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Se scrie, se ºi citeºte...
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devenit o obiºnuinþã lamentarea
cã „tineretul nu mai citeºte cãrþi”,
în general, cã mai mult se
scrie decât se citeºte. „Jumãtate dintre
oameni scriu, cealaltã jumãtate nu
citesc”, spune o vorbã de duh, care
pretinde a fi luatã în serios în mod egal
pe cele douã propoziþii. Se scrie ºi, mai
ales, se publicã din rãsputeri, parcã
pentru a-ll ilustra pe Caragiale cu a
lui butadã „Este greu pentru un român
care ºtie a ceti sã nu se apuce sã scrie”,
cu adãugirea cã acum este uºor ºi de
publicat. Sloganul, exagerând, desigur,
este „stickul (cu textul cãrþii) ºi plicul
(cu preþul tipãririi)”. Tiraje de obicei
confidenþiale, cu „distribuþie” limitatã
la amici sau irositã pe adresele unor
reviste care au teancuri de cãrþi pe lângã
pereþi, dar motiv de a numãra „volumele
de poezie” – sau, parcã mai rar, de prozã
– pentru CV-u
uri ocazionale. (În fond,
nimic rãu, am mai spus-o
o: ce lume
frumoasã – uºor à la Jonathan Swift,
admit – ar fi aceea în care toþi oamenii
ar scrie poezii!...)
Nu cred cã e ceva nou, oricât
ne place sã credem cã trãim vremuri
excepþionale. S-a
a scris mult dintotdeauna
ºi tot dintotdeauna numai o parte din
populaþie citeºte cãrþi. Cine idealizeazã
„vremurile dinainte”, oricare ar fi acelea,
cade într-o
o capcanã psihologicã. Sigur,
acum vreo patruzeci de ani, tirajele erau
altele, dar ºi numãrul de titluri era altul,
nici edituri nu erau pe toate drumurile,
presiunea media nu exista, cartea era
la preþ. Dar totdeauna s-a
a cumpãrat mai
mult decât s-a
a citit, cititul a fost „de folos
zãbavã” pentru o minoritate, cu perioade
mai intens sau mai puþin intens dedicate
ei, în funcþie de multe date personale.
Cititorul revistei nu este exemplul potrivit,
tocmai pentru cã „zãboveºte” asupra
unei reviste de culturã, dar sunt sigur
cã, dacã priveºte în jur sau cautã
în memorie, îmi dã dreptate.

ª

i acum cartea este la preþ,
depun mãrturie din cele vãzute
direct. În cãutare de poeme
pentru rubrica „Lacrima Anei”, petrec
periodic ore bune în sala cu „Literaturã
românã” a Bibliotecii
Judeþene „Dinicu
Golescu” din Piteºti.
Am vãzut ce ºi cum,
le-a
am întrebat ºi
pe vestalele cãrþiii –
le-a
am numit pe
bibliotecare (ºi pentru
a le mulþumi pentru
ajutor): zilnic viziteazã
sala respectivã peste
o sutã de persoane.
De toate vârstele, dar
mai mult de jumãtate
tineri. Nu numai
la vremea ºcolii,
ca sã dãm vina

www.curteadelaarges.ro

pe programã, ci ºi în vacanþã. Vin uneori
în grupuri mici ºi-º
ºi recomandã cãrþi unul
altuia. Mai degrabã prozã, din câte îmi
dau seama. Dar: eu rãsfoiesc sistematic
cãrþile de poezie, vechi sau noi, fãrã
deosebire. S-a
au scris ºi publicat
o mulþime. Titluri de care am auzit,
dar ºi mai multe complet necunoscute
mie, autori de care am auzit, dar ºi
nume care nu-m
mi spun nimic. Multe cãrþi
vorbesc despre lãcãtuºii ºi tractoristele
socialismului, despre partid ºi
conducãtorii lui, dar destule conþin
ºi poezie veritabilã. Interesant ºi
semnificativ este cã, pe lângã multele
plachete pline de praf, întâlnesc destule
ºi cu titluri subliniate la cuprins sau
cu pagini îndoite ca semn de carte.
Cãrþi citite, deci.
Nu ºtiu dacã o sutã de cititori pe
zi este mult sau puþin, zic doar cã este
îmbucurãtor. Iar biblioteca are ºi alte sãli
– presupun cã la „Literaturã universalã”
statistica este ºi mai încurajatoare.
Îmi amintesc cã acum câþiva ani,
pe când mergeam mai des cu metroul
bucureºtean, am fãcut aceeaºi
constatare: tinerii citesc! Pe atunci,
preponderent cãrþi pe hârtie, bãnuiesc
cã acum s-a
au înmulþit cãrþile electronice
(nu spun direct e-b
book-u
urile, pânã nu
vãd neologismul în DEX), dar tot cãrþi
sunt ºi acestea. (O dezbatere despre
care tot auzim, dar pe care o amân:
va supravieþui cartea tradiþionalã?
e de bine sau de rãu cã/dacã ea
va fi înlocuitã cu cartea digitalã?)

Î

n schimb, tot acum un numãr
de ani, am fost uimit sã constat
cã în Japonia, în metrou, oamenii,
mai ales adulþi de vârstã medie, „citesc”
benzi desenate. Se pare cã obiceiul se
extinde ºi abia aici vãd un pericol (fãrã
a ignora/minimaliza dimensiunea graficã,
artisticã, a lucrãrilor de acest gen),
al cedãrii în faþa efortului (n-a
am spus
lenea de a citi), al abandonului în mrejele
imaginii, boalã generalã a vremurilor
noastre, dominate de televiziune,
reclame, culori, ecrane.
Noroc cã tinerii citesc. Cãrþi. Nu am
cum sã aflu dacã citesc ºi Curtea de la
Argeº, contorul de accesãri ale paginii
este destul de consistent ca valoare
lunarã, dar nu-m
mi spune ºi vârsta celor
care merg la www.curteadelaarges.ro.
Sunt, totuºi, încrezãtor...

Currtea de la Arrgeºº

Domnul Eminescu scris-a
a

Toate-s
s vechi ºi nouã toate...
M

ai zilele trecute s-a
a serbat la Paris
jubileul de cincizeci de ani al Asociaþiunii
Politehnice. Cu aceastã ocaziune
Gambetta a þinut un discurs din care credem cã este
bine sã reproducem pasajele mai remarcabile. Sala
Sorbonei a fost plinã de lume; erau faþã foarte multe
dame. Oratorul a fost primit cu aplauze frenetice.
Luând cuvântul, Gambetta a zis cã viitorul Franþei
depinde de la ºtiinþã. Institutul Politehnic este una din
creaþiunile cele mai bune ale celor din urmã cincizeci
de ani. Din istoria acestei instituþiuni se vede cã
oamenii, în afarã de orice ambiþii, de orice pasiuni,
urmãresc cu energie o þintã fixã – de-a
a lumina pe
toatã lumea. În faþa claritãþii ºi-a
a majoritãþii ºtiinþei
dispare tot ce este superstiþie, fantom sau negurã,
ºi în ºtiinþã nu e altã crimã decât a imprima creierilor
ce nu este exact. În faþa ºtiinþei exacte dispare orice
metafizicã, cãci ºtiinþa este adevãratã ºi pozitivã.
Fiindcã politica se amestecã pretutindeni,
Gambetta a trebuit sã vorbeascã ºi de dânsa.
Instiitutul a fãcut cea maii bunã poliitiicã eviitând
oriice polemiicã ºi [opunându-sse] tuturor rivaliitãþiilor
personale. Sociietatea doctã, rezzãmându-sse pe
demonstraþiia ºtiiinþiifiicã ºi pe armele pozzitiiviismuluii,
a dat lucrãtoruluii un exemplu bun. Aceasta este
adevãrata comuniiune democratiicã, cãcii lucrãtoriii
vor ca, în faþa demonstraþiiuniii adevãruluii, sã piarã
fantoma ºi declamaþiiunea;; ei vor sã vadã cine are
dreptate, cãcii numaii cine are dreptate poate conta
pe spriijiinul poporuluii. De acii înaiinte o nouã dialectiicã
va permiite Franþeii sã pãºeascã înaiinte spre un viitor
frumos ºi paciiniic:: Oriice ar face agiitatoriii, fiþii sigurii
cã þara a rãmas liniiºtiitã ºi rãmâne absolut liniiºtiitã.
Aceiia care cred cã umaniitatea este un obiiect al
experiimentelor acelora ºtiiinþa le spune cã sunt sofiiºtii
ºii profeþii falºii. ªi, când vãd cum aceºtii grãmãdiitorii
de norii se silesc a-ººi mãnþiine sofiistiica, atuncii
le zic cu poetul florentiin:: „Vãd ºi trec!”
În fine, Gambetta se adreseazã cu un apel
cãtre dame, ca sã vie în ajutorul republicanilor spre
a combate pe inimicul comun. Acum Asociaþiunea
poate a-º
ºi lua de divizã strigãtul: „Tot pentru patrie,
pentru ºtiinþã ºi glorie!” Acest discurs a fost adeseori
întrerupt de frenetice salve de aplauze.
(Tiimpul, 10 decembrie 1880)

un act de rebeliune; trãdare se numea o faptã
patrioticã. Cine cu sângerândã durere de inimã
ar fi-n
ncercat a pune stavilã acestei sistematice
corumperi a singurului organ prin care omul se
distinge de animal, a spiritului, era tratat ca trãdãtor
al libertãþilor publice, ca reacþionar, ca ciocoi,
ca vândut strãinilor chiar.
Faþã c-o
o asemenea priveliºte, în care virtutea se
considerã de unii ca o nerozie, se taxeazã de alþii ca
o crimã, în care inteligenþa ºi ºtiinþa, privite ca lucruri
de prisos, sunt expuse invidiei nulitãþilor ºi batjocurii
caracterelor uºoare, în care cuminþie se numeºte
arta de-a
a parveni sau de-a
a trãi fãrã compensaþie
din munca altora, spiritul cel mai onest ajunge la
momentul fatal de cumpãnã în care înclinã a crede
n aºa generaþie însuºirile
cã în asemenea vreme ºi-n
rele ale oamenilor sunt titluri de recomandaþie.

E

o atmosferã febrilã în þarã, în care pânã ºi
spiritele cele mai liniºtite se simt gonite pare
cã din urmã de un demon nevãzut, demonul
câºtigului fãrã muncã, demonul american al prãdãrii
neomenoase, începând cu istovirea pãmântului
ºi stârpirea secularilor noºtri codri ºi sfârºind cu
tratamentul barbar ºi fãrã cruþare al populaþiilor.
Legãturile aproape pãrinteºti care existau înainte
între clase, iubirea aproape filialã pe care
populaþiunile o aveau pentru capii lor naturali,
autoritatea religiei, autoritatea tronului, sfinþenia ºi
buna-c
credinþã în daraveri au încetat toate la suflarea
veninoasã venitã din tavernele Apusului, în care
se consumã vieþile înrãutãþite de amãrãciune ale
dezmoºteniþilor de pe acest pãmânt. Înainte, nu
mai departe decât acum douãzeci de ani, noþiunea
ºi vorba „proletar“ era strãinã acestei þãri; astãzi,
de vom enumera sute de nume cunoscute, vom
vedea cã avem cel mai nefericit, mai turbulent,
mai periculos proletariat, acel intelectual.

D

omnul a vãzut atâtea în þara aceasta.
El a vãzut cum din toþi aceia care sunt
certaþi cu cerul ºi cu ei înºiºi, din toþi aceia
pe care conºtiinþa propriei lor nimicnicii îi fierbe
ºi-ii mustrã, s-a
a format un numeros partid, care, sub
pretextul luptei pentru libertãþile publice, vâneazã
funcþiile publice. Lipsiþi de religie ºi de iubire de
patrie, fãrã instinct pentru adevãr, fãrã ºtiinþã ºi
fãrã spirit de muncã, unii din ei au fost fructul unor
ºcoli înfiinþate în pripã, pentru dirigerea cãrora
nu se ceruse nici cunoºtinþe, nici moralitate, alþii
numãraserã pietrele de pe bulevardele Apusului,
întorcându-sse îndãrãt cu trebuinþe mari, cu totul
în disproporþie cu pretinsa lor ºtiinþã, cu pretinsele
lor merite ºi cu mijloacele unei þãri sãrace.
Domnul a putut constata ºi mai mult: cã spiritul
public însuºi pierduse capacitatea de-a
a distinge
binele de rãu. Bun ºi patriotic se numea adesea
Redactor-ºº ef : Gheorghe Pãun
Redacþie: Daniel Gligore, Maria
Mona Vâlceanu, Constantin
Voiculescu

Dar aceastã stare de lucruri e în curând prefãcutã
în sistem, sistem de organizaþie, de guvernãmânt.
Pe de o parte libertate, mare libertate pentru ca
cei nemulþumiþi sã poatã rãsturna cu uºurinþã orice
guvern, pe de alta centralizare, extremã centralizare,
care sã facã a atârna miile ºi iarãºi miile de izvoraºe
ale bugetelor ºi ale averii publice de victoria, pretinsã
politicã, din centru.
Faþã dar cu aceastã lume în care corupþia,

ignoranþa,
vicleºugul sunt
aproape condiþii
de existenþã,
faþã c-o
o lume în
care miniºtrii nu
au sfiala de-a
a
cruþa pe Domn
de decrete de
numire în care
figurau oameni
vinovaþi de
înaltã trãdare
ºi pasquilanþi
de cea mai
rea specie, ce-ii rãmânea Domnitorului de fãcut
decât... sã iscãleascã? Noi credem cã, oricâtã iubire
ar avea pentru patria sa adoptivã, o nuanþã de ironie
ºi de despreþ al oamenilor a trebuit sã rãsarã în
privirea nobilului ºi cavalerescului suveran de câte
ori iscãlea asemenea decrete, fiecare din ele o
frunzã veºtedã de toamnã, o iluzie pierdutã, o
existenþã moralã nimicitã c-o
o trãsãturã de condei.
Carol Îngãduitorul e departe de-a
a fi atât de puþin
fin precum le place unora a crede. El posedã acea
mare memorie de figuri ºi nume care se gãseºte
ca o trãsãturã caracteristicã ºi moºtenitã la membrii
familiilor suverane, ºi memoria aceasta e unitã
aproape totdauna cu o repede pãtrundere
a caracterelor omeneºti.

Î

n faþa unei þãri sãrace, plinã de un proletariat
nesãþios care ºi-a
a creat o organizaþie numai
bunã pentru a urca repede ºi fãrã control
treptele sociale, în faþa plebei permanente, de la care
nu se cere nici ºtiinþã, nici merit, în faþa acestui abis,
c-u
un cuvânt, Carol Îngãduitorul are satisfacerea de-a
a
vedea rupându-s
se unul câte unul toþi ghimpii ce erau
îndreptaþi odinioarã în contra tronului, are satisfacþia
de-a
a duce c-o
o trãsãturã de condei ad absurdum
abisul-C
Câmpineanu, literatura Orãºanului, istoriografia
baronului de Hahn, broºurele lui Iordache Vulpescu;
toate, toate se frâng prin decrete de punere în slujbã.
Dar un lucru nu trebuie uitat: exemplul ce se dã
tinerei generaþii ºi preþul pe care þara-ll plãteºte. Toate
aceste victorii ale ironiei se fac din mijloacele þãrii.
Þara e rãu administratã în toate ramurile, pentru cã
trebuiesc hrãnite nulitãþile rebele, abstracþie fãcând
de celelalte resurse nelegiuite pe care ºtiu a ºi
le crea acei oameni a cãror impunitate e asiguratã
prin politica de partid.
Iatã la ce trebuie sã cugete d. Brãtianu.
Domnitorul are marea justificare cã naþiunea
româneascã nu se-n
ncheie cu generaþia actualã.
Lui Carol II nu va mai îndrãzni nimeni sã-ii prezinte
decretele pe care le subseamnã Carol I. Dar
d. Brãtianu nu are aceastã justificare; raþiunea sa
de-a
a fi, patria sa e numai prezentul, pe când patria
dinastiei e întreg viitorul Þãrii româneºti. În acest
prezent numai o politicã în adevãr de stat, bunã
pentru toþi, nu numai pentru partizanii sãi, ºi
deasupra urelor elementelor meschine ce-ll
înconjurã e limanul de scãpare al tuturor.
(Tiimpul, 21 decembrie 1880)
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Homo sapiens

Neantul valah

Horia BÃDESCU

S

unt om de munte,
adicã cineva pentru
care infinitul are o
proiecþie verticalã, iar neantul
se închipuie dincolo de ultima
zariºte a uraniscului. Sunt prin
naºtere un rural a cãrui legãturã
cu transcendenþa vizeazã
genetica spiritului. Sunt, pe cale de consecinþã,
sensibil la modul în care este înþeleasã, tãlmãcitã
ºi rãstãlmãcitã (adicã tãlmãcitã în exces pânã la
rãsuceala deformãrii ºi defãimãrii) lumea pe care
modernitatea se trudeºte cu entuziasm s-o
o trimitã
în subteranele istoriei. Fiindcã la coada ei s-a
au
aºezat de mult alþii.
Lumea ruralã e arhaicã ºi arhetipalã, identitarã
ºi conservatoare. Cu alte cuvinte, legatã de duratã,
de Timp ºi nu de timpuri ºi, prin urmare, suspectã
ºi periculoasã. Lumea ruralã e de conivenþã mai
degrabã cu Parmenide decât cu Heraclit sau, ca s-o
o
spunem pe-a
a dreaptã, parmenideanã în existenþã
ºi heracliteanã în cugetare. Rurarul are certitudini
în viaþã, „imuabilitãþi” existenþiale ºi îndoieli reflexive,
o relativitate în spirit care-ll înscrie într-o
o familiaritate
„cosanguinarã” cu transcendenþa, fãcându-ll pãrtaº
ºi parte unui cosmos mântuit de umanitate. Ceea
ce genereazã, la un prim nivel de realitate, pãcate
impardonabile chiar ºi pentru cei ce consunã cu
întreaga lor fiinþã la ceea ce un înþelept prieten
francez dispãrut de curând, Jean Biès, poet ºi filosof,
numea, fãrã niciun fel de complexe, româniitatea.
Sunt deci ºi român, adicã aparþin unei europenitãþi
rãu perceputã ºi înþeleasã de cãtre unii, rãu definitã
ori, ºi mai rãu, neasumatã de cãtre mulþi.
Vorbim uneori despre spaþiul acesta ca despre
o rãscruce ori, poate mai degrabã, un nod al liniilor
de forþã ale istoriei euro-a
asiatice ºi despre natura
sinteticã a spiritului care-ll locuieºte, dar puþini sunt
cei care sã asume fãrã complexe aceastã fascinantã
realitate. Aceastã moºtenire fabuloasã care ne
aºeazã barbian „la mijloc de rãu ºi bun”, rãul ºi
bunul fiind mereu interºanjabile nu doar ca percepþie,
ci ºi ca orizont geografic, dar, mai ales, ca plod
ºi rod al nunþilor necesare acestei aºezãri.
Acelea care, scria Jean Biès, au nãscut „la acest
popor arta cu care a ºtiut sã pãstreze, integrându-lle,
miturile pãgâne, proclamând în acelaºi timp credinþa

lui Abraham. Spre deosebire de Occident, exceptând
aici poate doar creºtinismul celtic, ortodoxia
româneascã, cu construcþiile ei de lemn pline
de cãldurã ºi minunatele ei picturi murale, în care
transcendentul este aºa de omenesc, fãrã a pierde
însã nimic din dimensiunea lui divinã, a ºtiut sã
boteze arhaicul; vechile mituri sunt aici tot atâtea
«bunevestiri». Este ceea ce a înþeles o Simone
Weil în ale sale «intuiþii precreºtine» sau un Philip
Sherrard. Creºtinismul
«cosmic» despre care Eliade
a vorbit în colosala sa operã,
relaþiile dintre rugãciunea
inimii ºi japa-y
yoga, studiate
de pãrintele André Scrima,
sunt douã ilustrãri a ceea ce
vreau sã spun. Româniitatea
vede în sacru valoarea
supremã în care noþiunile de
universalitate, de intuiþie, de
percepþie sunt inseparabile
nu atât din punct de vedere
intelectual, cât intuitiv.
Moºtenirea cea mai veche a
umanitãþii europene subzistã
încã la acest popor în pofida
tuturor obstacolelor: în orice
român doarme un
Zalmoxis…”

N

atura coparticipativã
a ortodoxiei
româneºti, din care
decurge o familiaritate organicã a vieþuirii în orizontul
transcendenþei, poate crea impresia unei naturi
tranzzacþiionale, când, în fapt, nu este decât vieþuire în
orizontul creºtinismului originar, al Dumnezeului-o
om
coborât printre oameni, pãrtaº la victorioasa umilinþã
a celui cãzut, Dumnezeul-o
om prin care Logosul se
rosteºte pre limba oamenilor, în plasticitatea pildei
ºi nu în fastuosul conceptual al dogmei. S-a
a spus
cã românul îºi refuzã sau cã îi este refuzat fiorul
mistic. Poate cã aºa este sau poate cã e doar
un alt fel de trãire a sacrului. Fiindcã, în fond,
mysteriium tremendum ºi mysteriium mirum
vorbesc despre acelaºi lucru, dar altfel.
Omul românesc se simte contemporan cu zilele
facerii, cu Geneza ºi, ca atare, parte a cosmosului,

ca vieþuitor întru transcendenþã al lumii instalate,
din care Dumnezeu nu s-a
a retras niciodatã. Pentru
el nu doar transcendenþa, ci ºi umanitatea este
imanentã cosmicitãþii, aºa cum cosmicul este
imanent umanitãþii.
Ce sofianicã viziune, ce mysteriium mirum în
acea irepetabilã alcãtuire poeticã în care spirite
înalte s-a
au grãbit sã afle originea rãului fundamental
care ne macinã, pasivitatea funciarã, resemnarea
pãguboasã, neantul valah despre care vitupera
Cioran ºi nu numai el. Ce eroare teribilã! Ce lecturã
grãbitã a unei creaþii de unicã frumuseþe! Ce refuz
de a aºeza eºafodajul interpretãrii pe realitatea
irefutabilã a condiþionalului care structureazã întreaga
construcþie a baladei ºi mitului! Cãci
nu de pasivitate e vorba aici – acel
„de-o
o fi sã mor” aparþine posibilului,
nu certitudinii crimei ºi n-a
are nimic
de-a
a face cu renunþarea, cu nonacþiunea, ci cu modul de exemplarã
umanitate cu care ar trebui
întâmpinatã clipa cea mare „ce ni s-a
a
dat” spre înþelegerea misterului lumii.

Î

n exemplara sa lucrare A doua
schiimbare la faþã, analizã
inconturnabilã a istoriei noastre
moderne, Theodor Codreanu citeºte
Miioriiþa din perspectiva jertfei
asumate cristic, pe fondul ritualurilor
dacice, în linia acelui botez al
arhaicului despre care vorbea Biès.
Interpretarea ni se pare seducãtoare
ºi posibilã, doar cã, pe de o parte,
ea eludeazã aceeaºi clarã situare
în modalitatea verbalã, iar, pe de altã
parte, esenþa mitului nu stã în motivaþia tramei epice
(fie ea ºi de naturã religioasã), ea însãºi ipoteticfantomaticã, ci în grandioasa ºi atât de particulara
ºi specific româneasca viziune interpretativã a acelui
suprem moment al adevãrului care e moartea.
Mioritismul nu este expresia pasivitãþii existenþiale
funciare tradusã în neantul situãrii istorice, ci a
fiinþãrii în orizontul cosmicului umanizat ºi deopotrivã
al omenescului transfigurat transcendental.
Iar dacã neantul valah incumbã subtextual
primatul reflexivitãþii în faþa acþiunii, a asumãrii în
faþa lamentãrii, a cufundãrii în fiinþã pentru a înþelege
existenþa, ce rodnic se aratã, Doamne, acesta!

