al XIV-lea ºi al XVII-lea, au fost jefuite de odoare,
icoanele au fost arse ºi zidurile dãrâmate. 

Imediat dupã stingerea
conflictului ºi încheierea
campaniei NATO de
bombardamente în 2001,
când am filmat ruinele
unei biserici ortodoxe din
apropierea oraºului Peje
din vestul provinciei, militarii
români din forþa multinaþionalã
KFOR mi-au recomandat sã nu mã apropii. Pânã
ºi ruinele prãbuºite ascundeau capcane care sã-i
omoare pe credincioºii dornici sã oblojeascã frescele
schilodite. 

Potrivit constatãrilor unor observatori internaþionali
independenþi, mutilarea ºi carbonizarea lãcaºurilor
de cult creºtine s-a petrecut în perioada prezenþei
forþelor NATO în provincie, a poliþiei internaþionale
desfãºurate de ONU tocmai pentru menþinerea ordinii
publice ºi pentru limitarea sau anularea actelor de
distrugere a monumentelor istorice. „Teroriºtii din
comandourile albaneze UCK au profanat bisericile
dupã ce NATO a intrat în provincie în iunie 1999.
Multe biserici au fost atacate de mai multe ori ºi totuºi
niciun terorist nu a fost reþinut, ca sã nu mai spunem
cã niciunul nu a ajuns în tribunal. Nu a avut loc
nici mãcar o singurã arestare”. (1)

M
orala ccreºtinã ccere iiertarea
„greºiþilor noºtri” ºi credincioºii
nu au reacþionat. Adversarii

creºtinismului au interpretat toleranþa
interconfesionalã drept slãbiciune ºi
incapacitate de reacþie. Ceea ce a dus la
noi manifestãri ale anticulturii. Aºa-numita
„primãvarã arabã” a debutat în Egipt cu
atacarea, jefuirea ºi incendierea a ºaptezeci
ºi una de biserici creºtine. (2) Poliþia
egipteanã a confirmat moartea a opt sute
de credincioºi ai confesiunii copte ºi rãnirea

a încã patru mii. (3) Murgan Salem al-Gohary, lider
islamist condamnat deja de douã ori pentru instigare
la violenþã, le-a cerut adepþilor sãi sã distrugã Sfinxul
ºi Piramidele. „Toþi musulmanii au obligaþia sã elimine
asemenea idoli, aºa cum am fãcut în Afganistan
cu statuile lui Budha”. (4) Ce pun în loc asemenea
iconoclaºti? O anticulturã care neagã tradiþia
ºi credinþa altora numai pentru cã nu este a lor.
Rezultanta constituie însãºi respingerea entitãþii
ºi autoritãþii statale, a naþiunii în sine. „Identitatea
naþionalã ºi interesul naþional merg în paralel,
pentru cã identitatea se bazeazã în principal pe
cultura care alimenteazã identitatea ºi o aplicã.
Asta e menirea culturii. Civilizaþia îi dã unui
om roluri ºi nu un statut.” (5)

A
nticultura lloveºte ttocmai aacolo unde
statul a eºuat deja, aºa cum este cazul
Afganistanului. Apãrutã ca miliþie de

rezistenþã împotriva ocupaþiei sovietice, miºcarea
studenþilor talibani ultra-religioºi a guvernat þara din
1996 pânã în 2001. Înlãturatã de la putere de coaliþia
multinaþionalã condusã de Statele Unite, ea s-a
transformat dupã 2004 în insurgenþa care s-a nãpustit
asupra indivizilor în dezacord cu regulile stricte
impuse de aceasta ºi a procedat la primele decapitãri
ale unor civili, execuþie sãlbaticã preluatã ulterior
de comandourile Statului Islamic. Dupã cei etichetaþi
ca duºmani a venit rândul monumentelor. În martie
2001, la apogeul regimului taliban, douã statui
masive ale lui Budha, tãiate în munte la 2.500 de
metri altitudine în anul 507 ºi respectiv 554 dupã
Hristos au fost pulverizate de exploziile ordonate
ºi executate de habotnicii fundamentaliºti. Asemenea
zvârcoliri brutale au fost calificate de aºa-numiþii ºi
autointitulaþii musulmani moderaþi drept abuzuri care
nu reprezintã spiritul adevãratei lor credinþe. S-au
delimitat! Dar nu au fãcut nimic. Restul lumii a rãmas
stupefiat ºi a condamnat asemenea aberaþii, ceea
ce nu a diminuat ºi nu a descurajat agresiunea
anticulturii, ba chiar a stimulat-o. 

AAnnttiiccuullttuurraa îînn ccoonnfflliicctteellee aassiimmeettrriiccee
Nicollae MMELINESCU
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U
n aalt cconflict aasimetric provocat de marºul
triumfal al combatanþilor Statului Islamic:
noi descinderi ºi rãzbunãri ale intoleranþilor

în Irak. În iulie anul trecut o explozie a distrus
monumentul funerar din moscheea ºiitã a profetului
Yunus; a urmat asaltul cu buldozere, ciocane
pneumatice ºi bare de oþel împotriva colecþiilor
arheologice de la Muzeul din Mosul. Cuvântul
de ordine: dacã e rãzboi, ºi distrugerile trebuie sã
fie totale! Statul Islamic s-a adresat musulmanilor:
„Aceste statui sunt idoli ai unui popor de acum câteva
secole care s-a rugat altui zeu decât Dumnezeului
nostru. Dumnezeu a zis «v-am trimis vouã un
mesager sã vã arate cã nu existã un alt zeu ºi doar
pe Mine trebuie sã mã slãviþi». Profetul ne-a ordonat
sã înlãturãm asemenea statui ºi relicve, aºa cum
au fãcut urmaºii lui când au venit în urma
lui ºi au cucerit alte þãri”. (6) ªi anticultura
nu s-a oprit, chiar dacã directoarea
UNESCO, Irina Bokova, afirma: „Nu putem
sã rãmânem pasivi. Distrugerea deliberatã
a moºtenirii culturale constituie o crimã
de rãzboi. Îi chem pe toþi liderii politici ºi
religioºi sã ia poziþie ºi sã le aminteascã
tuturor cã nu existã absolut nicio justificare
religioasã pentru distrugerea moºtenirii
culturale a umanitãþii”. (7) Dramatica
înfruntare dintre vocea raþiunii umaniste
ºi extremismul religios pornit sã
remodeleze lumea cu barosul, cu hangerul
ºi cu bomba lasã în urmã ruina unor mari creaþii. 

Intervine aici prãpastia dintre toleranþã ºi
exclusivism. Prelungitul conflict asimetric dintre
forþele guvernamentale din Siria ºi insurgenþa
condusã de Statul Islamic a adus spectrul anihilãrii
ruinelor ºi monumentelor de la Palmira, clasificate
de UNESCO drept parte a unui tezaur artistic de o
valoare universalã remarcabilã. Intenþiile insurgenþilor
în timpul asediului final au fost demascate de
masacrarea a douãzeci ºi trei de familii creºtine
la Amryia pe 15 mai ºi a încã 26 de credincioºi
pe 16 mai în asaltul împotriva localitãþii Tadmur, din
apropierea vestigiilor romane vechi de aproximativ
douã mii de ani. Pãtrunºi în vechile sanctuare,
combatanþii ISIS au omorât 400 de femei ºi copii
ºi au decapitat încã 20 de creºtini chiar în marele
amfiteatru roman. Sub masca credinþei absolute se
ascunde ºi mercantilismul meschin. Insurgenþii au
distrus câteva exponate rare în faþa videocamerelor,
pentru ca apoi sã jefuiascã în tainã colecþiile
comercializate pe piaþa neagrã a artefactelor în
schimbul unor sume uriaºe, datã fiind valoarea
arheologicã a obiectelor astfel sustrase din
patrimoniul local. Acest negoþ clandestin asigurã
finanþarea ofensivelor, antrenarea noilor membri
ai ISIS ºi introducerea ilegalã a unor celule teroriste
în Europa, inclusiv în România. 

D
ecizia UUniunii EEuropene de primire a unor
sinistraþi africani, migranþi ilegali recuperaþi
în largul Mediteranei, reprezintã un gest

de solidaritate care îi creeazã acesteia o imagine
pozitivã de protagonist internaþional proactiv. Dar cine
sunt cei aduºi pe continent, care le sunt convingerile?
Cât de recunoscãtori le sunt salvatorilor lor? Cât
va dura pânã când unii dintre ei vor fi convertiþi
sã muºte mâna întinsã? Câþi sunt combatanþi ISIS

sau Al Qaeda, aparent nefericiþi, gata sã declanºeze
teroarea la ordinul celor care-i comandã ºi îi
îndoctrineazã? Europa oferã nu numai un ajutor
umanitar prin compasiunea sa. Se expune lãsând
o poartã larg deschisã terorismului internaþional. Þãri
ca Slovacia sau Estonia au obiectat faþã de ideea ca
fiecare stat membru al Uniunii sã fie obligat sã preia
un anumit numãr de refugiaþi africani. Premierul
ungar a calificat proiectul drept o idee nebunã, iar
purtãtorul de cuvânt al Guvernului Britanic a afirmat:
„ne vom opune propunerilor Comisiei Europene de
introducere a unei cote obligatorii [de migranþi]”. (8) 

E
ste dde ddatoria gguvernanþilor români sã
trateze iniþiativa Comisiei cu multã atenþie
ºi precauþie, din mai multe motive. Primul ar

fi existenþa în România
a unor comunitãþi
musulmane (parte
tradiþionale)

în expansiune ca numãr
ºi putere financiarã.
Al doilea îl constituie
propaganda jihadistã prin
Internet pentru recrutarea
de noi adepþi, practicã
influentã mai ales în rândul
tinerilor conectaþi permanent
la platformele digitale. ªi, în
fine, lipsa, cel puþin deocamdatã, a unei strategii de
perspectivã care sã regularizeze modul de adaptare
a nou-veniþilor la cultura ºi tradiþiile româneºti ºi nu
invers. O abordare raþionalã ºi motivatã de interesul
naþional în analizarea opþiunii de a-i primi pe cei
2.362 de refugiaþi africani în România ar trebui sã
porneascã de la costurile ºi pericolele pe care le
poate genera o asemenea operaþiune. Nu trebuie sã
se uite faptul cã România ºi-a fãcut pe deplin datoria
faþã de parteneri din Africa, pe parcursul a cel puþin
douã decenii, perioadã în care a primit la studii
aproape ºaizeci de mii de tineri africani, deveniþi
sub îndrumarea dascãlilor universitari români medici,
ingineri, economiºti, pe banii statului român, aºa
comunist cum era la acea vreme. Pentru acest
efort benevol, neimpus de nicio directivã, România
nu a pretins ºi nici nu a avut vreun avantaj.

Evident, reacþia Consiliului European în faþa
dramelor din Mediterana este salutarã, deºi ea
este motivatã ºi de o cascadorie de relaþii publice.
Pe lângã aceasta, þãrile avansate vor sã plaseze
o povarã nouã pe cei din rândul doi al UE. Logic
ºi corect este ca noul val de sinistraþi africani sã fie
preluat, îngrijit ºi asimilat de fostele puteri coloniale:
Marea Britanie, Franþa, Portugalia, Belgia, Italia,
Spania ºi Germania. Nici Statele Unite sau Rusia
nu ar trebui sã fie omise, dat fiind cã în perioada
Rãzboiului Rece fiecare ºi-a întins dominaþia

economicã, politicã ºi militarã pe câte o zonã africanã
bogatã în resurse ºi valoroasã pentru strategia
globalã. Cuceritorii ºi exploratorii revoluþiei industriale
ºi-au împãrþit Africa cu rigla ºi cu compasul în secolul
al XIX-lea ºi cãtre marile lor metropole s-au scurs
bogãþiile ºi forþa de muncã timp de aproape o sutã
de ani. Þãrile amintite au practicat cei trei C pe
continentul negru: comerþ, credinþã, cucerire, ºi tot
ele au lãsat în urma decolonizãrii ambiguitãþi politice,
etnice ºi sociale, permanente surse de discordie ºi
conflict. Era inevitabil ca mai curând sau mai târziu
sã vinã nota de platã. Prima înfãþiºare s-a consumat
în perioada decolonizãrii ºi soluþia a fost neo-
colonizarea ºi plasarea fostelor colonii în noi sfere
de influenþã. Localnici obedienþi faþã de cei care i-au
propulsat în poziþia de pãrinþi ai noilor naþiuni, gen
Siaka Stevens, Mobutu, Kaunda, Kenyata, Boigny,
Machel ºi alþii, s-au gudurat pe lângã guvernele celor
tari (Bokasa îi spunea preºedintelui Franþei „tatã”) ºi
le-au impus propriilor conaþionali un regim de teroare

susþinut prin poliþie politicã, trupe speciale ºi
ºantaj etnic. Acum situaþia este mai dramaticã,
este vorba de mii de indivizi traficaþi ca anima-
lele, disperaþi sã ajungã pe tãrâmul fãgãduinþei
al foºtilor stãpâni care se laudã cu respectarea
drepturilor ºi a demnitãþii umane. Este un test
de umanitarism pe care nu cred cã tocmai
România trebuie sã-l treacã, ci exact cei care
se aflã practic la originile fenomenului migraþiei
ilegale transmediteraneene.

Î
ntr-oo llume îîn ppermanentã mmiºcare,
frãmântatã de noile conflicte asimetrice
cu manifestãri regionale ºi efecte globale,

tratarea migraþiei ilegale, a traficului de
persoane, de droguri ºi de arme, a pirateriei
maritime, a terorismului, presupune studiu ºi
evaluãri realiste, pentru cã, lãsatã sã mãture
civilizaþia iudeo-creºtinã dupã bunul plac,

noua asimetrie a violenþei favorizeazã expansiunea
anticulturii pânã la dimensiuni imposibil de depãºit
de cãtre lumea democraticã conform valorilor ºi
practicilor care o caracterizeazã ºi-i reglementeazã
mersul ºi dezvoltarea. 
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Manole

ªi-aapoi, AAnã-aam ssã tte-nnchid
În ttrupul mmeu cca-nntr-uun zzid
Ca ssã nnu mmã nnãruiesc
La uun cceas dde vvis ddomnesc
Carnea îîn aaltar sse pprinde
Numai ggura tta mmã vvinde
Când sse-nntoarce lla ccopii
Din zzidirile ppustii
ªi aatunci mmã bbate-oo pploaie
Anã, ccã nn-aai ssã mmai vvii.
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Alexandru BBudiºteanu
s-a nãscut în Basarabia,

la 11 august 1928, în satul Cãinari, jud. Tighina, în
perioada interbelicã, fericitã, a României Mari. Istoria
Basarabiei (actuala Republicã Moldova) a fost, de-a
lungul a douã veacuri, zbuciumatã. În 1812, Imperiul
Rus, aflat într-o continuã campanie de cuceriri de
noi teritorii, îºi însuºeºte acest pãmânt românesc,
stãpânindu-l mai bine de 100 de ani, pânã în 1918,
când þinutul revine la patria mamã. În intervalul
1940-1944, Basarabia este pe rând ocupatã de ruºi
ºi eliberatã de armata românã, ca apoi, din nefericire,
la sfârºitul celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial, în
1944, sã fie „transformatã” în Republica Moldova
ºi sã fie pierdutã la „târgul” dintre marile puteri. 

În copilãrie, Alexandru Budiºteanu este profund
marcat de pãrãsirea locului de baºtinã, trãind
ca refugiat, întâi la Alba Iulia ºi apoi la Ploieºti,
ºi devenind, în anii de dupã rãzboi, tânãr student.
Este de menþionat cã, în aceastã perioadã, originea
basarabeanã devine un motiv de suspiciune din
partea autoritãþilor comuniste, românii basarabeni
fiind catalogaþi ca „trãdãtori” care au pãrãsit
„teritoriile sovietice”. (1)

P
rivind ggenealogia d-lui Alexandru
Budiºteanu ºi desfãºurarea evenimentelor
politice ºi istorice, mã gândesc la spusele lui

Einstein cã „Dumnezeu nu joacã zaruri cu Universul”.
Coborând la nivelul înþelegerii lumii noastre cotidiene,
a destinelor, aº îndrãzni, cu modestie, sã adaug:
lasã zarurile în seama muritorilor! Aºa îmi pare viaþa
unora dintre noi, a unor colectivitãþi sau popoare, un
joc în mâna celor care vremelnic conduc destinele
lumii, împãrþind rareori dreptatea ºi mai des suferinþã,
zbucium, dezbinare. Existã totuºi oameni dãruiþi,
talentaþi ºi curajoºi, care îºi croiesc singuri drumul,
reuºind în mod miraculos. Un astfel de exemplu
poate fi considerat tatãl d-lui Alexandru Budiºteanu,
pe numele sãu Zenovie Budiºteanu, ai cãrui strãmoºi,
începând din anul 1729, rãzeºii Vasile, Tudor,
Ioachim, Samoilã, s-au nãscut în satul Cãinari,
unde se naºte ºi Alexandru Budiºteanu. Tot aici,
coincidenþã (?!), se naºte ºi poetul Alexei Mateevici,
autorul sublimului poem „Limba noastrã”. Tatãl
arhitectului urmeazã ºcoala de ofiþeri þariºti de la
Odessa ºi este înnobilat în 1917, având grad de
locotenent, colegii sãi fiind ruºi. Pe linie maternã,
este de observat cã bunicul, de origine rus, puternic
ataºat de soþia sa Olimpiada, româncã, îºi schimbã
numele ºi simþirea, asumându-ºi destinul românesc
ºi îndemnându-ºi fii (unchii lui Alexandru Budiºteanu),
în 1941, sã lupte pe frontul antisovietic, pentru
eliberarea Basarabiei. (2)

Alexandru Budiºteanu, cu aceastã încãrcãturã
de valoare, zestre intelectualã ºi structurã
sufleteascã, parcurge o carierã exemplarã. În martie
1944, marea pribegie a basarabenilor îl duce întâi
la Alba Iulia, apoi la Ploieºti. Cãlãtoria i-a rãmas vie
în amintire, mãrturiseºte dupã atâþia ani arhitectul.
Era calvarul unor oameni amãrâþi, cu condiþii
igienice de neînchipuit, înghesuiþi în vagoane,

între geamantane ºi boccele. Peroanele gãrii Bãlþi
erau încãrcate de bagajele abandonate ale celor
care în disperare se urcaserã în tren salvându-ºi doar
o traistã ºi o sticlã cu apã. În primul loc de refugiu, la
Alba Iulia, a trãit evenimentele de la 23 August 1944,
urmãrind cu groazã avansarea trupelor sovietice
pe teritoriul României ºi situaþia nefericitã a trupelor
româneºti, obligate sã nu se opunã ruºilor care
îi considerau în continuare duºmani. Ruºii au luat
sute de mii de prizonieri din rândul trupelor noastre.
Mulþi nu s-au mai întors. În toamna aceluiaºi an,
Al. Budiºteanu devine elev în clasa a VI-a a Liceului
„Mihai Viteazul”, unde se încadreazã fãrã dificultate.
Urmeazã mutarea la Ploieºti, unde continuã ºcoala

la Liceul „Sf. Petru ºi Pavel”, dezvoltând preocupãri
literare, scriind poezii ºi schiþe. 

La 19 ani, în primãvara anului 1947, la un control
medical de rutinã, este depistat cu tuberculozã
pulmonarã, consecinþã a numeroaselor vicisitudini
ºi a unei alimentaþii deficitare în anii de rãzboi.
Îºi dã totuºi bacalaureatul, dar trebuie sã renunþe
un timp la studiile universitare. În 1948, reia ºcoala
ca student la Institutul de Arhitecturã, dar lupta
cu boala va continua pânã la sfârºitul studiilor.
S-au succedat perioade de reflecþie ºi lecturã,
când îºi fortificã organismul ºi caracterul
de învingãtor, moºtenit de la strãbuni.

În 1955 terminã studiile cu o diplomã în urbanism
ºi calificativul „f.b.” ºi este angajat la Institutul de
Proiectare a Oraºelor, ºeful sãu fiind arh. Cezar
Lãzãrescu. Dupã numai un an, i se propune o
„aspiranturã” în U.R.S.S. ºi, la 12 ani de la plecarea
din Basarabia, traverseazã în sens invers locurile
natale, însoþit de amintiri, întrebãri existenþiale,
fundamentale pentru viitorul care i se deschide. 

T
rebuia ssau nnu ssã aaccepte aceastã
oportunitate, un compromis cu sistemul,
sau sã refuze integrarea în el? Sã se

încadreze în noul mod de viaþã, de gândire, sau sã
adopte o poziþie de oponent? Avea oare vocaþie de
erou? Din cartea domniei sale citatã mai devreme
reproduc: „...am ales varianta acceptãrii sistemului,
fiind în principiu contra lui, dar în practicã l-am
acceptat”. Aceste gânduri concentreazã situaþia
dificilã în care s-au aflat mulþi intelectuali, scriitori,

profesori, oameni de ºtiinþã ºi membri ai Academiei
din acea lungã, prea lungã perioadã, care a fost
imposibila noastrã existenþã contradictorie. Pe de o
parte, dorinþa fireascã a acestor oameni de a împlini
lucrarea la care erau chemaþi prin talent ºi înzestrare
ºi, pe de altã parte, necesitatea de a achita preþul
unui compromis, acumulând aproape zilnic frustrãri.
La Marele Târg, cei amintiþi au avut a plãti facturi,
acesta fiind „Planul Marshall” rezervat Europei
de Rasãrit, intelectualilor ei. 

Dupã un stagiu de 4 ani la Moscova, obþine
diploma de „Candidat în ªtiinþe” (1960), echivalatã
cu titlul de „Doctor arhitect”. Teza Amenajarea
zonelor de curã, odihnã ºi turism în cadrul teritoriului
preorãºenesc, sub îndrumarea profesorului Nicolai
Poliacov, avea sã-i fie de folos ºi mai târziu, în funcþia
de arhitect-ºef al Capitalei (1977-1983). 

Un avantaj în cadrul pregãtirii sale profesionale
era posibilitatea cãlãtoriilor de documentare pe
teritoriul U.R.S.S. Într-una dintre aceste cãlãtorii
ºi-a propus vizitarea Basarabiei ºi Bucovinei. Acest
lucru implica aprobarea din partea autoritãþilor a unui
anumit traseu, cu specificarea oraºelor de interes,
printre care figurau Cernãuþi ºi Chiºinãu. Primeºte
aprobarea, dar fãrã cele douã oraºe moldoveneºti.
Printr-un ºiretlic, combinând legãturile dintre
trenuri, reuºeºte sã facã întreruperea în aceste
oraºe, vizitând locurile atât de dragi lui care
îi fuseserã interzise.

A
lexandru BBudiºteanu ppovesteºte cum
ºi-a lãsat valiza la garã ºi a umblat toatã
ziua prin Cernãuþi, încercând parcã, în

numai câteva ore, sã absoarbã atmosfera oraºului.
Urmãtoarea destinaþie a fost Bãlþi. Dupã 14 ani,
impresiile sunt dureroase. În faþa gãrii îl întâmpinã
o statuie ieºitã din scarã, a lui Lenin, apoi blocuri
noi, banale, pe locul unor clãdiri mai vechi, demolate.
Catedrala Sfinþilor Constantin ºi Elena o gãseºte
la locul ei, dar zãvorâtã cu lacãte. Gardurile dintre
proprietãþi dispãruserã, totul fiind acum proprietatea
statului sovietic. Emoþiile culmineazã la revederea
casei în care a locuit, neîngrijitã ºi abandonatã:
„O rusoaicã grasã iese din casã cu o gãleatã
ºi varsã lãturile în curte!”, îºi aminteºte Budiºteanu.

Urmeazã Chiºinãul rusificat, dupã ocupaþia
destul de recentã. Drumul continuã la Odessa,
în minte cu imaginile proaspãt culese, la care
de atâtea ori visase, acasã, cu dor ºi nostalgie.

La sfârºitul studiilor se întoarce în þarã, cãsãtorit
cu o frumoasã rusoaicã, aºa cum de multe ori se
întâmpla cu cei plecaþi în U.R.S.S. Dar cãsãtoria
nu are ºanse, apãrând diferenþele de mentalitate
ºi culturã, ºi se sfârºeºte cu un divorþ amiabil.

În urmãtorii ani, arhitectul Al. Budiºteanu se
concentreazã pe activitatea profesionalã. Meseria
îl preocupã, în principal specialitatea de arhitect-
urbanist. Aceasta presupune abordarea tuturor
problemelor implicate în realizarea mediului adecvat
unei vieþi civilizate. Ulterior, extinderea acestor
probleme a condus la o nouã disciplinã,
amenajarea teritoriului.

AAlleexxaannddrruu BBuuddiiººtteeaannuu
AArrhhiitteecctt ººii ddiipplloommaatt 
Un ddestin, pprin llumini ººi uumbre

Constanþa VVAIDDA HALIÞÃ

R
ecent, îîntr-oo zzi dde jjoi ((19 mmartie 22015),
în ccadrul îîntâlnirilor nnoastre dde ssuflet
de lla UUniunea AArhitecþilor, lla iiniþiativa

d-nnei ppreºedinte, ddr. aarh. VViorica CCurea, aam aavut
plãcuta ssurprizã ssã mmã rreîntâlnesc ccu pprofesorul
Alexandru BBudiºteanu.

Cu aani îîn uurmã, îîl ggãseam îîn bbiroul ddomniei
sale, îîn ccalitate dde aarhitect-ººef aal CCapitalei,
cu oocazia aavizãrii uunor pproiecte. ªªtiam

cã eera nnevoit ssã þþinã ccumpãna îîn mmulte
momente ddificile, ccreate dde iinadecvarea
directivelor ppersonale aale cconducãtorului
statului lla nnevoile rreale aale ooraºului,
la oocrotirea ppatrimomiului aarhitectural ssau cchiar
la rrespectarea nnormelor dde uurbanism îîn vvigoare.

Aduc aaminte ccateva ddate ddin eevoluþia
personalitãþii ssale cca oom aal bbreslei
ºi cca rremarcabilã pprezenþã îîn cculturã.
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C
a sspecialist îîn ddomeniu, în 1964, în fruntea
unei delegaþii de arhitecþi, prezintã în
Statele Unite „Expoziþia de arhitecturã

ºi urbanism din România”. Continuând acest
drum profesional, atât în þarã cât ºi în strãinãtate,
Al. Budiºteanu este ales în 1965 în funcþia de prim-
vicepreºedinte al Comisiei O.N.U. pentru Locuinþe,
Construcþii ºi Urbanism, la New York, ºi preºedinte
al aceleiaºi comisii, în 1966, la Geneva. Aceastã
poziþie reprezentativã, dupã cum recunoaºte însuºi
dl. arhitect, presupune un dosar corespunzãtor,
o pregãtire ideologicã ºi calitatea de membru
de partid. Este deficitar la capitolul stare civilã, dar,
printr-un concurs fericit de împrejurãri, o cunoaºte
pe cea care-i va deveni a doua soþie, în vara anului
1967, ºi astfel pleacã împreunã la New York.