Alexandru Busuioceanu
ºi El Greco în Spania (II)
A

Lilica VOICU-B
BREY

ºa cum am promis în numãrul trecut al
revistei, vom vedea în continuare în ce
mãsurã a supravieþuit extraordinara pasiune
a lui Busuioceanu pentru El Greco dupã 1942, data
stabilirii lui în Spania [1]. Pentru aceasta, voi merge
pe firul mãrturiilor pãstrate în arhiva lui personalã.
Aceasta a ajuns în þarã la vreo zece ani dupã
dispariþia lui, la începutul anilor ’70. Primitã de
autoritãþi cu rezervele ºi suspiciunile caracteristice
timpurilor, ea a fost înmânatã într-un târziu familiei.
Documentele care o alcãtuiesc au fost inventariate
ºi puse la dispoziþia cercetãtorilor la Arhivele Centrale
în anii ’90 [2].
Ca diplomat (1942-1945), profesor (1942-1961) ºi
director al Institutului Român de Culturã (1943-1945),
Busuioceanu îºi fãcuse la Madrid o sumedenie de
prieteni. Foarte prins în tumultul multiplelor sale
activitãþi, el gãsea timp pentru a frecventa instituþiile
culturale din capitala Spaniei, unde, aºa cum reiese
din arhivã, era în mod constant invitat: Institutul
Francez, Institutul Britanic, Casa Velázquez, Casa
Americanã, Institutul Italian, Institutul German,
Academia Breve de Crítica de Arte, fondatã de
Eugenio d’Ors în 1941, în care Busuioceanu a avut
un loc de onoare începând cu 1950 [3]. Acestor
cercuri de prieteni noi, mulþi dintre ei pictori sau
specialiºti în artã care îi cunoºteau autoritatea
în acest domeniu [4], li se adaugã prieteni vechi cu
care pãstra legãturi epistolare. Mãrturiile lor oferã

posibilitatea unei evaluãri a intensitãþii pasiunii
lui pentru El Greco, în Spania.
La puþinã vreme de la sosirea la Madrid,
Busuioceanu asistã la o conferinþã a profesorului
Heinermann, preºedintele Institutului German de
Culturã, aºa cum aflãm din scrisoarea acestuia
din 9 decembrie 1942: „Dupã conferinþa mea despre
Wilhelm von Humboldt din 3 decembrie, m-aþi
întrebat dacã Humboldt ºi-a exprimat vreo pãrere
în legãturã cu El Greco. V-am rãspuns atunci cã,
dacã mi-aminteam bine, ºi-a exprimat o pãrere
foarte elogioasã despre el ºi picturile lui. Am recitit
cu atenþie partea din jurnalul lui referitoare la El
Greco ºi am observat cã vorbeºte despre un tablou,
El Juicio Final (Judecata de apoi), care sau s-a
pierdut sau fusese greºit atribuit lui El Greco.
Momentan, încerc sã verific tot ce pot în legãturã
cu acest tablou. Vã salut cu cea mai mare
consideraþie” (sp., d. 72, f. 40). O nouã scrisoare,
la numai trei zile. Se pare cã se întâlniserã la
Institutul Italian ºi reluaserã discuþia despre Humboldt
ºi El Greco. Îi scrie deci, la 12 decembrie, ca sã-i
anunþe o veste primitã din Barcelona, care confirmã
cã a existat într-adevãr un tablou El Juicio Final,
probabil al lui El Greco, la Mãnãstirea Montserrat,
dar care „a fost ars în 1812 de francezi. Din pãcate,
deci, nu putem vorbi despre «descoperirea» unui
nou El Greco. Cu salutãri cordiale” (sp., d. 72, f. 39).
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B

usuioceanu îl
cunoscuse la
Institutul Britanic
pe Carlos M. Álvarez-Pena,
reprezentant la Madrid al
Editurii Juventud, cu sediul central în Barcelona.
La 9 ianuarie 1945, acesta îl felicitã cu ocazia Anului
Nou ºi îi anunþã o vizitã pentru „a mai sta de vorbã”,
cãci conversaþia lui constituie „cultivare ºi delectare”.
Pânã atunci, îi trimite cele patru volume publicate
de editura lui în Colecþia Obras Maestras del Arte
Espanol (Capodopere ale Artei Spaniole) (sp., d. 76,
f. 7). Pe 30 iunie 1945 [5], Álvarez-Pena îi adreseazã
o nouã scrisoare, scuzându-se cã nu i-a mulþumit
încã pentru cãrþile trimise de Busuioceanu, care
„i-au procurat momente de adevãratã delectare”,
în afarã de Ethos [6], pe care nu a putut-o descifra.
Are ºi o veste proastã în legãturã cu „studiul extrem
de interesant” despre El Greco en la Colección Real
de Rumanía, care i-a fost returnat de la Barcelona,
din motive de suspendare a Colecþiei Obras Maestras
del Arte Espanol, care s-a dovedit a nu fi comercialã
în afara unui „public restrâns de iniþiaþi”: „Mã vãd deci
obligat sã vã restitui magnifica D-voastrã operã cu
mare pãrere de rãu, ca prieten ºi ca pasionat de
picturã, pentru aceastã hotãrâre a editurii întemeiatã
pe considerente strict financiare în faþa cãrora
mã aflu neputincios” (sp., d. 76, f. 41).

3

Currtea de la Arrgeºº

Homo sapiens

B

usuioceanu se arãta deci interesat sã
publice în Spania cercetãrile sale despre El
Greco. O scurtã notã manuscrisã din arhiva
lui (d. 3, f. 83), reconfirmã aceastã intenþie, anunþând
cã filele urmãtoare sunt „Încercãri de a publica un
volum cu Pictura spaniolã în colecþia României la
Institutul Diego Velázquez”. Gãsim mai întâi o
scrisoare de la José Camón Aznar (1898-1979) [7],
din 20 aprilie 1946: „Dragul meu prieten. Cu cea mai
mare emoþie am primit ofranda superbului Dumitale
volum despre Galeria de Picturi a Regelui României.
Este o publicaþie care onoreazã þara care o editeazã
ºi care confirmã încã o datã finele calitãþi critice ºi
temeinica Dumitale erudiþie. Am vorbit cu marchizul
de Lozoya [8] despre editarea prin Consiliul de
Cercetãri, la Institutul Velázquez, a cãrþii despre
operele spaniole din România. În principiu i-a pãrut
bine ºi l-am gãsit într-o foarte bunã dispoziþie. Cred
cã trebuie sã pregãteºti Dumneata în cel mai scurt
timp un plan al cãrþii ºi sã i-l prezinþi cu încrederea cã
propunerea Dumitale va fi bine primitã. ªtii cã, în ce
mã priveºte, sunt dispus sã te ajut cu tot ce-mi va sta
în putinþã. Cu cea mai mare afecþiune, te salutã bunul
Dumitale prieten” (sp., d. 3, f. 89).
Din 27 septembrie 1946 avem
scrisoarea marchizului de Lozoya,
Director General de Arte Frumoase
(1939-1951), care: „Salutã pe Don
Alejandro Busuioceanu, Profesor la
Facultatea de Filosofie ºi Litere de la
Universitatea din Madrid, ºi îi alãturã
scrisoarea ºi Salutãrile lui Don Blas
Taracena, Secretar al Institutului Diego
Velázquez, în care vã transmite
rugãmintea sã binevoiþi a trece pe la
Institut din motivele acolo arãtate. Profit
de aceastã ocazie pentru a vã oferi
mãrturia consideraþiei mele cele mai
alese” (sp., d. 3, f. 85). S-a pãstrat în
arhivã ºi scrisoarea, din 22 septembrie
1946, semnatã de Blas Taracena Aguirre.
Primise de la Busuioceanu detalii în
legãturã cu cartea despre pictura spaniolã
ºi, la rândul lui, le trimisese marchizului,
„având în vedere posibilitatea ca originalul cãrþii
despre pictura spaniolã din Colecþiile Regale ale
României, publicatã la Bruxelles, al cãrui sumar
alãtur ºi care ne este oferitã spre publicare de cãtre
Dl. Busuioceanu, consider de cuviinþã ca acesta
sã treacã pe la Institut pentru a discuta asupra
dimensiunilor operei cu scopul de a propune
publicarea ei ºi solicita devizul pentru anul viitor”
(sp., d. 3, f. 86).

A

rhiva ne îngãduie sã cunoaºtem informaþia
trimisã de Busuioceanu la Institutul
Velázquez: douã documente dactilografiate,
din 27 iunie 1946 (sp., d. 3, ff. 87-88), cu o
prezentare a cãrþii, pe care o voi reproduce în
continuare, însoþitã de o listã a artiºtilor ºi pânzelor
care constituie obiectul studiului, din care putem
deduce cã este vorba despre o propunere de
publicare chiar a volumului dispãrut sub bombe.
Proiectul se referã la studiul celor 29 de tablouri
de ºcoli spaniole din Colecþia Regalã. Ca o noutate,
Busuioceanu adaugã un inedit celor nouã tablouri ale
lui El Greco. Sã fi avut oare la îndemânã manuscrisul
volumului dispãrut sau îºi propusese sã o ia de la
capãt? Îmi permit sã atrag atenþia cã Busuioceanu
tocmai împlinise, la 10 iunie, frumoasa vârstã
de cincizeci de ani.
„Picturi spaniole în Colecþiile Regale ale României.
Sub acest titlu propun publicarea unui volum despre
tablourile cele mai importante existente în Colecþia
Coroanei ºi în proprietatea particularã a familiei
regale româneºti. Cartea s-ar extinde asupra
unui ansamblu de 30 de opere ºi ar fi ilustratã cu
aproximativ 45 de planºe (reproduceri de tablouri
întregi ºi detalii), pentru care dispun de materialul
fotografic necesar. Majoritatea picturilor la care mã
refer sunt încã, din punct de vedere ºtiinþific, inedite.
Am publicat anterior, într-un studiu la Gazette
des Beaux-Arts ºi într-un album editat la Bruxelles
(epuizat), numai grupul celor nouã tablouri ale lui
El Greco din Colecþia Coroanei ºi, într-un articol din
The Burlington Magazine, un tablou al lui Murillo [9].
Volumul pe care îl propun acum ar conþine, în afara
acestor zece opere deja cunoscute, alte douãzeci
care nu au fost studiate pânã acum. Pentru
publicarea operelor menþionate dispun de totalã
autorizaþie din partea familiei regale din România.

4

De asemenea, am rezervat copyright-ul pentru tot
Catalogul Colecþiei Regale (la Editurile Les BeauxArts din Paris ºi La Connaissance din Bruxelles).
În vederea publicãrii ulterioare a acestui catalog –
din care a apãrut pânã acum numai primul volum
(tablouri italiene) la Editura Les Beaux-Arts din Paris
– înþeleg sã-mi rezerv copyright-ul ºi pentru textul
ºi reproducerile în legãturã cu tablourile spaniole.
Volumul pe care îl propun ar conþine o Introducere
în care se explicã provenienþa tablourilor studiate
ºi particularitãþile Colecþiei Coroanei Româneºti care
are legãturã cu celebra Galerie Spaniolã a lui Ludovic
Filip de Orléans. Voi studia dupã aceea în mod
amãnunþit fiecare picturã, însoþind studiul cu datele
necesare catalogãrii operelor.”
Aici Busuioceanu enumerã treizeci de tablouri
de ºcoalã spaniolã din secolele XV-XVII. Zece dintre
ele îi aparþin lui El Greco ºi le redau în continuare,
împreunã cu locul de pãstrare indicat de el, care mai
dãinuie încã în literatura de specialitate [10]: „Jesús
llevando la cruz (Cristos purtând crucea), Sinaia,
Castelul Foiºor; Jesús despidiéndose de María (Isus
luându-ºi rãmas bun de la Maria), Sinaia, Castelul
Peliºor; Adoración de
los pastores (Închinarea
pãstorilor), Bucureºti, Palatul
Regal; San Martín (Sfântul
Martin cãlare), Bucureºti,
Palatul Cotroceni; Martirio
de San Sebastián (Martiriul
Sfântului Sebastian),
Bucureºti, Palatul Cotroceni;
Sagrada Familia (Sfânta
Familie), Bucureºti, Palatul

Cotroceni; Martirio de
San Mauricio (Martiriul
Sfântului Mauriciu),
Sinaia, Castelul Peleº;
Retrato del canónigo
Bosio [11] (Portretul
unui canonic), Sinaia,
Castelul Peleº;
Desposorio de la
Virgen (Logodna
Fecioarei), Sinaia,
Castelul Foiºor [12];
(inedit) Jesús (Isus) [13], proprietate a ex-regelui
Carol II.”

D

intr-o
o nouã scrisoare de la Blas Taracena,
din 7 noiembrie 1946, aflãm cã Busuioceanu
trecuse personal pe la Institut: „Dupã
agreabila D-voastrã vizitã, am avut onoarea sã
vorbesc cu Vicesecretarul General ªef al Serviciului
de Publicaþii al Consiliului de Cercetãri ªtiinþifice,
despre posibilitatea de a tipãri opera pe care doriþi
sã o scrieþi despre Picturile spaniole din Colecþiile
Regale ale României ºi am bucuria de a vã aduce
la cunoºtinþã cã, împãrtãºind întocmai pãrerea
Institutului nostru, a primit cu plãcere ideea de a
duce la îndeplinire publicarea ºi nu vor fi dificultãþi în
legãturã cu chestiunile despre care mi-aþi vorbit. Prin
urmare, voi aºtepta sã redactaþi cartea în tihnã ºi
când o veþi avea într-o fazã destul de avansatã, am
putea sã începem sã tipãrim planºele, în aºa fel încât
text ºi planºe sã coincidã în timp” (sp., d. 3, f. 84).
Foarte curând, în 1947, volumul va fi înregistrat ca
„proximã apariþie” într-o listã bibliograficã a autorului
(sp., d. 1, f. 18) [14]. În amintirea volumului pierdut
sub bombe, Busuioceanu îºi recupera entuziasmul
ºi renãºtea din propria-i cenuºã. ªi totuºi, oricât
de greu ar fi de crezut, nici de data aceasta cartea
nu va vedea lumina tiparului.
ªederea „provizorie” a lui Busuioceanu la Madrid
se transformase între timp în exil. El devenise acum
un om bãtut de soartã, dar, mai ales, un om bântuit
de gânduri, ale cãrui suferinþe sufleteºti se vor
transforma, puþin câte puþin, în suferinþe fizice. Între
1946-1948, el se gândeºte sã plece la Santiago
de Chile, unde Henry Helfant, fost coleg, ataºat
comercial la legaþia României, îi gãsise o catedrã
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de esteticã la Facultatea de Arte Frumoase [15].
Salariul fiind derizoriu, va trebui însã sã renunþe.
S-a gândit apoi sã plece la Paris, intenþie, ºi
aceasta, eºuatã. Aparent, imaginea lui El Greco
se estompeazã ºi, totuºi, ea pluteºte în aer.

D

in aprilie 1948, Busuioceanu va fi
colaborator al celebrei reviste Ínsula.
Unul dintre articolele publicate, „Somerset
Maugham, El Greco y otras cosas” [16], se referã
la douã studii ale lui Maugham (1874-1965), pe care
îl cunoscuse personal, despre El Greco, publicate la
un interval de treizeci ºi cinci de ani, care ºterseserã
atât „mirarea cât ºi admiraþia” pe care i le deºteptase
pictorul cretan. Nu mã aplec asupra aprecierilor,
uneori sarcastice, fãcute de Busuioceanu, dar nu
pot sã nu observ cã era la zi cu bibliografia El Greco.
Mai reþin ºi o povaþã formulatã cãtre sfârºitul
articolului, care exprimã poate o concluzie: „!Nunca
debe uno volver a su primer amor!” (Niciodatã
nu trebuie sã te întorci la prima dragoste!).
ªi atunci când vorbeºte despre Daniel Vázquez
Díaz (1882-1969), pe care îl considera „cel mai mare
pictor spaniol de azi” [17], Busuioceanu îi gãseºte ca
„precursori ºi maeºtri exemplari” pe Zurbarán ºi, nici
nu s-ar fi putut altfel, pe El Greco, „vizionarul spiritului,
al cãrui penel aprinde în privirile cavalerilor sãi
o flacãrã misterioasã ºi zugrãveºte pe chipurile
descãrnate exaltarea sufletului care îndemna
veacul spre eroism ºi sfinþenie” [18].
Cam la aceeaºi vreme, Victor Buescu (1911-1971)
îi scria din Lisabona: „vreau numai sã retransmit
o dorinþã a Oaspelui [Carol al II-lea], pe care l-am
vãzut asearã ºi care, vorbind la un moment dat de
dumneata, [...] mi-a exprimat admiraþia pentru
volumul dumitale despre El Greco ºi m-a
autorizat formal sã te întreb din parte-i dacã
nu mai ai vreun exemplar pentru biblioteca
Sa” [19]. Rãspunsul este plin de ironie: „Pentru
cartea mea despre El Greco m-am interesat,
prin Sever Pop, ºi la editorul de la Bruxelles.
Nu mai existã nici acolo nici un exemplar. Sunt,
cu alte cuvinte, un autor complet epuizat! Poþi
sã-i comunici Oaspelui” [20]. Iar când, un an
mai târziu, acelaºi Buescu îl anunþã cã a gãsit
douã exemplare El Greco la Paris, la 1.000
de franci bucata, Busuioceanu exclamã furios:
„Eu parcã nu-mi aduc aminte sã-þi fi cerut sã
cumperi astfel de cãrþi, pe astfel de vremuri.
Hijo mío [Dragul meu], eu nu mai cumpãr
cãrþi acum nici pentru mine, dar pentru regi
în exil!” [21]

N

u este de mirare cã El Greco ºi
regele apãreau pânã ºi în visele lui
Busuioceanu. Voi reþine fragmentar un
vis relatat de el în ton umoristic: „Azi dupã masã mã
gãseam în vizitã la fostul rege Carol, undeva, într-un
fel de vilã, la þarã, pe care n-o cunoºteam. Carol era
în civil ºi supãrat. Apãruse în Anglia o carte în care
se spuneau asupra lui o seamã de lucruri nedorite.
Între ele, acuzaþia cã a vândut sau ºi-a însuºit
tablourile lui El Greco din Colecþia Regalã. Asta,
bineînþeles, nu putea s-o facã decât cu concursul
meu, care am dus tablourile la Paris. Se gãseau de
faþã încã douã persoane, între care unul, cu un fel de
bãrbuþã a lui Ory [22] ºi obraznic, era însuºi autorul
sau editorul cãrþii. Carol era indignat cã se repeta
aceastã acuzaþie mincinoasã, deºi el a dat în diverse
rânduri explicaþii care nu trebuie sã lase îndoieli. Cei
de faþã erau convinºi, toþi, cã avea dreptate, inclusiv
omul cu bãrbuþã. ªi îi fãceau toþi moralã lui Carol
pentru lipsa lui de prevedere” [23]. Uneori, spune el,
aceste vise „sunt mai interesante decât convorbirile
treze”. Una dintre aceste „convorbiri treze”, pe
aceeaºi temã, îi va fi propusã de George de Berea,
avocatul lui Carol al II-lea, care, la 15 august 1959,
îi scria de la New York: „Te rog a avea amabilitatea
de a-mi spune, ca prim specialist în Greco, pe lumea
întreagã, [...] dacã Regele Carol a scos din þarã ºi alte
tablouri de valoare, în afarã de Christ care plânge
[Patimile lui Isus sau Isus] ce avea în Mexic […]
ºi de cele câteva tablouri, Salvador Rosa, Goya etc.
ce avea în Madrid ºi care, pretinde d-na [Elena]
Lupescu, erau proprietatea Prinþului de Hohenzollern.
[…] P.S. Am câºtigat cu mari eforturi 14 acþiuni în faþa
tuturor instanþelor din Europa. Regele Mihai a pierdut
toate procesele pânã acum ºi ceea ce este mai
dureros ºi cele împotriva d-nei Lupescu” [24].
La 18 august, Busuioceanu va rãspunde la scrisoare,
nu ºi la întrebãrile cuprinse în ea.
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usuioceanu scria acum poezie în limba
Castiliei [25]. Se simþea atras de „la música
callada” (muzica tãcutã) ºi „la soledad
sonora” (singurãtatea sonorã) ale Sfântului Ioan
al Crucii (1542-1591). Aºa se face cã, recunoscut
acum ca „poet în douã limbi”, este invitat la primul
Congres de Poezie, Segovia, 1952, unde va recita,
în româneºte, versuri ale sfântului-poet, în faþa
participanþilor ce înconjurau mormântul acestuia
din altarul Capelei Carmeliþilor [26]. Tot acolo, mai
citeºte un text în legãturã cu sfântul: „un cãutãtor de
Dumnezeu, pânã la sângerarea vieþii ºi a sufletului”,
cãci el „a cunoscut asemenea luminã în tenebre ºi
în carcerele Inchiziþiei din Toledo”; dar, bineînþeles,
„în vremea aceea, se mai gãsea la Toledo încã un
om de geniu, un prizonier ºi acela, deºi nu în carcere,
ci între zidurile libere ale oraºului. Era pictorul din
Creta, numit El Greco, de care sunt tablouri ºi la
noi la Bucureºti. Un exilat ºi – dupã legile exilului –
în conflict ºi el cu lumea, cu puterile constituite ºi
tiranice ºi cu fericirea laºã ce se târãºte la picioarele
acestor puteri. ªi unul ºi altul îºi gãseau mântuirea
în acel realism interior, care era libertatea lor secretã,
nãdejdea ºi justificarea existenþei, pentru ei” [27].
În acea varã, Busuioceanu primeºte vizita
istoricului de artã francez Jacques Lassaigne
(1911-1983). Se reîntâlniserã în 1951, tot la Madrid,
în casa lui Eugenio d’Ors, când se reconciliaserã,
unsprezece ani mai târziu, dupã o neînþelegere.
Lassaigne îi recenzase în 1937 albumul El Greco
ºi, acasã la D’Ors, îi fãgãduise sã intervinã la Paris
pentru o nouã carte despre pictorul de la Toledo [28].
Lassaigne îi propune acum o colaborare despre care
Busuioceanu îi scria Antoanetei Iordache-Bodisco
la 1 mai 1952: „Am – pe lângã reumatismele mele
drãgãlaºe – un oaspe foarte important de la Paris
cu care colaborez la o carte. A apãrut primul volum.
O sã aparã pânã în toamnã ºi al doilea [29].
Contribuþia mea e foarte restrânsã (în aparenþã),
dar editorul elveþian îmi plãteºte dupã metode ºi în
valutã elveþiene: douãzeci de pagini de text – pagini
foarte mari – 15 mii de pesete + un voiaj (în varã) de
o sãptãmânã la Geneva, când voi avea de semnat
contractul pentru o carte a mea despre El Greco”
[30]. A lucrat cu îndârjire timp de mai bine de ºapte
luni pentru Skira. E greu de înþeles cum acceptase
Busuioceanu sã cedeze rezultatele cercetãrilor sale
despre pictorii spanioli în schimbul unei sume de
bani. ªi totuºi, gestul devine explicabil dacã þinem
cont de faptul cã pentru cursurile lui de românã
primea 500 de pesete pe lunã. Aºa se explicã ºi
bucuria ºi speranþa lui atunci când, la 10 februarie
1953, îi scria lui Buescu: „Cu Skira, n-avea grijã,
au mers lucrurile bine. Am primit un frumos cec.
Nu mai prezentasem la Bancã aºa ceva de la
cãderea României. Sper sã continui lucrul cu ei. Dacã
nu ºi-or schimba gândul, în aprilie ar fi sã semnez
un contract pentru o carte, în întregime a mea” [31].

V

om înþelege evoluþia proiectului cu Skira,
imediat ce vom cunoaºte doi prieteni ai lui
Busuioceanu. La începutul anului 1954, el
primeºte vizita tânãrului Eugenio Battisti (1924-1989),
viitor istoric ºi critic al artelor, care venise în cãutare
de biblioteci. Fusese trimis de Lionello Venturi
(1885-1961), fiul lui Adolfo Venturi (1856-1941), fost
profesor de Istoria Artei Italiene al lui Busuioceanu la
Roma. Dupã plecarea lui Battisti, Busuioceanu scrie,
la 24 mai 1954, lui L. Venturi, cu care nu se întâlnise
din 1937, de la expoziþia de la Paris: „Dragã Domnule
Venturi, Îmi pare rãu cã nu vã rãspund în italianã.
Mã aflu de mai multã vreme în Spania (din 1942) ºi,
deºi citesc italiana ºi o înþeleg ca ºi înainte, îmi este
foarte greu sã o scriu, spaniola opune rezistenþã.
Am fost foarte bucuros sã primesc veºti de la
Dumneavoastrã ºi sã aflu prin Dl. Battisti cã sunteþi
în continuare la fel de activ ºi cã autoritatea
Dumneavoastrã este pe primul plan la Roma, cum
de fapt este ºi firesc. Lucrurile s-au schimbat mult în
ceea ce mã priveºte. În prezent ºi de multã vreme mã
lupt cu exilul. Lucrez mai puþin în domeniul istoriei
artelor, deºi nu l-am pãrãsit cu totul. Chiar de curând
am luat contact cu ambianþa Dumneavoastrã prin
colaborarea cu Lassaigne pentru Skira. Lassaigne
m-a asigurat atunci cã editura îmi va cere pentru
aceeaºi colecþie o monografie despre El Greco.
Aº fi fãcut-o cu mult entuziasm. Dar nu am mai primit
nicio veste în legãturã cu acest subiect. Poate cã s-a
renunþat la aceastã carte. De multã vreme nu m-am
mai întors în Italia (din 1940). Am fost, de asemenea,
foarte bucuros sã primesc ecouri în legãturã cu vechi

prieteni ºi cercuri artistice din Roma, prin intermediul
conversaþiilor foarte simpatice pe care le-am avut cu
Dl. Battisti. Cu siguranþã, dânsul vã va da mai multe
veºti despre mine ºi despre activitãþile mele de aici.
Pãstrez întreagã amintirea întâlnirilor noastre de la
Paris ºi nu pierd speranþa sã ne revedem într-o bunã
zi – înainte de a fi prea bãtrâni [32]. Cu cele mai
bune salutãri, al Dumneavoastrã foarte cordial”
(fr. d. 90, f. 256).
La scurt timp, 19 iunie 1954, soseºte rãspunsul
de la Roma: „Dragul meu prieten, Am fost foarte
încântat sã primesc veºti de la Dumneata ºi înþeleg
perfect cum te simþi pentru cã îmi amintesc exact
ceea ce simþeam eu însumi când mã aflam departe
de patria mea [33]. Dar trebuie întotdeauna sã ai
rãbdare; lumea se schimbã atât de repede cã totul
este posibil. Curând mã voi vedea cu Albert Skira
ºi îi voi vorbi despre El Greco al Dumitale. Trebuie sã
fie foarte interesant.
Te rog sã primeºti,
dragul meu prieten,
expresia amintirii
mele cele mai
fidele” (fr. d. 90,
f. 188).

L

a 4 iulie 1954,
Busuioceanu rãspunde:
„Dragã Domnule
Venturi, Vã mulþumesc pentru amabila
Dumneavoastrã scrisoare care îmi dã oarecare
speranþã în legãturã cu un posibil studiu al meu
despre El Greco. Aº fi încântat sã-mi fie cerut pentru
colecþia de la Skira, cãci, aºa cum concep eu aceastã
carte, nu se potriveºte întocmai cu ideea pe care o
au aici despre pictorul de la Toledo. M-aº simþi mult
mai în largul meu, mai liber sã o scriu, dacã volumul
ar trebui sã aparã în Elveþia. Sunt foarte fericit sã aflu
buna Dumneavoastrã dispoziþie în legãturã cu acest
subiect ºi vã rog, dragã Domnule Venturi, sã primiþi
asigurarea sentimentelor mele mereu cordiale ºi
devotate” (fr., d. 90, f. 169).
Tânãrul Battisti, reîntors la Roma, trimite prima lui
scrisoare la Madrid, la 19 august 1954: „Mult iubite
Profesore, Nu v-am uitat ºi, mai ales, n-am uitat zidul
care creºtea în faþa ferestrei Dumneavoastrã. Acesta
este motivul cel mai urgent pentru care vã scriu: s-a
terminat zidul sau nu? Am vorbit cu Venturi despre
situaþia Dumneavoastrã, în termeni personali desigur,
ºi am vorbit chiar ºi cu Dna Skira în legãturã cu mai
vechea promisiune a unei cãrþi despre El Greco.
Venturi mi-a spus sã fiu convins cã imediat ce va
fi transferat, eventual, în Franþa, va putea avea cu
siguranþã o soluþie optimã; ºi cred cã în acest caz el
va putea interveni activ în favoarea Dumneavoastrã.
Va fi necesar însã ca Dumneavoastrã sã expuneþi
cât mai limpede chestiunea în aºa fel încât Venturi
sã nu trebuiascã decât sã-ºi foloseascã influenþa. În
legãturã cu Skira, doamna s-a arãtat foarte interesatã
de cartea despre El Greco, dar hotãrârea depinde,
bineînþeles, de soþ. În consecinþã, va trebui ca
Dumneavoastrã sã treceþi direct (aºa cum au fãcut
mulþi alþii) prin mijlocirea lui Venturi, întrebându-l
dacã ºtie ceva în legãturã cu o carte despre El
Greco pe care Dumneavoastrã ar fi trebuit s-o scrieþi.
În acest fel, Venturi ar cere informaþii de la Skira.
Luna aceasta Venturi a fost bolnav, chiar îngrijorãtor,
dar nu doreºte sã se afle. În septembrie va merge
la Istanbul la Congresul de Istoria Artei; anul viitor
va avea loc la Veneþia un Congres de Istoria Artei
al cãrui preºedinte va fi el însuºi. Dumneavoastrã
ar trebui sã-i cereþi sã participaþi la congres;
ar fi cea mai bunã ocazie pentru a vã reîntâlni”
(it., d. 90, f. 74).
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usuioceanu rãspunde la 1 septembrie 1954:
„Dragul meu prieten, Desigur, zidul din faþa
ferestrei mele s-a ridicat pânã la nivelul
perfecþiunii. Tot ceea ce este clãdit de cãtre Sfânta
Bisericã este destinat perfecþiunii. Dar eu deja nu mai
vãd acest zid. Ignorãm perfecþiunile care ne întorc
spatele. Am fãcut pace cu Sfânta Bisericã. Domnul
Venturi mi-a scris, la puþin timp dupã plecarea
Dumitale. M-a anunþat cã va vorbi cu Albert Skira
în legãturã cu cartea mea despre El Greco. I-am
rãspuns ºi i-am mulþumit. Nu am mai primit alte veºti.
Voi merge probabil la Paris în toamna asta, pentru
douã, trei sau chiar patru luni. Nu pot sã stabilesc
dinainte. E pãcat cã nu mi s-a cerut sã mã ocup
de El Greco. Aº fi putut lucra la Paris [34]. [...] Îþi
mulþumesc pentru scrisoare ºi pentru cã te-ai gândit
la zidul sacru de la fereastra mea. Al Dumitale…”
(fr., d. 90, f. 48).
Voi adãuga aici doar câteva rânduri pentru a
înþelege povestea cu zidul ºi, mai ales, simbolismul
ei care trimite la situaþia ingratã în care se gãsea
atunci Busuioceanu. La scoaterea lui forþatã din
funcþia de ataºat cultural, el trebuise sã pãrãseascã,
la 2 februarie 1946, reºedinþa din strada Prado 26,
pentru o locuinþã modestã în strada General Pardinas
32: „O stradã oarecare, fãrã tradiþie,
recentã, cu doar câþiva copaci firavi
ºi o mulþime de copii în gãlãgioasã
atitudine futbolisticã; o clãdire cu lungi
coridoare întunecoase, cu nenumãrate
apartamente lipsite de orizont; doar
peisajul urban în spatele ferestrelor.
Doamne, cât de prizonieri într-un lagãr
de concentrare ne simþim cei care
am fost exilaþi din peisajele de munte
sau luncã unde ne-am nãscut!” [35].
Cuvântul „prizonieri” poate fi luat
drept o premoniþie care, din pãcate,
s-a adeverit, dupã cum reiese din
rememorãrile de mai târziu ale lui
Eugenio Battisti: „eu l-am cunoscut
într-un moment tragic pentru el, în care
suferea grav de pe urma reumatismului
cronic, cu sentimentul cã era prizonierul
bolii sale. Nu este o metaforã: întreaga
lui existenþã particularã era ancoratã în camera din
garsoniera pe care ºi-o cumpãrase [...], iar la câþiva
decimetri de ferestra lui s-a construit fãrã milã, în
ciuda protestelor sale, zidul înalt al unei biserici.
L-am vãzut cu ochii mei înãlþându-se ºi izolându-i
singurãtatea printr-un perete impermeabil” [36].

Î

ntr-a
adevãr, deja suferind, starea sãnãtãþii lui
Busuioceanu se va înrãutãþi. Într-o scrisoare
cãtre Al. Ciorãnescu, fratele lui, George, scria
din Madrid, la 31 august 1953: „l-am vãzut pe
Busuioceanu mai chitrit decât oricând. Mi-a fãcut rãu
vãzând starea de descompunere ºi amãrealã în care
se afla” [37]. ªi tot George Ciorãnescu, mai târziu, la
21 martie 1958, scria: „Despre Busuioceanu ai auzit
poate cã-i în spital, într-o stare vecinã cu agonia,
având o leucemie gravã ºi o hemoragie internã, care
a fost cât pe-aci sã-l dea gata” [38]. Nu ºtiu dacã
diagnosticul era exact. Busuioceanu, la 22 mai 1959,
într-o scrisoare cãtre poetul Milton de Lima Sousa
(1925-1999), care îl invitase sã colaboreze în
excelenta sa revistã de poezie Narceja (Sitarul),
de la Sao Paolo, se scuza de întârziere spunând:
„Sunt în convalescenþã dupã un grav accident
(zece transfuzii de sânge ºi o lungã ºedere
la spital)” (sp., d. 68, f. 65).
Vom înþelege de ce, la 1 ianuarie 1959,
Busuioceanu scria, recunoscãtor, medicului Carlos
Jiménez Díaz, care îl avusese în îngrijire: „Ilustre
Domnule Doctor, În urmã cu câteva luni, m-am
aflat, timp de trei saptãmâni, grav bolnav la Spitalul
Nuestra Senora de la Concepción [39]. ªtiinþa ºi
nemãrginita Dumneavoastrã bunãtate mi-au salvat
în acea ocazie viaþa. Pãstrez amintirea acelor zile
ºi aº dori sã vã aduc acum, înainte de a intra într-un
an nou, mãrturia mea de profundã recunoºtinþã
pentru îngrijirea ºi generozitatea Dumneavoastrã
în acele momente. Îmi permit sã vã ofer ca amintire
o carte a mea, exemplar unic al unei opere epuizate,
publicatã în urmã cu mulþi ani, în timp ce mã aflam
în þara mea. Vã doresc din inimã felicitãri pentru
anul nou în care intrãm ºi, cu mulþumiri reînnoite,
vã rog sã primiþi, Ilustre Domnule Doctor, expresia
celor mai bune sentimente ºi a unei înalte preþuiri”
(sp., d. 68, f. 25).
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octorul va rãspunde, la 24 ianuarie, pe o
coalã cu antet, „Instituto de Investigaciones
Clínicas y Médicas, Director-Profesor
C. Jiménez Díaz, Ciudad Universitaria, Av. Reyes
Católicos, 2, Madrid”. El pare încântat de darul primit:
„Stimate ºi ilustre prietene, Cu multã bucurie aflu cã
în prezent vã simþiþi mai bine ºi vã doresc cele mai
bune urãri pentru anul nou ºi sãnãtate ca sã puteþi
continua importanta Dumneavoastrã activitate.
Doresc de asemenea sã vã mulþumesc pentru cartea
Dumneavoastrã care înseamnã pentru mine un dar
nepreþuit ºi care m-a încântat când am rãsfoit-o. Nu
numai cã oferã interesul unei excepþionale selecþii
ºi informaþii pentru specialiºti, dar chiar ºi pentru cei
care, deºi nu suntem, avem o dragoste pãtimaºã
pentru picturã ºi istoria ei. Va rãmâne în biblioteca
mea, la loc de onoare. Multe, multe mulþumiri din
toatã inima. Vã rãmân în continuare la dispoziþie,
cu multã afecþiune, al Dumneavoastrã” (sp., d. 68,
f. 219). Busuioceanu a avut grijã sã ne spunã ºi
despre ce carte este vorba, Catalogul Colecþiei
Regale, noteazã el, pe copia scrisorii, unde
reproduce ºi dedicaþia cãtre „ilustrul” medic. Este
vorba, aºadar, tot despre primul volum, pictura
italianã, din catalogul lui (1939), pe care-l dãruise
la Bucureºti lui Bruno Manzone în 1942, cu numai
câteva zile înainte de a pleca la Madrid.
Dãruind ultimul volum al acestei cãrþi,
Busuioceanu întorcea definitiv spatele unei etape
din viaþa lui, cea mai pasionatã ºi cea mai fericitã.
„Romanul” El Greco, cum îi zice el în glumã lui Horia
Stamatu (1912-1989), pe care-l întâlneºte la 19
noiembrie 1955 pe o stradã madrilenã, nu s-a mai
publicat nici la Editura Pierre Seghers din Paris, dupã
cum îl încredinþase Lassaigne, nici la Skira, de la
Geneva, cum promisese Venturi [40]. Nici volumul
despre pictura spaniolã, anunþat ca proximã apariþie
la Institutul „Diego Velázquez” n-a mai apãrut,
marchizul de Lozoya plecând la Roma, în 1952, în
calitate de director al Academiei Spaniole de Arte
Frumoase. ªi totuºi, el a fost „regãsit abia acum în
urmã, sub forma ºpalturilor tipografice, printre hârtiile
aduse în þarã de la Madrid, mult dupã moartea lui
Busuioceanu”, dupã cum aflãm de la Ion Frunzetti
(Scrieri..., Evocare, p. 10).

N

u am putut consulta textul manuscrisului,
el aflându-se în arhiva familiei. Mai recent,
am cunoscut amãnunte în legãturã cu el prin
mãrturisirile Oanei Busuioceanu. Din Los Angeles,
la 15 ianuarie 1990, imediat dupã Revoluþia din 1989,
pe care o urmãrise, la fel ca ºi noi, la televizor, scria:
„Vestea tristã, pe care am dedus-o [...], a fost cã s-a
distrus arhiva tatãlui meu, împreunã cu toate colecþiile
Bibliotecii Universitare, care a ars din temelii. Era
chiar în Piaþa Palatului, loc al confruntãrii armate
zile în ºir. Nu mai existã celebrul Catalog al Colecþiei
Naþionale [sic] întocmit de tata, a cãrui primã ediþie
a pierit în bombardamentul american din 4 aprilie
1944 de la Bucureºti, fiind apoi interzis chiar de
Muzeu, când am vrut sã public manuscrisele primite
din Spania... Îl mai am doar eu în manuscris, în
traducerea franþuzeascã pe care am pregãtit-o ºi
care se aflã în biroul meu de la Bucureºti, împreunã
cu negativele pe sticlã pe care niciun muzeu, nicio
bibliotecã nu le-a acceptat. Sunt ultimele mãrturii ale
operelor – picturi italiene ºi spaniole, mai precis –
care au existat la Galeria Naþionalã [sic] înainte de
rãzboiul mondial ºi de furturile de dupã aceea. Voi
face tot posibilul sã aduc aceste vestigii aici, ca sã
le vând lui Getty, care doreºte sã le achiziþioneze. [...]
Sunt de pãrere cã am tot dreptul sã procedez aºa, nu
doar pentru cã le deþin, ci pentru cã sunt munca mea
ºi... unul din motivele pentru care am lãsat totul ºi am
fugit. Doar dupã ce am refuzat sã introduc în volumul
tatãlui meu fotografii pe care statul mã forþa sã le
accept fãrã sã-mi spunã despre ce e vorba (aºadar
încercau sã crediteze niºte minciuni sub semnãtura
tatei) am fost eliminatã de pe lista scriitorilor
care aveau voie sã publice” [41].
Mai târziu, la 28 februarie 1993, când primise o
felicitare de la Dan Hãulicã, Oana scria: „I-am trimis
o scrisoare ºi sper cã va reuºi sã mai facã ceva
pentru opera tatei, pe care rãzboiul, bombardamentele ºi «revoluþia» recentã s-au înverºunat
s-o distrugã. Poate se hotãrãsc sã publice catalogul
acum, la 100 de ani de la naºterea autorului” [42].
Bilanþul celor relatate mai sus îl voi lãsa tot pe
seama Oanei Busuioceanu, mai autorizatã decât
mine sã constate: „Documentele din arhiva tatei
mi-au dovedit suficient cât de tristã e existenþa
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unui «exilat», chiar când reuºeºte sã-ºi impunã
numele” [43].

[18] Al. Busuioceanu, „Conquistadorii lui Vázquez Díaz”,
Scrieri..., p. 404. Pregãtit pentru nr. 14, mar.-apr. 1950,
al revistei Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), textul
n-a mai apãrut; trad. Oanei Busuioceanu, din care citez,
NOTE
a fost fãcutã dupã manuscris.
[1] Abreviat, în text: documente din Fondul Al.
[19] Cf. scr., 6 aug. 1948, Al. Busuioceanu, Un roman
Busuioceanu, Arhivele Naþionale Centrale (limba, cu
excepþia românei, nr. dosarului ºi fila respectivã); Alexandru epistolar…, vol. I, cit., p. 180.
[20] Cf. scr., 7 noi. 1948, ibidem, p. 211.
Busuioceanu, Scrieri despre Artã, Meridiane, Bucureºti,
[21] Cf. scr., 16 sept. 1949, ibidem, p. 250.
1980. De regulã, traducerile îmi aparþin, în caz contrar,
[22] Aluzie la poetul spaniol Carlos Edmundo de Ory
voi semnala versiunile respective.
(1923-2010). Am avut plãcuta ocazie sã evoc prietenia lor
[2] O parte a arhivei, preluatã de BCU, unde lucrase
în conferinþa „Ory, Busuioceanu, Jouve: Tres poetas ante
Oana Busuioceanu, a cãzut pradã incendiului din dec.
el espejo de la amistad”, în oct. 2013, la Cádiz, oraºul
1989. În legãturã cu lucrurile rãmase în Spania, executorul
natal al poetului, în cadrul unor zile omagiale la 90 de
testamentar, José Federico de Carvajal (n. 1930), fost
ani de la naºterea lui.
senator PSOE, afirmã în memoriile sale, El conspirador
[23] Însemnare din 24 aug. 1950, Alexandru
galante (Barcelona, 2010): „Onica Busuioceanu m-a
Busuioceanu, Caietele de miezul nopþii. Jurnal 1939-1957,
însãrcinat, prin ambasadã, sã lichidez bunurile tatãlui
Ed. Jurnalul Literar, Bucureºti, 2001, ed. de C. Popescuei ºi sã-i trimit banii, ceea ce am ºi fãcut”.
Cadem, pp. 38-39.
[3] ªtirea în La Nation Roumaine (Paris), 15 dec. 1950
[24] Al. Busuioceanu, Un roman epistolar al
(d. 1, f. 33).
exilului
românesc. Corespondenþã (1952-1961),
[4] Ecourile
Academia Românã, Fundaþia Naþionalã pentru
expoziþiei El Greco de
ªtiinþã ºi Artã, Institutul de Istorie ºi Teorie Literarã
la Paris ajunseserã ºi
„G. Cãlinescu”, Bucureºti, vol. II, 2004, ed.
în Spania, în plin rãzboi
de Liliana Corobca, p. 274.
civil (1936-1939),
[25] La sfârºitul anului 1947, adunase în
Busuioceanu era amintit
manuscris Estrella polar (sp., d. 28, 51ff), 23 de
de Álvaro Cunqueiro,
poeme; 21 vor apãrea la Madrid, la 12 iunie 1948,
„Viaje bizantino de
cu titlul Poemas patéticos (vezi Lilica Voicu-Brey,
unos Grecos”, Semana
„Alexandru Busuioceanu – 65 de ani de la
(Madrid), 24 sept. 1940;
revelarea sa ca poet în limba spaniolã”, Convorbiri
E. Lafuente Ferrari,
Literare
, 6, iun. 2013, pp. 115-121).
Archivo Espanol de
[26] Revistele exilului au preluat traducerile
Arte (Madrid), 45, 1941,
lui, culese în Alexandru Busuioceanu, Poezie ºi
p. 332; F. J. Sánchez
cunoaºtere, Brumar, Timiºoara, 2010, ed. de
Cantón, director al
Crisula ªtefãnescu. Existã în româneºte Integrala
Muzeului Prado, în
operei poetice a sfântului, ed. bilingvã, cu versiuni
Museo del Prado.
de Anca Crivãþ ºi Rãzvan Codrescu, Ed.
Catálogo de los
Christiana, Bucureºti, 2003.
cuadros, Madrid, 1942.
[27] Al. Busuioceanu, „San Juan de la Cruz
[5] Busuioceanu
în
Româneºte”,
România (New York), an II, 20,
era foarte îngrijorat
15 dec. 1957, p. 9.
de situaþia lui la legaþie,
[28] Însemnare din 30 mar. 1951, Caietele
la institut ºi mai ales
de miezul nopþii, p. 165.
de catedra lui de la
Alexandru Busuioceanu, Autoportret
[29] J. Lassaigne, La peinture espagnole.
Bucureºti. Circulau
Des fresques romanes au Greco, Ed. Skira,
zvonuri tot mai negre, iar în luna mai se întrerupsese
Geneva, Col. Peinture, Couleur, Histoire, vol. I, 1952,
legãtura cu România. Toþi funcþionarii ambasadelor
144 p., 70 planºe color ºi vol. II, La peinture espagnole.
vor primi o scrisoare prin care sunt rechemaþi în þarã
De Velazquez a Picasso, 152 p., 70 planºe. Busuioceanu
ºi li se anunþã cã începând cu 1 noiembrie 1945
semneazã biografiile pictorilor ºi bibliografia de specialitate.
vor înceta sã primeascã salariul.
[30] Cf. Un roman epistolar…, vol. II, cit., p. 11.
[6] Bucureºti, 1941, a primit premiul pentru criticã,
[31]
Ibidem, p. 40.
„ªtefan I. Costacopol”, în valoare de 6000 de lei (cf.
[32] Nu vor mai avea ocazia unei reîntâlniri, vor
Universul, 23 mar. 1943, pãstrat în arhivã, d. 1, f. 32).
dispãrea amândoi în 1961, la distanþã de numai cinci
[7] Apropiat ca preocupãri de Busuioceanu, a fost
luni. Venturi a decedat la 14 august.
impresionat de pasiunea românului pentru El Greco,
[33] Izbitoare asemãnare de destine. Refuzând
fapt ce explicã apariþia cãrþii lui, Doménico Greco (1950),
nazismul, el a plecat la Paris (1931-1939). Nu s-a întors
douã volume, dedicate lui Busuioceanu.
în Italia decât în 1945, dupã ce, în timpul rãzboiului, îºi
[8] Juan de Contreras y López de Ayala (1893-1978),
împãrtãºise ºtiinþa de istoric al artelor prin universitãþi din
profesor de istoria artelor la Madrid, autorul monumentalei
Statele Unite. Busuioceanu i-a fãcut o frumoasã prezentare
Historia del Arte Hispánico, Barcelona, 5 vol. (1931-1934).
în Gândirea, an XVII, 5, mai 1938, p. 279, unde istoricul
[9] „A re-discovered painting by Murillo: El Cuadro
italian semna un studiu despre G. Petraºcu, a cãrui picturã
de las sombras” (Tabloul cu umbrele), The Burlington
Magazine (Londra), 1940 (textul conferinþei la Congresul de o descoperise la expoziþia din Paris, în 1937.
[34] Va rãmâne la Paris trei luni, 1 nov. 1954-11 feb.
Istoria Artei din Londra, 1939, publicat ºi în rom., „O operã
1955. Este a treia cãlãtorie, dupã cele din iarna 1949-1950
de Murillo în Colecþia Regalã”, Gândirea, an XVIII, nr. 10,
ºi 1950-1951; era, de fapt, ultima lui ieºire din Spania.
dec. 1939, pp. 548-552). Fãrã a intra în detalii, voi reþine
[35] Enrique Canito, interviu: „Alejandro Busuioceanu
cã, din 1864, când tabloul intrã în Colecþia Pereire, este
nos
habla de su poesía, de la poesía espanola y del
cunoscut ca La invención de la pintura (Invenþia
sentido de la poesía”, Ínsula (Madrid), 36, 15 dec. 1948,
desenului/picturii), sugerând, conform unei legende,
p. 7.
cã pictura ºi-ar avea originea în conturul umbrei.
[36] E. Battisti, „Evocare”, în Al. Busuioceanu, Zamolxis
[10] Pentru a evita confuziile, preiau titlurile româneºti
sau
Mitul dacic în istoria ºi legendele spaniole, Dacica,
ce însoþesc reproducerile alb-negru din vol. Scrieri....
Bucureºti, 2009, ed. de Dan Sluºanschi, p. 20.
[11] Pânzã preferatã a lui Busuioceanu, care nu a
[37] Alexandru Ciorãnescu–George Ciorãnescu,
identificat personajul, dar a refuzat pãrerea lui Bachelin
Corespondenþã 1946-1964, ed. de Crisula ªtefãnescu,
cum cã ar fi Diego Covarrubias, prietenul lui El Greco
Ed. Bibliotheca, Târgoviºte, 2011, p. 108.
(1937). Se pare cã nu este vorba nici despre Bossio sau
[38] Ibidem, p. 160.
Bosio, cum afirmã în 1946, ultimul fiind numai autorul cãrþii
[39] Spitalul unde va deceda Busuioceanu la 23 martie
pe care personajul îºi sprijinã mâinile, ci despre Francisco
1961.
de Pisa. Tabloul se aflã la Muzeul Kimbell din Dallas
[40] Cf. Caietele de miezul nopþii, p. 247. ªi totuºi,
(sursã Internet).
El
Greco
va deveni personaj de roman tot la Madrid,
[12] Oana Busuioceanu îl plaseazã la Peleº (Scrieri…,
sub pana lui Vintilã Horia, foarte apropiat de Busuioceanu.
p. 394).
El va publica acolo primul lui roman în spaniolã, Un
[13] Despre acest tablou, el afirmã cã în 1940 „a
sepulcro en el cielo (1987), trad. rom., Un mormânt în
putut descoperi în România o nouã operã a lui El Greco,
cer (1994). Mi-ar plãcea sã cred cã mãcar o scânteie
necunoscutã, un Christ douloureux (Patimile lui Isus) care
din imensa pasiune a lui Busuioceanu a putut contribui
aminteºte imaginea lui Cristos din pictura Expolio de la
la aprinderea inspiraþiei lui Vintilã Horia.
Toledo. Tabloul a fost achiziþionat de cãtre Guvernul român
[41] Onica Busuioceanu, Dragã Walter... Scrisori cãtre
pentru a completa ansamblul de picturi ale lui El Greco
un binefãcãtor 1976-2006, Humanitas, Bucureºti, 2010,
din Colecþia Regalã a României” (fr., d. 1, f. 4).
pp. 180-181. Trad. din francezã de Adina Cobuz.
[14] Ultima intrare din cap. „Historia y Crítica de Arte”:
[42] Ibidem, p. 279.
Pinturas espanolas en la Galería de la Corona y las
[43] Ibidem, p. 23. Oana Busuioceanu (1933-2007),
Colecciones Reales de Rumanía, Madrid, Consejo Superior
care a moºtenit extraordinarele calitãþi ale pãrinþilor, a
de Investigaciones Científicas, Instituto „Diego Velázquez”,
studiat filologie italianã ºi spaniolã la Bucureºti. A plecat din
40, aprox. 120 p. + 45 planºe.
þarã în 1984, stabilindu-se la Los Angeles, dupã câteva luni
[15] Cf. scr., 21 noi. 1948 (sp., d. 83, f. 167).
petrecute în Italia, unde a beneficiat de sprijinul lui Eugenio
[16] Ínsula (Madrid), an III, 30, 15 iun. 1948, pp. 1-2.
Battisti, prietenul tatãlui ei. La recomandarea lui Battisti, va
[17] Cf. scr., 14 iul. 1948, cãtre N. Herescu, în
obþine, la 20 aprilie 1987, un post la Getty Center, secþia
Alexandru Busuioceanu, Un roman epistolar al exilului
History of Art and the Humanities, pe mãsura excelentei
românesc. Corespondenþã (1942-1950), Ed. Jurnalul
traducãtoare care a fost.
Literar, Bucureºti, 2003, I, ed. de Liliana Corobca, p. 172.
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Currtea de la Arrgeºº

Nevoia de românism

Identitate naþionalã ºi interes naþional
Ceva despre românitate

Acad. Rãzvan THEODORESCU

Acest text, aºa cum sugereazã caracterul sãu oral ºi pasional pe alocuri, este rezultatul unui dialog-iinterviu cu academicianul Rãzvan
Theodorescu, istoric al culturii, interviu consemnat în luna iulie 2014, dar, pentru a pãstra fluenþa ideilor, am omis întrebãrile. (Raluca Tudor,
realizatorul rubricii)

Î

n contextul globalizãrii,
al mondializãrii,
identitatea naþionalã
este reprezentatã în primul
rând de culturã. Când spun culturã, o înþeleg în
sensul larg, spiritual, ciceronian aº spune, de cultura
mentis, cultura minþii. Aceastã identitate naþionalã
este la noi ºi pretutindeni esenþialã. Eu militez de
mai multã vreme pentru termenul de românitate
ºi mãrturisesc cã o fac din momentul în care am
urmãrit demersul unui mare savant, este vorba de
sir Nikolaus Pevsner, istoric de artã german, care
a pãrãsit Germania pe vremea nazismului, s-a retras
la Londra, a ajuns profesor la Oxford ºi la Cambridge,
ºi acest german a scris patruzeci ºi ºase de volume,
The Buildings of England, o cercetare a spiritului, a
specificului artei ºi culturii engleze, ºi a scris un mic
opuscul intitulat The Englishness of English Art, deci
„Anglicitatea artei engleze”. Noi, dacã am purcede,
ºi putem purcede, la o lucrare „Românitatea artei
româneºti”, ni s-ar sãri imediat în cap cã suntem
naþionaliºti ºi cu asta ajung la un punct pe care
vreau sã-l precizez foarte clar. În incultura generalã
care este, din pãcate, comunã multor jurnaliºti ºi în
incultura multor oameni politici dupã ’90, s-a vehiculat
aceastã absurditate: naþionalismul este un lucru
pernicios. Nu! Naþionalismul este un lucru pozitiv.
Termenul de naþionalism a apãrut pentru prima
oarã în 1892, într-un periodic francez, sub semnãtura
unui om de dreapta din Franþa, care vorbea despre
naþionalism ca despre o doctrinã naþionalã. De
altminteri, dacã vã veþi uita în Larousse, veþi gãsi
„nationalisme, doctrine de l’amour du pays”. Dacã vã
uitaþi în Oxford, una dintre ediþiile mai vechi, definiþia
era „patriotic feeling”. Dacã veþi cãuta în DEX-ul
Academiei Române, veþi gãsi „doctrinã a iubirii de
patrie, uneori exageratã”. Acest uneori face parte din
ceea ce facem noi dupã ’90, ne cam ascundem, ne
luãm precauþii sã nu fim prea patrioþi, sã nu fim prea
naþionali. Naþionalismul meu este naþionalismul de tip
Eminescu, Iorga, Rãdulescu-Motru, Titu Maiorescu,
este iubirea de patrie, de ceea ce se face în patrie,
bun sau rãu, my country, right or wrong, spunea
Kipling, la un moment dat. Eu dezvolt nu puþine
idei, cercetând trecutul, cultura trecutului în care
descopãr ºi scãderile noastre, scãderile românitãþii,
dar noi trebuie sã privim lucrurile cu un ochi senin.
A existat un naþionalism al paºoptiºtilor, a existat
un naþionalism al Resorgimento-ului, a existat un
naþionalism al celor care au fãcut Marea Unire, existã
un naþionalism gaulle-ian, al lui De Gaulle, în Franþa,
existã pânã ºi în America o formulã, dacã vreþi, de
naþionalism în acest melting pot care sunt Statele
Unite. Gândiþi-vã la propoziþia lui Clinton: Put
America first! Sunt lucruri despre care noi
nu trebuie sã ne sfiim sã vorbim.