Apreciat pentru calitãþile ºi cunoºtinþele temeinice
în domeniu, în 1971 este promovat ºef al Secþiei
de Asistenþã Tehnicã pentru Africa ºi America Latinã,
unde oferã asistenþã din partea PNUD þãrilor în curs
de dezvoltare.

La încheierea contractului la ONU, s-a produs
ºi despãrþirea de a doua soþie, doamna Budiºteanu
hotãrând sã rãmânã în Statele Unite. Bineînþeles,
la întoarcerea în þarã, i se reproºeazã „trãdarea”
soþiei lui, în discuþii dure cu autoritãþile.

Readaptarea la condiþiile din þarã nu i-a ridicat
probleme majore, reluând în fapt activitatea
profesionalã de arhitect, întreruptã câþiva ani. Astfel,
în 1973 îl întâlnim ºef al Secþiei de Sistematizare
ºi apoi ºef al Centrului Naþional de Sistematizare,
Locuinþe ºi Gospodãrie Comunalã (I.S.L.G.C.). 

Cutremurul din 1977 are consecinþe nu numai
în soarta oraºului, dar ºi în destinul arhitectului
Alexandru Budiºteanu. Dãrâmarea multor clãdiri
îi creeazã ocazia lui Ceauºescu sã-ºi concretizeze
viziunea sa megalomanicã, de restructurare a
oraºului ºi de realizare a unui mare centru politico-
administrativ, pe mãsura puterii ºi imaginii sale de
mare conducãtor. Astfel se declanºeazã o operaþie
brutalã, de amputare a unor zone mari ºi valoroase
ale Bucureºtiului, ignorându-se prevederile legale
de pânã atunci din domeniul sistematizãrii ºi cele
privind conservarea obiectivelor cu valoare istoricã
ºi arhitecturalã.

La un moment dat, poziþia de arhitect-ºef al
oraºului fiind vacantã, arhitectul Budiºteanu este
desemnat pentru a o ocupa. A îndeplinit funcþia
timp de 6 ani, într-o perioadã, pentru noi toþi,
grea ºi dureroasã, cu mari îndoieli ºi frãmântãri.

R
evenind lla iistoria ooraºului, în perioada
1958-69, timp în care prof. arh. Horia Maicu
a fost arhitect-ºef, s-a elaborat la Institutul

„Proiect Bucureºti” o schiþã de sistematizare a
Capitalei, pe baza unor documentãri serioase, cu o
viziune modernã de urbanism. Schiþa nu a cãpãtat
caracter de lege, în timp adãugându-se ºi alte studii
acesteia. Perioada corespunde cu schimbarea
conducerii partidului, prin moartea lui Gheorghiu-Dej
ºi înscãunarea lui Ceauºescu. Acesta din urmã nu
dorea sã preia iniþiativele predecesorului, considerând
cã totul începe cu el. Nici alte studii de sistematizare,
elaborate mai înainte, nu au avut o soartã mai bunã.

În aceste împrejurãri, activitatea arhitectului
Budiºteanu a stat sub obligaþia respectãrii gândirii
conducãtorului. S-a organizat un concurs pentru
elaborarea unui proiect grandios pentru un Centru
Civic, cuprinzând Casa Poporului, în care se
regãseau grupate, ºi astfel uºor de controlat,
Comitetul Central al P.C.R., Sediul Marii Adunãri
Naþionale, al Guvernului ºi Cabinetele 1 ºi 2.
Acest ansamblu urma sã ocupe o poziþie
dominantã în oraº, în punctul cel mai vizibil,
pe înãlþimea Dealului Arsenalului (Uranus).

Arhitectul Alexandru Budiºteanu, în calitate
de ºef al Secþiei de Arhitecturã ºi Sistematizare
al C.P.M.B., rãspundea de elaborarea ºi realizarea
proiectelor de construcþii ºi urbanism, a avizelor
ºi autorizaþiilor de construcþie. 

Tot dânsul coordona ºi activitatea Institutului
„Proiect Bucureºti” în domeniul sistematizãrii ºi
era vicepreºedinte al Consiliului Tehnico-Economic
al C.P.M.B.

Rãspunderea era mare ºi tensiunea în care se
lucra, pe mãsurã. Realizarea obiectivelor depindea
inevitabil de abilitatea ºi modalitatea de prezentare în
faþa „Tovarãºului”, precum ºi de susþinerea unor alte
propuneri, evitând pe cât posibil indicaþiile aberante
ºi distructive. Prezentarea proiectelor se fãcea de
obicei pe machete, cea pe planuri fiind dificil de
înþeles pentru Ceauºescu. Reacþiile lui, fie critice,
fie acceptãri cu modificãri, erau consemnate
pe loc de cãtre un funcþionar ºi apoi transmise
în aºa-numitele „Note de Cancelarie”, care deveneau
lege, chiar dacã contraveneau reglementãrilor
în vigoare sau „indicaþiilor” emise anterior.

În tot acest timp, arhitectul Budiºteanu a avut
ºi o activitate universitarã,
fiind conferenþiar în cadrul
Institutului de Arhitecturã
„Ion Mincu”.

În 1983, încheindu-ºi
activitatea în Primãria
Capitalei, revine la I.S.L.G.C.
ºi ocupã ulterior funcþia de
ºef al Centrului Naþional de
Sistematizare, instituþie care
se ocupa cu sistematizarea

zonelor rurale. Nici în
aceastã calitate nu
a avut o viaþã uºoarã,
imixtiunile conducãtorului continuând sã fie nocive,
acum la nivel naþional. Se preconiza regruparea
satelor mai importante în „centre economice ºi
sociale urbane”, cele fãrã ºanse de dezvoltare
urmând sã fie desfiinþate, demolate, eliberându-se
în felul acesta teritorii care ar fi putut fi redate
agriculturii. Se asigura astfel un „nivel ridicat”
locuinþelor populaþiei rurale, mutatã în blocuri-
dormitor. Situaþia i-a creat noi prilejuri de confruntãri,
pe plan profesional, cu conducerea de partid
ºi obligaþia sã facã din nou un „joc dublu”, dupã
cum se exprimã domnia sa.

Î
n þþãrile eeuropene, cu tradiþie democraticã,
intervenþia discreþionarã în viaþa unei populaþii
numeroase, transformarea, cu profunde

implicaþii sociale, a mediului tradiþional rural, au
produs o puternicã reacþie, concretizatã în miºcarea
de protest „Operation Villages Roumains”. Într-o
cãlãtorie de documentare, un important ziarist al
televiziunii germane a venit în România, dorind sã
vadã la faþa locului zonele afectate de acest proiect,
în special cele locuite de maghiari ºi saºi, deoarece
au existat opinii cã, prin interventia preconizatã,
conducerea þãrii urmãreºte destrãmarea comunitãþilor
de etnici germani ºi maghiari. Arhitectul Budiºteanu
a fost desemnat sã însoþeascã acest ziarist prin
þarã. Era într-o situaþie dificilã, dorind sã transmitã
informaþii corecte, evitând în acelaºi timp un scandal.
Vizita urma sã se încheie cu o emisiune la
televiziunea germanã la care, din prudenþã,
Alexandru  Budiºteanu nu a participat. 

Astfel, ºirul evenimentelor ºi întâmplãrilor din viaþa
arhitectului se apropie de decembrie 1989. Centrul
Naþional de Sistematizare se desfiinþeazã ºi, odatã
cu el, monstruosul proiect de sistematizare a satelor
este abandonat.

În evenimentele acelui sfârºit de an, Alexandru
Budiºteanu se regãseºte prin convingerile sale,
punându-ºi însã problema credibilitãþii în faþa

opiniei publice, având în vedere calitatea
sa de fost funcþionar important al regimului care
cãzuse. ªi-a asumat gradul de participare la luarea
unor mãsuri în problemele pe care le-a gestionat.
A dat un exemplu neechivoc, renunþând la funcþiile
avute ºi continând sã-ºi îndeplineascã datoria
în calitate de arhitect urbanist, în aparatul tehnic,
de unde se ºi pensioneazã în 1996.

Reluând analiza activitãþilor sale în viaþa socialã,
cartea Sub patru regimuri pe toate continentele
consacrã un capitol întreg obârºiei autorului: Eu ºi
Basarabia. De-a lungul întregii sale vieþi ºi pânã în
ziua de azi, legãtura cu Basarabia apare permanent
în acþiunile, gândurile ºi intervenþile sale. Eforturile
sale i-au adus, în anul 2000, titlul de Doctor Honoris
Causa al Universitãþii „Alecu Russo” din Bãlþi.
Tot în Bãlþi s-a aprobat, la propunerea domniei sale,
înfiinþarea unui premiu cu numele sãu, oferit anual
premianþilor de onoare ai Liceului „Ion Creangã”. 

Nu închei aceste rânduri fãrã a menþiona
cã a avut de-a lungul vieþii preocupãri literare
ºi publicistice, lucrãri de istorie ºi genealogie,
de studiere a limbilor strãine, în special engleza,
domenii în care i-au fost conferite medalii ºi titluri (3).

În viaþa fiecãruia dintre noi se pot identifica zone
luminoase ºi altele mai greu de judecat. Arhitectul
Budiºteanu nu ascunde acest lucru. Acceptarea
unor funcþii în ierarhia funcþionarilor de rang înalt
l-a pus în situaþii dificile, poate chiar periculoase,
în preajma cuplului prezidenþial. De multe ori,
este nevoit sã calce peste principiile ºi idealurile
sale sau sã încerce cu diplomaþie sã ocoleascã
dispoziþii aberante. Are în acest sens ºi succese,
de exemplu, salvând de la demolare Bisericile
Sf. Gheorghe Nou ºi Sf. Elefterie Vechi sau
izbutind mutarea statuii soldatului sovietic
din Piaþa Victoriei pe ªoseaua Kiseleff,
pe un amplasament discret. 

D
esigur, uunii sspun ccã nnu eeste ssuficient
ºi cã în calitatea sa de arhitect-ºef
al oraºului ar fi putut face mai mult,

s-ar fi putut opune cu mai mult curaj unor acþiuni
iniþiate de Ceauºescu. Budiºteanu însuºi îºi pune
aceastã problemã, întrebându-se retoric dacã,

alegând compromisul, „condiþie convenabilã în cadrul
regimului comunist”, îºi poate justifica unele poziþii
ºi continuã: „Poþi sã spui cã ai realizat opere de
valoare, dar, câtã vreme te supuneai rigorilor cenzurii
ºi regimului, nu poþi sã pretinzi cã ai fost în acelaºi
timp ºi un rezistent”. 

Mãrturisirile arhitectului Alexandru Budiºteanu
în cartea sa îi prilejuiesc prof. dr. Radu Ciuceanu
sã afirme, în prefaþã, cã aceastã operã
„testamentarã” a autorului ar fi ocazia provocãrii
unui „tsunami” în societate, prin imitarea exemplului
dat, spre folosul rostirii adevãrului.

Evident, numeroasele activitãþi ale arh. Alexandru
Budiºteanu sunt expresia unei puternice personalitãþi.
O fire comunicativã, prietenoasã, un exemplu de
dedicaþie ºi energie pe care nu am vãzut-o obositã
sau biruitã de scepticism sau slãbiciuni. Este
realizatorul prin vocaþie al multor punþi de legãturã,
cooperare ºi înþelegere între noi.

Note
1. „Cetãþenii sovietici originari din Basarabia

ºi Bucovina de Nord trebuie sã se prezinte în faþa
Comisiei Aliate de Control a Aplicãrii Armistiþiului,
în vederea repatrierii în Uniunea Sovieticã.”,
vezi A. Budiºteanu, Sub patru regimuri pe toate
continentele, Institutul Naþional pentru Studiul
Totalitarismului, Bucureºti, 2014, p. 140. În
componenþa Comisiei nu era nici picior de aliat,
erau numai sovietici. Scopul întrevederii era
întoarcerea celor investigaþi în Uniunea Sovieticã.
Aceasta însemna în general deportarea în Siberia.

2. „Iatã cum realitãþile apartenenþei etnice
se pot transforma radical sub imperiul realitãþilor
geopolitice, adesea implacabile, schimbându-þi
neamul din care faci parte, dar obligându-te, totuºi,
sã aparþii unui neam...”, op. cit., p. 39.

3. Lista meritelor, titlurilor, decoraþiilor,
în op. cit., pp. 454-455.
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S-aa nnãscut lla 227 mmai 11945, îîn ssatul MMihailovca, rraionul CCimiºlia. AAbsolvent
al ªªcolii PPedagogice ddin CCãlãraºi ((1963) ººi aal IInstitutului dde AArte „„Gavril
Musicescu” ddin CChiºinãu, FFacultatea DDirijat CCoral ((1970). AArtist EEmerit aal

Republicii MMoldova, CCavaler aal OOrdinului dde
Onoare, CCetãþean dde OOnoare aal ccomunei BBieºti-
Orhei. DDebutul ssãu aartistic sse pproduce îîncã ddin
anii dde sstudenþie, cca ddirijor dde ccor. AA ccondus
mai mmulte ccolective ccorale, îînsã iinima ººi ssufletul
ºi lle ddãruieºte îîn sspecial CCorului dde ccopii „„Trison”
din CChiºinãu ººi CCorului mmixt „„Semãnãtorii” ddin
satul BBieºti, rraionul OOrhei. PPe pparcursul aactivitãþii
a ccontribuit lla oorganizarea ººi ddesfãºurarea
concursurilor ººi ffestivalurilor ccorale îîn ccalitate
de mmembru, ddar ººi dde ppreºedinte aal jjuriului, dde
asemenea, dde ddirijor pprincipal aal ccorurilor uunite.
Activeazã îîn ccomponenþa ddiverselor cconsilii dde
atestare aa pprofesorilor ººi dde ssusþinere aa ggradelor
didactice îîn ddomeniul eeducaþiei eestetice aa ccopiilor.
Este mmembru ffondator aal UUniunii MMuzicienilor ddin
Moldova, aautor aa ddouã cculegeri ffolclorice, Melodiiii
folcloriice ºi Scriiptura eeternelor ccântãrii, semneazã

în ccalitate dde aautor ddouã ffonomanuale ppentru ssusþinerea
activitãþii pprofesorilor dde eeducaþie mmuzicalã ººi aa ddirijorilor
formaþiilor ccorale: Dragã-mmii eeste þþara mmea (firma „„Melodia”,

Moscova, 11989) ººi Avem oo rrezzervã dde ssuflet (firma
„Music MMaster”, 22003), dde aasemenea, eeste aautorul
altor ttrei ddiscuri: Doriitã-ii llumea dde ffrumos, ddouã eediþii
înregistrate ccu mmembrii SStudioului VVocal „„Vedeta” dde
la LLiceul „„Spiru HHaret”, ººi aal ttreilea, iintitulat Lumiinii dde ssuflete ººii ddãruiire,
înregistrat ccu mmembrii CCoralei „„Semãnãtorii” ddin BBieºti, OOrhei –– ttoate aapãrute
la „„Music MMaster” ((2005-22007). EEste aautorul dde pproiect ººi ssemneazã ccoloana
sonorã aa aalbumului aactriþei NNinela CCaranfil Dorul iinfiiniituluii ddiin nnoii. Împreunã
cu LLaboratorul dde CCreaþie „„AVE GGrigore VVieru”, ccondus dde aactriþa CClaudia
Pãtrânac, îînregistreazã CCD-uul ÎÎntre ccliipa mmea ººii aa tta, iiar ccu „„Semãnãtorii”
ºi CCorala „„Pastorala” ddin FFocºani, RRomânia, îînregistreazã CCD-uul Cântece
pastorale. Colaboreazã ccu OOrchestrele SSimfonice dde lla RRadio ººi TTeleviziune,
Filarmonica NNaþionalã „„Serghei LLunchevici”, TTeatrul dde OOperã ººi BBalet „„Maria
Bieºu”, OOrchestra dde mmuzicã ppopularã „„Folclor”, OOrchestra TTeatrului NNaþional
„Mihai EEminescu”. DDevine aambasador aal cculturii nnaþionale ººi ddesfãºoarã ccu
„Trison” ººi „„Semãnãtorii” ppeste 330 dde tturnee ppeste hhotarele rrepublicii: FFranþa,
Bulgaria, GGermania, RRomânia, RRusia, BBelarus ºº.a. DDeþine ccirca 1100 dde ppremii
ºi ddiplome dde llaureat lla ddiverse cconcursuri ººi ffestivaluri.

UUnn aammbbaassaaddoorr aall ccuullttuurriiii::
ªªtteeffaann CCaarraannffiill

Raia RROGAC

Anul 2015 este unul semnificativ pentru artistul
emerit, dirijorul de cor ªtefan Caranfil. ªapte decenii
de viaþã se împletesc cu cele aproape cinci decenii
ale colectivului „Semãnãtorii”. De e ploaie, de e vânt,
zãpadã sau soare torid, de douã  ori pe sãptãmânã
face naveta în satul Bieºti, raionul Orhei, ºi nu
e simplu deloc, dacã þinem cont cã deplasarea
o face mai mult cu maºini de ocazie. 

Domnule Caranfil, când ºi cum a început aceastã
minunatã relaþie artisticã ºi de suflet? Nu cred cã aþi
fost repartizat în mod obligatoriu la Bieºti pe trei ani,
aºa cum se practica pe timpuri cu pedagogii, inginerii,
chiar ºi cu ziariºtii.

Activitatea am început-o în anul 1962, ca profesor
de muzicã ºi dirijor de cor la ºcoala din satul
Micleuºeni, Nisporeni, fiind încã elev la ªcoala
Pedagogicã din Cãlãraºi. Apoi
a urmat dirijatul la Nisporeni,
Dubãsarii-Vechi, Corul de bãieþi de
la Palatul Republican al Pionierilor
ºi Elevilor, Studioul Coral de
Copii al Comitetului de Stat pentru
Televiziune ºi Radiodifuziune
din Moldova, Corul de copii
„Trison” de la ªcoala Medie
Nr. 32 din Chiºinãu, Studioul Vocal
de la Liceul Teoretic „Spiru Haret”
º.a. În timp, s-au adunat în suflet
frumoase amintiri, cred cã ºi foºtii
mei discipoli simt acelaºi lucru,
dovadã sunt succesele, care mai greu se uitã. 

În legãturã cu relaþia mea cu „Semãnãtorii”
din satul Bieºti, Orhei, pot spune cã a pornit de
la o întâmplare. Fiind student la Conservatorul de
Stat „Gavril Musicescu” din Chiºinãu, mi s-a propus
sã pregãtesc colectivul pentru un festival raional.
De la acest debut, colaborarea noastrã s-a extins
pe durata a 46 de ani. Foarte repede, graþie
popularitãþi ºi realizãrilor obþinute, colectivul a
primit titlul de Cor Popular (model), devenind
pe parcurs laureat ºi premiant la multiple concursuri
ºi festivaluri raionale, republicane ºi internaþionale.
În paralel, reuºeam sã dirijez ºi unele coruri de copii
din diverse localitãþi, inclusiv din Chiºinãu.

Prin „Semãnãtorii” aþi consolidat un colectiv artistic
cu un bogat repertoriu autentic. Cum aþi reuºiþi sã
adunaþi perlele folclorice ºi sã le daþi viaþã veºnicã,
pentru cã ºtiu cã aveþi mai multe înregistrãri?

Dacã e sã ne referim doar la repertoriul actual al
Corului „Semãnãtorii”, el cuprinde peste 50 de creaþii
corale, de-a lungul anilor însã putem vorbi chiar de
sute de cântece, cu preponderenþã populare, unele
absolut inedite, interpretate doar de corul nostru.
Am început sã mã preocup de folclor încã din anii
’70, când activam ºi la Casa Republicanã de Creaþie
Popularã, în secþia de folclor, unde am ºi publicat o
culegere de melodii populare. Membrii corului sunt
persoane de diferite profesii: profesori, în frunte

cu directorul liceului, educatori, lucrãtori medicali,
membri APL, în frunte cu primarul, agricultori ºi
comercianþi din cele douã sate ale comunei Bieºti –
Slobozia-Hodoraja ºi Cigoreni, din ultimul este ºi
preotul cu soþia, mai vin ºi unii sãteni din Chiperceni.
De exemplu, Maria Cojocari vine permanent la
repetiþii, parcurgând cei câþiva kilometri de cele
mai multe ori pe jos.

E adevãrat cã formaþia „Semãnãtorii” a luat
naºtere la iniþiativa profesoarei Vlas, mama actualului
primar? Cei doi fii ai familiei au preluat ºtafeta
artisticã ºi pedagogicã de
la pãrinþi, ambii profesori,
ambii cântã cu vocea, dar
ºi la instrumente muzicale.

Am preluat corul de la învãþãtoarea Feodora Vlas
care, plãcându-i foarte mult sã cânte, a creat acest
colectiv. De fapt, toþi membri familiei Vlas sunt
pasionaþi de cântec. Aceastã frumoasã tradiþie este
caracteristicã ºi pentru alte familii din comuna Bieºti.

ªtiu cã în aceastã lungã perioadã de activitate
s-au schimbat mai mulþi primari, pe vremuri
preºedinþi de colhozuri. În ce mãsurã depinde
evoluþia colectivului de conducãtorului localitãþii?

Aº zice cã nu depinde de dispoziþia conducãtorilor,
ci de nivelul intelectual ºi cultural al fiecãrui membru
în parte. Noi am avut noroc de conducãtori care au
þinut la valorile spirituale, la tradiþii ºi permanent au
susþinut acest nucleu de culturã. Mulþi dintre aceºti
conducãtori ai satului au fost ºi membri ai colectivului
coral, bunãoarã, Ioachim Cucu, Simion Grosu,
Nicolae Voinov, Tudor Marinici, Sergiu Plãmãdealã,
Igor Veveriþã, Sergiu Olaru.

Aþi avut ocazia sã faceþi multe turnee peste
hotare, atât cu „Semãnãtorii”, cât ºi cu „Trison”.
Care dintre aceste cãlãtorii v-au lãsat cele mai
de neuitat impresii?

Am avut onoarea, dar ºi responsabilitatea
sã reprezint arta coralã, cultura noastrã naþionalã,
atât la vest, cât ºi la est, în þãri ca Germania,
România, Bulgaria, Rusia, Belarus, Ucraina, Italia

º.a. Am participat la un ºir de concursuri ºi festivaluri
internaþionale din oraºele Sfântul Gheorghe, Buzãu,
Vaslui din România, Varna din Bulgaria, Minsk din
Belarus, Kiev din Ucraina, de unde ne-am întors de
fiecare datã cu premii. Aceste turnee ne-au prilejuit
relaþii culturale de prietenie cu diverse colective
corale ºi organizaþii, pe care le menþinem pânã în
prezent, cum ar fi Corala „Pastorala” din Focºani,
corul Asociaþiei Culturale „Gavriil Gãlinescu” din
Piatra-Neamþ, cu Asociaþia ProBasarabia ºi Bucovina
„Vasile Voloh” din Brãila, Asociaþia moldovenilor

din Berlin, Liceul Teologic din Paris etc.

Ce colaborãri memorabile aþi avut pe parcursul
activitãþii cu „Semãnãtorii” ºi „Trison”? Ultimul
l-aþi condus mai bine de un sfert de veac.

Cu „Semãnãtorii” am participat la toate
concursurile ºi festivalurile republicane ºi raionale
de gen, am evoluat pe cele mai prestigioase scene:
Palatul Naþional „Nicolae Sulac”, Filarmonica
Naþionalã „Serghei Lunchevici”, Sala cu Orgã,
Teatrul de Varã, Palatul Minoritãþilor, Palatul
Sindicatelor. Am participat la un ºir de concerte
televizate ºi emisiuni radiofonice. Am lansat cu
„Semãnãtorii” ºi douã CD-uri – Lumini de suflete
ºi dãruire, iar al doilea a fost cu Formaþia coralã
„Pastorala” din Focºani, România, în cadrul
Proiectului cultural comun „Diversitatea culturalã
la est ºi vest de Prut”.

Deoarece întotdeauna vocile minunate ale
copiilor mi-au încãlzit sufletul, nu este de mirare cã
am reuºit pe parcursul a mai bine de 25 de ani sã
dirijez ºi Corul „Trison” de la Liceul Teoretic „Iulia
Hasdeu” din Chiºinãu. ªi cu ei am reuºit sã lansãm
un CD, pe care l-am intitulat Avem o rezervã de
suflet. Pe lângã participarea la concursuri ºi festivaluri
naþionale ºi internaþionale, de unde veneam cu
titlul de laureaþi, am mai participat la multe concerte
jubiliare, serate de creaþie ale multor personalitãþi,
în special din domeniul literaturii, culturii ºi artelor:
Eugen Doga, Gheorghe Mustea, Teodor Zgureanu,
Veronica Garºtea, Grigore Vieru, Ion Druþã, Iulian
Filip, Nicolae Glib, Ion Dascãl, Ninela Caranfil,
Claudia Pãtrânac, Eugen Mamot, Victor Creangã
º.a. Am realizat proiecte comune, concerte ºi
înregistrãri cu interpreþii Ion Aldea-Teodorovici,
Anastasia Lazariuc, Ion Suruceanu, Alexandru
Lozanciuc, Valentina Cojocaru, Vitalie Dani º.a.
Am colaborat cu Orchestrele Simfonice ale Radioului
ºi Televiziunii Naþionale, a Filarmonicii Naþionale
„Serghei Lunchevici”, a Teatrului Naþional de Operã
ºi Balet „Maria Bieºu”, Orchestra Teatrului Naþional
„Mihai Eminescu”, Orchestra Popularã „Folclor” etc.,
etc. Au fost înregistrate peste 150 de cântece pentru
fondul muzical al Radioului ºi Televiziunii Naþionale.
Cu membrii Studioului Vocal de la Liceul „Spiru
Haret” am lansat douã CD-uri, cu un titlu comun
Doritã-i lumea de frumos.
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Din lunga listã a spectacolelor, care
vi s-a întipãrit cel mai bine în memorie?