C

u aceasta ajung la româniitate. Românitatea
este, dupã pãrerea mea, suma de trãsãturi
pozitive ºi negative ale singurului popor
latin ºi ortodox. Suntem singura latinitate ortodoxã
ºi singura ortodoxie latinã din lume ºi aceasta ne dã
o consistenþã cu totul specialã. Noi suntem o sintezã
între viziunea ideocraticã a rãsãritului de tip platonic
ºi viziunea latinã, foarte precisã, foarte pragmaticã,
individualistã la extrem, aristotelicã, a Occidentului.
Asta suntem noi, cu foarte multe trãsãturi interesante
care nu au fost suficient cercetate.
O primã trãsãturã a românitãþii ºi acesta este
un lucru cunoscut, nu insist, este latinitatea limbii;
mai puþin cunoscutã este latinitatea noastrã esteticã,
tradusã într-o armonie a culorilor, într-o liniºte a
formelor. Luaþi bisericile noastre ºi puneþi-le alãturi
de bisericile ortodoxe uriaºe din Rusia, din Bulgaria
sau din Serbia. Noi avem o liniºte care este liniºtea
latinã a acestui spaþiu. Avem individualismul latin
care ne caracterizeazã încã din aºezãmintele noastre
monastice. În timp ce Occidentul sau lumea slavã
sau lumea greceascã iubeau structurile monastice,
cum li se spunea, cenobitice, chinoviale, cu sute

ºi mii de cãlugãri la un loc, românii, am demonstrat-o
pe baza unui document din secolul al XIV-lea de la
Muntele Athos, n-au iubit acest tip, ei au iubit tipul
de viaþã individualã, aºa-numitul tip de viaþã idioritmic,
unde fiecare trãieºte dupã ritmul sãu, asta este
idioritmia, ºi sunt alte multe calitãþi ale latinitãþii.

O

altã trãsãturã pe care eu am cercetat-o în
chip special ºi chiar în discursul meu de
intrare în Academia Românã despre prima
modernitate a românilor este statalitatea. Românitate
egal statalitate este o raportare extrem de importantã.
Noi, românii, am avut un statut aparte în vremea
turcocraþiei, pe vremea în care orientul turc ºi-a întins
umbra, care nu mereu a fost umbrã, pentru cã noi
trãim într-o mare neînþelegere în ceea ce priveºte
rolul lumii turceºti, care a adus ºi culturã, care a adus
o uniformizare economicã ºi alte multe lucruri care nu
au existat înainte, o anumitã pax otomanica, pacea
otomanã care de la
Gibraltar pânã la Indus a
creat o comunitate
economicã ºi nu numai.
În aceastã lume, faceþi
socoteala, grecii au fost
zdrobiþi, au devenit paºalâc,
bulgarii idem, sârbii idem,
albanezii idem, ungurii
idem. Întregul spaþiu care
ne înconjoarã, în afarã de
cel rusesc, care a avut
viziunea sa imperialã ºi
expansionistã, întregul
spaþiu sud-est european a
devenit un spaþiu al robiei
turceºti în care respectivii
nu aveau decât douã soluþii:
se ridicau la luptã sau
plecau. De aici miºcãrile
puternice, uneori eroice
ale sârbilor, ale grecilor,
împotriva otomanilor, de aici
foarte puternica diaspora la
Veneþia, la Viena ºi în alte
pãrþi ale acestor populaþii
vecine nouã. Românii
(Moldova, Muntenia ºi
Transilvania) sunt singurii
care ºi-au pãstrat autonomia, intrând sub suzeranitatea
otomanã, dar ºi-au pãstrat dinastii, coroane, dreptul
de a construi biserici, imposibilitatea turcilor de a veni
sã construiascã moschei ºi aºa mai departe. Ceea ce
vã spun acum este mai puþin cunoscut, aceste lucruri
þin de dreptul islamic care hotãra anumite atitudini
faþã de cei care nu erau musulmani. Noi, începând
cu epoca post-ªtefan cel Mare, post-Petru Rareº,
post-Iancu de Hunedoara, sã spunem, am devenit
autonomi, nu mai eram independenþi, dar ne-am
pãstrat capacitatea româneascã extraordinarã de
a negocia, de a tranzacþiona. De aici s-a nãscut
ceea ce eu numesc ºi este o tezã care mi se atribuie,
mentalitatea tranzacþionalã a românilor: îþi dau, îmi
dai, îþi dau haraciul, îþi dau fiul ostatic, pe Cantemir
sã zicem, la Istanbul, îþi dau ºi alte lucruri ºi tu îmi
dai puterea, îmi dai coroana, îmi dai siguranþa.
De aici s-a ajuns la ceea ce iarãºi numesc eu,
oportunismul uneori genial politic al românilor, care
au ºtiut sã negocieze în toate împrejurãrile. Uneori au
cãzut jertfã, cazul lui Brâncoveanu, alteori au trebuit
sã plece din þarã, cazul lui Cantemir. ªi aici fac o
parantezã: împlinim trei sute de ani de la moartea
unuia ºi de la alegerea la Berlin a lui Cantemir în
Academia Germanã. Atenþie! Atenþie mare! ªtiu cã nu
face plãcere când spui aceste lucruri, dar iubirea de
patrie trebuie sã þinã seamã de iubirea pentru istorie.
Cantemir nu a devenit membru al Academiei din
Berlin acum trei sute de ani pentru cã era domnul
Moldovei ºi un cãrturar moldovean. El a fost ales
ca prinþ rus, ca prinþ sfãtuitor al lui Petru cel Mare, ca
un omagiu al Prusiei ºi al lui Leibniz la Berlin, pentru
colosul de la Rãsãrit. Cantemir reprezintã ºi cultura
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românã, ºi cultura ruseascã, ºi cultura otomanã
ºi este o paradigmã a unei alte trãsãturi a românitãþii
de care noi nu prea facem caz.

R

omânii sunt printre puþinele neamuri din
Europa care au dat eminenþi reprezentanþi
nu numai culturii naþionale, ci ºi altor culturi
din jur: de la Petru Movilã, care a fost ºi un eminent
reprezentant al culturii ucrainene care a prefaþat
marile reforme ale lui Petru cel Mare, pânã la
Cantemir, Ion Ghica ºi Coandã, Eugen Ionescu, Emil
Cioran, ªtefan Lupaºcu ºi aºa mai departe. Trebuie
sã þinem seamã ºi de aceastã capacitate a românilor
de a se „externaliza”. Revin la aceastã problemã a
mentalitãþii tranzacþionale care face parte din mentalul
românesc. În perioada cãderii imperiilor, în primul
Rãzboi Mondial, avându-l pe Ionel Brãtianu, care,
dupã pãrerea mea, este cel mai strãlucit om politic pe
care l-au avut românii vreodatã, am negociat ºi, prin
negocierea noastrã pânã la urmã cu Antanta,
am obþinut Banatul, am obþinut Bucovina, am
obþinut Transilvania ºi, „graþie” lui Vladimir Ilici
Lenin, am obþinut ºi Basarabia, pentru cã iniþial
lucrurile puteau sã nu stea aºa, evident este
o glumã. Mai departe, epoca numitã comunistã
a fost o epocã de interesante negocieri.
Comunismul a avut pãcatele lui, foarte mari,
dar va trebui sã recunoaºtem cã sfârºitul
epocii Dej, ºi o declar eu ca o victimã a
acelei perioade apuse, ºi epoca Ceauºescu
au fost epoci de admirabilã politicã externã,
de inteligentã politicã externã, în care au
existat oameni cum au fost Mircea Maliþa,
Corneliu Mãnescu, ªtefan Andrei, care au
creat adevãrate ºcoli de gândire în materie
de politicã. Tot ce s-a întâmplat, ºi documente
dupã ’89 ne-au arãtat asta, de la tratativele
cu de Gaulle, cu Dean Rusk, cu Nixon, au fost
probleme de negociere, de tranzacþie, de foarte
multe ori, ºi lucrurile au continuat. România
nu a intrat pe covorul roºu nici în NATO, nici în
Uniunea Europeanã, a intrat oarecum împinsã
în urma unor tranzacþii. Era nevoie de noi, am
exploatat acest lucru ºi suntem in, nu suntem
out. Aceastã mentalitate tranzacþionalã ne-a
fãcut de la Titulescu încoace foarte buni
negociatori, inteligenþi, supli, oportuniºti,
ºi oportunismul eu nu îl vãd ca o capitis diminutio.
Citeam scrierile unui mare profesor de la Oxford,
Dmitri Obolenski, de origine rusã, profesor de
studii bizantine, care vorbea în Evul Mediu
despre political opportunism, care este
un concept extrem de important.

A

jung ºi la altã trãsãturã a românilor,
individualiºti, negociatori, oportuniºti, iubitori
ai aºteptãrilor inteligente. Nu ne repezim
cum o fac sârbii, popor admirabil, dar care este
sanguin. Noi am negociat întotdeauna toate lucrurile.
O sã vã ºochez acum. Românul este ºi uºor trãdãtor,
dar, de multe ori, vorbesc la nivelul politic, pentru
pãstrarea fiinþei naþionale. În mentalul german, 23
August este considerat o trãdare. Pentru noi a fost
un lucru absolut remarcabil. Pentru ruºi, la fel,
de multe ori, noi am fost niºte trãdãtori, dar noi am
acþionat absolut remarcabil pentru interesul naþional.
Asta este fundamental. Patria înainte de toate.
The patriotic feeling de care am amintit ºi care
este elementul naþionalist aºa cum îl gãsiþi în
dicþionarul Webster sau Oxford, patriotismul este,
ºi aici folosesc, cred, vorba lui Titu Maiorescu, ceea
ce se face în limitele adevãrului, iubirea de patrie în
limitele adevãrului. De curând, un eminent turcolog,
coleg al meu de generaþie, cel mai bun turcolog
al nostru, Mihai Maxim, a fãcut o comunicare la
Academie ºi a arãtat un lucru care poate sã nu placã,
ceea ce mi-a inspirat ºi titlul unei comunicãri de-ale
mele legatã de Brâncoveanu, „Un secol valah între
martiri ºi trãdãri”. Am vrut o radiografie a atitudinilor
româneºti în epoca veche.
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Brâncoveanu 300

Gânduri despre Brâncoveanu
ºi destinul neamului sãu
C

onstantin Brâncoveanu ocupã o poziþie
aparte în galeria domnilor munteni. El a
fost fãrã îndoialã un domnitor strãlucit, care
s-a bucurat chiar în epoca sa de cinstire ºi apreciere.
Acest lucru s-a datorat personalitãþii, dar ºi originii
sale. Într-o vreme în care luptele pentru obþinerea
domniei erau aprige, el nu s-a arãtat dornic de a o
obþine, deºi i se potrivea, dat fiind statutul sãu social,
marea sa avere ºi firea sa. Lucrul acesta l-a fãcut
sã fie vãzut într-un chip special de contemporani.
Lipsa sa de apetenþã pentru înalta poziþie
domneascã se poate explica ºi prin tragediile care
au marcat destinele familiei sale. Înaintaºii sãi direcþi,
tatãl ºi cei doi bunici – ºi cel patern ºi cel matern –
ºi-au cunoscut sfârºitul prin morþi violente. Tatãl
sãu, Papa, a cãzut victimã a rãscoalei seimenilor ºi
dorobanþilor din 1655. Patru ani mai târziu, bunicul
sãu, Preda Brâncoveanu, a avut aceeaºi soartã, ucis
la un ospãþ împreunã cu mulþi alþi boieri din porunca
lui Mihnea al III-lea, iar, peste alþi patru ani, în
decembrie 1663, moartea poruncitã de Grigore Ghica
Vodã l-a ajuns ºi pe bãtrânul Constantin Cantacuzino
postelnicul. Aceste succesive tragice sfârºituri au
marcat copilãria ºi începutul tinereþii lui Brâncoveanu,
care el însuºi se gãsise în primejdie similarã,
copil mic fiind, scãpat fiind printr-un schimb.
Constantin Brâncoveanu n-a moºtenit doar
aceastã succesiune de tragedii, ci totodatã o mare
avere. Paul de Alep avea sã înregistreze cu admiraþie
bunãstarea bunicului sãu Preda, stãpânitor a 200
de sate ºi moºii, avere care, cel puþin în parte,
provenea din înaltele rãdãcini familiale ale unui neam
descendent din Craioveºti, din care descindea ºi
dinastia cârmuitoare cu care neamul viitorului domn
era strâns legat. Chiar Brâncovenii fãceau parte din
domeniile Craioveºtilor ºi moºia a revenit ca un dar
de nuntã neamului de boieri brâncovenesc, dându-le
numele. Este drept cã, dând dovadã de pricepere
ºi iscusinþã, Constantin Brâncoveanu, ºi înainte de
a domni ºi în vremea lungii sale domnii, a ºtiut sã
întreþinã ºi sã sporeascã aceastã stare materialã
de excepþie al cãrei moºtenitor era. Averea avea sã
ofere baza materialã în vremurile atât de complicate,
pe care a trebuit ºi a ºtiut sã le înfrunte, dar totodatã
ea avea sã contribuie ºi la drama finalã a unei
strãlucite domnii.
Un sfert de veac de domnie, în vremuri în care

cu greu un domn se putea menþine câþiva ani, a
reprezentat o împlinire de destin excepþionalã. Este
semnificativã maniera în care opulentul mare boier
ºi-a îndeplinit delicatele sarcini pe care nici nu le
dorise, perfecta sa adaptare la o situaþie pe care n-o
râvnise, dar care odatã obþinutã a înþeles cã trebuie
s-o împlineascã. Probleme a avut de întâmpinat, ca
ºi predecesorii sãi, ºi în interior, dar mai ales pentru
a asigura fiinþarea þãrii ºi a o feri de înfeudare totalã.
Înãuntrul þãrii a avut de întâmpinat uneltirile progresiv
stãruitoare ale rudelor sale Cantacuzini, cãrora ºi el
le aparþinea ca fiu al Stancãi ºi nepot al postelnicului
Cantacuzino. A fost, fãrã îndoialã, una dintre marile
dileme ale domniei sale, deoarece Cantacuzinii îl
doriserã domn, considerând cã avea sã fie doar un
instrument al lor, ceea ce nu se întâmplase. Relaþia
sa cu stolnicul Constantin Cantacuzino a fost dintre
cele mai complexe. Iniþial, acesta i-a fost învãþãtor,
dar nu peste mult s-a vãdit cã poziþiile lor se
deosebeau. Bine înzestratul Cantacuzin era stãpânit
în chip dominant de propriile ambiþii ºi þeluri, în timp
ce la Brâncoveanu se dezvoltase un simþ al mãsurii
ºi al posibilului care-i determina comportamentul.
El trebuia sã îndeplineascã misiunea unui domnitor
ºi, mai ales, sã se fereascã de o aliniere prematurã
care putea sã-l ducã la sfârºit, dar ºi sã însemne
într-un sens negativ o schimbare de statut a þãrii.

D

ar încã dinainte de a ocupa domnia
ºi apoi în cursul ei, Constantin Cantacuzino
stolnicul îi fusese alãturi, îl sfãtuise, îl
îndrumase, împreunã acþionaserã în mod deschis,
dar ºi în tainã. Cantacuzino era deþinãtorul secretelor
domniei ºi în parte artizanul lor, cum putea sã fie
înlãturat? Brâncoveanu a ºtiut sã se poarte cu
mãnuºi, dar oricum a fost limpede, la un moment dat,
cã el nu se mai bizuia pe concursul total al unchiului
sãu ºi de lucrul acesta cel dintâi a fost conºtient chiar
cel în cauzã. Avea sã se producã atunci ultimul act
al dramei, în douã acte. Mai întâi au avut loc uneltirile
la Poartã împotriva domnului, a cãror încheiere
în 15 august 1714 avea sã fie cumplita moarte
a lui Brâncoveanu ºi a fiilor sãi. Avea însã sã
se adevereascã zicala cã dupã faptã urmeazã
ºi rãsplata corespunzãtoare. Doi ani dupã pieirea
Brâncovenilor, avea sã urmeze în 1716 cea a
lui ªtefan Cantacuzino ºi a tatãlui sãu, stolnicul.

S

e descoperã în documente otomane cã boierii munteni ºi boierii
moldoveni se vindeau unii pe alþii ºi erau de o lipsã de solidaritate de tip
latin individualist. Transilvania, care avea o nobilime maghiarã, cunoºtea
o solidaritate a acestei nobilimi. Sigur nu ne place. Nu ne place sã spunem cã
noi suntem aºa. Limita adevãrului mã sileºte sã spun ca patriot român cã românul
trãdeazã, nu e solidar, ºi cã ungurul sau sârbul au antropologic o altã structurã.
Asta este dupã mine a fi patriot, a vedea în adâncul fiinþei neamului tãu ce a fost
bun ºi ce a fost mai puþin bun. Asta înseamnã sã fii patriot, nu sã clamezi, sã spui
tot felul de prostii despre românii care sunt cei dintâi care s-au dus pe Lunã,
sau au inventat cei dintâi nu ºtiu ce.
Am scris mai demult un eseu, „De ce este contemporanã ortodoxia?”
Ortodoxia, în ciuda faptului cã se spune cã este retrogradã ºi conservatoare, iar
asta numai cine nu cunoaºte realitãþile poate sã o afirme, este în pas cu restul
continentului. În momentul de faþã, în Uniunea Europeanã 18 la sutã dintre þãri
sunt ortodoxe: Grecia, întâi, dupã aceea România, Cipru, Bulgaria. Ortodoxia
este congruentã cu Europa în primul rând prin caracterul sãu profund naþional.
Ortodoxia este naþionalã, spre deosebire de catolicism, de pildã, care
este universal. Ortodoxia este naþionalã, are autocefaliile sale care sunt
independenþele statale spirituale. Într-o Europã a naþiunilor ortodoxia este
congruentã cu Europa. Este democraticã prin caracterul sãu sinodal, în timp ce
catolicismul este teocratic prin structurã. Papa vorbeºte urbi et orbi, tuturor, la noi
patriarhul, de pildã, dacã ar cãlãtori de la Bucureºti la Suceava trebuie sã-l anunþe
pe fiecare ierarh cã-i trece prin teritoriu ca sã-i cearã, într-un fel, o simbolicã
încuviinþare. Aici este democraþia moºtenitã încã din Bizanþ, democraþia aceasta
sinodalã. Se ºtie foarte puþin despre o deosebire canonicã juridicã fundamentalã
între ortodoxie ºi alte confesiuni. Conform codexului lui Justinian din secolul al
VI-lea, care a influenþat întreaga jurisprudenþã europeanã, în ortodoxie dominã
cezaro-papismul, care înseamnã cã statul, cezarul, fie el rege, împãrat, basileu,
crai, voievod sau prim-secretar de partid comunist, statul dirijeazã nu treburile
bisericii, orienteazã biserica, asta este cezaro-papismul. Spre deosebire de lumea
occidentalã, care are papo-cezarism, acolo neexistând multã vreme un imperiu,
papa, episcopul Romei a fost cel care a condus toatã lumea ºi ne amintim de
Canossa, de felul în care împãraþii germani sau regii Franþei se duceau umili
sã cearã iertare papei. De aceea, îmi amintesc de un distins om de culturã,
a dispãrut între timp, imediat dupã decembrie ’89 a scris un articol, „Caþavencu-
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Anul V

Acad. Dan BERIND
DEI

Cu toatã cumplita tragedie
din august 1714, când
existase evident intenþia
de a se ºterge un neam din
istorie, lucrul acesta n-a putut
fi realizat. Proiectele domnului
privind familia sa, viitorul ei ºi
al þãrii nu s-au putut înfãptui, dar aºa cum în 1655
Constantin Brâncoveanu fusese destinat de soartã
sã continue neamul sãu, de data aceasta – dupã
ºase decenii – acelaºi destin îl va avea nepotul
domnitorului purtând ºi el acelaºi nume de
Constantin. Fiicã ºi soþie de domn, Maria (Marica)
Brâncoveanu a fost cea cãreia i-a revenit rolul de
a gestiona situaþia familiei ei, trecând peste propria-i
suferinþã de soþie ºi mamã. Folosind înþeleapta
politicã de familie a domnului pierit, a apelat la
Mavrocordaþi, una dintre fiicele ei fiind vãduva lui
Scarlat, fratele lui Nicolae ºi Ioan, fiii lui Alexandru
Exaporitul, pe rând domni în Tara Româneascã ºi
care au ajutat-o la revenirea în patrie, unde avea sã
aducã ºi rãmãºiþele soþului ei. A dobândit mai ales
sprijin pentru ca din cioburile uriaºei averi sã poatã
reface bunãstarea neamului, pe care cu multã grijã
a destinat-o nepotului devenit cap al familiei atât de
încercate. Admirativ, peste un veac, episcopul Ilarion
al Argeºului a calificat-o drept „femeie-bãrbat”!

C

onstantin Brâncoveanu, nepotul, ºi apoi
fiii sãi Emanoil ºi Nicolae ºi nepotul Grigore
au putut duce mai departe neamul pe linie
masculinã pânã în 1832, redobândind totodatã locul
de cinste în ierarhia þãrii, care li se cuvenea ca
urmaºi ai domitorului. Mai departe, succesiunea
s-a realizat prin femei, urmaºi ai fiicelor voievodului
ºi apoi, la stingerea ramurii bãrbãteºti, a surorilor
banului Grigore Brâncoveanu, respectiv Elena ºi
Maria, iar numele familiei l-au purtat descendenþii din
adoptata Zoe Mavrocordat ºi din soþul ei domnitorul
Gheorghe Bibescu (de altfel, ºi el urmaº prin femei
al lui Brâncoveanu). Zeci de urmaºi se pot revendica
pânã astãzi ca strãnepoþi ai marelui ºi sfântului
voievod, care pot fi regãsiþi în toate straturile sociale
(inclusiv ale þãrãnimii, prin descendenþi ai lui
Manolache Bãlãceanu!), purtãtori ai unor picãturi
de sânge brâncovenesc. Pagini de istorie miºcãtoare
chiar ºi dupã veacuri!

Mitropolit”, atacând un mitropolit ortodox. I-am rãspuns cu un articol, „Farfuridipolitician”, în care am arãtat cã nu se cunosc aceste elementare deosebiri între
Est ºi Vest.

N

oi vedem casa noastrã, ne intereseazã mai puþin ce se întâmplã
în altã parte ºi mai este ceva care este foarte important: ortodoxia
noastrã latinã are un soi de cartezianism avant la lettre, e foarte
liber-cugetãtoare. Fac o parantezã: este motivul pentru care gãseºti în biserica
ortodoxã masoni, de pildã, ceea ce nu s-ar întâmpla în altã parte. Aceastã laxitate
a noastrã ne-a fãcut sã nu fim niciodatã fundamentaliºti, dar niciodatã, cum sunt,
de pildã, grecii sau cum sunt ruºii. Noi nu avem fundamentalisme, auto-flagelãri
cum au catolicii, sau cum au ortodocºii ruºi, nu avem erezii ºi nici excomunicãri.
Suntem de o toleranþã latinã – latinii erau foarte toleranþi, ºi cu creºtinismul au fost
multã vreme toleranþi, pânã în epoca lui Diocleþian, când aveau nevoie de oameni
care sã lupte, sã verse sânge. Creºtinul nu vãrsa sânge, era deci un duºman
al imperiului. Aceastã toleranþã noi am moºtenit-o în bine ºi în rãu.
Sunt autorul unei cãrþi recente care se numeºte Cele douã Europe. Eu nu
cred în unitatea europeanã, nu cred în europenism ca atare. Eu consider cã
existã douã Europe, care au fost împãrþite ºi confesional-religios. Multã lume,
pânã la „September 11”, nu percepea confesiunea. Ceea ce nu se ºtie este cã
politologii americani de la Harvard, încã prin anii ’80 ºi-au pus întrebarea „Ce se
va întâmpla când va cãdea comunismul, când nu vor mai fi ciocniri de ideologii?”
Rãspunsul lor a fost „vor fi ciocniri de spiritualitãþi, de religii, de confesiuni”. ªi au
creat ca o prezumþie de laborator „the kin country sindrome”, sindromul þãrilor
înrudite. Mulþi în Europa au ridicat din umeri la aceastã ipotezã ºi a venit cãderea
Iugoslaviei. Croaþia ºi Slovenia s-au sprijinit pe þãrile catolice, Serbia, Muntenegru
au fost sprijinite de Elþîn, musulmanii din Bosnia-Herþegovina au fost sprijiniþi de
Arabia Sauditã ºi Turcia. Eu nu cred în europenism, cred cã epoca Europei, care
este epoca Atlanticului, înceteazã aºa cum a încetat epoca mediteraneanã odatã
cu Cristofor Columb. A început epoca atlanticã, s-a nãscut euro-atlantismul, cu
cele douã revoluþii, americanã ºi francezã, s-a nãscut Piaþa Comunã ºi alte lucruri.
În momentul de faþã, eu consider cã se ridicã Asia, Pacificul, intrãm în secolele
Pacificului ºi aici este marea ºansã a României, de a fi la marginea Europei,
de a fi o trambulinã cãtre Asia, de a avea relaþii speciale cu cele douã mari
puteri ale lumii orientale, China, pe de o parte, ºi Turcia, pe de altã parte,
douã lumi emergente.
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Sub crugul Eminescului

Eminescu, între cumpãnã
ºi echilibru

Acad. Mihai CIMPOI

Î

n ce constã noutatea
studiului lui Nae-Simion
Pleºca, unul – s-o
spunem din capul locului –
bine documentat ºi care se
înscrie perfect în contextul
eminescologiei de orientare
ontologicã ºi al celor mai recente investigaþii ale
publicisticii în interconexiune textualã ºi conceptualã
cu poezia (în special cu cea satiricã)?
Sunt, dupã pãrerea noastrã, trei note originale
distinctive.
Autorul urmãreºte interconexiunile nu doar la nivel
de preluãri de procedee ºi sintagme (lucrul acesta
parþial s-a mai fãcut), ci la nivel de viziune, care, la
Eminescu, apare ca profund ºi, bineînþeles, unitar
organicistã. El concepe lumea, universul, societatea,
statul, omul ca organisme cu toate componentele
bine articulate. Armonizarea, punerea în dreaptã
cumpãnã a tuturor acestora constituie un principiu
universal, aplicabil în toate domeniile. De aceea, va
medita continuu asupra cumpenei ºi echilibrului: în
cunoºtinþe, în stat („echilibrul în stat e ca sãnãtatea
în corp”), în istorie (reaminteºte postulatul hegelian:
„recunoaºtem prin istorie ceea ce e stabil, consistent,
stabil în înlãnþuirea timpului”), în spirit ºi gândire
(a se vedea Se bate miezul nopþii în clopotul de
aramã...: „Ci cumpãna gândirii-mi de loc nu se mai
schimbã”), în jurisprudenþã („Mintea dreaptã, simplã,

seninã însã a fãcut din dreptate o cumpãnã,
Cumpãna dreptãþii! ªi ce e dreptatea decât
menþinerea dreptului? ªi ce e dreptul decât echilibrul.
Cumpãnã ºi drept amândouã echilibre – una a
materiei, alta a spiritului.”), în gramaticã (coadaptarea
accentelor), în chimie ºi matematicã (coadaptarea
elementelor ºi termenilor), în filosofie (antinomiile lui
Kant; creºterea în progresiune a mãrimilor „pânã se
rupe sus cumpãna”, „sufletul ca punct de gravitaþie”,
centrul, punctul de gravitaþie, miºcarea centralã),
în geografie („aici ne aflãm noi, românii – limba
cumpenei Universului”), în fizicã (punctul fix de
rezistenþã în sâmbure: „deasupra lui se-ncordeazã
arcul aripelor vieþii, frumuseþe viitoare”).
Preocupându-se de panorama sociologicã ºi
sociogonicã – a civilizaþiilor ºi statelor, societãþilor,
Eminescu ne vorbeºte, în spiritul shakespearianului
Hamlet, anume despre punctul „scoaterii din þâþânã”
ºi al aruncãrii lumii „în zbucnirea nouãi eri”. Este
invocatã ºi kantiana „pace eternã”, ca vis de aur
al Europei.

E

uropa este vãzutã ºi ea ca un organism
bine articulat ºi armonizat. În lumina Ideii
europene este dezbãtutã ºi „cestiunea
Basarabiei”. Nae-Simion Pleºca ne oferã pentru
prima datã o imagine a acestui „pãmânt din pãmânt
românesc”, aºa cum apare nu doar în publicisticã,
ci ºi în proiectele dramatice din tinereþe (Bogdan-

Dragoº) ºi în unele texte postume puþin cunoscute.
Este o a doua notã originalã a prezentului studiu.
Cea de-a treia notã particularã a studiului este
readucerea în actualitate a unor probleme privind
parlamentarismul, ontologia juridicã, dreptul ºi
dreptatea, structura ºi misiunea statului, identitatea
naþionalã (naþionalismul), „patologia societãþii” ºi
destinele românilor de pretutindeni. Un spor de
soliditate a investigaþiei îl aduce ºi calitatea de
parlamentar pe care o are la ora aceasta autorul
studiului, el privind lucrurile prin raporturile de
similitudine ºi apropiere. Actualitatea publicisticii
ºi problemelor satirice este doveditã în modul cel
mai convingãtor ºi, aºa cum îi plãcea lui Eminescu
sã spunã, cu „documentele pe tapet”.
Vom citi cu interes susþinut acest studiu scris
cu pasiune ºi cu un ataºament simpatetic faþã
de o tematicã ce rãmâne actualã ºi azi, proza
lui jurnalisticã putând fi cititã ºi pentru caracterul
ei literar, care nu stã mai prejos de cel al poeziei
propriu-zise.
Actualitatea concepþiilor sociologice e demonstratã
cu lux de amãnunte ºi ea, sociologia fiind înþeleasã
de Eminescu, aºa cum o înþelege în contemporaneitatea noastrã ºi Max Scheler, ca o axã a întregii
sfere a cunoaºterii, ea fiind „între toate ºtiinþele unica
ce atinge interesele oamenilor, sentimentele, patimele
ºi prejudecãþile lor.”

Basarabia în publicisticã
L

Nae-S
Simion PLEªCA

a problema Basarabiei Eminescu revine
foarte des în articolele sale publicistice,
în care gãsim nu doar reacþii de moment
la diferite evenimente, în special la hotãrârile
Congresului Internaþional de la Berlin din iunie 1878,
ci ºi reproduceri extinse de documente, atitudine
polemicã faþã de articolele din presa strãinã,
incursiuni în istorie. Calitãþile sale de polemist,
care pune „pe tapet” documentul doveditor,
sunt aici valorificate din plin.
Este scos în evidenþã stãruitor adevãrul istoric
indiscutabil, impus de existenþa Basarabiei pe
parcursul a patru secole, ca „parte strãveche
a þãrii Moldovei”, ca „pãmânt din pãmântul
românesc”. Publicistul recurge la întreg arsenalul
de procedee retorice: demonstraþia, interogaþia,
peroraþia, reducerea la absurd a „argumentelor”
oponenþilor.
În ciclul de studii consacrate „cestiunii
Basarabiei”, Eminescu polemizeazã cu
intervenþiile din presa ruseascã ºi francezã
care susþin cã aceasta este o provincie cuceritã
de ruºi de la tãtari sau de la turci, afirmând cã
„Basarabia n-a fost nici întreagã, nici în parte
a turcilor sau a tãtarilor, ci a unui stat constituit,
neatârnat, deºi slãbit ºi încãlcat în posesiunile
sale, a Moldovei”.
Poetul-gazetar vine cu prima dovadã
indiscutabilã: numele „care þipã sub condeele
ruseºti”, a cãrui rostire „e una cu a protesta
contra dominaþiunii ruseºti”. Rând pe rând sunt
readuse fragmente istorice din arhivele hanului
mongol din Persia, publicate la îndemnul
sultanului Mahmud Gazon Khan într-o culegere
aparte, materiale arhivistice despre bãtãliile duse
de principi tãtari cu negri-valahi, comandaþi de
Basarab-ban, de regele maghiar Carol-Robert cu
Basarab, fiul lui Tugomir, de la care provin Alexandru,
Vladislav, Radu-Negru, Dan ºi Mircea cel Mare.
„Basarabia actualã era pãmânt românesc, stãpânit
de Domni români”, fapt adeverit de Miron Costin
în poemul dedicat regelui Poloniei.
Eminescu prezintã ºi o descriere topograficã
detaliatã a Basarabiei, „deºi fãrã cuvânt”: „Trãgând
o linie de la Hotin din Nistru pânã la Prut, avem
o lature; de la amândouã capetele ei tragem câte o
linie pânã în Marea Neagrã, una de-a lungul Nistrului,

cealaltã de-a lungul Prutului; iar capetele acestor
douã linii le încheiem cu o a patra linie formatã prin
þãrmurii Mãrii Negre. Acest quadrilater cam neregulat
se numeºte azi Basarabia, deºi fãrã cuvânt”.
Eminescu se referã ºi la marginile reale ale
Basarabiei ºi la fâºia îngustã spre sud, aºa cum
apare în Descrierea Moldovei a lui Cantemir.

C

el de-a
al doilea studiu se ocupã de veacul al
cincisprezecelea, perioadã în care domnesc
Alexandru Vodã cel Bun ºi ªtefan cel Mare,
iar cel de-al treilea,
în lipsa mãrturiilor
cronicarilor, cuprinde
veacul al ºaisprezecelea, când
pãmânturile noastre
sunt pustiite de
rãzboaiele cu care
au venit tãtarii,
cazacii ºi turcii.
Studiul al IV-lea
începe cu descrierea
Bugeacului, care,
conform lui Cantemir,
înseamnã unghi,
colþ de pãmânt.
Dovada cea mai
convingãtoare cã
în Basarabia erau
români o constituie
existenþa eparhiei
Brãilei ºi a unor biserici ºi tipografii româneºti
(la Dubãsari). Biserica, dupã pãrerea lui Eminescu,
este „un argument zdrobitor faþã de orice subtilitate”.
Veacul al optsprezecelea oferã chiar argumentul
servit de însuºi graful Rumanþiof, care a aprobat
desfiinþarea Mitropoliei Brãilei, punând toatã
Basarabia sub supunerea eparhiei de la Huºi
ºi Brãila eparhiei de Buzãu.
Eminescu nu admite în niciun caz interpretarea
anexãrii Basarabiei de cãtre Rusia ca o cucerire
a acesteia, polemizând cu descrierea evenimentelor
de la 1812 fãcutã de consulul general al Angliei
de la Bucureºti, W. Wilkinson. Situaþia este
comentatã în bine cunoscutul stil polemic
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eminescian: „Toate elementele
morale în aceastã afacere
sunt în partea noastrã. Dreptul
nostru istoric, incapacitatea
juridicã a Turciei de-a
înstrãina pãmânt românesc,
trãdarea unui dragoman al
Porþii, recãpãtarea acelui
pãmânt printr-un tratat
european semnat de ºapte
puteri ºi obligatoriu pentru ele, garantarea integritãþii
actuale a României prin convenþia ruso-românã,
ajutorul dezinteresat ce l-au dat Rusiei, în momente
grele, toate acestea fac ca partea moralã ºi de drept
sã fie pe deplin în partea noastrã”.

Î

n finalul ciclului de studii basarabene sunt
enumerate izvoarele documentare pentru toate
veacurile: Istoria criticã a Românilor ºi Arhiva
istoricã a României de B.P. Hasdeu, lucrãrile lui
Eudoxiu Hurmuzaki, cronicile lui Kogãlniceanu,
cronica Huºilor de pãrintele Melchisedec, cronica
lui Amiras tradus din greceºte la îndemnul lui
Grigore Vodã, cartea sus amintitã a lui Wilkinson.
S-au formulat anumite rezerve faþã de paternitatea
acestor studii, faptul cã Eminescu este totuºi autorul
lor fiind demonstrat de I. Creþu prin compararea
ideilor principale enunþate în toate articolele din
Timpul privind „cestiunea Basarabiei”.
Hotãrârile congresului berlinez sunt prezentate
ca o nedreptate strigãtoare la cer, ca o expresie
a unei nepãsãri crase faþã de existenþa „rasei latine”
ºi a locuitorilor pe peticul de pãmânt românesc:
„Cum cã acea necesitate internaþionalã n-are nevoie
de a þine seama de sentimentele noastre intime,
de existenþa rasei latine, ci numai de un petec de
pãmânt cuasi neutru lângã Dunãre, ne-a dovedit-o
cu de prisos Congresul. Ce-i pasã Congresului cã
se rãpeºte o parte din partea strãveche a neamului
românesc ca atare? Ce li-e lor Hecuba? Ce-i pasã,
cine va locui pe pãmânt românesc? Materialul
de oameni îi e indiferent, cestiunea europeanã
e ca sã existe o fâºie de pãmânt între Rusia,
Austria ºi nouãle formaþiuni ale fostei Turcii,
încolo lucrul e totuna” (Timpul, 31 august 1878).
(Continuare la pag. 13)
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Sub crugul Eminescului

Despre preocupãrile de lingvisticã
ale lui Mihai Eminescu

N

umai examinând în întregime opera lui
Mihai Eminescu, în special manuscrisele
ºi publicistica lui, poþi sã-þi imaginezi
dimensiunea enciclopedicã a universului sãu de
cunoaºtere. Interesele intelectuale ale lui Eminescu
penduleazã de la ºtiinþele umanistice (filosofie,
filologie, în special studiul limbilor, istorie, economie,
civilizaþie, culturã clasicã etc.) pânã la ºtiinþele reale
(matematicã, fizicã, astronomie, chimie, biologie,
medicinã etc.). Pare imposibil sã identificãm în
istoria civilizaþiei umane vreo personalitate care
sã se fi interesat de un spectru atât de vast de
probleme. Evident, Mihai Eminescu nu poate fi
considerat drept un creator de concepþii ºtiinþifice
sau sisteme teoretice proprii în domeniile respective,
întrucât activitatea sa se limiteazã, de cele mai
multe ori, la expunerea conspectivã a unor
studii din cele mai variate sfere ale activitãþii
umane, acestea fiind însoþite, de regulã, de
glose, de note estimative sau critice proprii,
sau la elaborarea unor note, conþinând idei
personale, interpretãri, menþiuni, observaþii
sau constatãri referitoare la anumite probleme
sau chestiuni de o diversitate imprevizibilã ºi
impresionantã. El citea, conspecta ºi traducea
studii ºtiinþifice dintre cele mai diverse, fapt
confirmat de traducerile ºtiinþifice cuprinse
în volumul Fragmentarium, volum editat, din
pãcate, fãrã a se face o distincþie categoricã
între traduceri ºi lucrãrile originale.
Luând în discuþie multitudinea domeniilor de
interese, Mihai Eminescu se autocaracterizeazã
cu modestie sincerã, fãrã a-ºi etala infatuarea
notorie a germanilor, în spiritul legendarei autoironii
franceze, notând: „D. Michalis Eminescu, vecinic
doctorand în multe ºtiinþe nefolositoare, criminalist în
sensul prost al cuvântului ºi în conflict cu judecãtorul
de instrucþie, fost bibliotecar, când a ºi prãdat
biblioteca, fost revizor la ºcoalele de… fete, fost
redactor en chef al foii vitelor de pripas ºi al altor
jurnale necitite colaborator”. (Mihai Eminescu,
Opere. Vol. XV. Fragmentarium. Addenda ediþiei.
Editura Academiei Române, 1993, p. 232) Analizând
problema ºtiinþei în genere, Mihai Eminescu o
defineºte drept o permanentã rectificare a rezultatelor
obþinute anterior, susþinând „ºtiinþa: o trecere ºi
retrecere de unitãþi foarte mici, când la un termen
fracþionar, când la celãlalt: o vecinicã corecturã”
(idem, p. 325). Este demnã de toatã atenþia noastrã
opinia lui Eminescu în problema identificãrii unor
frapante coincidenþe de idei în operele mai multor
autori, adicã „coincidinþa cea adese uimitoare în
pasaje, ba în cugetãri organice întregi, a autorilor
celor mari”, cãci „este acelaºi om care trãieºte în
toþi, ºi naturi inferioare cred cumcã s-a plagiat unii pe
alþii, pe când poate nici nu s-au citit. ªi fiindcã fiecare
regãseºte sâmburele individualitãþii sale în cei mari,
crede de datorie a reda comentarii ºi ramificaþiunile
individuale ale acelui sâmbure, de aicea apoi se nasc
diferiþi glosatori ºi explicatori, cari de cari mai proºti,
ale (ai) autorilor mari” (idem, p. 137).

P

ornind de la analiza notelor ºi conspectelor
de texte din domeniul filologiei, putem
constata cã acestea au un caracter, în
general, de însemnãri de lucru ºi sunt consemnate
în diferite perioade. Fiind examinate în ansamblu,
ele oferã o imagine panoramicã asupra problemelor
de care era preocupat Mihai Eminescu în activitatea
sa intelectualã ºi probeazã prezenþa unui cugetãtor
de o mare forþã ºi fineþe speculativã ºi cu o intuiþie
anticipativã fantasticã. Totodatã, textele în cauzã se
evidenþiazã prin aplicarea consecventã a metodelor
matematice în studiul ºtiinþelor sociale, poetul fiind
astfel un precursor al matematizãrii ºtiinþelor sociale.
În acelaºi timp, în baza analizei manuscriselor
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eminesciene, putem ajunge la concluzia cã în
prezent încã nu dispunem de o imagine magistralã
a personalitãþii culturale ºi ºtiinþifice a lui Mihai
Eminescu ºi rãmânem în aºteptarea unor studii
serioase despre un Mihai Eminescu polivalent: filosof,
istoric, astrofizician, matematician, fizician, geograf,
economist, chimist, sociolog, lingvist, politician,
psiholog etc., etc.
Aºadar, reluând tema enunþatã în titlu, este
necesar sã reþinem cã autorul Luceafãrului nu a
elaborat nicio teorie lingvisticã proprie, conspectele,
notele ºi comentariile sale de naturã lingvisticã
constituind un ansamblu luxuriant de probe care
vin sã demonstreze ideea cã autorul lor era
preocupat dacã nu de toate, cel puþin de majoritatea
problemelor referitoare
la limbajul uman.
Mai mult, analiza
manuscriselor
eminesciene confirmã
ideea, cu o mulþime
de dovezi irefutabile,

Vasile BAHNARU

În primul rând, sunt
deosebit de valoroase
„notiþele” poetului privind
raportul limbii cu psihologia,
problemã tratatã în mod
special în studiile lui
Heymann Steinthal, care interpreteazã limba ca
un mecanism psihic. În acest context, menþionãm
cã poetul conspecteazã studii sau fragmente din
acestea, face note marginale asupra unor probleme
sau afirmaþii lansate de lingviºtii secolului al XIX-lea.
Astfel, în Fragmentarium gãsim mai multe conspecte
ºi note din creaþia unor lingviºti cu renume, ca
Wilhelm von Humboldt (studiul Despre raportul dintre
scriere ºi vorbire), Heymann Steinthal (Reflecþii
introductive privind psihologia popoarelor), Heymann
Steinthal ºi Carl Philipp Moritz (Despre verbele
impersonale), Heymann Steinthal (Asimilare ºi
atracþie în lumina psihologiei), August Friedrich Pott
(Despre varietatea expresiei lingvistice dupã sunet
ºi noþiune), Moritz Lazarus (studiile Condensarea
gândirii în istorie ºi Câteva idei sintetice despre
psihologia popoarelor) etc.

Î

cã autorul lor cunoºtea
toate teoriile ºi direcþiile de
cercetare din lingvistica de
pânã la el ºi din timpul vieþii
lui. În aceastã ordine de idei
sunt elocvente conspectele
poetului, care includ studii
de Heymann Steinthal,
Carl Philipp Moritz, August
Friedrich Pott, Moritz
Lazarus, Wilhelm von
Humboldt etc. În cele ce
urmeazã, ne propunem sã prezentãm succint
ansamblul de probleme lingvistice care l-au
preocupat în mod special pe Mihai Eminescu.

M

ai întâi, se cere sã menþionãm cã
Eminescu, deºi nu a fãcut ºcoalã nici
primarã, nici gimnazialã ºi nici licealã
în limba românã, s-a dovedit un subtil cunoscãtor
al acesteia, urmare a studierii independente, din
iniþiativã proprie, a limbii materne, istoriei ºi culturii
naþionale, argument plauzibil întru susþinerea acestei
afirmaþii servind relatarea lui George Munteanu: „Abia
la Târgu-Mureº e întâlnit de seminariºtii Ioan Cotta
ºi Toader Cojocariu, care, aflând cã e student din
Cernãuþi ºi vrea sã vadã Blajul, i-au spus cã merg
ºi ei acolo ºi îl luarã în trãsurã. Eminescu îºi tot
însemna ceva într-un carnet, cântãrind priveliºtile
ºi vorba localnicilor, iar când tovarãºii de drum îl
întrebarã de ce, le rãspunse cu o simplitate care
sugera îndeajuns felul de viaþã ce-ºi hotãrâse ºi
noima rãtãcirilor sale: Domnilor, eu sunt poet ºi vreau
sã-mi adun material.” (George Munteanu, Hyperion,
1. Viaþa lui Eminescu. Chiºinãu, ªtiinþa, 2002, p. 37)
Încã în perioada studiilor universitare din Viena ºi
Berlin, Eminescu a manifestat un interes sporit pentru
cele mai variate probleme de lingvisticã generalã.
Textele de aceastã naturã se ocupã de originea
limbii, de relaþia dintre limbã ºi psihicul uman,
de structura internã a limbii, de importanþa limbii
în viaþa spiritualã a naþiunilor, de evoluþia limbii
literare prin emanciparea ei de sub dominaþia
etimologicã ºi sintacticã etc.
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n baza analizei studiilor de lingvisticã
din perioada respectivã, Eminescu
interpreta limba ca un fenomen eminamente social, susþinând cã „arta de a guverna
= arta de a armoniza interesele claselor
societãþii, ºi aceasta pentru cã tot ce este,
este un rezultat al societãþii: limbã, spirit,
învãþãturã, avere, civilizaþie, putere”. (M.
Eminescu, Opere. Vol. XV, p. 70) Ca fenomen
social, limba este de o importanþã decisivã
în procesul de constituire ºi de existenþã a
naþiunilor, întrucât „cine zice un popor zice
mult: oamenii vin la un semnal dat în limba
naþionalã. Îºi dirig deodatã ºi spontan forþele
lor colective într-o singurã direcþie de miºcare”
(idem, p. 72), cãci „eu e Dumnezeu. Naþiunea
mea e lumea, cum fãrã eu nu e Dumnezeu,
astfel fãrã naþiunea mea nu e lume. Naþiunea
– acest complex de euri” (idem, p. 17).
Aºadar, limba ºi naþiunea, deºi nu sunt
identice, constituie o unitate de fenomene
interdependente, aºa încât nu existã naþiune
fãrã limbã, tot aºa cum nu existã limbã fãrã naþiune.
Mai mult, pentru Eminescu „spirit ºi limbã sunt
aproape identice, iar limba ºi naþionalitatea
asemenea” (M. Eminescu, Între Scylla ºi Charybda.
Chiºinãu, Editura Litera, 2005, p. 66). Pornind de la
ideea cã „într-adevãr, dacã în limbã nu s-ar reflecta
chiar caracterul unui popor, dacã el n-ar zice
oarecum prin ea: aºa voiesc sã fiu eu ºi nu altfel, el
se întreabã: oare s-ar fi nãscut alte limbi pe pãmânt?”
Tocmai din aceste considerente, Eminescu conchide:
„simplul fapt cã noi, românii, câþi ne aflãm pe pãmânt,
vorbim o singurã limbã, una singurã, ca nealte
popoare, ºi aceasta în oceane de popoare strãine
ce ne înconjurã, e dovadã destulã ºi cã aºa voim sã
fim noi, nu altfel” (idem, p. 66). ªi, ca un corolar al
interdependenþei dintre limbã ºi naþiune, el susþine:
„Daci sau romani, romani sau daci: e indiferent,
suntem români ºi punctum. Nimeni n-are sã ne-nveþe
ce-am fost sau ce-am trebuit sã fim; voim sã fim
ceea ce suntem – români”, din care cauzã „limba
ºi naþionalitatea româneascã vor pieri deodatã
cu românul material, cu stingerea prin moarte ºi
fãrã urmaºi a noastrã, nu prin deznaþionalizare ºi
renegaþiune” (idem, p. 67). Acesta ar fi un argument
în plus pentru ca „amicii” noºtri ºi rãtãciþii dintre noi
sã renunþe la existenþa unui popor „moldovenesc”
ºi a unei limbi „moldoveneºti”.
Notã: Studiul de faþã ne-a fost sugerat de
acad. Mihai Cimpoi, tot aºa cum sub conducerea
Domniei sale sunt în curs de elaborare douã teze
de doctorat, prima având ca obiect de studiu
Eminescu ºi comunitatea europeanã, iar cea de-a
doua Eminescu ºi probleme de fizicã. (Va urma)
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Sub crugul Eminescului