La o ochire retrospectivã, amintirile
sunt multe ºi frumoase, însã de neuitat
sunt cele legate de Concertul din Sala
Palatului Cantacuzino din Bucureºti,
cu prilejul aniversãrii a 80 de ani de
la urcarea pe tron a Regelui Mihai I, în
prezenþa Majestãþii Sale ºi a Principesei
Margareta, spectacolele Corului „Trison”
în Catedrala Notre Dame de Paris ºi
în Catedrala din Berlin, spectacolul
Diligenþa cu pãpuºi în Sala Palatului
din Bucureºti, alãturi de cunoscutul
menestrel interpret Tudor Gheorghe,
concertele din Sala de Concerte a Radioului Naþional din Bucureºti ºi din Sala
de Concerte din Varna. Dar parcã poþi sã le enumeri pe toate?!...

Aþi primit titlul de Cetãþean de Onoare al Bieºtilor ºi un locuºor unde v-aþi
construit o cãsuþã de varã. Marele Rebreanu menþiona în Jurnal cã din toate
onorurile de care s-a bucurat, cea mai dragã i-a fost cea de Cetãþean de Onoare.

Am fost onorat cu mai multe titluri, însã este adevãrat cã cel mai aproape
sufletului este cel de Cetãþean de Onoare al comunei Bieºti.

Ambianþa de acasã, ca sã spun aºa, vã este prielnicã, pentru activitatea

artisticã, soþia Claudia este actriþã, conducãtoare de studio artistic,
sora Ninela este Artistã a Poporului, fiicele vã sunt pasionate
de artele plastice…

În activitatea artisticã conteazã foarte mult inspiraþia, dar ºi pe
cine ai alãturi. Eu am fost mereu inspirat ºi susþinut de cãtre Claudia
Pãtrânac-Caranfil, soþia mea, care de multe ori la diverse activitãþi
era pe post de moderatoare sau de regizor de spectacol. Cu sora
Ninela Caranfil am realizat împreunã mai multe proiecte. Cât de
încãrcat de emoþie pentru noi ºi spectatori a fost spectacolul Întru
Tine Doamne ne Rugãm, cu participarea Corului „Trison”, care s-a
desfãºurat la Teatrul Naþional „Mihai Eminrescu”!... Acest spectacol
a fost prezentat ºi la Iaºi. La douã CD-uri de-ale Ninelei Caranfil am
semnat coloana sonorã. Unul cu versuri din marii poeþi români despre
limba noastrã, þara noastrã, credinþa noastrã, intitulat Dorul infinitului
din noi, altul cu psalmi ºi muzicã sacrã, care se numeºte Rugã.

Fiicele, ambele picteazã. Cãtãlina a absolvit Academia de Arte din Timiºoara, iar
Gabriela este licenþiatã a Academiei de Arte din Iaºi. În prezent sunt în Germania.

Aveþi un frumos destin împlinit, ce ar fi sã vã mai doriþi?
Mi-aº dori s-o iau de la început, cu speranþa cã voi reuºi sã fac mai multe

lucruri, dar tot legate de domeniul artistic.

Vã mulþumesc mult pentru interviu ºi vã doresc sãnãtate, pentru cã se zice
cã-i mai bunã decât toate, inspiraþie ºi succese pe toate planurile. 

D
e ccând ccu ddomniile
fanariote
înstãpânite prin

Þara Româneascã ºi Moldova
dupã datul sorþii (ºi din voia
Porþii), s-au perindat pe la
noi puzderie de grecotei

sosiþi de prin Fanarul din Constantinopol, urmaþi de
o întreagã liotã de fãcãtori de nimic, grãbiþi cu toþii
sã se chiverniseascã pe lângã purtãtorul de turban
princiar care, neºtiind o boabã de grai românesc,
îºi aducea cu el armate de secretari ºtiutori de carte,
cu precãdere franþuzi, dar ºi strângãtori de biruri,
dintre aceia care ne înþelegeau limba mãcar atât
cât sã fie în stare sã dea porunci norodului sã umple
mai repede visteria curþii cea cu lighioane nesãtule,
cã oricând dinspre mãritul sultan putea sã se abatã
ºuier de sabie, mazilire, apoi venea alt înscãunat,
alte biruri, alte plocoane care sã pardoseascã
drumul spre domnie de la Poartã pân’ la moºie...

Cã se vor fi trãdat între ei pe capete trimiºii
Porþii din dorinþa de a le veni mai degrabã rândul
la îmbogãþire, nu-i greu de bãnuit. Rude, rude,
dar galbenii-s mai aproape de suflet!

Douã trunchiuri domnitoare în care clocoteau,
pe de o parte, sevele pãmântului ºi ale sufletului
românesc (Brâncovenii) ºi cele mai fierbinþi încã ale
Bizanþului (Cantacuzinii), au dezvoltat, dupã martirajul
din 1714 al lui Constantin Brâncoveanu ºi al fiilor sãi,
încrengãturi în care s-au tot semnat cu sânge pagini
de istorie româneascã ferecate în aur, carte, arte,
credinþã creºtinã, arhitecturã, inginerie, ºtiinþã.

Dacã bãrbaþii erau de regulã ocupaþi cu trebile
domniei neapãrat aducãtoare de aur (nu cred sã-ºi fi
bãtut capul sã transforme râvnitul metal în lingouri ºi
sã-l doseascã asemenea trepãduºilor din dregãtoriile
contemporane nouã), femeile se cam plictiseau de
moarte între gherghef, petreceri, ospeþe, baluri, bârfe,
agonisire de zestre în aºteptarea vârstei mãritiºului
(pânã în douãzeci de ani o fatã era musai sã ajungã
la casa ei!), a maternitãþii, a amurgului…

Dar nu despre viaþa la curtea vremelnicilor
domnitori fanarioþi de pe la noi vom aminti acum,
ci despre o doamnã domniþã cantacuzinã al cãrei
timp al fiinþãrii pe pãmânt s-a împletit cu al nostru.

S
e nnumea IIoana CCantacuzino. Venise pe
lume în acelaºi an cu poetul Poemelor
Luminii (1895) ºi se înãlþase în 1930 spre

cerul luminii ca prima femeie pilot din România,
deþinãtoarea brevetului cu nr. 1.

Nu era o aventurierã cãutãtoare de senzaþii
tari. Studiase în strãinãtate ºi obþinuse diploma de
inginer a Universitãþii Politehnice din Brandemburg.

Revenitã în þarã, deschide împreunã cu fratele
sãu, inginerul pilot Mircea (Miky) Cantacuzino, prima
ºcoalã civilã de pilotaj din România, devenitã ªcoala
de Pilotaj „Mircea Cantacuzino”, a cãrei conducere

o preia dupã dispariþia în 1930 într-un accident aviatic
a fratelui sãu.

O întreagã pleiadã de tinere femei visau sã devinã
regine ale aerului. Ceea ce pãrea un moft devenea
o chestiune de mare responsabilitate. Acrobaþia
aerianã femininã ceda locul „Escadrilei Albe”, corpul
de infirmiere aeriene, ceea ce presupunea temeinice
cunoºtinþe medicale pe lângã un bun antrenament de
zbor. Rãzboiul al Doilea Mondial începea a-ºi zãngãni
înfundat armele.

Convenþia
de la Geneva
din 11 mai 1934
privind soarta
rãniþilor în rândul
combatanþilor
pe câmpurile
de luptã (care
câmpuri, cã
Marele Rãzboi
se încheiase doar
în 1918?!) avea
sã fie ratificatã
ºi de România.
În aceste condiþii,
ºcoala de pilotaj a prinþesei Ioana Cantacuzino
a format între 1934 ºi 1936 un contingent de femei
aviatoare de mare performanþã, care vor constitui
escadrila sanitarã cu misiuni umanitare pe toatã
durata rãzboiului, îndeplinind misiuni extrem de
periculoase în apropierea frontului, pentru salvarea a
sute de grav rãniþi în luptã. ªi-a fost septembrie 1938.
Pentru cinci tinere cu brevet al ªcolii de Pilotaj din
România, poºta avea sã aducã un plic cu menþiunea
„Confidenþial”. Era ordinul de chemare la manevrele
militare de la Galaþi, întãrit cu o notã care nu admitea
nerespectarea: „Cine nu se prezintã în termen de
24 de ore va fi pedepsit cu închisoare”. Acestea erau
prinþesa Marina ªtirbey-Brâncoveanu, Nadia Russo,
Irina Burnaia, Maria Drãgescu ºi Virginia Duþescu.

ª
i-aa ffost aacel „„Ostaºi, vvã oordon: ttreceþi PPrutul!”
ºi, de la prima orã a rãzboiului, Ecadrila
Albã a primit ordinul de a zbura spre front.

Comandant – aviator Traian Demetrescu (nu Tradem
poetul!), piloþi – Nadia Russo, Maria Drãgescu,
Virginia Thomas.

Dar Ioana Cantacuzino ce mai fãcea?
Odatã cu începerea rãzboiului, ºcoala i-a fost

desfiinþatã ºi toþi cei trecuþi prin ea trimiºi pe front.
În urma unui diferend cu Mareºalul Ion Antonescu,

ea ajunge în lagãrul de la Târgu-Jiu. Eliberatã în
1942, îºi gãseºte locuinþa din Bucureºti bombardatã.
Se retrage la Cãlimãneºti, locul copilãriei sale,
sperând sã-ºi afle liniºtea. Este întâmpinatã
cu suspiciune de locuitori, fostul paznic al
vilei pãrinteºti, un Bobâncã foarte „vigilent”,

o trateazã de spioanã nazistã. Dupã instaurarea
dictaturii proletariatului, vila ei este naþionalizatã
ºi i se dã numele „victorios” de „Vila 23 August”.
Ioanei i se îngãduie sã ocupe o cãmãruþã. Ca sã
supravieþuiascã, îºi vinde la târgul sãptãmânal de
la Râmnicu-Vâlcea din lucrurile dragi moºtenite de
la pãrinþi (tatãl sãu, inginerul Gheorghe Cantacuzino,
lucrase cu Anghel Saligny la construirea cãilor ferate
Ploieºti-Sinaia-Predeal, Buzãu-Mãrãºeºti, respectiv,

cea de pe Valea Oltului, în 1887). Trec
cu privirea peste o scrisoare trimisã
de ea rudelor din capitalã, în care le
povesteºte acestora cu umor amar
cã într-o zi de târg n-a reuºit sã vândã
nimic ºi cã „un isteþ mi-a subtilizat
din buzunar þigãrile ºi 40.000 de lei”.
(Era inflaþie pe atunci!)

Se terminã rãzboiul. Începe cumplita
luptã pentru existenþã a prinþesei cãreia
noua orânduire îi refuzã pânã ºi un
post de femeie de serviciu la o bazã
de tratament din staþiune. Se zbate între
singurãtate ºi sãrãcie. Hoþii au avut
grijã sã-i fure tot ce se putea lua din
locuinþa ei. Era în anul 1947. În 1948,

aceºtia au fost depistaþi. Bunurile furate – niciodatã.
Un cancer îi devasteazã stomacul. Înþelegând cã nu
mai are mult de îndurat, îl întreabã seninã pe medicul
care-o consulta: „Cât mai dureazã, ca sã ºtiu cum îmi
drãmuiesc ultimii bani. Ar cam trebui sã se hotãrascã
ºi boala ºi sã n-o mai lungeascã atât…”

ª
i bboala aa… llungit-oo ca pentru o ultimã umilire
pânã în iarna anului 1951. Tot pe atunci, în
þara devenitã o imensã închisoare se punea

capãt ºi teribilului „Experiment Piteºti” – cumplita
metodã de exterminare fizicã ºi moralã a „duºmanilor
poporului care unelteau împotriva ordinii sociale”
ca un vifor de Siberii.

Ioana Cantacuzino – prima femeie cu brevet
de pilot din România – se muta sub lutul îngheþat
din marginea cimitirului din Cãlimãneºti.

Nu pentru multã vreme. Cimitirul a fost strãmutat,
iar peste mormintele celor de care nimeni nu se mai
ocupa, a trecut plugul (dupã modelul celor din þara cu
steag roºu), spre a reda pãmântul culturilor agricole.

Vrednici, hoþii au fost ºi de data aceasta la
datorie, furând crucea de marmurã neagrã a Ioanei
Cantacuzino, ºtergându-i numele ºi încrustând
în carnea rãbdãtoare a pietrei un altul.

Sã spunem cumva un vanitas vanitatis?
Nu! Ioana Cantacuzino a trãit la înãlþime!
Precum albatrosul exilat pe pãmânt, ea a

fost împiedicatã la mers, printre semenii meschini
ºi schimonosiþi de urã ºi de spaime de tot felul,
dintr-un timp bezmetic, doar de aripile sufletului sãu. 

PPrriinnþþeessaa IIooaannaa CCaannttaaccuuzziinnoo,, 
îînnttrree cceerr ººii ppããmmâânntt

Paulla RROMANESCU
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N
ãscutã îîn 222 iianuarie 11912 în localitatea
Studina, judeþul Romanaþi, poeta Yvonne
Rossignon a decedat la Roma în 15

ianuarie 2000. Era originarã din Oltenia, dintr-o
familie de administratori ai domeniilor Brãtianu,
tatãl francez, mama olteancã. ªcoala primarã
o face probabil în particular, în familie, deoarece în
documentele ºcolare ale comunei Studina nu apar
date despre studiile ei primare sau despre familie
(informaþie primitã de la oficialitãþile comunei, deºi
e un lucru foarte ciudat). Gimnaziul ºi studiile liceale
le urmeazã la Sibiu, la Liceul „Domniþa Ileana”, iar
studiile superioare la Cluj, în perioada 1933-1938,
fiind absolventã a Facultãþii de Filosofie, Litere
ºi Istorie a Universitãþii clujene, numitã pe atunci
Universitatea „Regele Ferdinand I”, azi Universitatea
„Babeº-Bolyai”.

În Registrul matricol al studenþilor înscriºi
în anul 1931/1932, la poziþia 524 apare numele
Rossignon Yvona, an I, specialitatea principalã
Francezã, secundarã Italianã, Românã, numãrul
matricol 2145, judeþul naºterii Romanaþi, religia
Ortodoxã, naþionalitatea Românã, cetãþenia
Românã, locuinþa în Cluj, str. Moþilor nr. 72,
semneazã Yvonne Rossignon. În anul urmãtor,
1932/1933, întâlnim numele tinerei în Registrul
studenþilor de la Facultatea de Litere ºi Filosofie
la poziþia 536. Datele sunt aceleaºi, numele este
scris corect de data aceasta, numãrul matricol
e acelaºi, semnãtura olografã, dar tânãra
apare în anul III, deºi nu era decât de un an
la Universitatea din Cluj. Faptul acesta ne duce
la alte documente, conform cãrora Yvonne
Rossignon a achitat în 2 iunie 1933, cu chitanþa
numãrul 2032, o taxã de 50 lei pentru un
examen parþial, iar în 7 iunie, cu chitanþa
numãrul 2691, altã taxã pentru un examen parþial,
ca în 8 iunie 1933 sã achite trei chitanþe a câte
50 de lei pentru alte examene parþiale, cu numerele
de chitanþã 2836, 2837 ºi 2838. În felul acesta s-ar
explica prezenþa ei în anul III, deoarece credem cã
ºi-a luat cu brio examenele. Presupunem cã avea
bursã, din moment ce toþi ceilalþi plãteau câte 100
de lei pentru astfel de examene, iar Yvonne doar 50.
Cunoscãtoare a limbii franceze din familie, Yvonne
Rossignon vorbea cursiv ºi italiana, ajungând dupã
rãzboi sã lucreze într-o mare editurã din Roma. 

D
ebutul YYvonnei RRossignon are loc în revista
Abecedar, de la Turda, în 1933, cu poezia
Pan, aºezatã sub semnul panismului

blagian, frecvent întâlnit în epocã. În acelaºi an
publicã traducerea lucrãrii lui G. Marcucci, Apostolatul
educativ al lui Giovanni Cena, Cluj, 1933, ºi continuã
colaborarea la revista Abecedar, iar apoi la Pagini
literare. La absolvirea facultãþii obþine o bursã de
studii în Italia, unde va trãi pânã la sfârºitul vieþii.
În ultimele cinci decenii locuieºte la Roma, cãsãtoritã
fiind cu un domn Menchinelli, cu care avea trei bãieþi.
Yvonne rãmâne vãduvã (în timpul celui de-Al Doilea
Rãzboi Mondial probabil), iar în 1951 Monica
Lovinescu o întâlneºte la Roma. Iatã ce mãrturiseºte
aceasta: „Când am cunoscut-o la Roma în 1951
ºi am locuit câteva zile, împreunã cu Adriana
Georgescu, la ea, în via Lisbona, îºi spunea Vecchia
Madre, cu ironie ºi mândrie în acelaºi timp. Am fost
izbitã de înfãþiºarea ei de statuie. Bine înfiptã în
pãmânt, masivã cu graþie, Yvonne era de o vitalitate
atât de nebunã încât nu-ºi petrecea doar ziua lucrând
din greu sã-ºi þinã familia, dar îºi îngãduia – în timpul
liber – sã se ia la trântã cu Dumnezeu, cu care
ducea discuþii aprinse reproºându-i Rãul de pe acest
pãmânt.” (Monica Lovinescu, „Diagonale: Yvonne
Rossignon”, în România literarã, nr. 4, 2000, ediþia
on-line.) Datele referitoare la existenþa ei sunt destul
de lacunare, dar opera pe care ne-a lãsat-o este
substanþialã, meritând o editare, chiar postumã, în
limba românã, dar ºi o traducere a volumului publicat
în italianã. Unele mãrturii mai scot la ivealã secvenþe
interesante: „În ciuda numelui ºi originii ei franceze,
Yvonne Rossignon era olteancã sadea. Pãrinþii

ei se ocupau de moºiile Brãtienilor. Din copilãria ei
ºtiu prea puþin (cu amintirile Yvonne era cam avarã).
Îmi povestea succint cum o zbughea deseori de
acasã ºi dispãrea la o ºatrã þigãneascã sau alta.
Tatãl ei – îl adora – o bãtea metodic în fiecare luni
pentru ce avea sã facã de-a lungul sãptãmânii ºi
pentru toate «minciunile» pe care le va spune. Fireºte
cã Yvonne nu minþea. Imagina doar, neacordând
faptului real un statut superior celui închipuit sau
visat, dimpotrivã. Poeta de mai târziu îºi fãcea
gamele ºi primea cu inimã uºoarã pedeapsa
necuvenitã” (Monica Lovinescu, idem).

Î
n uunele aarticole ddin ppresa ccontemporanã scrisã
ori în cea on-line se menþioneazã cã poeta
Yvonne Rossignon ar fi publicat în revistele

Viaþa literarã, Pagini
literare ºi Braºovul literar
ºi artistic. Este cert cã în
Pagini literare, coordonatã
de Teodor Murãºanu,
poeta a publicat nu mai
puþin de 61 de poeme, pe
care le-am identificat pânã
acum, plus cele din 1933
apãrute în revista
Abecedar. Yvonne
Rossignon a publicat
în revista Abecedar (care
a apãrut iniþial la Brad
apoi la Turda, îngrijitã de
Emil Giurgiuca ºi George
Boldea) încã din data de
9 noiembrie 1933, dupã
ce ºi-a început studiile
la Cluj. E posibil ca aceste

poeme sã fie primele publicate de tânãra poetã, iar
Pan sã constituie debutul ei la Abecedar. Viaþa
literarã apãrea prin 1926, pe când autoarea noastrã
ar fi avut 14 ani, dar pe atunci locuia în Studina,
judeþul Romanaþi, ori în Sibiu, dacã începuse deja
studiile liceale, ceea ce este puþin probabil. Concluzia
care se desprinde este cã Yvonne Rossignon nu a
debutat în revista Viaþa literarã. Am descoperit doar
douã poezii ulterioare acestei date în Braºovul literar
ºi artistic, colecþia fiind incompletã la B.C.U „Lucian
Blaga” din Cluj-Napoca, iar acestea sunt Ploaie ºi
Pãdure (apãrute în iunie 1934, respectiv, august 1934).

Avea deja numãrul de poezii suficiente unui volum
de debut, pe care nu l-a publicat niciodatã în þarã, a
rãmas doar în paginile revistelor vremii, cuprinzând
peste 60 de poeme de o frumuseþe aparte în lirica
femininã a perioadei interbelice, comparabilã doar
cu a Magdei Isanos. Volumul de debut îl va publica
în Italia, în 1943. Interesant este faptul cã în
paginile Abecedarului (an I, nr. 49-52, 1934, p. 4.),
N. Caranica semneazã o poezie intitulatã Marinã,
cu dedicaþia: Pentru Y. Rossignon. Captivaþi
de frumuseþea ei, o redãm integral: Mai þii minte,
scumpa mea,/ Marea, peisagiu antic,/ Ce frumos
se logodea/ Cu portretul tãu romantic?// Pãsãri
fâlfâiau pe-aproape/ Semne albe, flori ovale,/ Hãt
în larg creºteau din ape,/ Peste valuri, catedrale.//
Pãsãri mari þipau metalic,/ Mã-ntristau atunci zefirii/
ªi-aº fi vrut delfini sã-ncalic/ Pentru zãrile iubirii.//
Pe când harfele tãcerii/ Cum alunecau eolic,/
Îndulcind secretul serii/ Fãrã seamãn melancolic!//
Numai spuma sburãtoare/ A scrâºnit în salt
amarnic,/ Frãmântându-ºi în splendoare/
Diamantul ei zadarnic...

În perioada aceea, astfel de declaraþii nu se
fãceau publice, dacã nu erau secondate de puternice
sentimente ºi de intenþii onorabile, pe care credem
cã le nutrea pentru frumoasa olteancã ºi N. Caranica.
Ce l-o fi îndepãrtat de sensibila ºi inteligenta
Yvonne nu ºtim, dar amândoi au luat calea exilului
în momentul venirii comuniºtilor la putere. (Florin
Manolescu, Enciclopedia exilului românesc,
Ed. Compania, Bucureºti, 2003, pp. 40-41, 117-119)

Poemele publicate de Yvonne Rossignon în
revista Abecedar, începând cu toamna lui 1933,

posibil anul în care ºi-a
început studenþia la Cluj, sunt
urmãtoarele: Pan, nr. 26-28,
1933; Mâinile, nr. 31-32,
1933; Colindã, nr. 36-40,
1934; Narcis, nr. 36-40, 1934;
Litanie, nr. 36-40, 1934; Paºi,
nr. 36-40, 1934; Paradis pierdut, nr. 41-44, 1934;
Curtea cu donjoane, nr. 41-44, 1934; Denie,
nr. 49-52, 1934.

Dupã acestea urmeazã multe alte poeme
publicate în revista Pagini literare de la Turda,
care n-au fost niciodatã adunate într-un volum, poeta
debutând la Milano, în limba italianã, în 1943, cu
La vendemmia di Pan, volum pe care l-am tradus
ºi este la tipar. (Trei poeme, inclusiv cel care-i dã
titlul, sunt reproduse la pagina urmãtoare, n.red.)

P
ornim dde lla ppremisa ccã YYvonne RRossignon
a debutat în Abecedar, aºa cum am
descoperit, ºi nu în perioada liceului fãcut la

Sibiu; prin urmare, poezia debutului este cea intitulatã
Pan, publicatã în revista turdeanã alãturi de alþi autori
lirici, cum ar fi C.I. Anderco (Revenire), M. Beniuc
(Da capo), Lyda Carmy (Apus). Acest debut este
uºor tributar liricii blagiene, ca de altfel întreaga
creaþie a poetei. Mitul zeului Pan, cântãreþul, revigorat
ºi original, prezent aici, este o formã de ars poetica,
unde cântecul nu poate fi întrerupt, în pofida
opreliºtilor care apar, a timpului, a uitãrii: Naiul era
plin de muºchi ºi de þãrânã;/ Buzele lui Pan nu mai
ºtiau sã cânte./ Iedere-i crescuserã cãtuºi pe mânã/
ªi-i înlãnþuiserã picioarele frânte.// Peste umeri
toamna-l dãruise, greu, cu struguri/ Albi; strugurii
erau pletele lui Pan./ Un mãceº îi mai aprinse muguri/
Roºii ca mãtãnii coapte, de mãrgean.// Pan stãtea cu
fruntea grea în lut./ I se-ngemãnau din ochi izvoare;/
Nimfele îºi alintau în ele coapsele. Tãcut,/ Pan
le asculta: credea cã-s cãprioare.// ªi cãtuºele de
iederã cântau foºnit./ Iezii tresãreau cu nãri înfiorate,/
Tropoteau mãrunt pe trupul lui blãnit, / Fiindcã Pan
ºi-amestecase trupul cu þãrâna./ Seara, caprele
veneau cu uger greu de lapte./ Pan îºi adâncea, cãuº
albastru, mâna/ ªi-ºi vãrsa pe buzele prea coapte/
Laptele din care iezii au supt./ Stelele creºteau în
ºipotele lui/ Flori de nufãr; cântec de luminã rupt,/
Pentru Pan cel singur, cerului.// Naiul era plin de
muºchi ºi de þãrânã./ Nici pãdurile nu mai ºtiau sã
cânte,/ Ochii zeului se adânceau, fântânã/ ªi din ei
porneau izvoare frânte// Sã înveþe oamenii sã cânte.

Se observã de pe acum temele, motivele ºi
simbolurile poetice care anunþã forþa viitoarei poete.
Imaginea vizualã este deosebit de plasticã, uºor
cinematograficã, cromaticã ºi auditivã. Universul
teluric (sugerat de o diversitate lexicalã, aparþinând
aceluiaºi câmp semantic: muºchi, þãrânã, iederã,
mãceº, struguri, lut, izvoare, ºipote, flori de nufãr,
iezi, cãprioare, pãduri, fântânã etc.) este guvernat
de zeul Pan, iar fiinþele care îl însoþeau sunt destinate
perpetuãrii frumuseþii lumii prin cântec. Naiul sãu
fermecãtor are puteri magice, poeta suprapunând
miturile universale ale diverselor divinitãþi. Fiecare
dintre elementele teluricului este un simbol liric
original, prezentat dintr-o perspectivã femininã.
Lexicul aparþine universului rural, cu elementele
sacre ale miturilor (zeul, Pan, nimfele, naiul,
stelele), aduse cu sine din zona Romanaþilor, de la
Studina, unde poeta a copilãrit, prin locuri încãrcate
de legendã. Ulterior, aceste motive lirice devin
predominante, se dezvoltã armonios în toatã creaþia
liricã a Yvonnei Rossignon. Structura poeziei este
atipicã: începe cu trei catrene, urmate de o strofã
alcãtuitã din opt versuri, apoi un alt catren, ca sã
se încheie cu un monostih. Ideea poeticã nu face
concesii structurii versurilor, ci se deruleazã firesc,
fãrã nicio urmã de constrângere, spre deosebire
de ceilalþi autori de pe aceeaºi paginã, pentru care
structura compoziþionalã primeazã. Frumuseþea
alcãtuirii poemului în vers alb conferã originalitate
creaþiei, ritmul sãu interior condensând pulsaþiile
naturii în momentul regenerãrii vegetale.

PPooeettaa YYvvoonnnnee RRoossssiiggnnoonn,,
uunn ccâânntteecc ddee lluummiinnãã ffrrâânntt

Marria VVAIDDA

Portret îîn llut, dde IIon VVlasiu
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Î
n aalte ppoeme, tema predominantã este credinþa,
dar poeta are cu Dumnezeu o relaþie de tip
confratern; îl atenþioneazã, îl ceartã uneori,

precum psalmiºtii din vechime, dar necontenit îl
înconjoarã cu dragoste. Prometeicã sau arghezianã,
atitudinea eului liric nu lasã loc îndoielii, dar este
mereu înconjuratã ºi marcatã de dorinþa ºi dorul
morþii, a contopirii cu divinitatea, act care se
realizeazã – în viziunea poetei – numai prin moarte.
„Lirica Yvonnei Rossignon corespunde unei
armonizãri depline a substratului ideatic tradiþionalist
cu formele moderne de exprimare ale mesajului
poetic” (Nae Antonescu). Dorul de moarte eminescian
apare frecvent în poemele Yvonnei Rossignon,
ca o consecinþã a împlinirii cosmice, precum
în poemele Rugãciune, Psalm, Psalm pentru
schimbarea la faþã, Mãrturie, Pãdure, Dimineaþã
în grãdinã, Cãutarea sorii sale, Cântec pentru
o fetiþã moartã, Oltenie, Vãcar etc.

„Yvonne Rossignon se odihneºte acum
într-un cimitir din Roma. Mai rãmâne sã-i facem
loc ºi în literatura românã” (Monica Lovinescu).

O sscrisoare aa YYvonnei RRossignon
Domnule Murãºanu,
Mi s-ar pãrea lipsit de delicateþe sã vin sã

încerc o uºurare în nenorocirea care v-a lovit. Sunt
cu tot sufletul lângã D-voastrã ºi nu m-a durut mai
puþin, cred, vestea pe care am primit-o la sanatoriu
la o jumãtate de orã dupã ce plecaseþi la Turda
cu fetiþa. O s-o aveþi totdeauna aproape. Trebuie
numai sã vã obiºnuiþi s-o vedeþi. N-are sã mai
fie o fetiþã. Poate are sã fie ghiocel, poate pãpãdie,
poate lumânãricã. O floare micã ºi crudã, aºa
cum a fost ea. E ºi asta o continuare; ºi cea mai
minunatã. Se potriveºte aºa bine copiilor. Când
s-or lua zãpezile vin sã v-o caut. Am s-o ghicesc
ºi-am sã v-o dau. Am mai dat odatã unei femei
sãrace sufletul fetiþei ei; era o fetiþã plãpândã ºi
rãsfrântã spre adâncuri: s-a fãcut stânjenel. ªi mama
ei a cunoscut-o ºi-aºa. Pe urmã s-a înecat, ca sã fie
mai aproape de inima stânjenelului. Uite, þi-aº cere
ceva. Nu mai fi trist. Dimineaþa poþi vedea cu alþi ochi
trecerile acestea. Le poþi înþelege mai bine. ªi dacã
ai avea curaj, te-ai putea bucura de ele. Nouã,
celor de pãmânt, ne stã mai bine în pãmânt; când

ne ridicãm din moartea noastrã suntem mai frumoºi
ºi mai aproape de Dumnezeu. Nu te-ai gândit
niciodatã la moarte? E aºa minunatã! E rãdãcina
vieþii. Eu îmi simt mai limpede moartea decât viaþa.
Le purtãm în noi pe amândouã.

Uneori moartea vrea altã viaþã; ºi-atunci pune
degetul pe tic-tacul inimii ºi... ºi vorbesc prostii.
Iartã-mã. Aº vrea sã vã pot face sã uitaþi mãcar cât
închizi ochii ºi-þi opreºti sufletul c-a murit. Aº vrea
sã topesc zãpada ca s-o gãsim mai repede. Fiindcã
tot o s-o gãsim. Timpul copiilor urcã aºa repede
în lujeri! Lor li-e mai drag soarele decât întunerecul;
ºi vin sã se joace cu iarba ºi sã se oglindeascã
în ochii mieilor. O s-o gãsim.

Pentru revistã cred cã e deplasat sã mai trimet
ceva, acum. În orice caz, fiindcã poate e nevoie ºi
„acum”, îþi trimet douã poeme ºi un cântec visat în
seara în care m-am întors de la sanatoriu. Când am
vãzut-o pe Doina. Eu am ºtiut c-are sã moarã. ªi-am
plâns înaintea voastrã. Avea în ochi desprinderea de
lut; ºi-n înclinarea frunþii avea ceva de lujer ofilit. Voi

nu vedeaþi
cã moare?
Iertaþi-mã.
Eu înþeleg
altfel
moartea.
Mi-e mai
fricã de
viaþã decât
de moarte.
Când se
face vreme
bunã,
vin sã

v-o gãsesc pe Doina. ªi, pânã atunci, rãmân cu toate
gândurile ºi prietenia lângã D-voastrã. 

Yvonne Rossignon (Cluj, 7.III.1935)

S
crisoarea aa ffost ddatã ppublicitãþii în anul
2006, e „redactatã pe trei pagini ºi jumãtate,
2 file A5, scrisã cu cernealã verde pe hârtie

albã.” (Ileana Ghemeº, Teodor Murãºanu,
Corespondenþã, Ed. Aeternitas, Alba Iulia, 2006,
pp. 289-290.) Din misivã aflãm cã Yvonne Rossignon
era bolnavã în primãvara lui 1935 ºi se trata (probabil

de plãmâni) în sanatoriu, unde primea ºi vizitele unor
prieteni, printre care se numãra ºi redactorul revistei
Pagini literare, Teodor Murãºanu, de la Turda. Aflând
de moartea fetiþei lui Murãºanu, Yvonne îi scrie
un mesaj de condoleanþe insolit, care devine un soi
de poem, dezvãluind un mod poetic de a privi lumea,
dar ºi de a-ºi încuraja prietenii, un fel insolit de a
se raporta la viaþã ºi la moarte. Mai târziu, va publica
poemul intitulat Cântec pentru o fetiþã moartã, în
Pagini literare, an I, nr. 11, 1935, p. 576, cu referire
directã la fiica decedatã a lui Teodor Murãºanu.

Cu certitudine, poeta, deºi bolnavã, nutrea
compasiune faþã de oamenii aflaþi în necaz, avea
cultul prieteniei, dorind sã-i încurajeze pe cei care
sufereau, un suflet caritabil ºi blând, o fire generoasã
care mãrturiseºte: „mi-e mai fricã de viaþã decât de
moarte”. A trãit totuºi 87 de ani, dacã datele pe care
le deþinem din memoriile Monicãi Lovinescu sunt
corecte. O cãlãtorie la Roma ar fi necesarã pentru
stabilirea adevãrului, dar ºi pentru a descoperi
volumul de poezii publicate în Italia în perioada
întunecatului deceniu. Deocamdatã, suntem
fericiþi cã am scos din colbul ºi mucegaiul arhivelor
frumoasele perle literare semnate de poeta Yvonne
Rossignon, al cãrei nume figureazã printre scriitorii
de primã mãrime ai exilului românesc.

A
trecut ddeja uun ssecol de la naºterea sa,
iar noi vom descoperi, poate, ºi alte lucrãri
publicate în limba italianã de cãtre poeta

Yvonne Rossignon, olteanca din Romanaþi care avea
nume franþuzesc ºi a trãit în Italia. Meritã aºezatã
în istoria literaturii române la loc de cinste, deoarece
opera pe care ne-a lãsat-o moºtenire este deosebit
de valoroasã ºi, de asemenea, pentru cã s-a
afirmat într-o revistã care apãrea la Turda, editatã
de profesorul Teodor Murãºanu, chiar ºi în anii
retrocedãrii Ardealului, pânã în 1943.

Rolul de spiritus rector al profesorului Teodor
Murãºanu nu poate fi pus la îndoialã, deoarece
în deceniul apariþiei Paginilor literare (1933-1943),
Turda a devenit ºi ea capitalã culturalã a României.
Pentru deceniul al patrulea, I. Hangiu inventariazã,
în Dicþionarul presei literare româneºti 1790-1990
(ediþia din 1996), 94 de publicaþii literare transilvane,
dintre care 33 apãreau la Cluj sau la Turda. 

Culesul bbãtrânului PPan

Nu mmai vvede bbãtrânul PPan,
nu mmai vvede.
Dar aauzul ssãu sstã ttreaz:
un ffâlfâit dde aaripi, 
un ppâlc dde ffrunze 
uscate. BBãtrânul PPan îînþelege 
cã ssufletul aarborilor sse dduce. 
Mirosul aaspru ººi ssupãrãtorul pparfum aal cceþii
þese ppânza eei pprintre rramuri.
Mirosul ddulce ººi oodoarea ssângelui
peste uurmele ccerbilor.  
Sunetul ccornului ssapã oo vvale 
profundã ººi llargã  
în aaer ººi-ll rrãsfoieºte rrãcoros. 
Bãtrânul PPan îînþelege ccã mmoartea 
a ttrecut ppe aaici, pprin aapropiere. 
Nu mmai vvede nnimic, bbãtrânul PPan.
Sfârºit ee cculesul ppe ddealurile ssale. 
Dar îîn llãuntrul ppieptului cceva îîi aatârnã, 
ceva cca uun mmãr, cca uun cciorchine, ggreu.
Bãtrânul PPan ººtie ccã ttristeþea ssa 
este mmaturã. ªªi aaºteaptã. 
De ddeparte sse aaude zzvonul 
corului cculegãtorilor. ªªi îîn nnoapte ddã gglas 
abia uun cclinchet dde ccupe,
jos îîn vvale pprintre îînalte ccoloane 
ardente: nnoul ppat nnupþial. 
El aaºteaptã. DDar nnimeni, 
nimeni nnu vvine ssã-ii aaducã oo ccupã. 
Buzele-ii ssunt uuscate, aare uun ggust 
amar, cca oo ssãrãturã 
în ggurã, llacrimi, llacrimi…
Nu mmai vvede bbãtrânul PPan, 
nu vvede llinþoliul ccandid, uuºor 
ca lluciul eestival dde llunã ppe ccoline. 

Povârniºul ssãu mmiroase aa cclopote 
de ggheaþã: aapã cce sse pprãvale 
printre mmunþi. 
Bãtrânul PPan aaºteaptã. 
I-ee ssete. ÎÎnãuntrul ppieptului cceva
îi aatârnã cca uun mmãr, 
ca uun cciorchine, ggreu. 
Tristeþe vveche. DDar cculegãtorii? DDeparte
în ppiept sscotoceºte oo mmânã 
ca ppeste ccorzile uunei hharpe
cãutând ssunete pprofunde, aalese.
În ppieptu-ii sscotoceºte oo mmânã. 
Apoi pprintre ddegete rrigide þþâºneºte 
cu ddulceaþã 
mustul ddin aacel ffruct cce aatârnã
ºi-ll ssimte îîn ppiept. 
E ddulce îîn aanul aacesta ssângele
viilor –– ggândea –– ee ddulce… 
ªi bbeat dde bbucurie aadormi
bãtrânul PPan. BBeat dde ssine.
Sub ttrunchiul uunui mmesteacãn 
rãtãceau ddegetele vvântului. 
Dar PPan nnu mmai aaude ccântecul ffunebru. 
Se sscurserã uultimele ppicãturi 
de llacrimi ppe cchip,
de llacrimi ppe mmâini…

Plimbare

Uºor rridicã ssomnul mmeu dde ppe ffrunte
mâinile ttale uuitate;
uºor cca îîntretãierea uumbrelor 
unei vvegetaþii ccenuºii, îîntunecoase
ce uumple aaerul dde ssub ppãdure.
Târât pprintre ppietre
ropotul oopac aal ffricii, 

dar mmirosul eei nnu ddevine ttransparent 
ca aaerul pprin aaer.
Ramuri mmoduleazã ccu ssunete sseara. 
Flautele vvãilor 
cu fflautele cculmilor sse ttopesc ººi îîmpreunã 
se rrevarsã îîn mmine ccare ssunt oo vvâltoare 
printre mmãreþe ººi uuimite ppovârniºuri. 
Ca ººi ffrica mmã rrisipesc 
ºi aaº vvrea ssã uumplu ccu mmine aaerul 
pentru cca ttu ssã mmã rrespiri.

Spaimã

În ppiept ssimt oo ttresãrire, 
o ccurgere dde rrãdãcini, 
Cum aaº vvrea, ccum aaº vvrea ssã mmã oopresc!
Degetele ssã mmi lle aafund îîn ppãmântul 
moale, ssã llas ssã sse sscurgã 
de ppe oobrazul ttânãr aal ffructelor 
care sse vvor ccolora, ssângele mmeu.
Sã-mmi ttrec mmâna pprintre ppletele 
dese ººi uumede aale uunei ddomniºoare 
care ººi lle uusucã ººi ccu ppleoape dde ttrandafiri 
sã-mmi sspun mmie îînsãmi: 
sunt aaici, pperenã. 
ªi ccând îîn zzbor sse vva ddesprinde 
sunetul dde cclopot aal oorelor ººi 
cel ccare aa ffost aal mmeu 
se vva dduce ddeparte, 
va pputea ssã-mmi sspunã ffãrã ssã ttremure: 
vei rreînflori. ªªi aadormindu-mmã
împãcatã ººi ssigurã 
în ttimp cce ddulcea bboltã aa ccerului rrãsunã 
înalt, ccoroane dde bbronz, cclopote...
clopote... nneobosit 
pânã cce mmirii ccad îîn ffãrâme.
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Þ
in îîn mmâini uun vvolum lliric cu totul
special, de un farmec al formei care-mi
reactualizeazã un Ev Mediu timpuriu, de pe

când se scria cu meºteºug ºi aplicaþie de cãtre scribi,
pe pergamente, din condei sau panã, cu cerneluri
din plante, un tom copertat în bambus ºi ferecat
de ºnururi împletite în culori. Accesul în interiorul
lui mã obligã la un exerciþiu de dezlegare la propriu
ºi la figurat. Sofisticat meºteºugit ºi provocator ca
o depeºã imperialã cu mesaj urgent, adusã de un
sol în tropotul calului, volumul Strãpungerãri al lui
Cristian Bãdiliþã a venit spre mine tocmai la început
de martie, pe când natura se descãtuºa lent din
gheþuri ºi înþepeniri hibernale. Cuvinte ticluite anume
ori, pur ºi simplu, lãsate sã spunã liber ºi frust stãrile
ce le-au iscat, izbucniri de nestãvilit ale fiinþei în ton
cu anotimpul propice lor, primãvara timpurie – cred
cã nimic altceva nu poate fi mai persuasiv în poezie
decât senzaþia cã însãºi natura ei genuinã se revarsã
în versuri ºi în metafore.

Între coperþile aducând unor ferecate porþi
de cetate stau 50 de poeme, fulgurante ori
pregnante stãri ale eului în descripþii grafiate
de însuºi condeiul auctorial, cu o acribie ºi
o fantezie care te captiveazã de la prima pânã
la ultima filã. „Fortificate” ºi „crenelate” astfel în
interiorul tomului, poemele lui Cristian Bãdiliþã –
niºte strãpungerãri – îmi actualizeazã ceea ce
mã uimeºte mereu ºi nespus la sfârºitul iernilor,
ca un fapt miraculos: seminþele de toate felurile,
mugurii ºi firele de iarbã, rãdãcinile ºi ramurile
izbucnesc irepresibil ºi rãzbat de oriunde
cu o putere de neoprit de nimeni ºi de nimic.
Ieºind de pretutindeni, din unghere, de pe sub
pietre, strãpungând straturi de pietriº ºi þãrânã,
de frunze uscate din anotimpuri trecute, ele
se înalþã ºi înfloresc dând culori ºi miresme,
apoi fructe ori spice în care se adãpostesc
alte seminþe de timpuri viitoare. Iar forþa
aceasta nestãvilitã rãzbãtând prin ziduri,
prin lut ºi piatrã ca o chemare a luminii,
este în egalã mãsurã ºi a poeziei.

D
acã mmateria, „„tãrâm” ººi ssuport al existenþei,
germineazã în forme multiple ºi se
manifestã sub soare atât de spectaculos,

sfidând orice inerþii, orice neîncrederi ºi reticenþe,
poezia opereazã ºi ea dupã acelaºi model, izbucnind
ca reverie a fiinþei, ori a naturii, cosmice, omeneºti ºi
divine. Cãci spiritualitate ºi corporalitate, deºi niveluri
distincte, funcþioneazã interdependent ºi se manifestã
dupã acelaºi tipar. Reveriile omeneºti adastã sau
þâºnesc pretutindeni, uneori ca niºte încolþiri sau
rãsãriri timide, mai mult sau mai puþin estompate,
alteori ricoºeazã în afarã, în forme de expresie
pe mãsurã. Intuiþia acestei teme, subiacente
Strãpungerãrilor sale, mi-o confirmã însuºi autorul în
ultimul text din prezentul volum, un fel de ars poetica:
„Cãrþile sunt adevãrata viaþã. Fiecare cuvânt care-mi
iese din vârful buzelor, din vârful degetelor, din creier,
din stomac ºi din inimã e o vietate realã. Te iubesc
pentru cã eºti viaþã, adicã pur ºi simplu naturã.”
(Cãrþile de sub pielea ta) Cuvintele ºi semnele
poetice vitalizate de reveriile unui eu complicat
de culturã ºi cunoaºtere germineazã, þâºnesc ºi
îmboldesc fiinþa sã se exprime, sã transgreseze
obstacole de orice fel, sã strãbatã distanþe,
sã spunã lucruri ºi stãri, sã strige ori sã þipe,
sã persifleze, sã elogieze ori sã invoce. Cum? –
ludic ºi grav, tandru ºi delicat, frust sau încifrat.

Toate aceste forme ºi tonalitãþi rãzbat în/cu
sensuri multiple din paginile grafiate – poetul
repudiazã cuvântul cali-grafiere – cu meºteºug
de scrib, cu umor ºi multã tandreþe, de Cristian
Bãdiliþã, în/pe filele volumului Strãpungerãri. Accedând
în pagini dupã ce desfereci coperþile, te convingi
cã ceea ce magnetizeazã cuvintele, fãcându-le
sã se aºtearnã în poeme ce au de spus ceva lumii,
îmboldeºte ºi firele de iarbã sã rãsarã, sã se înalþe
în luminã ºi mugurii sã se deschidã lãsând sã se
instaleze în lume viaþa. Sentimentul ori senzaþia
pe care mi-o dã volumul Strãpungerãri, la prima
iute ºi nerãbdãtoare lecturã, în doar 15 minute, dupã
ce poºtaºul mi-a bãtut în uºã ºi l-a pus în mâinile

mele, este cã o forþã irepresibilã ºi copleºitoare,
misticã de-a dreptul, e rezidentã pretutindeni,
în lucruri, în oameni ºi în lume, dar singurã
poezia este în mãsurã sã o capteze ºi sã o enunþe
în toatã anvergura ºi misterioasa ei diversitate.

Cutreierând apoi pe îndelete prin poemele în
designuri ºi grafieri ludice pe file îngãlbenite, mimând
veacuri apuse de vechi cânturi de iubire sau de ode
cavalereºti, dai peste gesticulaþii lirice îndrãzneþe ºi
nu puþin derutante. Mimat stângace, descripþiile lui
Cristian Bãdiliþã te farmecã, te amuzã, te contrariazã
ºi te cuceresc la fiecare filã. Pictograme jucãuºe
indicând energia subtilã a formulelor ºi semnelor
condenseazã în ele imaginaþia auctorialã care
revarsã spre cititor bucuria vieþii ca iubire ºi
tandreþe, ca elogiu ºi joc, ca sfidare ºi autopersiflare.
Traversând într-o formulã atât de provocatoare din
trecut cãtre prezent, dinspre poet cãtre destinatari,
în cãutarea propriului subiect, textele acestui unic
ºi rarisim tom liric te îmbie la o stare de bucurie, la
fantezie ºi joc, ba chiar þi le prilejuiesc. Dar, oare, nu

aceasta este însãºi menirea
poeziei? Din admiraþie sau
dintr-un fel de revanºã ori,
pur ºi simplu, dintr-o
neascunsã voluptate ludicã,
destinatarã acestor scripturi
lirice ºi, în acelaºi timp,
esenþã a lor, este însãºi
feminitatea. La un capãt al
mesajului stã scribul, iar la
celãlalt destinatarele tomului
liric personalizat ºi unicizat,
dupã persoanã ºi opþiune. 

S
cris dde mmâna
auctorialã în
designuri din

cele mai diverse ºi jucãuºe,
ondulate, þâºnite, în zig-zag,
ca niºte scãri ce urcã sau
coboarã, înclinate ca niºte

ramuri ºi frunze, rotunjite ori alungite precum boabele
ºi seminþele, explozive ca razele dimineþii, în ºiruri
inversate sau scrise de-a curmeziºul filei etc., fiecare
volum a fost colorat, ºnuruit, ferecat ºi dotat dupã
opþiunea destinatarei ºi, probabil, dupã gustul ºi
preferinþele acesteia. Cartea de poeme strãpungerate
astfel capãtã, o datã sau de mai multe ori în plus, o
notã de autenticitate ºi de implicare, personalizând
relaþia poetului cu cititorul ºi implicit mesajul pieselor
din ea. Nu i se întâmplã o atare subiectivizare cãrþii
care iese de sub tipar în formatul ºi în forma ei unicã
pentru toþi cititorii, diminuându-i-se astfel identitatea
ºi depersonalizându-se pe cât cu putinþã relaþia
autor-cititor. Strãpungerãri indicã drept sursã
ºi esenþã liricã debordanta fantezie auctorialã.

Identitatea care rãzbate din poeme se camufleazã
deliberat într-o gesticulaþie ºi o teatralitate ludice,
în roluri dintre cele mai diverse ºi mai contradictorii,
cãci gesticulând patetic, sfidând sau persiflând, eul
poate fi luat drept oricine. Postura sa adoptã coduri
multiple, de personaj shakespearian, bunãoarã
un Yorick al cãrui craniu e pretext de meditaþie
hamletianã, el poate fi deopotrivã publicul sau
actorul, portarul instituþiei sau un câine vagabond:
„Cei din salã cred cã sunt actorul/ care-l joacã pe
Yorick/ cei de pe scenã cred cã sunt publicul [...]/
femeia de serviciu mã considerã/ un câine vagabond/
ºi-mi dã cu piciorul.” (Dacã aþi ºti cine sunt) Un indiciu
simbolic, într-unul dintre poeme, Am 12 ani (p. 33),
e privirea poeticã criptatã de privitul pe fereastrã.
Spre ce? spre cine priveºte cu neascunsã nostalgie
poetul? Spre real ºi spre propriul sine, spre trecutul
în care eul învingea neantul, instaurând un sens
în lume, fie ºi printr-un copilãresc joc de fotbal.
Deºi vesel ºi ludic, eul poemelor nu este fericit,
el îºi schimbã necontenit rolurile ºi mãºtile de la un
poem la altul, apãrând ba ca „un privighetor/ bolnav
ºi singur ºi apter” (E dimineaþã, e searã, e frig, p. 3),
ba ca un „animal viu ºi gânditor”, bun „de trimis la
pãscut” de cãtre iubitã ºi aspirând probabil la o nouã
metamorfozã salvatoare (Trimite-mã la pãscut, p.13),
ba ca un melc ce ºi-a pierdut cochilia ºi adastã

„pe frunza urechii” iubitei
(Plângere de melc, p. 5).
Un eu biciut de înger
reitereazã ipostaze suplicios-
ludice din „nodurile” ºi
„semnele” lui Nichita Stãnescu:
„E ora miercuri ºi ar trebui sã plec/ dar trenul beat
s-a descãlþat de ºine/ îngerul gãrii trandru ºi zevzec/
azvârle cu o geanã ascuþitã-n mine...” (Înger mov
spre albãstrime, p. 17) ªi, cum firea lucrurilor
ºi a fiinþei este nestatornicia, schimbarea perpetuã,
îngerul însuºi e ba surmenat (p. 67), ba zevzec,
alunecând din mov spre albãstrime, iar eul poemelor
oscileazã mai departe între gesticulaþia ludicã ºi cea
gravã, între absurd ºi tragic. Aceste rapide schimbãri
de opticã ºi imagine sau de tonalitãþi contradictorii
dau farmecul inedit ºi paradoxal al volumului de la
un poem la altul. Frigul fierbinte, pãcatul nepãcãtos,
râsul ºi tristeþea, refuzul ºi acceptarea, abandonarea
ºi reîntoarcerea deseneazã un grafic sinuos al
stãrilor traversate de eu, ca de pildã: „Înseamnã
cã ai venit dacã n-ai venit,/ înseamnã cã ai adormit
în locul meu/ ºi m-ai odihnit în nesomnul tãu/
înseamnã cã mã iubeºti/ dacã nu mã iubeºti...”
(Bunãdimineaþamea, p. 35) sau: „De-atâta dimineaþã
s-a-nnoptat/[...]/ Iubito, trece-un înger surmenat/
pe sufleþelul meu cu alb pãcat,/ pãcat nepãcãtos
de înviere/ cu numele profetului.../ Tãcere!” (Nocturnã
matinalã, p. 67) Un haiku parafrazeazã visând pe cer
nuri, în loc de nori (p. 41) iar un poem de dragoste
e criptat în vandalicã (p. 11), pe când o Doinã
de suflet des-cântã duios, în stil popular, sufletul
„tãrcat” sau „spân”, „sufleþelul de rouã” al poetului. 