Personalitatea europeanã
a lui Eminescu vãzutã de marii critici
A
F

Fllorrian COPCEA

naliza operei lui
Eminescu, întreprinsã
de marii critici
români, este bine cunoscutã,
devenind „canonicã” în
contextul receptãrii ei postume
ºi impunându-se prin cliºee
didactice în învãþãmântul preuniversitar ºi universitar
ºi în eminescologia de tip tradiþional „lansonian”,
biografist – tematicã.
Readucem aceste exegeze în contextul
demonstraþiei noastre pentru a focaliza modul
în care fiecare critic înþelege europenitatea operei
eminesciene ºi a eminescianismului. Deºi unitare
în diversitate, acestea, prin circumscrierea unui
limbaj îmbogãþit cu echivalenþe artistice dinamice,
metamorfozându-se, totuºi, în funcþie de
personalitatea criticului, se impune un loc comun:
toþi considerã orientarea europeanã ca o orientare
paradigmaticã imperativã specificã spiritului timpului
(în sens hegelian, desigur). Europenitatea este
echivalentã cu valoarea supremã, personalitatea
europeanã fiind totuna cu o personalitate de excepþie,
care iese spectaculos din cadrul cultural tradiþional
românesc.
Caracterul european e asigurat atât de valoarea
artisticã intrinsecã, de cota înaltã a acesteia, cât
ºi de valorificarea întregii „inteligenþe europene în
artã, în ºtiinþã, în filosofie” (Maiorescu), de capacitatea – sub alt aspect – de a revoluþiona gândirea
româneascã, limba românã ºi limbajul poetic.
În viziunea lui T. Maiorescu, europenitatea lui
Eminescu constã în însãºi sincronizarea cu cultura
europeanã, în crearea unei osmoze între registrele
retorice de amvon ºi cele din piaþa publicã. Afluxurile
retorice balanseazã între construcþii lirico-imaginative
ºi pledoarii paradigmatice heteroclite.
În contextul abordãrilor hermeneutice ale prozei
jurnalistice eminesciene, lui Maiorescu îi revine
meritul, sincronizat cu timpul sãu, de a fi decodificat
sensurile contrastelor, generatoare ale unui recurs
la istorie, în care prezentul devine lumea pe dos, o
utopie chiar. Dispunând de o intuiþie criticã ºi un simþ
al valorilor ieºite din comun, T. Maiorescu a fost cel
dintâi „simbol al culturii româneºti moderne” care a
vãzut în Eminescu un profet, un vizionar, un fenomen
în mãsurã sã rãstoarne sisteme ºi sã dãrâme
modelele existente în literatura românã de pânã
atunci. Fãrã a minimaliza bovarismul cultural care,
recunoºtea, nu ridica elocinþa jurnalisticã la nivelul
celei europene, T. Maiorescu, „heraldul Epocii
de aur” a literaturii române, s-a pronunþat pentru
revoluþionarea din temelii a „formelor fãrã fond”
ºi promovarea neîntârziatã a valorilor naþionale.
Miºcarea Junimea avea sã joace un rol deosebit
în formarea vocaþiei multor „stiliºti” ºi „sensés” ºi în
iniþierea „minoritãþii inteligente” în discursul despre
culturã reinventat de descendenþii sãi. Amplul sãu
studiu Direcþia nouã în poezia ºi proza româneascã
ilustreazã polaritatea unei culturi rãmasã în urmã
faþã de „lustrul societãþilor strãine”. Iatã în ce mod
propune îndepãrtarea de „moºtenirea culturalã
autohtonã”: „Cufundatã pânã la începutul secolului
XIX în barbaria orientalã, societatea românã, pe la
1820, începu a se trezi din letargia ei, apucatã poate
de-abia atunci de miºcarea contagioasã prin care
ideile Revoluþiunii franceze au strãbãtut pânã în
extremitãþile geografice ale Europei. Atrasã de
luminã, Junimea noastrã întreprinse acea emigrare
extraordinarã spre fântânile ºtiinþei din Franþa ºi
Germania, care pânã astãzi a mers tot crescând ºi
care a dat mai ales României libere o parte din lustrul
societãþilor strãine. (…) Cãci nepregãtiþi precum erau
ºi sunt tinerii noºtri, uimiþi de fenomenele mãreþe ale
culturii moderne, ei se pãtrunseserã numai de efecte,
dar nu pãtrunseserã pânã la cauze, vãzurã numai
formele de deasupra ale civilizaþiunii, dar nu
întrevãzurã fundamentele istorice mai adânci, care
au produs cu necesitate acele forme ºi fãrã a cãror
preexistenþã ele nici nu ar fi putut exista. ªi astfel,
mãrginiþi într-o superficialitate fatalã, cu mintea ºi
cu inima aprinse de un foc prea uºor, tinerii români
se întorceau ºi se întorc în patria lor cu hotãrârea

de a imita ºi a reproduce aparenþele culturii apusene,
cu încrederea cã în modul cel mai grãbit vor ºi realiza
îndatã literatura, ºtiinþa, arta frumoasã ºi, mai întâi
de toate, libertatea într-un stat modern. ªi aºa
de des s-au repeþit aceste iluzii juvenile, încât au
produs acum o adevãratã atmosferã intelectualã
în societatea românã, o direcþie puternicã, ce apucã
cu tãrie egalã pe cei tineri ºi pe cei bãtrâni, pe cei
care se duc spre a învãþa ºi pe cei care s-au întors
spre a aplica învãþãtura lor. (…) Avem de toate cu
îmbelºugare – îºi închipuiesc ei – ºi când îi întrebi
de literaturã, îþi citeazã lista coloanelor înnegrite
pe fiecare an cu litere române ºi numãrul tipografiilor
din Bucureºti, ºi când le vorbeºti de ºtiinþã, îþi aratã
societãþile mai mult sau mai puþin academice ºi
programele discursurilor þinute asupra problemelor
celor mai grele ale inteligenþei omeneºti; dacã te
interesezi de arta frumoasã, te duc în muzee, în
pinacoteci ºi gliptoteci, îþi aratã expoziþia artiºtilor
în viaþã ºi se laudã cu numãrul pânzelor spânzurate
pe perete; ºi dacã, în fine, te îndoieºti de libertate,
îþi prezintã hârtia pe care
e tipãritã constituþiunea
românã ºi îþi citesc
discursurile ºi circulãrile
ultimului ministru care s-a
întâmplat sã fie la putere.”

A

ºa stând lucrurile,
Maiorescu admite
cã „noua direcþie,
în deosebire de cea
veche ºi cãzutã, se
caracterizeazã prin
simþãmânt natural, prin
adevãr, prin înþelegerea
ideilor ce omenirea
întreagã le datoreºte
civilizaþiei apusene ºi
totodatã prin pãstrarea
ºi chiar accentuarea
elementului naþional”.
Dupã o minuþioasã
ºi subtilã analizã a
„talentelor” care se
remarcã în „noua
miºcare”, T. Maiorescu se
opreºte la M. Eminescu, „om al timpului modern”,
„poet în toatã puterea cuvântului”, care „în mijlocul
agitãrilor politice ºi sociale” s-a declarat „pentru
curãþenia formei (poetice – n.n.), dând astfel bãtrânei
Europe prilejul unei emoþiuni estetice ieºitã din
comun”. Maiorescu vede în Eminescu o revoluþie
a „epocii de transiþiune”.
Nu e nicio îndoialã, criticul era convins cã marele
poet încerca sã imprime „miºcãmântului” naþional o
direcþie spiritualã capabilã sã atragã „laudele Europei
culte”. Semnificativ este, în acest sens, studiul
Eminescu ºi poeziile lui, unde descoperim, pe lângã
elementele substratului autohton al culturii poetului,
influenþe occidentale, care au determinat limba
românã, în special, sã-ºi impulsioneze evoluþia ei
fireascã, tributarã „humusului natal”: „Lipsit de orice
interes egoist, el se interesa cu atât mai mult la toate
manifestãrile vieþii intelectuale, fie scrierile vreunui
prieten, fie studierea miºcãrii filosofice în Europa,
fie izvoarele istorice, despre care avea cunoºtinþa
cea mai amãnunþitã, fie luptele politice din þarã” ºi
„Eminescu este un om al timpului modern, cultura lui
individualã stã la nivelul culturii europene de astãzi.
Cu neobosita lui stãruinþã de a ceti, de a studia,
de a cunoaºte, el îºi înzestra fãrã preget memoria
cu operele însemnate din literatura anticã ºi modernã.
Cunoscãtor al filosofiei, în special a lui Platon, Kant
ºi Schopenhauer, ºi nu mai puþin al credinþelor
religioase, mai ales al celei creºtine ºi budhaiste,
admirator al Vedelor, pasionat pentru operele poetice
din toate timpurile, posedând ºtiinþa celor publicate
pânã astãzi din istoria ºi limba românã, el afla în
comoara ideilor astfel culese materialul concret
de unde sã-ºi formeze înalta abstracþiune care
în poeziile lui ne deschide aºa de des orizontul
fãrã margini al gândirii omeneºti.”
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ãrã doar ºi poate, Eminescu visa la o
Europã unitã sub semnul valorilor creºtine.
Constatarea aceasta avea sã-l determine pe
reputatul eminescolog Mihai Cimpoi sã recunoascã
în Eminescu ºi ªtefan Cel Mare într-o cronicã a
serbãrilor de la Putna (Limba Românã, nr. 7-8/2004,
Chiºinãu): „Eminescu se modeleazã ca un esenþial
homo religiosus”, idee regãsitã ºi la Mircea Eliade,
dar în contextul localizãrii „centrului lumii”. Drept
urmare, idealul culturii europene era primit ºi asimilat
de Eminescu „în chiar individualitatea lui intelectualã”,
iar T. Maiorescu certificã fãrã reþinere contribuþia
acestuia la diversitatea ºi consolidarea romantismului
european, care va sta la rãdãcina câtorva ipostaze
fundamentale ale poeziei universale din secolul XX.
Punerea în valoare a personalitãþii europene a lui
Mihai Eminescu a fost una dintre preocupãrile lui
T. Maiorescu, care sugera cã opera poetului va fi
punctul de plecare pentru toatã dezvoltarea viitoare
a „vestmântului cugetãrii româneºti”, generatoare de
interpretãri ºi deschideri spre noi universuri. Prin
aºezarea lui Eminescu în contextul literaturii
universale, putem sã ne edificãm pe deplin
asupra sensurilor largi ale gândirii sale:
„Fiind astfel câºtigatã o temelie fireascã,
cea dintâi treaptã de înãlþare a literaturii
naþionale, în legãturã strânsã cu toatã
aspirarea generaþiei noastre spre cultura
occidentalã, trebuia neapãrat sã rãspundã
la douã cerinþe: sã arate întâi în cuprinsul
ei o parte din cugetãrile ºi simþirile care agitã
deopotrivã toatã inteligenþa europeanã în
artã, în ºtiinþã, în filosofie; sã aibã, al doilea,
în forma ei o limbã adaptatã fãrã silã
la exprimarea credincioasã a acestei
amplificãri.”

E

uropenitatea lui Eminescu este
vãzutã de G. Ibrãileanu în spiritul
apozitiv faþã de „cultura strãinã
maimuþãritã, neasimilatã, ºi în modul original
de a concentra vârstele omenirii ºi vârstele
omului”.
Demersul lui Eminescu de a alinia
„tinerimea românã” în rândul „oamenilor
luminaþi din Europa” nu putea trece
neobservat de Ibrãileanu, pe care T. Vianu
îl etichetase drept „un produs al culturii ºtiinþifice
ºi sociale a veacului din urmã”.
În lucrarea sa Spiritul critic în cultura româneascã,
acesta face un rechizitoriu dur la adresa culturii
româneºti care „n-a creat aproape nimic” ºi s-a
mulþumit sã asiste fãrã reacþie la grevarea culturii
strãine pe filonul celei din þãrile noastre, îndeosebi
a „introducerii culturii apusene (…) ºi a asimilãrii
ei de cãtre români – cu mici împiedicãri în vremea
fanariotismului ºi a rusismului”.
Aceastã situaþie îi permite lui G. Ibrãileanu sã
formuleze concluzia: „Dacã aceastã imigrare a culturii
nu ar fi avut loc, România ar fi rãmas cu totul în afarã
de sfera civilizaþiei, cãci, încã o datã civilizaþia
românã se pierduse pe pãmântul Daciei”.
Studiul sãu, evident, cel mai revelator, scoate în
evidenþã „influenþa europeanã”, fastã pentru cultura
autohtonã, „apãratã” nejustificat de „conservatorii
doctrinari”, care privesc cu un oarecare dezinteres
„aºa-numitele forme nouã”. Apologia culturii europene
venite în þãrile române, „întâiaºi datã în veacul al
XIX-lea”, îi oferã prilejul lui Ibrãileanu sã intervinã
critic ºi sã comenteze, iritat de cutumele retoricii
vremii, fenomenul pãtrunderii în cultura româneascã
a influenþei apusene. El este de acord cu acest
„împrumut” de curente cu substrat latin ºi francez,
în condiþiile protejãrii „spiritului popular”, care nu
trebuie sã rãmânã „un subsol neexploatat”. El nu
îl menajeazã pe T. Maiorescu care, în Criticele sale,
susþinea cã „direcþia nouã” în cultura româneascã
„începe de la 1860 cu V. Alecsandri”. Într-o
asemenea conjuncturã, el observã cã Eminescu,
„eroul culturii noastre moderne”, „cel mai mare
scriitor român”, considerat ca fiind „o apariþie aproape
inexplicabilã în literatura noastrã”, „a cãzut (…) ca
un meteor din alte lumi”. (Continuare la pag. 22)
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Altarul inimii
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Î

De octo uitiis (II)

n colecþia alfabeticã a Pateriiculuii, termenul
logismos, la singular, ºi mai ales la plural,
logismoi, apare de peste o sutã patruzeci de
ori (în majoritatea cazurilor, cu sensul de „gând rãu”
sau „gânduri rele”), ceea ce dovedeºte cã ne aflãm
realmente în faþa unui termen-cheie al monahismului.
De fapt, chiar prima apoftegmã din culegere ni-l
prezintã pe neînfricatul Antonie cuprins „de acedie
ºi de întunericul gândurilor rele”. În cele ce urmeazã,
propun o miniantologie evagrianã, cu descrierea
fiecãrui logismos în parte (dupã Tratatul practic),
precum ºi o ilustrare a lui cu o apoftegmã din
Pateric. Toate traducerile îmi aparþin.
1. „Gândul lãcomiei sugereazã cãlugãrului
cãderea grabnicã din starea de ascezã. El îi
înfãþiºeazã stomacul, ficatul, splina, hidropizia sau
vreo boalã îndelungatã, apoi lipsa celor de trebuinþã,
precum ºi lipsa medicilor. Adesea îl împinge sã-ºi
aminteascã de unii fraþi care-au cãzut odinioarã pradã
acestor suferinþe. Alteori îi îndeamnã pe bolnavii înºiºi
sã meargã la cei care trãiesc în abstinenþã ºi sã le
povesteascã toate nenorocirile lor ca ºi cum acestea
li s-ar fi întâmplat din pricina ascezei.” (Evagrie,
Tratatul practic 7)
Apoftegma: „Avva Zenon, mergând prin Palestina,
a obosit ºi s-a aºezat sã mãnânce lângã un strat
de castraveþi. Gândul îi zice: «Ia ºi mãnâncã, nu
e cine ºtie ce», dar el i-a rãspuns: «Hoþii primesc
pedeapsã. Gândeºte-te dacã tu poþi îndura pedeapsa
[cuvenitã]». S-a ridicat ºi a stat cinci zile în arºiþã,
iar dupã ce s-a ars bine a zis: «Nu pot îndura
pedeapsa.» Apoi îi zice gândului: «Dacã nu poþi,
atunci nu fura ºi nu mânca.»” (Patericul egiptean,
Zenon 6)

înseamnã cã în ele îþi cauþi nãdejdea; ºi dacã se
întâmplã ca ele sã se piardã, înseamnã cã Dumnezeu
nu mai are grijã de noi. Sã ne aruncãm, aºadar,
în braþele Domnului, cãci El are grijã de noi.»”
(Patericul egiptean, colecþia tematicã)
4. „Uneori tristeþea apare din cauza neîmplinirii
dorinþelor, alteori ea urmeazã mâniei. Tristeþea
pricinuitã de neîmplinirea dorinþelor apare astfel:
unele gânduri hulpave aduc aminte sufletului de
casã, de pãrinþi ºi de viaþa dusã odinioarã. ªi dacã
vãd cã el nu se împotriveºte defel, ba dimpotrivã,
le urmeazã, risipindu-se în plãcerile minþii, atunci,
înºfãcându-l, îl cufundã în tristeþe: «Nu mai am nici
trecut, nici viitor din pricina vieþii de acum.» ªi, bietul
suflet, pe cât se umflã de gândurile cele dintâi, pe
atât se coboarã ºi se umileºte de cele din urmã.”
(Tratatul practic 10)
Apoftegma: „Odatã, mama avvei Marcu a venit,

Crristian BÃD
DILIÞÃ
ºi când au ajuns lângã
un loc plin de lume, i-a zis:
«Hai sã-þi împlineºti dorinþa în
locul acesta.» Ea însã, vãzând
mulþimea, îi rãspunde: «Cum
putem face aºa ceva într-un
loc plin de lume, fãrã sã ne
ruºinãm?» El îi zice: «Dacã
ne ruºinãm de oameni, cu atât mai mult se cuvine
sã ne ruºinãm de Dumnezeu, care le osândeºte
pe toate cele ascunse în întuneric.» ªi curtezana
a plecat fãrã sã-ºi împlineascã dorinþa.” (Patericul
egiptean, Efrem 3)

3. „Iubirea de arginþi sugereazã o lungã bãtrâneþe,
neputinþa mâinilor de a mai munci, zilele de foamete
care vor fi ºi bolile ce-l vor nãpãdi [pe cãlugãr],
nevoile sãrãciei ºi marea ruºine de a primi de
la alþii cele de trebuinþã.” (Tratatul practic 9)
Apoftegma: „Un frate l-a întrebat pe un bãtrân:
«Mã laºi sã pãstrez pentru mine doi galbeni pentru
când voi fi bolnav?» Bãtrânul, vãzându-i gândul
rãu, cum cã vrea sã pãstreze [banii], îi zise: «Da.»
Dar fratele, întorcându-se la chilia lui, începu sã
se frãmânte ºi sã-ºi zicã: «Oare bãtrânul mi-a spus
adevãrul sau nu?» ªi, sculându-se, merse din nou
la bãtrân ºi fãcând o mãtanie îi zise: «În numele
Domnului, te rog, spune-mi adevãrul, cãci prea sunt
frãmântat de gânduri din pricina celor doi galbeni.»
Atunci bãtrânul îi zice: «Þi-am spus aºa fiindcã am
ºtiut cã vrei sã-i pãstrezi. Dar nu-i frumos sã þii asupra
ta mai mult decât ai nevoie pentru trebuinþele trupului.
Aºadar, dacã þii sã pãstrezi cele douã parale,

cu mare pompã, sã-ºi vadã fiul. Bãtrânul [Silvan] i-a
ieºit înainte ºi femeia l-a rugat: «Avva, spune fiului
meu sã iasã, ca sã-l vãd.» Bãtrânul a intrat în chilie
ºi i-a zis: «Ieºi, ca sã te vadã mama ta.» Purta niºte
þoale peticite ºi era plin de fum de la bucãtãrie. Ieºind,
din ascultare, a închis ochii ºi a salutat: «Fiþi mântuiþi,
fiþi mântuiþi, fiþi mântuiþi!», fãrã sã-i vadã. Mama lui nu
l-a recunoscut ºi a trimis iarãºi la bãtrân, zicându-i:
«Avva, adu-mi fiul, ca sã-l vãd.» Acesta îl întreabã pe
Marcu: «Nu þi-am spus sã ieºi, ca sã te vadã mama
ta?» Marcu i-a rãspuns: «Am ieºit, dupã cum mi-ai
spus, avva, dar, te rog, nu-mi mai spune sã ies încã
o datã, ca sã nu-þi fiu neascultãtor.» Atunci bãtrânul
a ieºit ºi i-a zis mamei: «Fiul tãu a venit adineauri
ºi v-a spus: Fiþi mântuiþi.» ªi, dupã ce a alinat-o
cu câteva cuvinte de mângâiere, femeia a plecat.”
(Patericul egiptean, colecþia tematicã).

6. „Demonul acediei, care se mai numeºte ºi
«demonul de amiazã», este cel mai apãsãtor dintre
toþi. El se nãpusteºte asupra cãlugãrului pe la ceasul
al patrulea ºi dã târcoale sufletului acestuia pânã
pe la ceasul al optulea. Mai întâi, el face ca soarele
sã-i parã cã abia se miºcã sau chiar cã stã în loc, iar
ziua parcã ar avea cincizeci de ore. Apoi îl þintuieºte
cu ochii pe ferestre, împingându-l sã iasã afarã
din chilie, sã cerceteze dacã soarele mai are mult
pânã la ceasul al nouãlea, ori sã-ºi poarte privirile
roatã-mprejur dupã vreun frate. Pe lângã acestea, îi
stârneºte urã faþã de locul în care-ºi duce viaþa, faþã
de viaþa însãºi ºi faþã de lucrul cu mâinile, precum ºi
pentru faptul cã iubirea i-a pãrãsit pe fraþi ºi nu mai
are pe cine sã cheme în ajutor. Iar dacã, în zilele cu
pricina, cineva l-a întristat pe cãlugãr, demonul profitã
ca sã-i sporeascã ura. Atunci îl face sã tânjeascã
dupã alte locuri, unde ar putea gãsi mai uºor cele
de trebuinþã, unde ar lucra fãrã atâta trudã, dar
dobândind mai mult. ªi adaugã îndatã cã a fi plãcut
Domnului nu þine de un loc anume: cãci dumnezeirii,
zice el, I te poþi închina pretutindeni. La toate
acestea el adunã amintirea casei pãrinteºti ºi a
vieþii de odinioarã; îi înfãþiºeazã cât de lungã e viaþa,
aducându-i înaintea ochilor toate chinurile ascezei.
Într-un cuvânt, cum se spune, trage toate iþele pentru
ca bietul cãlugãr, pãrãsindu-ºi chilia, s-o ia la fugã.
Acest demon nu e urmat îndeaproape de niciun altul:
o stare de liniºte ºi o bucurie de nespus cuprind
sufletul dupã încheierea bãtãliei.” (Tratatul practic 12)
Apoftegma: „Sfântul avva Antonie, stând odatã
în pustiu, a cãzut pradã acediei ºi apãsãtoarei
întunecimi a gândurilor rele. ªi zicea cãtre
Dumnezeu: «Doamne, vreau sã mã mântuiesc ºi nu
mã lasã gândurile rele. Ce sã fac în neliniºtea mea?
Cum sã mã mântuiesc?» Ridicându-se puþin ºi privind
afarã, Antonie vede pe cineva aidoma lui, stând jos
ºi lucrând, apoi sculându-se ºi fãcând rugãciunea,
ºi iar aºezându-se ºi împletind funia, apoi din nou
sculându-se pentru rugãciune. Era un înger al
Domnului, trimis ca sã-l îndrepte ºi sã-l întãreascã.
ªi l-a auzit pe înger spunând: «Fã aºa ºi te
mântuieºte!» Auzind acestea, [avva Antonie] s-a
bucurat nespus ºi a prins curaj. ªi aºa se mântuia.”
(Patericul egiptean, Antonie 1)

5. „Mânia este o patimã foarte iute. Se ºi spune,
de altfel, cã este o înfierbântare a pãrþii pãtimaºe,
precum ºi o pornire împotriva celui care a greºit
ori se crede cã ar fi greºit cu ceva. Ea învenineazã
sufletul toatã ziua, dar mai ales scoate mintea din
þâþâni în timpul rugãciunilor, oglindindu-i chipul celui
care a pricinuit supãrarea. Uneori, când dureazã
mai multã vreme, preschimbându-se în ranchiunã,
noaptea provoacã tresãriri, moleºeala trupului,
paloarea feþei, atacuri din partea fiarelor cu înþepãturi
veninoase. Aceste patru semne care însoþesc
ranchiuna pot fi descoperite în tovãrãºia mai
multor gânduri rele.” (Tratatul practic 11)
Apoftegma: „Odatã, din îndemnul unui [rãuvoitor],
vine la avva Efrem o curtezanã, ca sã-l ademeneascã
la împreunare ruºinoasã, ori, dacã nu, mãcar sã-i
stârneascã mânia, fiindcã niciodatã nimeni nu-l
vãzuse mânios. El i-a spus curtezanei sã-l urmeze

7. „Gândul slavei deºarte este un gând tare ºiret.
El se strecoarã cu uºurinþã ºi [în sufletele] celor cu
bunã purtare, vrând sã facã tam-tam despre bãtãliile
pe care aceºtia le poartã ºi cãutând sã dobândeascã
slava de la oameni (cf. 1 Tes. 2, 6). El îl face
(pe cãlugãr) sã-ºi închipuie demoni urlând, femei
vindecate, o mulþime de oameni atingându-i
veºmintele; ba chiar îi prezice cã de acum înainte va
fi preot ºi-i aduce la uºã tot felul de lume care-l cautã;
iar dacã el nu vrea [sã iasã], va fi adus legat. Dupã
ce l-a fãcut sã pluteascã cu speranþe deºarte, gândul
îºi ia zborul, pãrãsindu-l fie pe mâna demonului trufiei
(ca sã-l punã la încercare), fie pe mâna demonului
tristeþii, care-i aduce alte gânduri, potrivnice tuturor
speranþelor sale. Uneori îl leapãdã chiar gândului
curviei, pe însuºi acela care puþin mai înainte
era preot sfânt, adus legat.” (Tratatul practic 13)
(Continuare la pag. 18)
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2. „Demonul curviei îl sileºte [pe cãlugãr] sã
pofteascã trupuri diferite. El are mai cu seamã
grijã de cei care se înfrâneazã, pentru ca aceºtia,
convinºi cã nu vor dobândi nimic, sã lase totul baltã.
ªi, mânjind sufletul, îl încovoaie spre trebi mârºave.
Ba îl face sã spunã ori sã asculte tot felul de vorbe,
ca ºi cum lucrul cu pricina ar fi chiar în faþa ochilor
lor.” (Tratatul practic 8)
Apoftegma: „Avva Olimpiu de la Chilii a fost ispitit
de curvie. Gândul rãu îi zice: «Du-te ºi ia-þi femeie!»
El s-a sculat, a fãcut lut ºi a plãsmuit o femeie. Apoi
îºi zice în sine: «Iatã femeia ta, trebuie sã munceºti
mult pentru ea, ca sã o hrãneºti», ºi a început sã
munceascã mai abitir ca înainte. A doua zi a fãcut
din nou lut ºi a plãsmuit o fatã, zicându-ºi: «Femeia
ta a nãscut. Trebuie sã munceºti ºi mai mult, ca
sã-þi hrãneºti ºi sã-þi îmbraci copilul.» ªi fãcând
aºa a rãmas fãrã vlagã. Atunci îi zice gândului:
«Nu mai suport osteneala.» Gândul i-a rãspuns:
«Dacã nu suporþi osteneala, atunci nu-þi cãuta
femeie.» ªi vãzându-i Dumnezeu chinul, i-a luat
ispita ºi s-a potolit.” (Patericul egiptean, Olimpiu 2)
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Urmuziana

Urmuz versus D. Demetrescu-B
Buzãu

M. N. RUSU

D

espre opera literarã
a scriitorului, marele
dramaturg Eugen
Ionescu a afirmat cã „Urmuz
este într-adevãr unul din
premergãtorii revoltei literare
universale, unul din profeþii
dislocãrii formelor sociale,
ale gândirii ºi ale limbajului
din lumea asta, care, astãzi, sub ochii noºtri, se
dezagregã, absurdã ca ºi eroii autorului nostru”.
Cu alte cuvinte, Urmuz este pãrintele suprarealismului literar ºi artistic. La aceste cuvinte,
pãrintele vitreg al acestuia, Tristan Tzara, a sãrit
ca ars, neconvenindu-i uzurparea de... fotoliu.
Cu toatã neacceptarea de cãtre Tzara a rolului
jucat de Urmuz în literatura absurdului din Estul
european, rolul sãu este recunoscut de majoritatea
comentatorilor acestuia, care îl plaseazã sincronic
ºi diacronic lângã Alfred Jarry.
Urmuz, avangardistul literar, pe numele sãu
real Dumitru Demetrescu-Buzãu (1883-1923),
a fost grefier la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
din Bucureºti, nicidecum „ajutor de...”, cum
se afirmã uneori fãrã o bazã documentarã
sigurã. Sediul acesteia se afla în incinta
Tribunalului Mare de pe Cheiul Dâmboviþei.
De la geamurile acestuia Urmuz avea
sub ochi turlele Bisericii Domniþa Bãlaºa,
clãdirile Spitalului Brâncovenesc ºi Halele
din Piaþa Unirii. Astãzi, aceastã panoramã
este obturatã de blocurile ceauºiste
interpuse.
Postul de grefier la Înalta Curte
de Casaþie nu trebuie confundat, cum
s-a întâmplat adeseori, cu grefierul de
judecãtorie sau de tribunal judeþean. Pentru
a fi grefier la Casaþie, candidatul trebuia
sã aibã studii juridice ºi sã fi funcþionat
un numãr de ani ca judecãtor ori procuror.
Cu alte cuvinte, sã posede calitatea
de magistrat.
Prin anii 1924-25, titulatura de grefier
la Curtea de Casaþie a fost transformatã
în aceea de magistrat-asistent.