G
esticulaþia ddefinitorie ººi rrelevantã este
cutreierarea ºi rãtãcirea – prin viaþã, prin
carte ºi prin semnele ei, peste trupul iubitei:

„umblu prin cartea aceasta buimac/ ca prin tine/
rãtãcindu-mã la fiecare cuvinþel/ ºi luând-o mereu de
la capãt/ pierzându-mã, regãsindu-mã [...]/ pe liziera
unui ºold...” (p. 45) O poemã, Talitha kumi (p. 49),
aparent eroticã, este, în fond, o invocare la trezire,
din fricã, din uitare, din somn, o invitaþie la memorie
ºi la renaºtere ori la iubire – a cui? A poeziei ce
prinde viaþã din chemarea poeticã, o resuscitare
a iubirii, o insuflare de viaþã, precum cea biblicã
a lui Isus adresatã Talithei. Arºiþa frigului cripteazã
paradoxal în titlul oximoronic ºi în textul-parabolã
chiar destinul poetic, de lucrãtor într-o livadã
(a literelor), alãturi de Prévert, Danilov ºi Foarþã.
Depistez aici ecouri lirice anterioare, reactivând
ipostaza ce-l singularizeazã pe poet ca „pomicultor
nordian”, insinuatã în cartea Godul nordian.
Auctorial ºi jertfit de dragostea poeziei, eul ajunge
sã orneze viu raftul bibliotecii: „Vino, dragostea mea
de niciodatã,/ deºurubeazã-mi capul dintre umeri/
ºi pune-l cu grijã pe raft [...]/ aºazã capul meu
viu pe raftul bibliotecii/ ºi pune mere coapte
de jur împrejur...” (p. 51) Poate de aceea, poetul
refuzã uneori manifestarea în lumina diurnã,
metamorfozãrile specifice zilei, pentru a stagna, în
schimb, în aºternut, în propria piele ori într-o lungã
noapte fãrã stele. Vegetarea în sine pare o formã
de respingere a rolurilor la care obligã mereu orice
traseu, orice interacþiune a eului din real. 

T
erifierile vvin ddin ppreajmã, din propriul destin,
din lume, cãpãtând toate atitudini ºi ipostaze
feminine dintre cele mai diverse, cãci viaþa

însãºi e feminitatea cea mai pregnantã. Ispititoarea
ghiavoliþã cu pãr liliachiu (Cântec de ghiavoliþã),
insinuantã ºi agresivã, e cât pe ce sã devoreze
vampiric, sã muºte, sã dea gata eul ameninþat,
vânat, hãituit. De la zmeoaicã, sau iubitã ce,
ascunzându-se în sine, se apãrã de iubire ori
e capturatã de „Balaurul de Fãt-Frumos/ mirosind
a fân ºi a levãnþicã...” (p. 61), la muza cu sacâz
(p. 55), gravitând seara ori dimineaþa în preajma
poetului, se ajunge la Ziþa ce cutreierã visele lirice,
la Zoiþica ce pare a fi molipsit feminitatea de pe
plaiuri mioritice, încât însuºi „Eminescu miroase/
postum a koanajoiþika” (Eminescu ºi koanajoiþika,
p. 83), iar „...Ricã s-a însurat/ cu vãduva ciobanului
din Mioriþa/ ºi nu mai merge seara la Union”. 

PPooeettuull,, rreeiinnvveennttâânndd ccaarrtteeaa,,
rreeiinnssttiittuuiinndd îînn lluummee ppooeezziiaa

Terrezzia FFILIP
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C
e-aai pputea sspune,
în pplus, despre poeta
care ºi-a gãsit norocul

sub steaua sonetului, faþã
de ceea ce a spus, apãsat,

un artizan precum maestrul Radu Cârneci?
„Doamna Florica Gh. Ceapoiu este, indiscutabil,

poetã de stirpe aleasã, aºezându-se cu drept deplin
în rândul celor mai consecvenþi sonetiºti din noile
generaþii, contribuind prin creaþia-i liricã la revigorarea
genului, la sublimitatea acestuia, motiv pentru care
figureazã deja în Antologia Sonetului Românesc...”

Vine ºi confirmã superlativul aprecierii menþionate
cel mai recent volum al poetei Florica Gh. Ceapoiu,
Popas în luminã, apãrut la Editura Artemis, Bucureºti,
2014, înnobilat de sugestiva ilustraþie de pe prima
copertã, o reproducere dupã tabloul Tabiolo ºi îngerul
de Tizian, la care mã simt dator sã adaug prefaþa
substanþialã, semnatã de scriitorul, bine cunoscut,
Mihai Antonescu.

În deschiderea volumului, poeta aºazã un poem
pantum, tot o poezie cu formã fixã, din care aflãm
ce anume a determinat-o ca, ºi de aceastã datã,
pentru a aduce o ofrandã liricã sãrbãtorii celei
mai importante a creºtinãtãþii ortodoxe, sã aleagã
ca modalitate de exprimare liricã sonetul.

Poeta, sub vraja unor simþãminte ce nu mai pot
fi þinute în sine, stãpânã pe visurile sale, îndrãzneºte
sã le porunceascã: „Zburaþi voi, visuri, de sub pana
mea!/ Plutind uºoare ºi neînþelese,/ Cum fluturii
de-azur ºi catifea (esenþa definind sonetul:
îngemãnarea azur-catifea!),/ Uitând cã dintre spini
aþi fost culese” (cu câtã greutate v-am adus în paginã
de carte!) ºi continuã: „Ca lumânãri, vã dãruiesc
de Paºte,/ Uitând cã dintre spini aþi fost culese,/
Dar cer respectul cuvenit la… moaºte,/ Plutind
uºoare ºi neînþelese” (Azur ºi catifea, pp. 11-12).

Paleta bogatã ºi diversã de subiecte abordate
de poeta Florica Gh. Ceapoiu: lumina iubirii ºi a
credinþei, minunea din cuvântul care zideºte, lacrima,
dorul, tãcerea, puritatea gândului ºi a iubirii, mirarea
– expresie a inocenþei, al mirãrii fiu – introspecþia

ca modalitate de autocunoaºtere etc., este o dovadã
a inventivitãþii ºi creativitãþii autoarei, iar stãpânirea
regulilor îi dã capacitatea învingerii oricãror obstacole
în exprimarea ºi receptarea mesajului poetic.

Prima parte a volumului, intitulatã „Laudã clipei”,
este alcãtuitã din sonete (19 la numãr) ºi rondeluri
(21) care, probabil datoritã nivelului la care a
ajuns autoarea, posedã o încãrcãturã emoþionalã
ºi o prospeþime aparte. Secvenþa a doua a cãrþii,
„Chipul þãrânii”, conþine
53 de texte poetice cu
o abordare de subiecte
variate: lumina ca loc de
popas, chipul þãrânii, dorul,
dragostea curatã, visul,
nevoia de a ierta ºi de
a fi iertat, lauda Sfintei
Fecioare, vina ºi pãcatul,
viaþa cu nepotrivirile ei,
o toamnã în viziunea
lui Brâncuºi, pesimismul
generat de întomnare,
rãsfãþul de culoare, S.O.S.
– urgenþa ajutorului, timpul
iubirii etc.

Î
n ppartea dde ffinal aa
comentariului mmeu,
mã voi referi la câteva sonete, intenþionând

ºi câteva aprecieri sintetice cu privire la sonet
ºi arta autoarei de a-i conferi o strãlucire aparte.

Pentru poetã, sonetul constituie o culme de
atins, pentru a cãrei cucerire meritã sã depui toate
eforturile, ajungând pânã la sacrificiu: „Pecetluind
ideea sub facla împlinirii,/ Închid suflarea-i blândã
în scoica unui vers// ...Mã-nalþ pe scãri de gânduri,
vârtejuri sau capcane,/ Smulgându-mã din vina
trãirii-n spaþiul tern;/ Îi torn în filã chipul ºi îi pictez
icoane,// Ninsori de fruct ºi floare în cale îi aºtern.”
Sonetul fiind o întruchipare a frumosului etern, poeta
îi închinã „Ninsori de fruct ºi floare...” – „Prinos
la frumuseþea fãpturii-i suverane,/ Prin vremi robite

toate de nimbul sãu etern” (În cinstea sonetului,
p. 15). Dar, poeta e conºtientã de harul cu care
este înzestratã ºi recunoaºte acest fapt: „Cu
tâmpla-nseninatã de prea cerescul har,/ Am încrustat
petale ºi fluturi în hârtie;/ Adâncul ºi înaltul stau astãzi
mãrturie”. Preþiosul fruct – sonetul – luând naºtere
atunci „Când îngerul luminii slujeºte-n poezie”
(Slujind lumina, p. 16).

Sonetul – ne explicã Florica Gh. Ceapoiu – este
o îngemãnare perfectã între harul divin care
i-a fost dãruit poetului ºi munca tenace, pânã
la istovire, întru împlinirea canoanelor ce-i
conferã strãlucire, cuprinzând în alcãtuirea
sa toate acumulãrile anterioare: „Ce-am adunat
prin vreme rãsfir în tine-acum –/ Simþiri ºi
nãzuinþe atinse de-nnoptare;/ Îmi recompun
suspinul ºi sub al clipei scrum/ Închizi în sfânta-þi
raclã durerea-mi trecãtoare”. Rãsplata este
pe mãsura efortului: „Lumina ta inundã pustiul
ãstui drum –/ Pãstreaz-o! ea-i minunea de inimi
ziditoare” (O minune ziditoare, p. 17). Când harul
e hrãnit cu jãraticul trãirii, se ajunge la o creaþie
de o frumuseþe necomunã, menitã sã dãinuie
în eternitate: „Am poleit cu visuri nãdejdile-mi
deºarte./ Cum marmura ºi bronzul prin vremi
s-au ruinat,/ Þi-am dãltuit statuia în pagini
vii de carte” (În braþele tãcerii, p. 19).

P
oeta FFlorica GGh. CCeapoiu ºi-a aºezat copilul
cu numele sonet „în leagãn de glicine”,
dezvãluindu-ne taina naºterii sale, care îºi

are originea în Pãcatul scrisului, cãruia nu i s-a putut
opune, pânã ce „Pe fila prãbuºitã în pãcat,/ Silabele
grãbite sã mã-nfrunte,/ Ideilor subtile sau mãrunte,/
Cununi de trandafiri le-au conturat.// Chiar dacã sunt
o vagã împletire/ De nãzuinþi, izbândã sau declin,/
Când mã topesc în valul de iubire// O muzicã rãzbate
ºi-n destin;/ Desãvârºind a lutului menire,/ Azi, mã
ucide-al poeziei spin” (Pãcatul scrisului, p. 22).

Într-o perpetuã succesiune de muriri ºi învieri,
sonetul ºi Florica Gh. Ceapoiu s-au condamnat
la nemurire.

Poeta ccare ººi-aa ggãsit nnorocul
sub ssteaua ssonetului

GGeeoo CCÃÃLLUUGGÃÃRRUU

T
oate ssupliciazã îîntr-uun ffel ssau aaltul eeul.
Inactualã, Penelopa e demitizatã ºi
repudiatã, cãci, vegetând, putrezind în Calul

Troian, Ulise pare un învins ce ºi-a pierdut ºi aura
ºi armele ºi elanul întoarcerii la Penelopa: „Asaltul
a fost scurt, biruitor./ Nici pânã azi nu ºtiu unde
mi-e scutul/ ªi nici de Penelopa nu mi-e dor.”
(Cui îi este dor de Penelopa, p. 73) Experienþele
liric-afective sunt sugerate, intonate, spuse de-a
dreptul ori deconspirate în toatã gama: sub formã
de parabolã, alegorie, invocaþie, meditaþie, ele sunt
persiflante, autoironice, cântec de lume, laitmotiv
în vers postmodern sau urmuzian, reproº, pastiºã.
Existenþa ºi experienþa individualã implicã feminitatea
ca alteritate divers ipostaziatã, obsedantã ºi
acaparatoare. Între un motto în tonalitate de candid
cântec de leagãn, „De ce doar tu îmi înnegreºti/
sufletul alb, sufletul alb/ ce-þi bate noaptea la fereºti/
cu degete copilãreºti/ sufletul alb, sufletul alb?”
(fost cântec de leagãn), indicând ispitirea,
perturbarea, obsesia feminitãþii, ºi un altul transcris
în verdele ce uniformizeazã tot, aducând la acelaºi
numitor fiinþa, „verde va fi oriunde ºi mereu/ verde
eºti tu/ verde sunt eu/ verde e moartea/ verde-i
Dumnezeu.” (Cântec de dezleagãn), se aºtern
secvenþele unui parcurs poetic ºi omenesc
în notã neomodernistã, teatralã.

Zbuciumul fiinþei de sub aceste înveliºuri lirice
este însã cât se poate de autentic. Atmosfera
prezentului volum al lui Cristian Bãdiliþã îmi
reitereazã pe alocuri un inefabil aer de Cioran sau
de Ionesco, întrucât în Strãpungerãri, eul, feminitatea,
iubirea atinse de relativitatea sau desacralizarea
postmodernistã par a-ºi fi pierdut candoarea,
iar eul gesticuleazã bizar încercând sã facã

faþã acestei lumi eclectice, ipostazelor ei derutante.
Recurenta invocare a Ziþei indicã fie ironia poeticã,
fie banalizarea feminitãþii ºi a iubirii, coborârea din
turnul de fildeº, ori frivolizarea în stil caragialesc
a esenþei omenescului. Între ipostaza de prizonierã
balaurului de Fãt-Frumos ori captivatã de Ricã
ºi Eminescu mirosind a koanajoiþika, identitatea
femininã pare cumva monotonã ºi monocordã în
specificul ei carpatin sau balcanic. O parabolicã
cerere de nongraþiere este un mesaj tranºant
contemporanilor: „Nu m-aþi crezut ºi, zãu, puþin
îmi pasã/ pantoful meu vã strânge doar pe voi/
cãmaºa mea, de arde, nu-i mãtasã,/ iar de-i murdarã
nu e de noroi.” (p. 47, Cerere de nongraþiere)
Viaþa ca feminitate, poezia ºi cuvântul reprezintã
o provocare necontenitã, când agresivã ºi ispititoare,
când misterioasã ºi de neînþeles, când tandrã
ºi salvatoare alteori. 

A
nticipate îîn vvolume llirice aanterioare,
Serafita sau Cântec pentru harfã ºi
ghilotinã, ori în delicate poeme din Cartea

micilor erezii, ipostazele feminine insinueazã în
Strãpungerãri cât de pregnantã este viaþa ºi cât
de pregnantã feminitatea în lume, seducãtoare ºi
devoratoare, ori capricioasã, delicatã ºi contradictorie:
„ºi trup/ ºi gând/ ºi suflet/ ºi iubitã/ ºi sân matern/
ºi doicã/ ºi femeie/ adolescentã/ sfântã/ desfrânatã/
cuvânt/ tãcere/ ºoaptã/ geamãt/ plâns/ înþelepciune/
cumpãt/ nebunie/ toate/ nimic/ ºi undã/ ºi popas...”
(dulce romanþã pentru Ziþa, p. 79) Construcþia
elaboratã în formã de tom, cu adresã anume, este
o provocare ºi simultan o tentativã de-a reinventa
cartea ca obiect poetic purtãtor de mesaj. Autorul
reactualizeazã timpurile vechi ale descoperirii

ei ºi reinstituie poezia ca mesaj cu dus-întors între
autor ºi cititor. Jocul sãu este o formã de-a ieºi din
turnul de fildeº, invitându-ºi sau inventându-ºi cititori
pe mãsura poemelor. 

C
u Strãpungerãrii, ingeniozitatea ppoeticã
a lui Cristian Bãdiliþã se dovedeºte pe cât
de ineditã, pe atât de captivantã. Nimic nu

redeseneazã mai viu poezia în timpuri ºi în contexte
apoetice, nimic nu animã mai mult relaþia cititor–autor
ºi perceperea scripturilor lirice în dimensiunea lor
subtilã, decât personalizarea cãrþii implicând autorul
ºi cititorul în acelaºi unic proces al scrierii ºi citirii
poeziei. Iatã o formulã care reînvie farmecul originar
al poeziei. Parcurgerea cu mintea ºi cu inima de
cãtre cititor a poemelor ce i-au fost destinate asigurã
oricând, în orice lecturã, înþelegerea operei în spiritul
ei intrinsec insuflat ab initio de autor. În actualitate,
când cititorul s-a îndepãrtat enorm de lecturã ºi de
poezie, din supralicitare sau din plictis, din frustrare
sau din multiple deficienþe ce-i ºtirbesc rotunjimea
spiritualã, poezia ºi literatura riscã sã devinã desuete,
sã-ºi piardã sensul, sã-ºi rãtãceascã þinta. Înþepenit
sufleteºte ori copleºit, dacã nu strivit sub noianul de
formule de aparentã culturã, cititorul are nevoie certã
de astfel de provocãri, precum volumul Strãpungerãri. 

Gestul lui Cristian Bãdiliþã reinventeazã cartea
de poezie ºi reuºeºte a o impune ca pe un obiect
rarisim, care tãinuieºte înãuntrul lui mesajul bine
ferecat atât în formã, cât ºi în semnele lirice.
ªi mai spune ceva gestul auctorial: câtã
responsabilitate implicã scrierea poeziei
ºi cât de multã implicare lectura ei. 
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M
-aam rreîntâlnit ccu ddoamna MMihaela MMuraru
Mândrea dupã câteva zeci de ani, graþie
cãrþilor noastre, pe care le-am lansat în

Bucureºti, la distanþã de douã zile, fiecare dintre noi
asistând ºi bucurându-se de noua apariþie editorialã
a celeilalte, eu oferind publicului cititor Cununa
de flãcãri, iar Mihaela Muraru Mândrea Sãlaºul
avatarilor. Ne-am reîntâlnit datoritã cãrþilor noastre
de poezie care se chemau prin vâltoarea anilor
trecuþi, sau datoritã lui Cezar, cum mi-a spus
emoþionatã Mihaela, fiind vorba de regretatul poet
Cezar Ivãnescu, cel care a iniþiat ºi condus în anii
’80, în Bucureºti, Cenaclul literar Numele poetului.
Aici ne-am citit poemele, i-am ascultat pe mulþi
alþi poeþi veniþi din toatã þara, ale cãror lecturi se
prelungeau în redacþia revistei Luceafãrul pânã
aproape de miezul nopþii. Aici i-am auzit pentru prima
oarã poemele tinerei Mihaela Muraru Mândrea, a
cãrei formaþie ºtiinþificã se putea deduce uºor dupã
insolitul termenilor tehnici infuzaþi în textele care
împrospãtau ºi chiar deranjau comoditatea unui cititor
obiºnuit. Acolo unde lucra, la Institutul Politehnic,
Mihaela adunase în jurul ei un grup de cercetãtori,
realizând cenaclul ºi revista STRING, dupã teoria
stringurilor (corzilor) universului, grup ce constituia
o veritabilã rezistenþã intelectualã prin culturã. 

Citindu-i volumul Sãlaºul avatarilor, apãrut
la Editura Tornada, anul trecut, 2014, am fost uimitã
sã descopãr câteva dintre poeziile citite în acea
perioadã în cenaclu ºi publicate apoi în revista
Luceafãrul. Mã întreb, la fel ca cei care au prefaþat
cu aprecierile lor aceastã carte, respectiv acad.
Mihai Drãgãnescu, Ion Hobana, arhitect Mihai Papae,
de ce Mihaela Muraru Mândrea nu a avut parte
de o vizibilitate poeticã mai mare. Câteva explicaþii
existã. Poezia sa este una dificilã, nu în sensul
obscuritãþii, ci în sensul condensãrii ideilor care
activeazã o spiritualitate înaltã, pentru care este
nevoie din partea cititorului de rãbdare ºi de
cunoºtinþe. Este o poezie ce impune recitirea,
o poezie a conceptelor, a elitei, a iniþiaþilor. În anii
’80, o astfel de poezie nu era pe înþelesul maselor,
de aceea apãrea cu greutate ºi accidental. Nici astãzi
nu o creditez cu un public prea larg, fiind vorba de o
creaþie solicitantã, cerând timp ºi meditaþie. Metafizica
nu e la îndemâna omului grãbit de azi, nici a celui
care nu posedã un bagaj notabil de culturã generalã.
Îmbinarea termenilor simpli, de uz comun, cu termeni
complicaþi, poate produce derutã, cãci vom întâlni
elemente din fizicã (tahioni, cuante, fotoni), din
chimie, din religie, din astronomie, care ambiþioneazã
o abordare sui generis a misterului creaþiei, a vieþii,
a fiinþei umane. Apoi, acest tip de poezie rãscoleºte.
Ne incitã sã ne punem întrebãrile fundamentale:
de unde venim, unde plecãm, în ce scop, de
ce suportãm experienþa repetabilã a avatarilor?
ªi ar mai fi ceva. Un timp, Mihaela Muraru Mândrea
a stat departe de literaturã, fiindcã nu putea rãmâne
indiferentã la prefacerile timpului în care trãia.

S-a implicat în politicã, gândindu-se cã luptã pentru
o societate mai dreaptã pentru cei din jur, pentru cei
trei fii ai sãi, dãruiþi patriei în care poeta s-a nãscut.
A fãcut-o cu multã convingere, pânã când a sosit
timpul reîntoarcerii la literaturã, la adevãrata sa
chemare, la esenþa sa, ca strop de divinitate; fiindcã
aceastã carte este una a esenþelor ce nu pot fi
numite fãrã a le umbri puritatea, ci doar sugerate prin
mijloace artistice, proprii acestui scop, ca metafora,
comparaþia, oximoronul, paradoxul, poezia fiind o
formã subtilã de cunoaºtere ºi de cercetare. Primind
informaþia din sursa supremã, poeta o traduce în
limba pãmânteascã, apoi în cea româneascã, ilumina-
rea fiind primitã de cei aflaþi pe aceeaºi înaltã vibraþie. 

Î
n ppeisajul lliterar aactual bântuit de moda textelor
voit deliricizate, asaltate de un mizerabilism
deprimant, cartea de faþã face o figurã aparte –

prin modul în care este alcãtuitã, prin tematicã, prin
stilul uneori uºor sofisticat, dar adecvat intenþiei,
ºi nu în ultimul rând prin inserþia unor termeni
din Masonerie, cu care poeta este familiarizatã ca
membrã a Marelui Ordin Feminin Român. Cartea
poate fi receptatã pe mai multe niveluri, fapt ce-i
sporeºte valoarea ºi interesul. Un prim nivel ne
va oferi o poezie sensibilã, decelând trãiri umane,
de la spaimele naºterii ºi cãlãtoria în necunoscut
pânã la trezirea sentimentului de dragoste: „Sã fie
drumul nostru o iubire“, de comuniune în cuplu, de
perpetuare întru nemurire, implicând dizolvarea în
cosmicitate, resorbirea în absolut ºi descãtuºarea
pentru revenirea ºi continuarea ciclului fiinþial,
accentuând ideea cã fiinþa umanã nu poate fi distrusã
total, altfel nu ar avea sens devenirea, uciderea
unui avatar însemnând uciderea esenþei vieþii –
„Mã întorc mereu, mereu, mereu, pentru cã sunt
un Avatar“. Nu vom gãsi nimic din zgomotul ºi agitaþia
cotidianului consumist, din elucubraþiile lexicale
vulgare vehiculate azi în texte suculente, iar ecourile
social-politice sunt sublimate, metaforizate ca fluxuri
ºi refluxuri perpetue ale „vieþii predestinate“ prin
„materia pulsând“. La un alt nivel, unii cititori vor
descoperi Sãlaºul avatarilor între laturile triunghiului
ºtiinþã-filosofie-poezie, placate cu simboluri ezoterice
configurând Arhitectura universalã, din care nu
lipsesc oul, spirala, piramida etc. Remarcabile
sunt primele poezii masonice vorbind despre cele
cinci simþuri într-o armonie prozodicã perfectã. 

În carte, poeziile curg într-o anume ordine
ºi nu întâmplãtor cel mai des folosit cuvânt
este curgerea: lacrima curge, aerul curge, viaþa
curge etc. indicând neodihna, transformarea,
circuitul universal al materiei. Titlurile sugereazã
ciclurile trecerii de la celest la întruparea în „trupuri
de pãmânt“: Tornada, Implantarea, Lume paralelã,
Întrepãtrundere, Adaos, Intervalul etc. Expunerea
liricã este confesivã, la persoana întâi, având
uneori o frazare incantatorie. 

Când eul liric îºi conºtientizeazã individualitatea,

i se adreseazã Marelui Arhitect
cu un patos tragic prin întrebãri,
prin exclamaþii despre existenþa
fãrã trecut, fãrã prezent, fãrã
viitor, despre „jugul cãrnii“ ºi
„trupurile de noroi“, trupul fiind
vãzut ca o carcerã, culminând
cu cea mai dureroasã întrebare
de ordin ontologic: Cine suntem
noi, pãmântenii? Deºi „Cu toþii coborâm din ceruri“,
din sãlaºul „strãlucitor ºi-ascuns în hãu“, suntem
„Gânditori, sãraci ºi pedepsiþi,/ hoinari ai altor galaxii/
incendiate,/ nebuni de doruri inexplicabile,/ iubind
planeta rotundã!” (Pãmânteni). Senzaþiile, observaþiile
se întrepãtrund ingenios, rezultând verdicte filosofice,
reflecþii profunde: „Infinitul este în mine ºi în jurul
meu“; „Veºnic amestecaþi într-alþii vom putea fi
împreunã“ etc. Poemele-fluviu alterneazã cu poezii
scurte, unele au rimã clasicã, altele au versuri
albe ordonate eufonic pe asonanþe, unele sunt
contrapunctice, sincopate, încât amalgamul lor
configureazã o atmosferã puternic energizantã,
sinergicã, clamând rezolutiv despre timp, iubire,
singurãtate, moarte, veºnicie. Versurile de strictã
notaþie au în contrapondere versuri de mare acuitate
senzorialã, cum sunt cele despre misterul creaþiei,
ca în poezia Urme: „Opreºte,/ te-am adus pe planeta
fecundã/ Misterul creaþiei/ îl vom gãsi/ la capãtul
acesta/ Pãºeºte uºor…/ aici… totul doare./ Nervi de
luminã/ trec peste tot ºi/ forma tãlpii noastre/ ei pot
prinde ºi-o/ pot depune/ în creiere umbrite/ iar urme/
n-avem voie sã lãsãm;/ ...urme livide“. 

D
in ccând îîn ccând, îîntre ppoeme se
intercaleazã desenele autoarei, pentru a
induce o sugestie de concret viziunii sale

cosmic-celeste. Dacã primele poeme sunt cantabile
ºi eterate, ultimele localizeazã exact spaþiul
avatarului prezent – spaþiul românesc, prin poeziile
dedicate fiilor  „cu pecete românã“, „puilor de lei“
ºi „Tricolorului românesc“. Poeta care debuta în
1983, „revoluþionând lirismul feminin“, dupã cum
scria Cezar Ivãnescu în Luceafãrul, era obsedatã
sã lase un semn pentru viaþa urmãtoare. 

Aceastã carte originalã este un semn
biobibliografic major, o carte-document, cuprinzând
nu numai poeme, ci ºi un set facsimilat de
recomandãri ºi cronici atestând parcursul auctorial
din existenþa prezentã. Citind Sãlaºul avatarilor,
m-am întrebat cât este poezie, cât este informaþie,
cât este mesaj. Cred cã din fiecare este atât cât
va fi capabil sã decodifice, sã înþeleagã cititorul.
Iar mesajul pe care ºi-l poate apropria un fericit
slujitor al cuvântului este unul optimist, citând-o
pe Mihaela Muraru Mândrea: „Fãptura poate deveni
prin cuvânt nemuritoare“. Cã sunt nemuritori cei aleºi
de cuvânt sã devinã cuvânt o dovedeºte ºi întâlnirea
noastrã deloc întâmplãtoare, care a determinat-o
pe Mihaela sã exclame: „Cezar a fãcut-o!“ Ave Cezar!

Nemurire pprin ccuvânt
VViiccttoorriiaa MMIILLEESSCCUU

C
ând uun sscriitor sscrie ddespre cconfraþi, mai adaugã câteva trepte acelei
scãri cãtre cerul literaturii sale, dar ºi al literaturii în genere: conºtiinþã
de sine, altruism, ochi critic în beneficiul celui autocritic, analizã

întru asumarea sintezei, relevarea unicitãþii în diversitate. 
De la poezia pentru copii (6 cãrþi), cu care a debutat ca un venerabil

absolvent al ªcolii Pedagogice din Buzãu, o minunatã ºcoalã a ºcolilor, la poezia
pentru cei mari (2 cãrþi) ºi de inspiraþie creºtinã (3 cãrþi), la prozã (7 cãrþi) pânã la
criticã ºi esteticã literarã (4 cãrþi, incluzând ºi volumul la care se referã rândurile
de faþã: Zãbava cititului, Editura Editgraph, Buzãu, 2015), Aurel Anghel dovedeºte
„zãbava” sa rodnicã nu doar pentru sine, ci ºi pentru cititori. Cãci nu e puþin lucru
ca din oceanul de tipãrituri (pentru cã se scrie enorm ºi se citeºte infim!), un
ochi avizat sã selecteze pentru ceilalþi esenþa unor cãrþi, corespondenþele dintre
clasic ºi contemporan, predispoziþiile tematice ale unor autori ºi stilul lor. Iar
când „cronicarul” e la bazã scriitor, nu doar critic, privirea asupra textului literar
e ºi mai vie ºi mai generoasã. Cei 71 de autori puºi „sub lupã” au în comun
arealul geografic (Buzãul ºi zonele limitrofe: Râmnicu-Sãrat, Slobozia, Focºani)
ºi arealul sentimental, ambele la îndemânã pentru cronicile de întâmpinare
pe care Aurel Anghel le face cãrþilor contemporanilor lui.

„Introducerea” volumului avertizeazã sincer asupra motivaþiei autorului,

a calitãþilor în care scrie („de pãrinte, profesor, vecin, prieten
/.../om de lângã mine, pentru care trãiesc, simt, gândesc,
scriu ºi citesc. Iatã de ce nu mai pot citi fãrã sã scriu...”).

D
e lla ccronicarul ddomnitorului din istorie ºi pânã
la cronicarul „domnitorilor” pãstorind istorii
contemporane convertite literar din viaþa însãºi

sau din imaginaþie, e o „zãbavã a timpului”, neºtirbind
nicicum „zãbava cititului”, nu doar „frumuseþe ºi folos în viaþa
omului”, ci spor de culturã, originalitate, perseverenþã, iniþiativã, spirit competitiv
ºi chiar nonconformism în idei.

Ordinea autorilor selectaþi e una alfabeticã, tratamentul exegetic în ton cu
stilul celor trataþi. Învãþãtorul/profesorul care „zace” în Aurel Anghel supraliciteazã
uneori calitãþile autorilor descriºi, rareori trãgându-i de urechi pe cei cu „lecþia
neînvãþatã”. Îngãduinþa sa priveºte mai ales debutanþii, ale cãror aripi, chiar
dacã nu de anvergurã, nu trebuie ciuntite.

Nu voi da nume. Voi îmbia cãlduros la lecturã. La curiozitate. Cartea în sine
e o caldã pledoarie pentru redescoperirea literaturii, a lecturii, a modelor
ºi modelelor literare contemporane.

Cititorul, sscriitorul
PPaassssiioonnaarriiaa SSTTOOIICCEESSCCUU
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Un oom ppentru ooameni
IIoonn CC.. ªªTTEEFFAANN

F
lorentin PPopescu
a strãbãtut þara în lung
ºi-n lat cu autobuzul,

cu trenul, cu pasul ºi, mai ales,
cu ochii minþii. A vãzut multe,
a înþeles profund ºi s-a bucurat
deplin; a scris mii de reportaje,
scurte articole de prezentare,

proze descriptive ºi poezii.
El este neobositul condeier care ºi-a dedicat

viaþa altora, descoperindu-i pe cei mai buni ºi
prezentându-i colectivitãþii ca modele, criticându-i
pe cei rãi ºi arãtându-le cãile de îndreptare.

Iar acum, la ora unui bilanþ cuprinzãtor, a publicat
volumul Redacþiile prin care am trecut, la Editura
Realitatea (Bucureºti, 2015), condusã de prestigiosul
prozator Corneliu Leu. Cartea sa este interesantã
ºi instructivã, prezintã oameni, fapte, întâmplãri
ºi evenimente desfãºurate de-a lungul a peste 50
de ani de jurnalisticã ºi colaborãri la diverse cotidiene
ºi reviste culturale, de la cele judeþene ca Viaþa
Buzãului sau Milcovul, pânã la altele centrale,
precum România liberã ori Scânteia tineretului, la
reviste culturale ca România literarã sau Luceafãrul;
apoi, la Editura Albatros ori Editura pentru Turism,
prezentându-ne oamenii pe care i-a cunoscut ori
evenimentele la care a luat parte, implicit, evoluþia
sa în scris.

În acest volum nu este însã vorba despre
materialele propriu-zise tipãrite acolo, care ar
fi cuprins, probabil, zeci de cãrþi, ci despre felul
cum s-a raportat autorul la cele relatate.

Florentin Popescu îmi apare ca un truditor
neobosit pentru alþii, nu pentru sine; deºi relateazã
la persoana întâi, scrie cu dragoste ºi respect
despre cei pe care i-a întâlnit ºi a colaborat cu ei, în
aceastã îndelungatã trudã pusã în slujba adevãrului,
personalitãþi de frunte ale presei, scriitori de prestigiu
ºi astãzi, dar ºi despre alþii, pierduþi în umbra uitãrii.
Ori, mai bine zis, s-ar fi putut sã fie uitaþi, pânã la
tipãrirea acestui volum, fiindcã, dacã i-a cunoscut,
Florentin Popescu le-a acordat, acum, mãcar
câteva rânduri, unele gânduri de prietenie…

E
l eeste uun oom bbun, ggeneros, cu o memorie
formidabilã ºi cu un sincer sentiment al
prieteniei, care nu povesteºte prea multe

despre sine, ci despre ei – persoana sa, amintirile
care-l cãlãuzesc prin timp fiind doar un liant al
evocãrilor sale, un mod de a-i reflecta în aºa fel
încât sã se recunoascã ºi ei între ei, iar noi, cititorii
de azi, sã aflãm despre toþi, ca într-o nouã reuniune,
de data aceasta pe paginile unei cãrþi.

Am parcurs scrierea sa cu o mare bucurie ºi
înþelegere, deoarece, într-un fel, am retrãit o parte
a tinereþii mele, reamintindu-mi de aceia pe care
i-am cunoscut, de redacþiile pe unde am trecut
demult, de unele fapte mai importante din lumea
studenþiei ºi tinereþii noastre.

E drept cã eu nu m-am angajat ca redactor
permanent la o publicaþie; am preferat lumea ºcolii,
care mi-a oferit mari satisfacþii, dar am scris ºi am
publicat în presã cu aceeaºi pasiune ºi dãruire
ca autorul acestei cãrþi sau alþi rapsozi ai timpului.

Cu toate aceste asemãnãri ºi coincidenþe, cartea
lui Florentin Popescu nu poate fi povestitã, trãirile
lui fiind prea numeroase ºi prea personale. Dar am
ales câteva popasuri semnificative, cum ar fi cel
de la Secþia de prozã a Editurii Albatros, sau actualul
spaþiu al redacþiei revistei Bucureºtiul literar ºi artistic.
Din colectivul Editurii Albatros, mi-am amintit de
Mircea Sântimbreanu, Gheorghe Marin ori Ion Nistor,
cu care am lucrat direct, în elaborarea primului
meu volum de prozã, Fotografii miºcate – iar
de la ei am avut multe de învãþat.

Iatã cum apare Marele „Guliver în Þara Piticilor”,
directorul Mircea Sântimbreanu: „Când era ceva
mai liber, ca sã nu se plictiseascã de unul singur în
biroul lui, ori ca sã afle de la colegi ce cancanuri mai
circulã prin lumea culturalã bucureºteanã, directorul
Albatrosului mai descindea în câte un birou. (…)

Împãtimit pescar, i-a
fost dat sã plece dintre
noi într-o zi de varã,
cam pe la jumãtatea
lui august 1999, lunã

în care, de-a lungul anilor,
i-a plãcut sã colinde lacurile
din preajma Bucureºtiului,
sã se bucure de frumuseþea locurilor vãzute…(…)
Umbra lui Mircea Sântimbreanu mai bântuie prin
preajma birourilor Ministrului Culturii, ori ale celor
de la Uniunea Scriitorilor, unde uriaºul leu de
altãdatã încã mai crede cã poate câºtiga bãtãlia
pentru un autore tânãr, pentru o carte valoroasã,
pentru o idee ce poate duce la propãºirea literaturii
române” (pp. 159, 160).

Î
n sschimb, ppe GGheorghe MMarin, un redactor
harnic ºi conºtiincios, autorul cãrþii îl prezintã
cu înþelegere ºi duioºie: „Nãscut în Argeº,

acest misterios ºi fabulos spaþiu românesc, cu
oameni având sufletul mare ºi plin de poezia locurilor,
el aducea cu sine blândeþea ºi calmul oamenilor
de la deal ºi de la munte ºi poate ºi o anume
înþelepciune moºtenitã ºi transfiguratã într-un
caracter de ins cinstit, pentru care toate lucrurile
sunt clare ca bunã ziua” (p. 152).

ªeful secþiei de prozã, Ion Nistor, este înfãþiºat
ca un neobosit profesionist: „Ion Nistor s-ar fi luat
de piept cu oricine, inclusiv cu Mircea Sântimbreanu,
dacã ºtia cã are dreptate. Timp de vreo ºase ani,
cât am fost lector la Albatros, cu acest om n-am avut

nici cel mai mic conflict, nici profesional, nici din
alte motive” (p. 144 ).

Prin aceste câteva exemple, vreau sã reliefez
talentul lui Florentin Popescu de a-i gãsi fiecãrui
personaj caracteristicile reprezentative.

Mã voi referi ºi la câteva aspecte din activitatea
la revista Bucureºtiul literar ºi artistic, o publicaþie
model, care, deºi funcþioneazã doar de câþiva ani,
tinde sã devinã una dintre cele mai bune reviste
culturale din þarã. Predominantã este figura lui Coman
ªova, care spunea: „Sigur, este dificil (sã ducã mai
departe revista înfiinþatã cu Florentin Popescu ºi
finanþatã de el), dar atât la revista Amfiteatru cât ºi
la România liberã, am lucrat în domeniul cultural, aºa
cã am experienþã. Eu ºi Florentin Popescu ne sfãtuim
ce sã publicãm, însã greul revistei îl duce Florentin.
El e cel care se ocupã de toatã bucãtãria apariþiei.
Primul numãr a fost mai greu, pânã ce am fixat
domeniile, rubricile ºi am ales colaboratorii. Acum,
merge ceva mai uºor” (p. 251). Astfel aflãm ºi despre
câþiva redactori ºi colaboratori: Ion Andreiþã, Nicolae
Dan Fruntelatã, Candid Stoica, Cãlin Stãnculescu,

Corneliu Ostahie ºi alþii – iar culegerea,
machetarea ºi prezentarea graficã, de Raluca
Tudor. Redactorii ºi colaboratorii au fost selectaþi
dintre redactorii de odinioarã ai unor cotidiene
de prestigiu, care cunosc meserie ºi pot asigura
continuitatea ºi prestigiul revistei, la un înalt nivel
de calitate, mai ales cã printre seniorii editori se
aflã acad. Nicolae Dabija ºi acad. Mihai Cimpoi,
poeþii Radu Cârneci ºi Ion Brad.

D
in aanii sstudenþiei ººi ppânã aacum –– apoi
pe mai departe – amintirile lui Florentin
Popescu sunt o istorie vie ºi actualã

a presei reportericeºti ºi cultuale din þara noastrã,
cu o largã deschidere în universalitate, prin atrage-
rea unor nume de prestigiu din diaspora, în calitate
de corespondenþi speciali ai revistei, cum ar fi

Theodor Damian (New York), Alexandru Cetãþeanu
(Canada), Vasile Cãpãþânã (Chiºinãu) ºi alþii.

În cadrul redacþiei Editurii Rawex Coms, unde se
tipãreºte aceastã publicaþie, precum ºi revistele Sud,
Cetatea lui Bucur ºi altele, în pitoreasca ºi de-acum
vestitã „Catacombã”, din subsolul unui bloc de pe
Calea Griviþei, 143, îºi desfãºoarã activitatea ºi
un cenaclu literar al unor colaboratori ai revistei
ºi editurii, adicã o parte dintre scriitorii români de
prestigiu din capitalã ºi împrejurimi, care se adunã
periodic în dezbateri de o mare luminozitate ºi
cuprindere culturalã, un fel de „Junimea” munteanã,
cu unele caracteristici specifice.

De la munca desfãºuratã în tinereþe, în cadrul
redacþiilor amintite, ºi pânã la tumultul spiritual ºi
cultural de acum, Florentin Popescu a strãbãtut
un drum bogat în împliniri, cu speranþa
cã va continua la fel ºi în viitor.

Un om printre oameni a fost titlul unui roman
semnat de Camil Petrescu, despre Nicolae Bãlcescu;
Un om pentru oameni – pot afirma acum eu despre
activitatea prietenului nostru, talentatul poet ºi
neobositul publicist Florentin Popescu – un suflet
generos, dãruind celorlalþi bucurie ºi luminã.

(Urmare de la pag. 6)

P
rivitã aastfel, generaþia lui Mircea Eliade, cap de serie pe linia popularizãrii
„dramelor ºi ursitelor” intelectualului român, nu este, sub aspect istoric,
decât o generaþie atemporalã (I. Goian, op. cit., p. 100), cvasiinexistentã

în evoluþia socio-culturalã a României contemporane. Ideea primatului culturii
în faþa factorului politic este, cu siguranþã, generoasã, dar insuficientã pentru
a combate ieºirea din provincialism. Mult mai pragmatic în aceastã privinþã
era C. Rãdulescu-Motru, cel care susþinea, de pildã, în 1936, în lucrarea
Românismul. Catehismul unei noi spiritualitãþi, anume cã: „Statul liberal
nu stã pe consideraþiile abstracte ale individualismului economic, ci pe instituþia
realã a gospodãriei þãrãneºti în care omul, munca ºi pãmântul formeazã
un tot indisolubil” (Românismul…, Bucureºti, 1936, p. 158).

În fine, un alt exemplu de program cultural grandios propus spre reflecþie
publicã de Ion Goian este cel de tip monumental, susþinut, în primii ani ai
democraþiei populare, de G. Cãlinescu. Sãtul de „Þara lui las-o în plata Domnului”,
dupã titlul unui articol publicat de critic, iniþial în seria Cronica mizantropului,

gãzduitã de Adevãrul literar ºi artistic (nr. 683, 1933), G. Cãlinescu devine, în
publicisticã dar ºi în romane, un adept al „naþionalismului arhitectural”, o formã
originalã de regândire a destinului culturii ºi civilizaþiei româneºti în perioada
cenuºie a „realismului socialist”. Constatând, de pildã, cã deschiderea spre
grandios devine pentru G. Cãlinescu o „deschidere cãtre utopie”, Ion Goian
analizeazã, cu uneltele filosofului, dimensiunea utopicã a operei cãlinesciene. 

În esenþã, orice proiect de þarã, inclusiv acela al modernizãrii ºi occidentalizãrii
obligatorii, constituie o formã de utopie, în mãsura în care liniile de forþã politice
se suprapun cu acelea ale unei filosofii originale. Astãzi, privim cu îngãduinþã
aceste proiecte utopice, doar în mãsura în care se suprapun cu geopolitica
culturalã. Ele trebuie înþelese ºi ca o formã de supravieþuire intelectualã.
Cum opera intelectualã nu poate supravieþui în umbra indiferentismului politic,
marile spirite ale culturii române au gãsit în proiectele/programele elaborate
adesea în condiþii improprii formula saltului. Cât ºi cum i-a ajutat, în plan cultural
sau chiar socio-politic, sã facã saltul aºteptat, urmeazã sã se pronunþe, pe viitor,
raþiunea geopoliticã.
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Lumea mmuzicii

M
i ss-aa sspus cã la rubrica Seniori ai culturii,
din domeniul muzicii a fost prezent doar
baritonul Nicolae Herlea. Un interpret

de renume mondial, într-adevãr, meritând pe deplin
atenþia dumneavoastrã ºi nu numai. Din pãcate,
el ºi mulþi alþi seniori ai muzicii româneºti
nu mai sunt printre noi. Au plecat spre tãrâmuri
mai interesate, poate, de performanþele lor artistice,
creative. Desigur cã au intrat în corul îngerilor,
îi dirijeazã sau le scriu acestora partituri inedite,
cu ison de psalticã româneascã. 

M-am gândit cã ar fi interesant sã cunoaºteþi
unul dintre ei, care, întâmplãtor (dacã existã ceva
cu adevãrat întâmplãtor în lume), a compus o suitã
pentru cvartet de coarde cu un nume care vã este
apropiat: Pe Argeº în sus. Este o lucrare datând
din anul 1953, dar care este la fel de vie ºi frumoasã
ºi astãzi, cucerind aprecierile celor care o cântã,
dar ºi ale celor care o ascultã ºi i-a fost dat
sã fie cântatã pe toate meridianele
lumii cu acelaºi succes.

Theodor Grigoriu (25 iulie 1926 –
20 mai 2014) face parte din „generaþia
de aur” a componisticii româneºti,
generaþie cunoscutã ºi recunoscutã
ºi peste hotare, ducând mai departe o
tradiþie a ºcolii româneºti de compoziþie
interbelicã, dar ºi preluând tehnicile noi
ale expresiei muzicale a secolului XX,
revendicându-se drept continuatori ai
lui Enescu. Afinitatea cu Enescu s-a
manifestat mai pregnant la Theodor
Grigoriu decât la colegii sãi de
generaþie, el punând mai mult accentul
pe trãire ºi expresie sensibilã decât pe
tehnici novatoare. Asta nu înseamnã
cã muzica sa este epigonicã, ci ºi-a
aflat o dimensiune proprie, un stil
inconfundabil, în care gândirea
muzicalã profundã alege ºi foloseºte
tehnici noi, în funcþie de necesitatea
transmiterii mesajului artistic. 

P
rima llegãturã ccu nnumele llui EEnescu este
cea de la vârsta de 17 ani, când a primit o
menþiune la Premiile de compoziþie George

Enescu, devenind imediat cel mai tânãr membru
al Societãþii Compozitorilor Români. Precocitatea
sa a fost evidentã ºi prin faptul cã la vârsta de
3 ani a început sã cânte la vioarã, iar la 5 ani a cântat
prima datã în public. (Viorel Cosma – De la Cantemir
ºi Enescu pânã la Lipatti ºi Ursuleasa: Copiii-minune
ai muzicii româneºti (1673-2013), Bucureºti, Editura
Speteanu, 2013) De asemenea, la numai 27 de ani
a compus cvartetul de coarde Pe Argeº în sus,
mãiestria artisticã a tânãrului compozitor de atunci
fiind vizibilã ºi astãzi prin faptul cã este cântat
ºi ascultat cu plãcere ºi interes – lucrare pe care
încercãm sã v-o prezentãm în textul de faþã.

Cea mai mare parte a publicului românesc
a vãzut filmele de mare producþie naþionalã a cãror
muzicã a fost compusã de Theodor Grigoriu. Spicuim
dintre cele 24: Dacii; Columna; Burebista; Neamul
ªoimãreºtilor – în regia lui Mircea Drãgan, Premiul
pentru muzica de film, Mamaia 1965; Fraþii Jderi;
ªtefan cel Mare; Valurile Dunãrii – în regia lui
Liviu Ciulei, premiat la Karlovy Vary; Codin – prima
coproducþie româno-francezã, în regia lui Henri Colpi,
premiat la Cannes; Pãdurea spânzuraþilor – în regia
lui Liviu Ciulei, premiat la Cannes º.a.m.d.

La aceste premii în cinematografie se adaugã
nenumãrate premii ale Uniunii Compozitorilor ºi
Muzicologilor din România, între care Marele Premiu
pentru întreaga creaþie (1999), Premiul „George
Enescu” al Academiei Române (1977), Premiul
la Concursul internaþional de compoziþie acordat
de Centrul Coral European, de Filarmonica din Metz
ºi Consiliul Regiunii Lorrena (2000) pentru lucrarea
Aeterna Verba in anno MM (parte integratã
în O simfonie liturgicã, 2002) etc.

Caracteristicile creaþiei lui Theodor Grigoriu
transpar ºi din crezul sãu:

„Sunt un compozitor român ºi încerc un sentiment
de forþã ºi încredere, de nobil ideal, când ceea
ce scriu consunã, cât de puþin, cu tot ce au fãurit
marile spirite creatoare româneºti.

Modelele mele de frumuseþe sunt arta clasicã,
mãnãstirile din nordul Moldovei ºi grandioasa
armonie a spaþiului în care am vãzut lumina zilei.

Lucrând, m-am gândit adesea dacã, în secolele
viitoare, valorile noastre artistice ar putea ocroti
acest spaþiu.

N-am scris decât ce am trãit.
Pãrintele meu spiritual este Enescu.” (Theodor

Grigoriu – Internet, Arssonora, Bucureºti, 2006)
Crezul sãu se transpune în muzicã, în primul rând

prin apelarea la cele
douã surse de bazã ale
ethosului muzical

românesc: cântul
popular ºi cântarea
psalticã. Nu a folosit
citatul, ca atare, ci a
creat, precum Enescu în lucrãrile de maturitate,
„în spiritul”, „în caracterul popular românesc”.

Î
n cconcepþia ssa, apelarea la melosul
popular în formele clasice ºi cu tehnicile de
compoziþie specifice culturii muzicale europene

(universale), însemna „a da glas” unui spaþiu,
fãcându-l astfel cunoscut ºi celor care nu aveau
acces la el. Referindu-ne la suita de cvartet de
coarde Pe Argeº în sus, putem spune cã autorul
a dat glas acestui spaþiu ºi l-a muzicalizat pentru
generaþii ºi generaþii de ascultãtori din toatã lumea.
Condiþia era ca lucrarea sã-ºi afle interpreþii care
sã o îndrãgeascã ºi sã o cânte, purtând-o cu ei prin
peregrinãri ºi concerte. ªi aceºtia s-au ivit, mai întâi
într-o înregistrare „istoricã” (prima audiþie, Bucureºti,
aprilie 1954), datã fiind evoluþia ulterioarã a
interpreþilor, astfel: vioara I – Lucian Savin (devenit
concert-maestru al Operei din Stockholm); vioara II –
Mendi Rodan (celebru ºef de orchestrã, de reputaþie
internaþionalã); violã – Wilhelm Berger (unul dintre
marii compozitori români ai secolului XX, fãcând parte
din „generaþia de aur” amintitã); violoncel – Alfons
Capitanovici (devenit concert-maestru al Filarmonicii
din Hanovra). În aceastã interpretare s-a realizat
ºi primul disc long play (LP) din România, în 1958,
la Electrecord (ECD 6). Lucrarea a fost preluatã
apoi de nenumãrate formaþii de cvartet, între care
Gaudeamus, Arioso, Academica, Serioso º.a.

Theodor Grigoriu avea un deosebit respect
pentru profesorii ºi înaintaºii sãi, drept care lucrarea
Pe Argeº în sus este dedicatã profesorului sãu,
maestrul Mihail Jora.

Iatã prezentarea pe care a fãcut-o personal
acestei lucrãri.

„S
uita ppentru ccvartet
de ccoarde Pe
Argeº în sus,

scrisã în 1953, este rezultatul
dorinþei ce mã anima la
acea epocã: identificarea
cu un creator popular, aflarea
secretelor ºi metodelor lui
de creaþie. (O dorinþã similarã
avusese ºi Bartók, la începutul cercetãrilor sale
folclorice, fascinat de spontaneitatea artei populare,
care nu cunoaºte orgoliu auctorial.)

Intenþionam apoi sã descopãr o lume a veacurilor
trecute, eroicã ºi glorioasã, precum ºi un spaþiu
geografic bogat în vestigii ºi legende, întâlnite la tot
pasul. Limbajul ales trebuia sã fie limpede ºi concis,

ca ºi cum ar fi fost mânuit de un creator anonim,
idee oarecum iluzorie ºi destul de dificilã.

Prima parte, Balada, tinde sã reconstituie,
cu ajutorul unui ºir de motive sugestive
(evocând cornul de luptã, cavalcade etc.),
atmosfera medievalã din care s-a nãscut
legenda Meºterului Manole; cum se ºtie,
nenumãratele variante ale cunoscutei balade
sunt intitulate, în folclor, cu termenul generic
Manolea, fie cã ele sunt melodii cu sau fãrã
cuvinte, ori pur ºi simplu versuri populare.
Forma muzicalã a acestei prime pãrþi este
astfel conceputã ca sã poatã aduce în punctul
ei culminant (Appassionato) melodica stilizatã
a uneia din variante, pe care am considerat-o
mai pregnantã ºi mai apropiatã de ceea ce
intenþionam sã exprim. Mai trebuie spus cã
desfãºurarea epicã a Baladei este încadratã
de o introducere ºi de un epilog, dupã modelul
Es war einmal, folosit de Richard Strauss
în unele din poemele sale simfonice.