Î

n zilele lui Urmuz, grefierul fãcea parte din
completul care judeca recursurile înaintate
la Înalta Curte de Casaþie. Urmuz participa
la dezbateri, apoi tot el era acela care redacta
Deciziile Înaltei Curþi, în procesele pe care aceasta
le soluþiona. Aceste decizii redau modul de argumentare ºi de gândire a completului de judecatã.

Nu totdeauna însã este vorba de o redare ºi
transcriere mecanicã, ci de o cunoaºtere în
profunzime ºi detaliatã a legilor ºi a problemelor
de drept ridicate în interpretarea legilor.
Felul în care se desfãºura un proces la Înalta
Curte de Casaþie rezultã din „relatãrile” cuprinse
în Decizia sau Hotãrârea acestuia. Cândva, am
avut posibilitatea sã consult deciziile redactate de
magistratul Demetrescu-Buzãu, alias Urmuz, între 25
martie 1921 ºi 20 noiembrie 1923, ultimele dintre ele
fiind cele redactate cu trei zile înainte de sinuciderea
sa. Unele sunt scrise de mânã, altele dactilografiate
(desigur, dupã conceptele lui Urmuz). Cele
caligrafiate cu cernealã
sunt scrise de mâini
diferite, probabil copiºti ai
Curþii de Casaþie. Nu am
putut stabili cu certitudine
care reprezintã totuºi
caligrafia lui Urmuz. Dupã
cum se ºtie, nu avem
nicio mostrã din scrisul
sãu administrativ,

Urmuz, vãzut de Silvan

Semnãtura lui Urmuz:

ci numai din acela al
corespondenþei sale familiale ºi din paginile prozelor
Plecarea în strãinãtate, Dupã furtunã ºi Emil Gayk.
Or, compararea deciziilor juridice în manuscris cu
manuscrisele sale literare sau epistolare nu este în
mãsurã sã ne releve care este scrisul de grefier al
magistratului. În aceastã direcþie vom mai persevera.
Suficient, însã cã semnãtura sa de „grefier” comportã
fluctuaþii caligrafice, ceea ce înseamnã fie oscilaþii
nevrotice, fie o dorinþã de a face frumoasã ºi lizibilã

(Urmare de la pag. 9)

E

minescu îºi expune de obicei argumentele punctual, sub formã
de „evantai” deschis efectiv. Demonstraþia sa trebuie sã nimereascã
neapãrat în þintã ºi sã dezarmeze oponentul prin punerea în evidenþã
a laturii ridicole ºi a absurdului dovezilor lui. Polemica cu Gazeta. St. Petersburg
(de la 2(14) februarie 1878) este elocventã în acest sens. Gazetarul rãspunde
prompt la întrebarea „Ce se va întâmpla atuncea când, în momentul unor
stipulaþiuni, Rusia insultatã nu va face niciun fel de pretenþii în favorul României?”:
„1. Cestiunea Basarabiei, care poate fi pentru Rusia o cestiune de onoare
militarã, deºi dupã a noastrã pãrere rãu înþeleasã, este pentru noi nu numai
o cestiune de onoare, ci una de existenþã. România, pierzând pãmântul
ce domineazã gurile Dunãrii, devine un stat indiferent, de-a cãrui existenþã
sau neexistenþã nu s-ar mai interesa absolut nimenea (…)
2. Presupunând cã din parte-ne n-ar fi decât amor-propriu (ceea ce, în treacãt
vorbind, nu e), nu înþelegem de unde ziarul rusesc ia ciudata teorie cã un popor
de 4-5 milioane trebuie sã aibã mai puþin amor-propriu decât unul de 80 de
milioane? (…)
3. Plângerea cã armata ruseascã ar fi plãtit 10-20 de milioane mai mult
decât se cãdea pentru trebuinþele ei ºi cum cã þara s-ar fi folosit din aceasta e o
plângere foarte nelalocul ei de vreme ce nimenea nu poartã vina ei moralã. (…)
4. Cât despre graniþele naturale ale Rusiei, sã ne deie voie confraþii noºtri sã
le-o spunem cã cu teoria graniþelor naturale departe mergem. Graniþele naturale
îi trebuiesc unui stat slab ca România, ce are nevoie de ajutorul configuraþiunii
teritoriale spre a se apãra. Dar ce graniþe naturale îi trebuiesc puternicei Rusii
contra periculoasei ºi a ameninþãtoarei Românii?” (Timpul, 14 februarie 1878).
Intervenþiile publicistice ale lui Eminescu sunt, dupã propria-i mãrturisire,
rãspunsuri limpezi la propunerile Rusiei fãcute Guvernului român de a retroceda
Basarabia „în schimbul a nu ºtiu cãror petice de pãmânt de peste Dunãre”.
Publicistul vine cu o reacþie polemicã, demonstrând lipsa de logicã ºi caracterul
„ciudat” al unor asemenea pretenþii. El dã în vileag imediat inconsecvenþa Rusiei
în ceea ce priveºte respectarea convenþiilor semnate: „Dar cu ce drept pretinde

Anul V

Nr. 9 (46)

semnãtura. De pildã, acolo unde literele „m” ºi
„u” nu sunt distincte, Urmuz revine cu peniþa ºi
retraseazã apãsat conturul literei respective. Dar
ceea ce rezultã este un „m” care seamãnã cu
o ghearã, sau cu un trident – semn malefic.

D

intre numeroasele Decizii concepute
ºi redactate de Urmuz am ales, spre
exemplificare, pe aceea a procesului care
l-a adus în faþa Curþii de Casaþie pe profesorul ºi
filosoful C. Rãdulescu-Motru. Spre deosebire de
alte procese, mai mult sau mai puþin banale, mai
mult sau mai puþin anonime (din punctul nostru de
vedere), procesul lui Rãdulescu-Motru transmite o
decizie gânditã ºi caligrafiatã cu foarte mare atenþie.
Ea comunicã un aer de mare subtilitate juridicã, dacã
nu cumva chiar speculativã, un mod de interpretare
abstractã ºi nuanþatã a codului civil. Dacã o redãm
aici fragmentar nu o facem pentru cã ea are calitãþi
literare, cã am putea descoperi urme ori prefigurãri
ale stilului urmuzian, ci dimpotrivã. O facem tocmai
pentru a se vedea distanþa enormã, aº spune,
care existã între stilul sãu literar ºi stilul sãu juridic;
e o distanþã programatã ºi programaticã. Limbajul
primului stil este ambiguu ºi (aparent) ilogic, pe când
cel de-al doilea limbaj este precis ºi logic, atingând
gradul zero al vocabularului românesc în general ºi
al celui juridic în special. Într-un fel funcþioneazã, de
pildã, termenii de procurator ºi de loturi inalienabile
în procesul lui C. Rãdulescu-Motru, ºi nu numai în
acesta, ºi cu totul altfel în schiþa Cotadi ºi Dragomir.
Iatã cum sunã finalul Deciziei judecãtoreºti
redactatã de Urmuz la 19 aprilie 1921 (e contemporanã cu portretul fãcut lui Urmuz de cãtre Marcel
Iancu ºi datat 1921; sã fi fost artistul la proces?):
...Pentru aceste motive, Curtea, în
virtutea legei respinge recursul fãcut de
Primãria Comunei Negreºti, judeþul Vaslui
ºi Comitetul agrar, Direcþiunea Islazurilor
ºi a Învoielilor agricole, în contra deciziunii
Nr.120/915 a Curtei de Apel din Iaºi S. II-a.
Obligã pe recurenþi sã plãteascã intimatului
C. Rãdulescu M(otru), personal ºi în calitate
de tutore al minorei sale fiice Margareta, 400 (patru
sute) lei cheltuieli de judecatã.
Datã ºi cititã în ºedintã publicã astãzi 19 Aprilie
1921.
Urmeazã semnãturile magistratilor din completul
de judecatã. Sunt vizibile semnãturile lui V. Bossy,
Gh.V. Buzdugan, Gr. Sãrãteanu, Em. Miclescu ºi,
foarte apãsatã, semnatura de Grefier, nu de ajutor
de grefier, a lui D. Demetrescu-Buzãu, alias Urmuz.

Rusia bucata noastrã de Basarabie, pe care am cãpãtat-o înapoi, drept din
dreptul nostru ºi pãmânt din pãmântul nostru? Pe cuvântul cum cã onoarea
Rusiei cere ca sã se ia o bucatã din România. Va sã zicã onoarea Rusiei cere ca
sã se ia pe nedrept o bucatã din România ºi aceeaºi onoare nu cere respectarea
convenþiei iscãlite de ieri. Ciudatã onoare într-adevãr!” (Timpul, 25 ianuarie 1878).

G

azetarul invocã mereu dovezile supreme: inalienabilitatea dreptului
României asupra Basarabiei, temeiul istoric absolut legal, „legile interne”
care nu pot fi schimbate, întregul organic pe care-l constituie pãmântul
Muºatinilor ºi Basarabilor, aceºtia din urmã dând ºi numele ei, cãtre care poetul
se adresa în Scrisoarea III, anume ca la ctitorii unui întreg: „Rãmâneþi în umbrã
sfântã, Basarabi ºi voi Muºatini,/ Descãlecãtori de þarã, dãtãtori de legi ºi datini,/
Ce cu plugul ºi cu spada aþi întins moºia voastrã/ De la munte pân-la mare
ºi la Dunãrea albastrã”.
Convingerea fermã cã Basarabia este parte integrantã din acest întreg
Eminescu o exprimã în fraze tari, într-o pastã verbalã densã ºi intens coloratã
polemic:
„Drepturile noastre asupra întregei Basarabii sunt prea vechi ºi prea bine
întemeiate pentru a ni se putea vorbi cu umbrã de cuvânt de onoarea Rusiei
angajatã prin Tratatul de la Paris. Basarabia întreagã a fost a noastrã pe când
Rusia nici nu se megieºa cu noi. Basarabia întreagã ni se cuvine, cãci e pãmânt
drept al nostru ºi cucerit cu plugul, apãrat cu arma a fost de la începutul veacului
al patrusprezecelea încã ºi pânã în veacul al nouãsprezecelea” (Ibidem).
Problema Basarabiei e abordatã de Eminescu în context european, el
„considerându-se dator a ne lãmuri ºi a lãmuri Europa asupra împrejurãrii acestui
fapt”, adicã a retrocedãrii ei cerute de Rusia.
Eminescu se întreabã pe bunã dreptate cum poate mandatarul Europei sã
vinã sã mântuie popoarele creºtine de sub jugul turcesc, anexând o parte a unui
pãmânt stãpânit de creºtini în care nu-i vorba de jug turcesc. Concluzia e aceeaºi,
dictatã de logica elementarã: „Ciudatã mântuire, într-adevãr”, urmatã de
inacceptarea hotãrâtã a publicistului: „Cuvântul nostru este: De bunãvoie
niciodatã, cu sila ºi mai puþin”.
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Dialoguri esenþiale

De vorbã cu acad. Petru Soltan

Raia ROGAC

Ion D ruþã m i-a
a s timulat g ustul p entru l iteraturã. ( Petru S oltan)
mutat la Coloniþa, la Vasile Cheptene.
– Domnule academician, numãrul 84 din punct
de vedere matematic e unul simplu, dar plin de
– Sã fie Ciocana Nouã cea care a devenit un
semnificaþie pentru dumneavoastrã, el pune pe
sector al Chiºinãului ºi în care locuiesc eu acum?
cântar realizãrile unei vieþi mereu în cãutare de sine,
– O altã Ciocanã Nouã nu existã. La Coloniþa,
realizãri multe. Sã pornim firul discuþiei de la firul de
dupã o lunã, am fost preveniþi cã ne cautã jandarmii.
nisip de pe malul Nistrului, de unde aþi venit cãtinel
Noi am fugit ºi am ajuns la Sculeni, la altã margine
cãtre lumea mare, dupã ani de copilãrie, dupã ani
a Chiºinãului, dupã care am mers la Truºeni,
de ºcoalã…
la un oarecare Vasile Grozavu.
– În paºaport e scris anul naºterii mele 1930.
– La deputatul Vasile Grozavu?
În timpul rãzboiului s-au pierdut multe documente.
– N-u-u-u, poate cã la niºte rude ale acestuia, la
– Aveþi în vedere certificatul de naºtere?
Truºeni sunt mulþi alde Grozavu. Eu cu mama lucram
– Da, certificatul de naºtere nu s-a pãstrat.
la seceriº ºi la culesul cireºelor, care erau ca niºte
Transnistria are o istorie aparte. Prin 1924, Stalin
prune mãºcate, iar ceilalþi din familie pãºteau porcii
a emis un ordin prin care se stipula dobratisea
în centrul satului. ªi din
do staroi graniþî Sovetscogo Soiuza, adicã pânã
nou am fost preveniþi cã
la frontierele vechi ale URSS, unde nu intra
vor veni de la Cojuºna
nici Letonia, nici Lituania, nici Basarabia, nici
sã ne ducã la Chiºinãu.
Bucovina de Nord (Arboroasa). Au ajuns vasalii
De data aceasta n-am
la ºoseaua care uneºte Odesa cu Podolia ºi nu
putut fugi, pentru cã
îndrãzneau sã intre în Cotul Mare al Nistrului, în
fratele mamei era bolnav,
mijlocul cãruia este situat satul Coºniþa, baºtina
buneii la fel. La Chiºinãu
mea, sat mare, foarte vechi, cred cã e de pe
ne-au închis pe-o noapte
vremea dacilor. Am atâtea argumente, dar
în subsolul de la Poºta
acesta e subiectul unui interviu aparte.
Centralã, se vedea
– De unde a început pasiunea dvs pentru
lumina numai printr-o
S-a
a nãscut la 29 iunie 1930, în satul
Coºniþa, raionul Dubãsari.
Matematician, prozator, publicist.
Dupã studiile medii a urmat cursurile
Institutului Învãþãtoresc din Tiraspol (19481950) ºi ale Institutului Pedagogic din Chiºinãu
(1950-1
1952). Între 1954 ºi 1958 este doctorand
al Universitãþii „M.V. Lomonosov” din Moscova.
În 1961 a susþinut titlul de doctor în ºtiinþe matematice la Institutul de Matematicã
„V.A. Steklov” al Academiei de ªtiinþe din URSS. Exact peste un deceniu devine
doctor habilitat în ºtiinþe fizico-m
matematice, cu o tezã susþinutã la Centrul
de Calcul al Academiei de ªtiinþe a URSS.
Membru titular al Academiei de ªtiinþe a Moldovei din 1992, membru

Pânã la Nistru de hranã
ne-au servit pâinile celea mari
coapte de sora lui Timoºenco.
Ajunºi la Nistru, unde pe
partea cealaltã era satul
Caragaº, ne-au permis sã
trecem, dar sovieticii ne-au
luat zmeii ºi ne-au dat o mârþoagã slabã, care ne-a
fãcut sã ajungem în satul nostru tocmai în douã zile.
Când am intrat în Coºniþa, satul era pe jumãtate
distrus. ªcoala, construitã pe timpul lui Stolâpin, cu
trei blocuri ºi internat pentru copiii din satele vecine
Pohrebea, Doroþcaia, era ºi ea distrusã. ªcoala
fusese atât de frumoasã! Am mers la ºcoalã dupã ce
am împlinit opt ani. ªef de studii era domnul Verdiº,
care mai târziu a devenit Ministrul Învãþãmântului ºi
apoi directorul Arhivei de Stat. Elevii trecuserã deja
la alfabetul rusesc. ªeful de studii m-a pus sã citesc
din ziarul Moldova soþialiskaia, aºa se numea atunci
cotidianul, dupã care l-a aruncat în urnã ºi mi-a spus:
eºti ºcolar. M-am trãdat cã ºtiu alfabetul latin ºi el
mi-a zis sã-l uit pentru cã-i... alfabet vrãjmaº. Eram
în clasa întâi…
– Apropo, de unde ºtiaþi alfabetul latin, dacã
n-aþi frecventat ºcoala?

de onoare al Academiei Române ºi membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova din
2003, Doctor Honoris Cauza al Universitãþii „Babeº-B
Bolyai” din Cluj-N
Napoca
(1992), al Academiei de Studii Economice din Chiºinãu (1998) ºi al Universitãþii
de Stat din Tiraspol cu sediul la Chiºinãu (2000). Este considerat fondatorul
unei noi direcþii în matematicã – d-g
geometria convexitãþii în spaþiile metrice.
În anii 1990-1
1994 este deputat în Parlamentul R. Moldova, membru al
Prezidiului ºi preºedinte al Comisiei pentru ªtiinþã ºi Educaþie a Parlamentului
R. Moldova. Întemeietor ºi preºedinte al Asociaþiei „Transnistria” (1992). Distins
cu Medaliile „Meritul civic”, „Mihai Eminescu”, „Dimitrie Cantemir” ºi „Ordinul
Republicii” – decoraþiune supremã.
Debutul literar se produce în revista Moldova cu nuvela Ieterele, iar cel
editorial cu volumul La porþiile Babiilonuluii. Autorul mai semneazã cãrþile Între
Scylla ºi Charybda, Transniistriia, lacriima mea ºi Poveºtiile Nistruluii.

fizicã ºi matematicã?
– Din copilãrie. La patru ani ºtiam deja sã citesc ºi
sã scriu în grafie latinã, desigur, cã ºi adunarea sau
scãderea pentru mine erau o nimica toatã. M-am
nãscut într-o familie mare, a lui Simion ºi Mãlana
(nu Melania) Soltan. Mã þin minte de pe când aveam
un an ºi o lunã, poate douã luni.
– Aveþi ºi poze de-atunci?
– De unde! Nici nu putea fi vorba de poze.
Pãrinþii erau tinerei ºi seara se duceau la petreceri
ºi mã lãsau singur. Mama s-a cãsãtorit la 14 ani.
– Eraþi primul nãscut în familie?
– Da. Apoi rând pe rând au apãrut fraþii ºi surorile:
Jorj, Ion, Valentina, Alexandru, Anatol, Clara, Titiana,
cea mai micã. În luna mai 1944, în acel Cot Mare
de Nistru, s-au dus lupte crâncene între armatele
sovietice ºi germane, cele din urmã s-au dovedit
câºtigãtoare. La 19 mai 1944 toþi oamenii din sat au
fost adunaþi în curtea bisericii, o bisericã mare de
puteai sã întorci cu trenul prin ea, care purta hramul
Simedru (Sfântul Dumitru), ca sã ne spunã cã
vom pleca din sat în coloniile nemþeºti din sudul
Basarabiei. Drumul a fost greu. Nemþii ne-au
organizat într-o coloanã ºi ne-au spus cã avem
dreptul sã luãm cu noi cât putem duce în spinare.
Era, chipurile, un fel de repatriere, se aºtepta
instalarea frontierei pe Nistru. Se zicea cã Stalin ºi
diplomaþii români s-au înþeles ca în cazul retragerii
trupelor noastre, sã ne fie lãsatã Basarabia. Stalin
a zis, dar nu s-a þinut de cuvânt. Noi am fugit
din coloanã. Eram împreunã familia noastrã ºi a
buneilor pe linia mamei. Când am ajuns la marginea
Chiºinãului, la stânga era o costiºã cu iarbã verde ºi
bunelul ne-a spus sã ne dãm de-a tãvãlucul. Aºa am
ºi fãcut, ne-am rostogolit pânã într-o curte. Stãpânii
erau ucraineni ºi nu ºtiau româna. Era în Ciocana
Nouã, care avea vreo 10-12 case. Ne-au mâncat
acolo pãduchii vreo sãptãmânã, dupã aceea ne-am