Partea a II-a, Joc din fluier, nu necesitã
explicaþii, fiind ceea ce indicã titlul: o melodie
de joc, veselã ºi trepidantã, unde parcã ºi
instrumentele, tratate în flageolete, ar vrea
sã fie antrenate în frenezia generalã. Ideile
muzicale sunt imaginare, nu se citeazã teme
populare, dar se evocã o anumitã virtuozitate

instrumentalã a lãutarilor.
Partea a III-a, La izvoare, este o temã cu

variaþiuni, o meditaþie a oricãrui cãlãtor ce urcã
spre piscul munþilor ºi se întâlneºte la un moment
dat cu izvorul unui râu falnic; este imposibil
sã nu simþi atunci ceva din miracolul vieþii, sau,
extinzând, cum se naºte tot ce ne înconjoarã:
oameni, fapte, idei.

Partea a IV-a, Sãlcioara, are la bazã un dans
destul de rãspândit în regiunea subcarpaticã
evocatã ºi este prezentat sub forma unui rondo
de structurã clasicã.

C
um aarãtam ººi lla îînceput, idealul estetic
de la acea epocã era limpezimea stilului,
precum ºi puritatea unui limbaj modal-

diatonic, din care sã fie eliminate secundele mãrite,
pe care nu mi le-am putut apropia niciodatã; alãturi
de alte modalitãþi de exprimare, consideram
inepuizabil un atare limbaj, fiindcã o concepþie
componisticã modernã îi poate aduce oricând valenþe
noi, printr-o tehnicã evoluatã a registrelor, a dispunerii
ºi miºcãrii abile a vocilor, sau printr-o infinitate de
sonoritãþi inedite. Deasupra tuturor celor afirmate,
credem în posibilitatea unui univers muzical
românesc, cu virtuþi clasice, de tip european.”
(Theodor Grigoriu – Muzica ºi nimbul poeziei,
Bucureºti, Editura Muzicalã, 1986)

Desigur, aceste cuvinte evocatoare, încercând
sã explice o muzicã, nu sunt suficiente. Ar fi ideal
sã puteþi asculta ºi muzica în sine, aºa cum a
compus-o ºi aºa cum o interpreteazã una dintre
formaþiile de cvartet care au îndrãgit-o. Poate
viitorul vã va rezerva ºi aceastã bucurie, cãci este
într-adevãr o bucurie sã asculþi o astfel de muzicã.

Pe AArgeºº îîn ssus de TTheodor GGrigoriu
MMiihhaaeellaa MMAARRIINNEESSCCUU
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La ppas pprin ssatul gglobal

R
evenind lla llista

minunilor aantice,

vom constata cã nici

Templul cu Statuia lui Zeus

de la Olympia nu a fost etern,

aºa cum ºi-a dorit, probabil,

pãrintele sãu Fidias. Este ºtiut

cã, la vremea sa, Templul era

cea mai mãreaþã clãdire, iar

statuia, din aur, fildeº ºi pietre preþioase, inducea un

sentiment copleºitor de bogãþie ºi putere, pe mãsura

Zeului suprem al grecilor. Acestea ar fi atuurile lui

în faþa unor Buddha din China. Însã, cu doar cei

13 metri ai lui, Zeus ar trece neobservat pe lângã

statuia lui Buddha din Grotele de la Leshan (Provincia

Sichuan). Chiar ºi Templul de la Olympia nu s-ar

putea compara cu complexul de temple ºi pagode,

cu statuile corespunzãtoare, dãltuite în stâncile roºii

de la Leshan. Încã nu a fost contrazisã afirmaþia

chinezilor cum cã aceasta este cea mai mare

statuie din lume. Buddha gigant de aici are 71

de metri în poziþia aºezat ºi este destul de bine

proporþionat: spatele lat de 28 de metri, capul

înalt de 15 metri, iar lobii urechilor de 7 metri.

Lângã el, la dreapta ºi la stânga, stau în

picioare doi paznici, înalþi de 20 de metri.

Legenda spune cã statuia a fost construitã

din donaþii, de cãtre un cãlugãr, care ºi-a scos

un ochi pentru a-i impresiona pe cei milostivi.

Buddha de la Leshan nu strãluceºte precum

Zeus de la Olympia, însã impresioneazã prin

dimensiuni ºi mesajul religios pe care îl degajã.

În continuare, nu voi mai cãuta monumente

chinezeºti de talia Colosului din Rhodos sau a Farului

din Alexandria, preferând sã prezint alte câteva

capodopere, pe care cititorii sã le poatã compara

cu minunile lumii antice. Voi rãmâne tot în domeniul

artei budiste, care este perceputã în China drept un

proces de altoire a unei mlãdiþe tinere ºi viguroase

(este vorba de budismul indian, desigur) pe

trunchiul unui mãr bãtrân. Realizãrile din domeniu

ale chinezilor ne conving de faptul cã mlãdiþele tinere

au dat fructe mai multe ºi mai frumoase, trãgându-ºi

însã seva din rãdãcinile bãtrânului pom. Aºa cã,

dupã ce am vãzut roadele de la Leshan, sã facem

un popas ºi la Grotele de la Dazu (Provincia

Sichuan), care reprezintã un capitol important din

istoria culturalã ºi religioasã a Chinei. Este o comoarã

greu de inventariat. Sã încercãm sã ne imaginãm

doar cinci pereþi verticali de stâncã, plini cu sculpturi

sub forma unor panouri impresionante, de la 50 de

metri la 72 de metri lungine ºi 7-10 metri înãlþime.

Arta de aici, de la Dazu, acoperã o gamã largã

de teme artistice ºi religioase, multe dintre ele

reprezentând figuri budiste în ipostaze umane

sau scene din viaþa cotidianã a acelor timpuri.

Patrimoniul artistic de la Dazu, excelent conservat,

este o mãrturie elocventã a fuziunii sau coexistenþei

armonioase dintre budism, taoism ºi confucianism.

T
ot îîn NNord-VVestul CChinei, în vecinãtatea

oraºului Dunhuang (Provincia Gansu), popas

important pe celebrul Drum al Mãtãsii, se aflã

un alt centru de excepþie al artei budiste din China.

Începând din anul 366 d.Hr., timp de patru secole,

cãlugãrii au sãpat în stâncile Muntelui Mogao Grotele

celor o mie de Buddha. Monumentul, chintesenþã a

artei sculpturale în piatrã, este o veritabilã expoziþie

de artã, cu sculpturi, peste 2.000 de basoreliefuri ºi

picturi murale. În cele 500 de grote care se pãstreazã

ºi astãzi, picturile murale, excelent conservate,

acoperã o suprafaþã incredibilã de 50.000 mp, care,

puse cap la cap, ar forma o galerie de artã lungã de

30 de km. În anul 1900, la Mogao a fost descoperitã

din întâmplare o peºterã misterioasã, care ascundea

un adevãrat tezaur: cãrþi religioase, þesãturi ºi

broderii, picturi ºi desene, statui ºi multe alte obiecte

preþioase, care se constituiau într-o adevãratã frescã

a societãþii chineze din secolele IV-XI, consideratã

drept o veritabilã Enciclopedie a Epocii Medievale.

Tezaurul include ºi o bibliotecã misterioasã, care

ascundea prima arhivã cu documente pe hârtie, cel

mai vechi corp de manuscrise budiste ºi o versiune

a Sutrei de Diamant din anul 868 d.Hr. Astãzi, peste

40.000 de piese din tezaurul de la Mogao se gãsesc

în biblioteci ºi muzee din Marea Britanie, Franþa,

Rusia, India, Danemarca, Germania, SUA etc. 

Pentru a întregi imaginea acestor mari complexe

de grote din China, este obligatoriu sã ajungem

ºi la cele de la Longmen, din apropierea fostei

capitale imperiale, Louyang. Tot cãlugãrii au sãpat

ºi aici în stâncã nu mai puþin de 2.345 de grote,

care adãpostesc 100.000 de statui ale lui Buddha,

cu înãlþimi cuprinse între 2,5 cm ºi 17 metri. Este

de reþinut amãnuntul cã în complexurile religioase

din China nimic, nici mãcar un detaliu nu se repetã.

La Longmen, vizitatorul poate admira ºi Templul

Fengxian, construit din ordinul singurei împãrãtese

a Chinei, Wu Zetian, rãmasã pânã astãzi unica Fiicã

a Cerului (pânã la ea nu a existat decât titlul de Fiu

al Cerului, deþinut de bãrbaþi), a cãrei statuie este

pe mãsura apelativului de Venus sau Mama Chinei.

Cât despre lãcaºurile de cult ale budismului tibetan,

lumea se gândeºte, în primul rând, la Palatul Potala,

înalt de 170 de metri, fiind cea mai monumentalã

construcþie din Tibet, cãreia i se atribuie faima de cea

mai mare mãnãstire din lume. Palatul este depozitarul

unor scripturi sacre

ºi documente istorice

pe care, în multe

cazuri, nici þara de

origine a budismului,

India, nu le mai

posedã. Apoi, tot în

Tibet, impresioneazã

ºi Mãnãstirea

Pãlãriei Galbene,

prin numãrul mare

de temple ale lui Buddha,

sãli de sutra, palate pentru

preoþi, conace pentru

reincarnare, clãdiri

administrative ºi sute de

camere pentru cãlugãrii de

rând. Acestea sunt numai

douã dintre monumentele

cu care Tibetul nu înceteazã

sã uimeascã lumea.

Î
ncã ddin mmitologie,

chinezul a avut de

partea lui un cadru natural generos ºi uimitor.

Timp de milenii, el a fost protejat de munþi falnici,

precum Himalaya, cu cel mai înalt pisc din lume,

Everest (tibetanii îi spun Chomolungma care, în

tradiþia lor, înseamnã Zeiþa Mamã). Pe lângã cei cinci

munþi sacri care, dupã tradiþia taoistã, susþin cerul,

existã ºi un munte sculptat de naturã, cu mijloacele

ei specifice, sub forma unui tablou incredibil numit

Muntele curcubeu. Timp de 24 de milioane de ani,

vântul ºi ploile au prelucrat gresia ºi mineralele pânã

când s-a obþinut o suprafaþã de 300 kmp de coline

ºi vãi, viu colorate în roºu, galben, portocaliu, verde,

albastru, gri sau alb. Însã, cu forþe unite, omul ºi

natura au creat ºi continuã sã creeze opere fãrã egal.

Sã luãm drept exemplu doar Muntele Sacru Tianmen,

care bate orice record. În vârful lui se aflã un templu

budist, desfãºurat pe 10.000 de metri pãtraþi.

La el se ajunge fie pe ºoseaua Calea spre Cer,

cu 99 de curbe în ac de pãr, fie cu cea mai lungã

linie de telecabinã din lume (7.445 de metri), aflatã

la o altitudine de 1.279 de metri. În partea finalã,

cãlãtorul are de parcurs cu piciorul ºi o Scarã

spre Cer, cu 999 trepte. Nelipsita cifrã 9!

Dar, sã coborâm de la înãlþime pentru a ne

apropia puþin de oraºul Hangzhou, fost ºi el cândva

capitalã imperialã, de unde sã începem o cãlãtorie

imaginarã pe cel mai mare curs artificial de apã din

lume, pe Marele Canal. Este o lucrare a giganþilor,

s-ar putea spune, care a început sã fie realizatã,

pe tronsoane, prin secolul V î.Hr. Numai pentru primii

o mie de km au trudit peste 3 milioane de oameni.

Când, în final, Marele Canal a fost conectat la Beijing,

acesta ajunsese la impresionanta lungime de 2.500

de km. Canalul a fost ºi a rãmas o arterã vitalã

pentru legãtura dintre Nord ºi Sud. Astãzi, autoritãþile

chineze au planuri peisagistice ambiþioase, vizând

readucerea malurilor canalului la splendoarea

de odinioarã, cu temple, pagode, grãdini ºi chiar

adevãrate Veneþii. În Hangzhou, însã, trebuie zãbovit

mai mult, pentru cã el este un etalon al esteticii

chinezeºti, unde natura, ºi aºa frumoasã, este pusã

în valoare de mâna omului cu ajutorul arhitecturii,

în special în zona Lacului de Vest. Tocmai aici

s-a nãscut ºi legenda ªerpoaicei albe, o târâtoare

care obiºnuia sã se metamorfozeze în femeie pentru

a-i ademeni pe bãrbaþi. Pânã la urmã, ea a fost ziditã

în temelia unei pagode de pe malul lacului, de unde

nu lipsea avertismentul: dacã lacul seacã, ºerpoaica

se va elibera. Aceasta ar explica ºi graba cu care

chinezii au refãcut templul dupã un colaps.

R
evenind îîn aactualitate, ne întrebãm, pe

bunã dreptate, ce minuni a mai fãcut China?

Aceasta, deoarece China a ajuns cea de a

doua mare putere economicã a lumii în mai puþin de

patru decenii, stabilind recorduri mondiale cu viteze

uluitoare, în toate sectoarele creaþiei umane. Iau,

la întâmplare, domenii pe care nu le-am abordat în

articolele mele anterioare. Îmi vin în minte trenurile

cele mai rapide de lume, pe cele mai lungi cãi ferate

de mare vitezã, cum ar fi Beijing-Shanghai (1.318 km)

sau Beijing-Canton (2.300 km). De necrezut, însã

chinezii au testat deja o garniturã de tren care a atins

viteza de 500 km/h. Apoi, linia de cale feratã Beijing-

Lhasa (Tibet) bate toate recordurile de pe Terra.

Trenul, numit Racheta spre Acoperiºul lumii circulã

la cea mai mare înãlþime (o medie de 5.072 m), trece

prin Pasul Tanggula, aflat tot la 5.072 m, parcurge

Tunelul Fenghuoshan, lung de 33,45 km, aflat ºi el la

altitudinea de 4.264 m. Alte douã recorduri mondiale,

care probabil nu vor fi doborâte vreodatã: o secþiune

de 13 km a acestei cãi ferate se aflã la înãlþimea de

6.096 m, iar o garã din sudul Tibetului este cãþãratã

la altitudinea de 6.035 m. Aceasta este

calea feratã deservitã de garnituri de

tren luxoase, cu climatizare de avion,

care asigurã un confort de cinci stele. Este

vorba de cea mai dificilã ºi impresionantã

cale feratã din lume, pe care fostul premier

chinez, Zhu Rongji, o numea un proiect

fãrã precedent în istoria omenirii.

Cãile rutiere impresioneazã ºi ele prin

caracteristicile lor tehnice ºi funcþionale.

Dintre acestea, unele sunt tãiate de-a

dreptul în stâncã ºi se caþãrã spre cer pe

serpentine ameþitoare. China a realizat ºi

cel mai lung tunel dublu din lume (36 km),

cu patru benzi, încadrate de spaþii verzi, cu pomi          

ºi flori. O altã minune: din cei 552 km ai ºoselei

care traverseazã Deºertul Taklamakan, 446 km

sunt parcurºi prin zone nelocuite, cu dune de nisip

miºcãtoare. Pe unde a fost posibil, ºoseaua a fost

protejatã cu vegetaþie, iar unde nu s-a putut, dunele

au fost stabilizate cu paie. China deþine recordul ºi

cu cel mai lung pod transoceanic (36 km), care pleacã

din Hangzhou, o capodoperã a arhitecturii moderne.

M
inuni ººi iiar mminuni! Tot minune se poate

numi ºi evoluþia sãtucului Dafen spre

statutul de important centru urban, ºi

nu unul oarecare. Un întreg cartier al acestui oraº

a devenit vastul atelier de picturã unde peste 10.000

de pictori ºi studenþi de la ºcolile de arte frumoase

din toatã þara copiazã picturi din întreaga lume. Artiºtii

lucreazã pe bandã rulantã, ca în industrie, fiecare

fiind specializat în anumite operaþiuni. Se vorbeºte

de un randament impresionant, de 5 milioane de copii

pe an, dintre care 70% pentru export. ªi, în final, încã

o micã mare minune a lumii. De curând, China intra

în Cartea Recordurilor cu replica gigant a bãrcii din

sâmburele de mãslinã, amintitã drept o curiozitate

de la Muzeul de artã din Oraºul Interzis. Timp de

patru ani, sculptori în lemn au transformat un trunchi

de copac într-o operã de artã lungã de 12,2 m,

cu peisaje minunate, arbori, bãrci, munþi, nori,

clãdiri ºi nu mai puþin de 550 de figurine.

Este evident cã operele vechi ºi noi se îmbinã

într-un tot unitar, armonios, conform filosofiei

tradiþionale a triadei Cer, Pãmânt, Om. Civilizaþia

chinezã surprinde mereu prin continuitate, frumuseþe

ºi tinereþe. Trecutul acestei þãri este mereu prezent ºi

viu. Minunile Chinei sunt la vedere ºi nu în poveºtile

oamenilor. Prin realizãrile sale, China rãmâne un

propulsor puternic al istoriei omenirii. În final, nu

ne rãmâne decât sã ne întrebãm ºi noi cum va arãta

istoria Chinei ºi chiar a omenirii, atunci când vor

fi scoase la luminã ºi studiate cele peste o sutã

de piramide chinezeºti, considerate chiar mai vechi

decât cele egiptene de la Gizeh. Pentru mulþi dintre

noi, aceasta ar putea fi doar o întrebare retoricã.

China ººi mminunile eei ((II)
IIoonn PPÃÃTTRRAAªªCCUU
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La ccurtea eepigramei

A
nton PPann, ccare aa îîmpãmântenit eepitaful
„muierii” (adicã al femeii, al soþiei, din lat.
mulier, mulieris), manifestând aceleaºi idei

ºi sentimente ca francezii (ºi, probabil, nu numai),
ne-a lãsat ºi propriu-i epitaf, scris cu talent ºi
înþelepciune (în trei catrene), cu nuanþe testamentare:

Aici s-a mutat cu jale
În cel mai din urmã an
Cel care-n cãrþile sale
Se citeºte Anton Pann.

Acum mâna-i înceteazã
Ce la scris mereu ºedea
Nopþi întregi nu mai lucreazã
La luminã cãrþi sã dea.

Împlinindu-ºi datoria
ªi talentul ne-ngropând,
ªi-a fãcut cãlãtoria
Dând în lume altor rând.
ªi Ioan Prale (1769-1847),

cel nãscut în judeþul Soroca,
numit de Eminescu „firea cea
întoarsã”, care a transpus texte
religioase în versuri, îºi scrie
singur epitaful, la Iaºi:

Toatã grija mi-am luat
ªi de lume am scãpat,
Eu de dânsa, ea de mine
ªi sã ne fie de bine.
Deºi s-a stins tânãr, la nici 27 de ani, Alexandru

Hrisoverghi (1811-1837) a lãsat în urma lui o zestre
literarã valoroasã: oda Ruinelor cetãþii Neamþului,
traduceri din V. Hugo, A Chénier, Schiller. A scris
ºi câteva epigrame. Iatã una dintre ele: D-lui X:

Toþi îþi par cã-s nãtãrãi,
Dar nu-i lucru de mirare
Cãci galbene îi par toate
Celui ce-are gãlbinare.
ªi Ion Heliade Rãdulescu (1802-1872) a avut

încercãri lãudabile, practicând catrene cu versuri
mai lungi ºi, de multe ori, cu ortografie italienizantã.
Iatã un „oracol” al unui tânãr de atunci (dar parcã
prevedea ºi situaþia de astãzi):

Ori mire, ori cãlugãr, vezi de te fã odatã
Cãci soarta þi-e propice ºi-n dreapta ºi în stânga
De nu poþi strânge-avere în þara ta amatã, [iubitã]
Te du în lumea mare cã Plata te aºteaptã.
Iatã ºi un epitaf al acestuia:
În inima ca piatra pitit câºtigul zace
Mormânt în toate vrednic de-un astfel de crud mort
Sã-i fie de pomanã lãscaie lângã ort
ªi zacã în uitare, sã aibã lumea pace!
Acestea pot fi considerate apariþii timpurii

ale epigramei în literatura românã. Putem afirma
cã începutul a fost fãcut. E necesarã o perioadã
de acumulãri pentru ca epigrama sã se impunã
ca specie literarã distinctã. Pentru maturizarea
ei, era necesar un climat propice, pe care nu putea
sã-l ofere decât progresul socio-cultural ºi literar,
dar ºi o literaturã umoristicã, prin apariþia
ºi înmulþirea revistelor de umor.

I
deea UUnirii îîi îînflãcãreazã pe poeþii din ambele
principate, care-i închinã scurte poezii care
preced Hora Unirii a lui Vasile Alecsandri.

George Creþeanu (1829-1887), poet ºi publicist,
membru de onoare al Academiei (1882), militant
unionist, adresa înflãcãratul îndemn în poezia
La români, publicatã în 1856, în Steaua Dunãrii:

Azi Patria nu cere sã-i dãm al nostru sânge,
ªi vrea s-avem caracter, curaj cetãþenesc
Spre-a proclama Unirea, cu toþi spre a ne strânge
Sub steagul românesc.
În acelaºi an, George Sion (1822-1892), nãscut

în Bucovina de Nord (azi Ucraina), care va deveni
academician (1868), scrie poezia La unire: Noi toþi
ºtim cã moldovenii/ De când lumea pe pãmânt/ Sunt
de-o lege cu muntenii/ ªi de-o lege cu toþi sunt.//
De ce darã sã nu fie/ Un popor tot la un loc/ ªi-o
frumoasã Românie/ Tot c-un suflet ºi-un noroc?//

Haideþi, dar, la mântuire/ Toþi cu toþii s-alergãm/
La Unire! La Unire!/ Toþi un viers sã ridicãm. Fiecare
strofã poate fi detaºatã drept catren cu sens deplin,
manierã de scriere care va favoriza creaþia
epigramaticã.

Poeþii dau dovadã de un elan nemaiîntâlnit pânã
atunci. Munteanul Grigore Alexandrescu (1810-1885)
publicã, în ziarul Concordia din 10 martie 1857,
poezia Unirea Principatelor, în care afirmã cã românii
din Muntenia ºi din Moldova Fii ai Romei cei eterne,
aceºti popoli au fost fraþi ºi cã La rãul ce-i apasã nu
pot s-afle lecuire/ Decât numai în Unirea cãtre care
sunt chemaþi/ Români, dulce e Unirea!/ Ascultaþi,
glasu-i rãsunã/ De la fiii României cere patrie
comunã.

Creaþiile literare ale unor scriitori care au avut
o mare contribuþie la progresul literaturii ºi al limbii

române, precum
înaintaºul I.H. Rãdulescu,
Dimitrie Bolintineanu

(1819-1872), Grigore
Alexandrescu, Vasile
Alecsandri (1818 sau
1821-1890), au deschis
calea spre marea
afirmare a literaturii
clasice moderne.

Climatul istoric ºi cultural, Unirea din 1859, duc
la apariþia presei de umor, care va avea o contribuþie
de seamã în practicarea epigramei, prin care autorii
îºi exprimã atitudinea imediatã faþã de realitãþi,
persoane sau personalitãþi ale zilei. Dacã presa
literarã, cu deosebire în prima jumãtate a secolului
al XIX-lea, îºi desfãºoarã funcþia beletristicã,
îndeplinindu-ºi un rol eminamente cultural, aºa cum
specificã Paul Cornea (Reviste literare româneºti din
secolul al XIX-lea, Ed. Minerva, 1970, Cuvânt înainte,
p. 9), dupã Unire, centrul de greutate se schimbã
puþin: rolul politic ºi-l asumã presa de umor.

I
mediat ddupã UUnire, la o lunã ºi câteva zile,
N.T. Orãºanu (1833-1890), luptãtor pentru
Unirea Principatelor, ale cãrei evenimente

le-a consemnat în O paginã a vieþii mele sau 22,
23, 24 ianuarie 1859, scoate revista Þânþarul, pe
28 februarie 1859. Acest neobosit publicist ºi umorist,
care dominã timp de trei decenii acest gen de presã,
e considerat de G. Cãlinescu imitatorul lui Béranger.

Nichipercea, Pepelea, Pãcalã, dar mai ales
Aghiuþã al lui Hasdeu, apãrut în 1863, ºi Ghimpele
(1866) constituie tot atâtea trepte în afirmarea
literaturii de umor. Dacã personajul principal din
încercarea dramaticã a lui Iorgu Caragiale, Raicu,
face referire la Þânþarul – „Þânþarul mã înnebuneºte,
sã fie blagoslovit osul celuia care l-a nãscocit, cã ºtiu
cã încalte biciuieºte pe toþi a dracului” (Cf. ªtefan
Cazimir, Caragiale. Universul comic, E.P.L., 1967),
Ghimpele este publicaþia în care debuteazã I.L.
Caragiale, în 1872. Între Þânþarul, Moftul Român
(1893) sau Moº Teacã (1895), perioadã în care
gazetãria umoristicã devine îndeletnicire de scriitor,
apar nenumãrate publicaþii de acest gen. Printre
acestea, existã reviste scrise dupã tipicul celor
franþuzeºti sau chiar în limba francezã. Menþionãm
titlul ªari vari român (15 ian. 1865-12 martie 1866),
inspirat dupã cel al revistei din Paris Charivari
[harababurã, scandal, vacarm]. Ulysse de Marsillac,
primul profesor de francezã de la Universitatea
din Bucureºti (1864), redactor al cotidianului
L’Indépendence roumaine, scoate revista de umor
în francezã Les cancans de la semaine (14 febr.-

2 mai 1870). ªi Frédéric
Damé, prim redactor al ziarului
L’Indépendence roumaine,
scoate, în 1884, revista Le
bossu [cocoºatul], titlu care ne
trimite la expresia franþuzeascã
rire comme un bossu [a se
strica de râs, a se cocoºa
de-atâta râs], precum ºi la convingerea francezului
cã le bossu e un om ºiret, dar plin de spirit.

Tot prin intermediul acestor reviste se impune
altã creaþie umoristicã, ºi anume, caricatura. Dupã
Henrik Trenk (1818-1892), pictor ºi grafician nãscut
în Elveþia, stabilit în Transilvania, apoi la Bucureºti
(1851), care-ºi împrãºtie talentul în revistele de umor,
începând cu Þânþarul, pânã în 1861 (când e luat de
Odobescu pentru a întocmi un album cu mãnãstirile
din Oltenia), se face remarcat C. Alexandre de la
ªari vari român, care-ºi noteazã desenele Alex1,
Alex2… (precum caricaturistul de la revista parizianã

omoloagã: Cham1,…, Cham65 etc.), precum
ºi Dembiþki (de la Ghimpele ºi Daracul).
Caricatura e propulsatã pe trepte artistice
superioare de Constantin Jiquidi (1865-1899),
cel care avea sã realizeze ciclul „Profiluri
parlamentare”, „Tipuri din þarã”, ºi care
ºi-a fãcut ucenicia la Ghiþã Berbecu (1887)
ºi la Foarfeca (1888), dând apoi strãlucire
revistelor Moftul Român ºi Moº Teacã
(1895-1901) cu linia sa inconfundabilã
ºi cu spiritualitatea textului ce amplificã
efectul imaginii.

Î
nflorirea ppresei, conþinând texte
umoristice ºi caricaturi, prezintã o
deosebitã importanþã pentru acumulãrile

literare propice epigramei. Acest gen de
publicaþii asimileazã toate influenþele, prezintã
noutatea ºi ingeniozitatea ca surprize care ºocheazã
ºi atrag, þese canavaua pe care se vor broda florile
epigramei româneºti. În aceste publicaþii se întâlnesc
toate mijloacele artistice specifice comicului, atât
ca manierã ºi viziune a realitãþii, cât ºi ca figuri de
stil – ca ironia cu diversele ei nuanþe, inclusiv ironia
învãluitã în umor, satira, umorul, persiflarea, chiar
bãºcãlia sau jocul de cuvinte, hipocoristicele,
sinonimia aparentã, antinomia, calamburul, anagrama
etc. – critica fiind nota esenþialã a acestor publicaþii.
Încã din 1855, în Satira latinã, studiu istoric, critic
ºi literar, Alexandru Odobescu precizeazã: „Încã ºi
mica noastrã literaturã, chiar de la început, a simþit
cât de folositor este de a îmboldi porþile ºovãinde
ale societãþii noastre cu ghimpii comediei ºi ai
satirei…” Prin arma râsului (Castigat ridendo mores),
ele îºi iau în serios rolul de a ridiculiza nedreptatea
ºi moravurile, în speranþa îndreptãrii lor. Încã de la
început, aceste publicaþii au fost dominate de spiritul
de ºicanã ºi, chiar dacã azi nu ne mai stârnesc
râsul, ne dezvãluie o societate în desfãºurarea ei,
cu oameni vii care-ºi trãiesc urcuºul sau coborâºul.
Presa umoristicã devine repede un adevãrat mijloc
de manifestare a ironiei politice, nefiind iertat nici
aspectul fizic al persoanelor publice. În paginile
ei se reflectã direct orientarea românilor spre Franþa,
spre cultura acestei þãri, influenþa acestei orientãri
accentuându-se datoritã favorizãrii Unirii noastre,
Austria ºi Prusia fiind socotite potrivnice. Spiritul acid
ºi maliþios al francezilor, îmbinat cu hazul românesc
ºi bãºcãlia balcanicã, se face simþit din plin în aceste
publicaþii. Preferinþa pentru tot ce vine din Franþa
este ºi o reacþie împotriva germanofiliei (Hasdeu
criticã revista Convorbiri literare pentru cã publicã
prea multã literaturã germanã ºi deloc francezã).

Preferinþa pentru umorul versificat se manifestã
la început îmbrãcând versuri scurte, comparabile
cu ale lui Béranger, sugerând ritmul pasului greu
al mulþimilor în marº: Sã mãturãm/ Sã scuturãm/
ªi murdãrii/ ªi tâlhãrii/ Gunoi ºi praf/ Boier ºi graf/
ªi din palate/ ªi de prin sate. Cu timpul, însã, se
impun versul de opt-nouã silabe ºi structura de catren.

Perioada dde aacumulãri ((I)
EElliiss RRÂÂPPEEAANNUU
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Orizont SSF

C
u nnumele ssãu
adevãrat, Mihai
Constantin, Mihu

Antin semna prin anii 1966-
1967, în presa din Capitalã
ºi pe pagina ultimã a Colecþiei
Povestiri ªtiinþifico-Fantastice,
caricaturi desenate naiv,
cãrora, în recunoscuta sa

generozitate, Adrian Rogoz le gãsea ideile „de cele
mai multe ori nãstruºnice ºi originale”. S-a nãscut
la 13 aprilie 1947, în Bucureºti, a absolvit ºapte
clase elementare ºi trei de profesionalã, lucrând în
tinereþe – asemeni lui Mihail Ionescu – ca muncitor în
termoficare ºi luându-ºi bacalaureatul la fãrã
frecvenþã. Prin 1982 era ºeful depozitului de carte
de la Editura Minerva. A fost membru consecvent
al primului cenaclu bucureºtean, cel devenit „Solaris”
dupã mutarea lui la Casa de Culturã a Studenþilor
„Grigore Preoteasa”. Acolo, autorul mai frecventa
cercurile de ozenologie ºi paleoastronauticã. Tot
redactorul de odinioarã al Colecþiei îl considera
„un autor SF remarcabil”, dovadã cã i-a ºi publicat
câteva povestiri semnate, de data aceasta, cu
pseudonimul prin care s-a fãcut cunoscut în
fandom. Nici textele sale literare nu sunt departe
de stilul „naiv” al amintitelor desene. Restul n-a
fost tãcere (1968) se inspirã din mitologia palpitantã
a OZN-urilor. Înainte de a-ºi da personajul pe mâna
extratereºtrilor, autorul nu ezitã sã-l poarte prin scene
de violenþã fizicã relatate dinamic, dar prea comic ca
sã mai poatã fi luate în serios. Sursa lor de inspiraþie
pare sã fie în filme precum Sfântul, Rãzbunãtorii,
Evadatul, Incoruptibilii, Invadatorii, seriale de largã
circulaþie în epocã ºi despre care Mihu Antin publicã
un articol în numãrul 416 din CPSF. Înjunghiat de o
brutã descrisã caricatural („cvasi-pitecantrop” rânjitor),
personajul va fi salvat din moarte de „farfuriºti”, care
îi transplanteazã creierul în corpul unuia de-al lor.

Privindu-se în oglindã, naratorul îºi descoperã
înfãþiºarea delfiniformã. Faptul nu-l deranjeazã prea
mult, întrucât urmeazã sã fie redat iubitoarei blonde
pe care o salvase eroic din agresiunea „derbedeilor”,
îndatã ce avea sã-i fie reparat prin intervenþie
OZN-istã ºi corpul grav maltratat. Tot o „blondinã”,
„cooptatã pe post de medic” în expediþia paraguaianã
a unui oarecare Mr. Archibald Hughes apare ºi în
schiþa intitulatã Întoarcerea lui King-Kong (1971).
Lucrurile (minus poanta) decurg aici cam ca în filmul
de senzaþie pitecantropicã ºtiut de toatã lumea:

„Deoarece începuse o nouã sticlã de whiski,
Archie pãrea dispus sã-ºi continue divagaþia, dar
în clipa urmãtoare o gorilã enormã sfârtecã tufiºurile
de lângã noi, sãri în poianã ºi o smulse din hamac
pe Alice, strângând-o la piept. Fata þipã sfâºietor
ºi sunetul vocii ei îmi dezmorþi reflexele înþepenite
de spaimã. Înainte de a mã întreba ce cãuta o gorilã
africanã pe continentul sud-american, instinctul atavic
îmi copleºi raþiunea. Cu un gest precipitat, dar sigur,
am luat carabina automatã ºi am þintit monstrul care
fugea cu preþioasa-i pradã. Împuºcãturile pornirã în
rafale sacadate ºi gorila rãcni înfiorãtor, strãpunsã
de gloanþe; o depuse pe Alice într-un hãþiº de liane ºi
veni spre mine, clãtinându-se. Am rãmas încremenit,
uluit de vitalitatea ei neverosimilã, ºi fiara îmi smulse
arma din mânã, apoi se prãbuºi peste mine. M-am
ferit cu oroare, privind halucinat agonia gorilei, care,
þinând carabina în labele diforme, zgâriase cu þeava
pe pãmântul mocirlos: SUNT ROBERT TAYLOR.”

Î
ntrucât aastfel ppoanta ss-aa ººi cconsumat, rãmâne
sã formulãm singuri ipoteza prin care „tatãl
Alicei, mare boss, proprietar de hoteluri ºi

amator de senzaþii tari, dispãrut prin aceste locuri
cu doi ani în urmã”, ar fi putut suferi regresia simiescã
menitã sã facã posibilã o asemenea reîntâlnire cu
clasicele cliºee hollywoodiene. Într-un limbaj de bar
anglo-saxon este imaginatã, în Dialog necunoscut,

conversaþia astronauþilor descinºi pe planeta
Venus, semn cã autorul rãmâne în continuare
tentat de maniera acestui SF grotesc ºi nãpãdit
de senzaþionalul facil. O povestire ceva mai lungã,
Labirintul timpului (1973), se naºte din fascinaþia
paradoxurilor temporale ºi nu întâmplãtor îºi asumã
motto-uri din Wells ºi din Poul Anderson, ambii cu
lucrãri celebre despre cãlãtoria în timp. Autorul îºi
construieºte naraþiunea aventuroasã pe o schemã
desenatã cu grijã, pentru a ne explica ºi grafic
traseele încurcate pe care le urmeazã personajele
sale între anul 500.000 înaintea erei noastre ºi anul
2944 din viitor. Un oltean în Lunã (1974) îl transpune
pe Amza Pellea într-un rol de Nea Mãrin cosmonaut:

„– Cum ziseºi, bã nepoate! Ne anunþarã cã pânã
la ’otelu lunar avem douã feluri de transport, bande
rulante pã subteranã ºi niºte d-alea... module de
zboarã peste munte! Eu alesei un modul d-alea,
vrui sã vãz munþii, peisagiul adicã, ºi zãu cã nu-mi
pãru rãu, bã nepoate! Pãi munþii ãia din Lunã fuserã
pã lângã dealu’ nostru, cum sã-þi zic, bã nepoate?
aºa cum ar veni, în izemplu, un muºuroi de
cârtiþã pã lângã claia de paie din dosu’ pãtulului
de porumb, ãl’ de-l fãcui astã-varã cu alde Ouatu
de la comparativã! ªi bolovani, bã nepoate, mai ceva
ca ãla de lângã via lu’ Carcalete, ºi colþuroºi ºi mari,
de mã speriarã! Da’ mã plictisirã pã urmã, tot gropi
ºi bolovani d-ãia vãzui, numa’ piatrã seacã, de-mi
pãru rãu cã plecasem dintre dealii noºtri cu pruni
în floare, cu porumbi, bã nepoate, º-atuncea îmi veni
iar o fârºealã care se lãsã în picere! Vezi cã ºi þuica
aia se rãzbunã, da’ rãu de tot, fiin’cã se-ncontrase
cu visichiu’ inglezului, mânca-l-ar gãlbeaza! ªi aºa
tare ce mã lucrã la inimã cã dupã ce ajunserãm
în oraºu’ ãla lunar mã þinurã în carantinã! Mã bãgarã
în spital, bã nepoate, cicã mã suspectarã de-o
aia, cum îi zice? o boalã de cozmos!”

Viaþa ººi mmoartea sstelelor
DDaann DD.. FFAARRCCAAªª

Prin ccosmos, ccu NNea MMãrin
MMiirrcceeaa OOPPRRIIÞÞÃÃ

A
stronomii aau ccãzut
de aacord cã Universul
în care trãim s-a

nãscut acum circa 13,8
miliarde de ani, prin explozia
unui obiect primordial. Aceastã
ipotezã, precum ºi vârsta
calculatã, rezultã, între
altele, din mãsurãtorile privind

expansiunea Universului, proces care continuã ºi
azi, ca ºi dintr-o „radiaþie rezidualã” a ipoteticului
Big Bang, radiaþie care nu poate fi explicatã altfel. 

Istoria scursã de la aceste începuturi pânã azi
a fost ºi ea mult dezbãtutã ºi reconstituitã teoretic, cu
o acurateþe rezonabilã. Rãmân totuºi multe întrebãri
deschise, la care azi nu putem rãspunde. Menþionez
doar câteva dintre ele: Oare timpul ºi-a pãstrat
mereu acelaºi pas? (De pildã, dacã, socotind îndãrãt,
secundele din ce în ce mai lungi ar forma o serie
divergentã, Big Bang-ul ar putea fi exilat la infinit.)
Þesãtura spaþiului, cel cu trei dimensiuni, a fost
aceeaºi mereu? Oare alte dimensiuni nu au avut
o contribuþie mai mare decât azi, undeva pe la
începuturi, la geometria spaþiului? Legile fizicii sau
ale chimiei, ca ºi „constantele universale” conþinute
în ele, au rãmas neschimbate în tot acest timp?
A existat oare vreo intervenþie din afara acestui
Univers? A fost ea cumva una inteligentã? Din punct
de vedere epistemologic, nu putem respinge niciuna
dintre aceste tulburãtoare întrebãri.

Dar chiar dacã ne limitãm doar la ceea ce admite
azi ºtiinþa, lucrurile rãmân la fel de interesante. Aflãm
astfel cã, la începuturi, la puþin timp dupã Big Bang,
în Univers nu exista practic decât hidrogen. Forþa
gravitaþionalã l-a adunat, din loc în loc, în noduri. În
aglomerãrile suficient de mari, presiunea a fãcut ca
temperatura sã ajungã la pragul declanºãrii fuziunii
termonucleare, cea care transforma hidrogenul
în heliu, cu degajarea unei cantitãþi enorme
de cãldurã. Astfel s-au aprins primele stele. 

Dupã un timp, când i se terminã „combustibilul”
termonuclear, orice stea moare, adeseori printr-o

giganticã explozie (fenomen observat ºi azi, prin
ceea ce numim „nove” sau „supernove”), expulzând
în spaþiu majoritatea substanþei sale, restul
transformându-se într-un mic corp ceresc întunecat.
În interiorul stelelor „din prima generaþie” s-au creat
în decursul timpului elemente chimice mai grele:
carbon, oxigen etc. Dupã explozia unei stele, cea
mai mare parte a materiei sale se rãspândeºte sub
forma unor nori imenºi de praf ºi gaz, cei pe care
îi putem admira ºi noi pe imaginile spectaculoase
transmise de telescopul Hubble ºi de alte instrumente
performante. Dar prin astfel de explozii se genereazã
ºi energii suficient de mari pentru a crea elemente
ºi mai grele, care nu pot fi produse în interiorul stelei. 

Pe alocuri, norii cosmici s-au condensat treptat
în stele de „generaþia a doua”. ªi unele dintre aceste
stele au explodat când le-a venit sorocul. În norii
formaþi astfel, astronomii au detectat deja, prin
spectroscopie, numeroase molecule complexe.
În locurile în care aceastã materie s-a aglomerat
din nou, s-au aprins stele de „generaþia a treia”.
În preajma acestora se gãseau ºi planete pietroase,
conþinând cam tot ce existã în sistemul periodic
al elementelor, ca ºi mari cantitãþi de apã, oxizi,
metan ºi mulþi alþi compuºi simpli. Un bun exemplu
este chiar sistemul nostru solar.

D
urata dde vviaþã aa uunei sstele depinde de
dimensiunile sale. Cu cât o stea e mai mare,
cu atât trãieºte mai puþin. Soarele reprezintã

un caz fericit – pe lângã faptul cã este de generaþia
a treia, este ºi o stea mai degrabã modestã ca
dimensiuni, având astfel o „speranþã de viaþã”
de zece miliarde de ani. Din aceºtia au trecut deja
primele cinci miliarde ºi urmeazã încã o datã pe
atât. Spre sfârºitul vieþii sale, Soarele va începe
sã se umfle, ajungând treptat un glob uriaº care va
înghiþi planetele apropiate, poate chiar ºi Pãmântul,
expulzând apoi o mare parte din materia sa, restul
prãbuºindu-se înspre nucleul sãu. Dacã ar fi fost doar
de cinci ori mai mare decât este, viaþa Soarelui ar fi
fost de numai 60 de milioane de ani, adicã aproape

de 20.000 de ori mai scurtã. În preajma unei astfel
de stele, nici viaþa ºi cu atât mai puþin civilizaþiile
tehnologice n-ar fi avut nicio ºansã.

Soarele a apãrut, dupã ultimele estimãri,
acum vreo 4,567 miliarde de ani. Atunci, forþele
gravitaþionale au adunat treptat materia unui nor
molecular cosmic, pânã ce presiunea din centru
a declanºat fuziunea termonuclearã a hidrogenului. 

D
in aaglomerarea bbolovanilor, a stâncilor,
a prafului ºi a gazului, care încã se roteau
pe atunci în jurul noii stele, s-au nãscut

planetele, între care, în urmã cu circa 4,54 miliarde
de ani, Pãmântul. La început, planeta noastrã era un
glob arzãtor, rãscolit de bombardamentul neîntrerupt
al corpurilor cereºti mai mari sau mai mici care se
prãbuºeau pe suprafaþa sa, întrucât Terra le atrãgea,
ca un aspirator gravitaþional. La un moment dat, a
avut loc chiar un impact atât de teribil, încât Pãmântul
s-a rupt practic în bucãþi ºi s-a refãcut apoi din nou,
o parte smulsã din el formând Luna. Pe mãsura
trecerii milioanelor de ani, bombardamentele s-au
rãrit treptat, iar spaþiul înconjurãtor „s-a mai curãþat”
de imenºii bolovani. Procesul continuã de fapt ºi la
ora actualã, deºi incomparabil mai încet ºi mai puþin
violent. În zilele noastre cad pe Pãmânt, în medie,
circa 230 de meteoriþi mai grei de 10 grame,
dar din când în când ºi unii mult mai mari.

În sistemul solar, cel abia nãscut, a existat
neaºteptat de multã apã. ªi azi, o bunã parte dintre
meteoriþi sunt formaþi din gheaþã. Apa a acoperit,
la un moment dat, Pãmântul, ca ºi planetele vecine,
cu oceane ºi calote polare. Din pãcate, vecinul nostru
din afarã – planeta Marte – a fost prea mic, deci
a pierdut treptat, în spaþiu, practic toatã zestrea de
apã. Iar pe Venus, o planetã foarte asemãnãtoare cu
Pãmântul, apropierea de Soare a dus la amplificarea
unui efect de serã, care a evaporat toate oceanele
(acestea mai existau în urmã cu 2,5 miliarde de ani).
Azi, sub o pãturã groasã de nori, temperatura este
acolo de peste 4000C. Pãmântul a rãmas astfel
singura „planetã albastrã” din preajma Soarelui. 
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Eugen MMãcinic
EEugen MMãcinic

s-aa nnãscut
la 55 mmartie

1964, îîn ooraºul
Sebeº, AAlba, ooraº
încãrcat dde iistorie,
tradiþii ººi ffrumuseþi
tulburãtoare. ÎÎnclinaþia
lui ppentru ppicturã
a ffost eevidentã îîncã
din ffragedã ccopilãrie.
Prichindel ffiind, uumbla
tot ttimpul ccu ddesenele
dupã eel ººi, aatunci
când ttatãl llui ((un ddesenator ppasionat) ddesena,
desena ººi mmicul EEugen. AAºa aajunge ssã uurmeze
ªcoala dde AArtã PPopularã ddin SSebeº.

Fascinat dde mmeleagurile nnatale, aa îînceput
sã ppicteze ddin nnaturã, ppe VValea SSecaºului, VValea
Frumoasei ssau VValea SSebeºului. ÎÎn cclasa aa IIX-aa
se pprezenta ccu pprima llui eexpoziþie dde ppicturã, îîn uulei
ºi aacuarelã, îîn HHolul CCasei dde CCulturã
din SSebeº. EErau llucrãri îîndrãzneþe
pentru vvârsta llui. DDeja ppromitea.

Dupã cce aa aabsolvit SSecþia dde
Matematicã-FFizicã aa LLiceului ddin SSebeº, aa pplecat
la OOradea, uunde ss-aa îînscris lla FFacultatea dde AArte
Vizuale, ssecþia PPicturã, oobþinând llicenþa îîn aanul 22009.

În aanul 22010, ddevine mmembru aal UUniunii AArtiºtilor
Plastici ddin RRomânia, FFiliala AAlba IIulia.

Astãzi, ccând eeste îîntrebat dde rreþeta ssuccesului
sãu, ppictorul mmãrturiseºte ccã jumãtate ddiin ppasiiune
a mmoºteniit-oo dde lla ttatãl ssãu, iiar ccealaltã jjumãtate
s-aa nnãscut ccu eea. Dar, mmai ttrebuia cceva: un sstrop
de ccreatiiviitate, uunul dde iinspiiraþiie ººii uunul dde pputere
de mmuncã, subliniazã EEugen MMãcinic.

Nu ii-aa uuitat nniciodatã ppe mmentorii ssãi dde lla lliceu,
profesorii dde ddesen UUlpia FFeneºan ººi AAvram
Mentzel, ccare ii-aau îîndreptat ppaºii sspre
ºevalet.

Eugen MMãcinic cconsiderã ccã, ffiind llegat
sufleteºte dde nnaturã, eel este cchemat dde
naturã ssã ppiictezze. Temele llui ppreferate ssunt
peisajele ººi fflorile. PPânzele llui pprobeazã uun
simþ ddeosebit ppentru lluminã ººi cculoare, ffiind
considerat uun ccolorist dde eexcepþie. TTablourile
sunt eexpresia eechilibrului, aa aarmoniei ddintre
stãrile llui ssufleteºti ººi mmediul îînconjurãtor.
Eugen MMãcinic eeste ddotat ccu cceea cce
se ccheamã sscânteia ccreaþiei, ccare rrezultã
din pplãcerea, sspontaneitatea ººi uuºurinþa
cu ccare îîºi llanseazã ttablourile dde ppe ººevalet.

Din ttablourile llui sse ddegajã
o sstare dde lliniºte, iiar ccei ccare
au uuitat ccum mmai aaratã nnatura,
o rregãsesc îîn eexpoziþiile llui EEugen
Mãcinic. EEl sse ddovedeºte iinspirat
ºi aatunci ccând ddã nnume eexpoziþiilor
sale: Florii dde ssuflet sau Farmecul
culoriilor.  

Deºi iiubeºte mmai mmult nnatura,
Eugen MMãcinic sse mmanifestã ººi
ca uun ppictor ddevotat ppatrimoniului
naþional ssau uuniversal ddin zzona llui
de ccreaþie. MMãrturie sstau ppânzele
despre CCetatea CCâlnic, sstrãzile

Sebeºului, ccasele ddin AApoldu dde SSus ssau CCatedrala
Evanghelicã ddin SSibiu. OO rremarcã sspecialã ppentru
tabloul Memoriia zziiduluii (lucrarea llui dde llicenþã),
care rreproduce aacel iiz mmedieval aal SSebeºului, ooraº
care ffãcea ººi eel pparte ddintre ccele ººapte ccetãþi aale
Transilvaniei. TTot ººapte ccomponente aare ººi ttabloul
menþionat, lla ccare eel aa llucrat, ccu iintermitenþe,

aproape uun aan dde zzile.
Pentru EEugen MMãcinic,

ºii uurbanul eeste ffrumos, îînsã,
într-uun dduel dde ffrumuseþe,
ciitadiinul aar ppiierde îîn ffaþa
naturiiii.  

Pânã lla vvârsta dde 550 dde aani, aa rrealizat oo ooperã
impresionantã, cca ddimensiune, ddiversitate ººi, ddesigur,
calitate. AA ppictat ddeja mmii dde ttablouri, ccare ss-aau îîntâlnit
cu iiubitorii dde ffrumos îîn ccadrul ccelor ppeste 550 dde
expoziþii aale ssale, dde aacasã ººi ddin sstrãinãtate. ÎÎn þþarã,
Sebeºul, ooraº pprivilegiat, aa ffost uurmat dde eexpoziþii
la AAlba IIulia, SSibiu, OOradea, CCluj-NNapoca, BBaia MMare,
Deva, CCugir, HHunedoara, AAiud, MMediaº eetc. AApoi,
expoziþiile dde lla BBucureºti, ccare aau ddat oo ggreutate
aparte ccreaþiei llui: ddouã lla MMuzeul
Naþional aal LLiteraturii RRomâne, ttrei
la CCentrul ccultural aal MMinisterului

de IInterne, uuna lla SSenatul RRomâniei ººi, îîntre
20 iiunie ººi 110 iiulie 22014, lla CCentrul dde CCulturã
Arhitecturalã aal UUniunii AArhitecþilor ddin RRomânia.

În sstrãinãtate, aa eexpus îîn SSpania, AAustria,
Germania, IItalia. LLucrãri aale ssale sse aaflã îîn ccolecþii
particulare ddin SSUA, IItalia, AAnglia, SSuedia, SSpania,
Franþa, GGermania.

Însã, ppictorul ppãstreazã îîn
atelierul ssãu 550-660 dde llucrãri,
dintre ccele mmai ddragi, pe ccare
nu lle-aar îînstrãiina ppentru nniimiic
în llume.  

Planuri dde vviitor: ssã ppicteze
cât mmai mmult ººi ccât mmai bbine,
pentru aa ddeveni ccât mmai
cunoscut îîn llumea iiubitorilor
de ffrumos. IIar, îîn pperspectivã,
are îîn vvedere ssã îînfiinþeze
o ººcoalã dde ppicturã îîn SSebeº,
când vva vvenii vvremea ppotriiviitã.

Eugen MMãcinic aa pprimit nnumeroase ddiplome
ºi ppremii ccu pprilejul FFestivalului IInternaþional aanual
Lucian BBlaga ddin SSebeº.

Omul ººi ppictorul EEugen MMãcinic sse aautodefineºte:
sinceritate ººi lliniºte; ppictura eeste oo pplãcere; aare oo
dexteritate aaparte ppentru aacuarelã; rrespectã ooamenii
sinceri, ooneºti, ccu bbun-ssimþ, ccei ccare aau ccurajul dde
a sspune llucrurilor ppe nnume. ÎÎi pplace oomul dde ccuvânt,
adicã cceea cce sspune oo zzicalã ssãseascã: O vviiaþã, uun
cuvânt, care ppare aa ffi oo aaltã vvariantã aa zzicalei îîn llimba
germanã: Eiin
Mann, eeiin WWort,
adicã uun oom, uun
(om dde) ccuvânt.
(Ion PPÃTRAªCU)