gãuricã, dupã aceea
ne-au încãrcat în
vagoane marfare ºi
ne-au dus pânã la
Arþâz. Acolo ne-au
coborât ºi ne-au spus:
duceþi-vã unde vreþi. De
la fratele mamei m-am
îmbolnãvit ºi eu. Ne-au
dus în spital la Chilia
Nouã. ªi veneau la noi
buneii, fiindcã ei erau
aproape, într-un sat
nemþesc. Spitalul era
pe malul Dunãrii,
ieºeam la mal ºi mã
mirau valurile galbene, iar în depãrtare abia de se
zãrea pe malul celãlalt turlele Chiliei Vechi. Într-o zi
au venit buneii ºi mi-au zis: acum poþi pleca la ai tãi,
la Dracula. Am fost îndrumat sã merg spre localitatea
Niculescu, acum nu se mai numeºte aºa, apoi la
stânga. Eu, ca sã scurtez drumul, mai având ºi
imaginaþie geometricã bogatã, am luat-o pe de-a
dreptul prin pãpuºoiºti, de douã ori am trecut Valul lui
Traian, ºi când colo, dau de mama, care meliþa. S-a
bucurat mult. Pentru familia noastrã gãtea mâncarea
ºi ne hrãnea sora lui Timoºenco, vecina de peste
gard. Era o femeie zdravãnã, mare.
– Sora generalului Timoºenco?
– Da. La Dracula am întâlnit o fatã de vreo 17 ani,
care mã tot îmbia la struguri pârguiþi, zi de zi. Mã
duceam, iar ea mã tot pupa… Mama îmi zicea cu
subînþelesuri: mãi, vezi sã nu-þi fie rãu de la poama
ceea acrã. Pe 23 august sovieticii deja erau în
Bucureºti, iar la Chilia Nouã se adunase o sumedenie
de armament ºi echipament românesc, care aºtepta
sã fie trecut peste Dunãre. De acolo bunelul a ales o
cãruþã verde cu doi zmei ºi a venit sã ne ducã acasã.
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– Eu de la patru ani
citeam în grafie latinã, dupã
cum v-am spus, pânã în 1939
a fost grafia latinã, pe urmã
s-a trecut la cea ruseascã.
Eu ºtiam sã scriu de-acasã,
dar vai de scrisul acela, era
de parcã ar fi scris gãinile
cu gheara. Noi învãþam
în casele a doi gospodari
deportaþi în Siberia. Nu
erau bãnci, nu erau scaune.
O datã era cât pe ce sã-mi
pierd ºi viaþa… Dar aceasta
s-a întâmplat când eram
mai mãricel.
– Aþi avut un accident în ºcoalã?
– Nu ºtiu dacã are rost sã vã spun.
– Dar aþi pornit deja spovedania…
– Aveam o puºcã militarã, un paner de cartuºe
ºi, în beciul de la casa nouã, cu gârliciul retezat de o
bombã, în nisipul din cotlonul beciului, îmi fixam þinta.
Dupã lecþii mã duceam ºi împuºcam. Aveam 13 ani.
O datã, cineva care mã urmãrise, probabil, mi-a
schimbat puºca. Când sã þintesc, am vãzut cã nu
prea merge închizãtorul ºi am scos percutorul, când
am împuºcat, mi s-a umplut faþa de praf metalic.
ªi acum am semne, nu vedeam decât o pânzã roºie.
N-am frecventat douã luni de zile ºcoala. Când am
revenit, am dat de alt „întuneric”: teoremã, axiomã,
postulatul V al lui Euclid, taie-mã, cã nu ºtiam ce-i
cu ele, aveam doar note de 1 ºi 2. În clasã eram
14 ºcolari. Într-o zi, profesoara Irina Samsonovna
ne-a dat o problemã de geometrie pentru acasã.
La ora respectivã, întrebându-l pe fiecare elev,
nimeni n-a ºtiut sã rãspundã, pe când eu ridic mâna
ºi ea mã întreabã miratã: – Ce e Soltãnel? – Am
rezolvat problema! – Ieºi la tablã! Dupã ce am
terminat, profesoara mi-a zis: bravo!
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Dialoguri esenþiale
– De aici vine binecuvântarea pentru matematicã,
ºtiinþa cãreia ulterior v-aþi consacrat în întregime?
– Putem spune cã acesta a fost micul botez, au
urmat ani mulþi dedicaþi studiului matematic. Povestea
s-a repetat. Terminând clasa a VII-a, eu i-am
îndemnat pe toþi cei 14 colegi sã mergem la Chiºinãu
sã învãþãm mai departe, era în 1946. Dupã primul
trimestru, m-am înscris în anul doi la cursurile
pregãtitoare de pe lângã Institutul Învãþãtoresc din
Tiraspol. Aici am avut noroc de o bunã profesoarã
de matematicã, Feofana Zilimanovna ªtiþman.
Fiind în primul rând de mese, eu mã
tot întorceam la fete, iar dânsa mã tot
avertiza: stai liniºtit, altfel te dau afarã.
A întrebat pe fiecare teorema lui Heron,
n-a ºtiut nimeni ºi n-a avut încotro decât
sã mã întrebe ºi pe mine: – Mata o poþi
demonstra? I-am rãspuns: Da. – Ieºi
la tablã ºi demonstreazã. Dupã ce am
demonstrat-o, Feofana Zilimanovna
a exclamat cu bucurie: Excelent! De
atunci eu puteam sã mã aºez unde
doream, lângã fereastrã. La orele
de geografie, în lipsa profesorului,
Feofana Zilimanovna venea sã rezolve
cu noi probleme la geometrie. O datã,
explicându-ne o problemã, eu am
întrebat: – Dar nu s-ar putea mai altfel?
– Stai locului, c-am sã te dau afarã, mi-a rãspuns.
La pauzã eu i-am spus prietenului meu Mihai Raþã
cã am rezolvat problema, acela s-a dus ºi i-a spus
despre aceasta profesoarei. Dupã întrerupere,
Feofana Zilimanovna mi-a cerut sã dau soluþia, dupã
care a strigat din nou: Excelent! Aºa am devenit
discipolul ei preferat, mã invita ºi acasã la ceai ºi
la cinema. În anii de pe urmã a plecat în Israel, mai
telefoneazã din când în când din Tel Aviv. În legãturã
cu aceasta aº vrea sã amintesc de Afrodita lui
Pigmalion, o sculptase atât de bine, suflând-o cu
aur, ºi era atât de frumoasã, încât era firesc sã se
îndrãgosteascã ºi de la acea dragoste ea sã învie,
aºa spune legenda. Morala este cã nu existã elevi
proºti, studenþi incapabili, ci nu sunt destui pigmalioni
care sã-i dãscãleascã, sã-i facã sã îndrãgeascã
temele pentru acasã.
– Rolul profesorului în orientarea profesionalã este
cu-adevãrat decisiv, pãcat cã astãzi unii pedagogi nu
conºtientizeazã acest lucru. Mulþi sunt ademeniþi de
bani, abandoneazã ºcoala pentru munci umilitoare
peste hotare. Nu doar profesorii au greutãþi, totuºi,
spre onoarea lor, majoritatea îºi fac cu demnitate
meseria.
– Aceste greutãþi sunt nimicuri în comparaþie
cu cele prin care au trecut cei din generaþia mea.
În 1946 am pierdut-o pe mama, la 21 decembrie
a fost cea mai lungã noapte din istoria Pãmântului
pentru mine, când ea a urcat spre lumina Domnului.
Tot în acel an, mai devreme, plecaserã la Domnul
cele douã surioare mici Titiana ºi Clara. A fost

un an groaznic, dar am rezistat. În 1950 am terminat
cu menþiune Institutul Învãþãtoresc, am fãcut parte din
cele cinci procente de candidaþi care aveau dreptul
sã-ºi continue studiile fãrã susþinerea examenelor.
Am devenit student la Institutul Pedagogic, m-am
cãsãtorit, soþia preda limba maternã în satul Puhoi,
nu departe de Chiºinãu. Chiar dacã aveam cãmin,
n-aveam pat: dormeam când la un coleg, când la
altul. N-aveam nici haine groase, fratele Jorj mi-a
adus o cãciulã, iar un bun coleg, Mihai Raþã, mi-a
dãruit un pardesiu. Destinul mã urma pas cu pas. Am
reuºit sã fac o micã,
dar semnificativã
descoperire în
teoria numerelor,
ceea ce i-a încântat
pe profesori. Din
nou complimentele
lor au jucat rolul
de catalizator.
Tot atunci m-am
molipsit de ideea
de a generaliza
teorema lui
Pitagora. Mã
interesa spaþiul
euclidian
multidimensional.
– Astfel creierul dumneavoastrã a devenit sclavul
cercetãrilor descoperitoare, sintagma vã aparþine, era
firesc ca la o altã etapã sã vã aºtepte doctoratul…
– … fãcut la Moscova. Cei patru ani (1954-1958),
alãturi de mari profesori cu studii europene, m-au
determinat irevocabil sã optez pentru cariera de
matematician. Am avut nu doar datoria, dar ºi
onoarea sã susþin 11 examene de specialitate la
profesorii academicieni Andrei Kolmogorov, Pavel
Alexandrov (ºeful meu), Lev Pontreaghin, Nicolai
Efimov, Igor ªafarevici, Alexandr Hincin, Lazãr
Liusternic. Meritã sã-i amintesc ºi pe profesorii Mihail
Postnicov, Vladimir Boltyansky, Gheorghe ªilov,
Sergei Bahvalov, acesta din urmã de douã ori a
insistat sã rãmân la Moscova, unde am acumulat nu
doar cunoºtinþe, ci ºi o conduitã inteligentã. Aº aminti
ºi de un lucru deosebit de curios. Distinºii profesori
de care am pomenit mã numeau, între altele,
românul nostru, pentru cã erau români ºi din Þarã.
La Biblioteca „V.I. Lenin” (acum i se zice Rusã),
din Enciclopedia Sovieticã, am încercat sã aflu
deosebirea dintre român ºi moldovean. Ultimul
termen fãcea trimitere la primul ºi se menþiona cã
aceºtia, adicã românii, locuiesc în România Regalã,
pe malul stâng al Nistrului, în regiunile Odesa,
Nicolae, Herson, Crimeea, Caucaz, Kirghizia, pe
malul stâng al Amurului. Dupã 1958 a trebuit sã
aºtept un an pânã sã se publice teza de doctor.
– Cum s-a numit?
– …Este foarte complicat a explica. Pe urmã iar
aºteptare pentru a susþine teza la cel mai prestigios

Ioan Baba, poet, jurnalist, lexicograf ºi traducãtor,

s-a
a nãscut în localitatea Seleuº, Voivodina, la 25 noiembrie
1951. ªi-a
a fãcut studiile la ªcoala Medie din Alibunar,
apoi la Facultatea de Drept din Novi Sad.
A lucrat la postul de radio ºi televiziune din Novi Sad.
A debutat în anul 1971 în paginile revistei Lumiina, cu
poezii, ºi editorial cu volumul Popas în timp, în anul 1984,
la Editura Libertatea. Este redactor-ººef al revistei de
literaturã, artã ºi culturã transfrontalierã Lumiina. Membru al
Asociaþiei Scriitorilor din Voivodina ºi al Uniunii Scriitorilor
din România.

pe timpuri institut de matematicã în URSS.
„V.A. Steklov”. Am avut timp suficient ca împreunã
cu cel care mi-a formulat problema din tezã, Vladimir
Boltyansky, sã obþinem soluþia definitivã, publicatã la
Moscova ºi în SUA. Acum, fostul meu profesor e în
Mexic. Revenind la Chiºinãu, împreunã cu prietenul
Israel Gohberg, fost preºedinte al Asociaþiei
Inginerilor din SUA, celebru matematician, am început
sã fiu preocupat în profunzime ºi de geometrie. ªtiþi
cine mi-a fost cel mai bun prieten, începând cu
aceastã perioadã, pe mai mult de patru decenii?
–?
– Ion Druþã. Am purtat aprinse ºi lungi discuþii pe
diverse teme. Din perioada moscovitã îi aveam de
buni prieteni ºi pe Dumitru Matcovschi, Grigore Vieru.
– Maestrul Druþã v-a îndemnat sã scrieþi? V-aþi
hotãrât însã sã publicaþi mult mai târziu, abia dupã
ce aþi obþinut notorietate ca matematician.
– Ion Druþã mi-a stimulat gustul pentru literaturã,
îºi fãcea griji pentru viitorul ei. Chiar dacã era la
Moscova, i-a sprijinit ºi încurajat pe mulþi dintre
condeierii noºtri. Când am fost destituit din funcþia
de director al Institutului de Planificare, Ion Druþã
mi-a spus: apucã-te de scris ºi aceasta te va salva
psihologic, roagã-l pe A. Gromov sã-þi aprecieze
scriitura. Este relevant în acest sens articolul lui
intitulat „Doctor Honoris Causa în omenie”.
– Astãzi Ion Druþã nu mai face parte din rândul
celor mai buni prieteni? Cu pãrere de rãu, cu trecerea
anilor, numãrul prietenilor se micºoreazã semnificativ.
– A rãmas prieten, doar cã nu mai avem discuþii
pânã la miezul nopþii, multe ºi-au pus amprenta, chiar
nu doresc sã deschid aceste paranteze. Mã bucurã
faptul cã Solomon Marcus mi-a scris: sunteþi de acord
sã mã consideraþi prietenul dvs? Sigur cã sunt de
acord, e o preþuire a muncii mele de matematician,
sunt onorat de aceastã prietenie.
– Aveþi discipoli în matematicã?
– Am ºi mã mândresc cu ei. Primul pe listã este
chiar fiul meu Valeriu. Mã bucur cã mi-a urmat calea.
Acum este profesor la Universitatea din Washington,
iar soþia lui predã limba francezã ºi româna la un
colegiu de acolo. Nepotul Emil e la Bucureºti,
activeazã într-o companie româno-americanã, nu
demult s-a cãsãtorit ºi mi-a fãcut un mare cadou,
o strãnepoþicã. Concluzia: sunt un om norocos.
– Poveºtile Nistrului, aºa se intituleazã ultima
carte a dumneavoastrã, apãrutã la Editura Zodia
Fecioarei din Piteºti, este o mãrturisire a destinului
înnobilat de muncã asiduã contra cronometru: aþi
venit pe lume, aþi luptat ºi aþi biruit. Ce mai faceþi
acum?
– Muncesc la volumul doi al cãrþii Transnistria,
lacrima mea. Va fi o monografie solidã la care lucrez
de cinci ani. Cartea e aproape gata, aºtept oferte
din partea editurilor.
– La mulþi ani, domnule academician, vã
mulþumesc mult pentru interviu.

Lacrima Anei

A publicat peste 35 de volume de poezie, istorie literarã,
antologii ºi traduceri din românã în sârbã ºi invers. Dintre
acestea: Preludiiu imagiinar (1988), Ogliinda triiunghiiularã
(1990), Poeme inciisiive (1991), Inscriipþiie pe aer (1997),
Compediiu biobiibliiografiic – scriiitorii (1997), Cãmaºa de
riigoare (1998), Cele maii frumoase poezzii (2002), Poemele
D (2002), Icoanã din Balcaniia (2004), Aproapele dilematiic
(2005), Stare de þãndãrii (2008), Senz
zaþiii cu amprentã
(2011), Muz
zeul Dioram (2012), Adevãrurii bandajate (2013).
Poemul alãturat este reluat din volumul ReversAvers,
Ed. Augusta, Timiºoara, 1999.

Ambasadorul Manole
Haideþi sã rectificãm lentilele
Ctitorii lui Manole au cioplit mai întâi
Nouã bucãþi fermecãtoare din bolta cereascã
Le-a
au modelat ca pe niºte Pãsãri-A
Aniºoare
Pe care le-a
au sacrificat
În nouã sanctuare adânci
Poate cât înãlþimea Anei
Dar triunghiulare pentru Mântuire
Astfel au dãruit templului
Stabilitatea ºi consistenþa cosmicã
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Dupã o ploaie torenþialã
Ana adevãratã se-n
nãlþase aureolatã
Ca un ciripit de pasãre
Pe un arc de curcubeu
Deºi Manole îºi aºternuse culcuºul
Într-u
un halou din apele Argeºului
Se-n
nãlþase în ºapte coarne de cerb carpatin
Strãjuind ºi-a
acum prin mintea neamului
Ca vârful falnic al celebrei Sacré-C
Coeur
Homo faber-u
ul român
Mântuitorul ambasador – Demiurg
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Calea de Mijloc

Harta cerului, harta psihicului

Cristian COCEA

Motto: C u a uzul v eþi a uzi, d ar n u v eþi î nþelege, º i c u p rivirea v eþi p rivi, d ar n u v eþi v edea. ( Matei, 1 3, 1 4)

Preambul – ce este Calea de Mijloc?

O

mul zilei de azi trebuie sã evite douã stânci ale cunoaºterii, aºa cum
navigatorii de odinioarã se strecurau printre Scylla ºi Charibda. Prima
primejdie e legatã de exacerbarea imediatului – din diverse motive,
trãim prea mult în categoriile lui „aici” ºi „acum”. Semãnãm cu niºte cãlãtori legaþi
la ochi, care înainteazã pe pipãite. În acest mod de a trece prin lume, pânã la
urmã, ceva nu va merge cum trebuie – vine vremea crizei, a bolii, a morþii. Atunci,
ne scoatem legãtura de pe faþã ºi cãutãm înfriguraþi o cãlãuzã. Tocmai bine ca
sã dãm peste cea de-a doua primejdie – ºtiinþa noastrã, rece ºi impersonalã.
Ea ne va explica pe larg „cum” am intrat în bucluc, dar va refuza sã ne ofere
consolare – cel mult, ne va indica o soluþie probabilã de redresare. Dacã
nu cumva o sã fie prea târziu.
Aºa stând lucrurile, e limpede cã avem nevoie de o Cale de Mijloc. S-o definim
apofatic, prin „nici-nici”, plecând de la eroare. Calea de Mijloc nu este profesia
noastrã. Nici familia noastrã. Nici averea noastrã. Nici rolul social pe care-l jucãm.
Toate acestea se pot pierde peste noapte. Trãim într-o lume cu conjuncturi extrem
de fluide, iar a ne identifica total cu masca pe care o purtãm e calea cea mai
sigurã a intrãrii în crize de tot felul. Cariera, familia, bogãþia ºi rangul sunt
determinaþiile fiinþei noastre, nu esenþa ei. Nu trebuie sã fugim de ele, nici
sã le dorim orbeºte – e suficient sã le înþelegem precaritatea. Apoi, Calea de
Mijloc nu este nici ºtiinþã, în accepþia datã de cei moderni. Adicã un ansamblu
de cunoºtinþe, validate experimental, cu aplicaþii tehnologice. Nu suntem nici
conceptele noastre, nici uneltele noastre, nici legile
care stau în spatele lor. Dacã reduci omul la „pulberea
de stele” care-l compune din punct de vedere fizic,
chimic, biologic, riºti sã pierzi din vedere conºtiinþa.
Dacã presupui cã mentalul este un „epifenomen”,

un hazard al evoluþiei, atunci Universul devine un loc strãin,
absurd, dacã nu de-a dreptul ostil. Or, nimic nu creºte
în ostilitate. Doar disperarea...

A

cum, sã definim Calea de Mijloc ºi catafatic, prin
atribute ºi calitãþi, ajungând astfel ºi la ce se doresc
a fi aceste articole, gãzduite atât de generos de
revista Curtea de la Argeº. Calea de Mijloc este „arta de a trãi bine”, în
conformitate cu învãþãturile tradiþionale, care derivã dintr-o cunoaºtere metafizicã,
nonumanã, transmisã regular, de-a lungul istoriei, prin intermediul ordinelor
iniþiatice. Aceste învãþãturi poartã sens ºi civilizeazã, explicã ºi consoleazã. Calea
de Mijloc este cea mai veche potecã spre înãlþimile Muntelui Cunoaºterii, peste
care s-au aºternut, parþial, potecile mai noi ale doctrinelor religioase, felurite ºi
particulare, conform condiþiilor specifice ale civilizaþiilor cãrora li se adreseazã.
Calea de Mijloc pare cã existã dintotdeauna, revelându-se repetat unor fiinþe
de excepþie, pe care lumea le cunoaºte sub numele de zei, eroi civilizatori,
maeºtri spirituali, genii ale ºtiinþei. Calea de Mijloc poate fi întrevãzutã în sisteme
filosofice ºi psihologice, în teogonii, în opere de artã, în construcþii, chiar în teorii
matematice, dar, cu toate acestea, nu e o creaþie arbitrarã. Mai degrabã, filosoful,
psihologul, artistul ºi matematicianul ajung sã ia contact cu o Minte universalã,
printr-un procedeu specific (sã-i spunem iluminare, revelaþie sau iniþiere), ºi oferã
celorlalþi aceastã experienþã, într-o formã simbolicã – text, imagine, formã, sistem.
Despre astfel de experienþe ºi înþelesuri va fi vorba
în rubrica de faþã. Calea de Mijloc are pentru oricine
o lecþie de viaþã, un model de urmat, un antidot
împotriva otrãvurilor de tot felul. Fie ca povestitorul
ei ºi cei ce-l ascultã sã aibã harul de a o urma!

O frescã extraordinarã
ºi o istorie milenarã

Î

n pridvorul Mãnãstirii argeºene Aninoasa existã
o imagine extraordinarã a lumii ºi a creaturilor
din ea, aºa cum ºi-o închipuia un zugrav valah,
din secolul al XVIII-lea (fig. 1). Pe boltã, Isus
Pantocratorul este Axul cerului stelelor fixe, iar cele
12 constelaþii zodiacale îl înconjoarã, ca obada roþii
cosmice. Emanaþiile principiului trec prin filtrele
semnelor ºi se coboarã asupra creaturilor de pe
pãmânt. Într-un loc vedem cetele sfinþilor, în jurul unei
biserici, într-altul necredincioºi care petrec, îmbãtaþi
de bogãþii ºi ranguri. Colo – o familie de centauri, la
vânãtoare, dincolo – o scorpie cu ºapte capete iese
din mare. Un inorog se încleºteazã în bãtãlie cu
un urs, lei rãcnesc, berzele îºi hrãnesc puii cu ºerpi,
culeºi din mlaºtini, cerbii se avântã pe înãlþimi.
Ba mai vedem ºi oameni fãrã cap sau cu un singur
picior, pierduþi prin pustiuri – minunatã ilustrare
a necunoscutului, semãnând izbitor cu hãrþile
medievale ale Apusului, acelea cu Hic sunt Leones,
Hic sunt Dracones. Cum a ajuns ca o asemenea
imagerie sã împodobeascã o micã bisericã valahã?
Asta e simplu de explicat. Evident, zugravul a fost
influenþat de ideile din cãrþile populare care circulau
în acele timpuri, fapt demonstrat de academicianul
Nicolae Cartojan. Din Alexandria, îl avem pe
Por Împãrat, adversarul din Indii al lui Alexandru
Macedon. Din Fiziolog, carte de simbolisticã
animalierã, tipãritã iniþial în secolul al doilea dupã
Hristos în Alexandria Egiptului, vin dobitoacele reale
sau imaginare. Mai greu de înþeles e ce legãturã are
acest bestiar cu religia creºtinã. ªi nu vom înþelege,

1

dacã nu acceptãm ideea cã imaginile vin dintr-o
sursã mult mai veche de înþelepciune, preluatã parþial
de creºtinism – vorbim despre astrologie, o ºtiinþã
sacrã, aparþinând Cãii de Mijloc, cu înþelesuri
pierdute, uitate sau rãstãlmãcite. N-ar trebui sã
ne mirãm – aºa funcþioneazã religiile. Se ridicã
pe straturi mai vechi, schimbându-le numele,
pãstrându-le funcþiunea. Zodiacul de la Aninoasa
nu e o excepþie. O reprezentare frumoasã a semnelor
gãsim ºi la Tismana, tot în pridvor. Iar în Occident,
catedralele poartã frecvent ceasornice zodiacale,
cadrane solare ºi reprezentãri ale zodiilor, în legãturã
cu muncile agricole corespunzãtoare.

D

e zeci de mii de ani, omul priveºte fascinat
spectacolul nocturn al bolþii înstelate, cu
defilarea maiestuoasã a constelaþiilor sale,
cu mersul planetelor, direct sau retrograd. Observã
cum creºte ºi cum descreºte Luna. Vede Soarele
rãsãrind într-un semn zodiacal, urcând pe boltã,
din ce în ce mai sus, pentru ca apoi sã coboare spre
asfinþit. Toate aceste miºcãri îl familiarizeazã cu ideea
ciclurilor ºi ritmurilor naturii, pe care trebuie sã le
urmeze, dacã vrea sã supravieþuiascã. Se considerã

A

16

stfel, când a fãcut Dumnezeu pe Adam ºi pe Eva ºi
i-a
a aºezat în rai ºi le-a
a dãruit toatã hrana raiului ºi i-a
a
învãþat cu dumnezeiasca ºi preacinstita sa gurã sã
nu calce în veci porunca lui ºi le-a
a poruncit sã mãnânce din toþi
pomii câþi sunt în rai, iar din pomul care este în mijlocul raiului,
numai din acela sã nu mãnânce. Iar diavolul, când a cãzut din
cinul îngeresc, a ridicat pizma ºi coarnele sale împotriva lui
Dumnezeu ºi neamului omenesc ºi chibzuia cum sã alunge
fãptura lui Dumnezeu, adicã pe Adam ºi pe Eva, din rai. ªi iatã
cã se îmbrãcã în chip de ºarpe, ºi ºarpele se aplecã cãtre Eva
ºi-ii ºopti la ureche ºi-ii zise: „De ce nu mâncaþi din pomul care
este în mijlocul raiului?” ªi Eva îi rãspunse ºi zise: „Aºa ne-a
a
poruncit Dumnezeu, sã nu mâncãm din acest pom.” ªi-ii zise
ºarpele: „Dacã veþi mânca din pomul care este în mijlocul
raiului, aþi fi dumnezei, ca ºi Dumnezeu cel viu, ºi aþi cunoaºte
rãul ºi binele.” Iar Eva n-a
a înþeles cuvintele înºelãtoare, ci,
amãgindu-s
se de cuvântul lui, se apropie de Adam ºi-ii zise:
„ªarpele mi-a
a spus cã, dacã vom mânca din pomul acesta
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cã omul de Neanderthal, trãitor în urmã cu 100.000
de ani, era predominant nocturn ºi influenþat în
ritualurile sale de Lunã. Cele mai vechi artefacte
astrologice (cranii de animale marcate cu 12 semne)
au cam 15 mii de ani. Pe teritoriul þãrii noastre s-au
descoperit statuete feminine, aparþinând culturii
Cucuteni (4600-4500 î.Hr.), care purtau în pântec
28 de seminþe, trimiþând direct la ciclul lunar ºi la
fertilitate. În jurul anului 3000 î.Hr., apar oraºele
Orientului Apropiat. În Mesopotamia, astrologii zeului
Soare graveazã tãbliþe cu mersul astrelor (70 au
ajuns pânã la noi) ºi constituie calendarul cu 12 luni,
fiecare de 30 de zile. Pe la 3000 î.Hr, chinezii înþeleg
cã omul face parte dintr-un ansamblu cosmic mult
mai vast ºi cã este influenþat de astre. În Vede,
indienii vorbesc despre karma ºi ciclul reincarnãrilor.
În mileniul al doilea î.Hr., babilonienii ridicã zigurate,
turnuri sacre pentru observarea cerului. În Egipt,
piramidele ºi templele aratã peregrinarea zeului Ra
ºi a sufletului faraonului, care-l însoþeºte dupã moarte.
Pitagora ºi Platon învaþã astrologia în templele
egiptene. Grecii lui Alexandru preiau moºtenirea
babilonianã ºi o transmit mai departe romanilor. La
naºterea lui Hristos, trei magi de la Rãsãrit observã
fascinaþi o supernovã. În Europa pãdurilor neguroase,
druizii, preoþii celþilor, folosesc hãrþi astrale gravate
pe discuri de bronz – legenda regelui Arthur ºi a celor
12 cavaleri ai Mesei Rotunde are un posibil substrat
astrologic. Venind mai aproape, sunt de necontestat
cunoºtinþele despre astre ale preoþilor lui Zalmoxis –
sanctuarul de la Sarmizegetusa stã mãrturie. De
la romani, astrologia se rãspândeºte în Evul Mediu
creºtin, atunci când curþile regale ºi chiar Papa recurg
la sfatul cititorilor în stele.

Din învãþãturi...

ales, care este în mijlocul raiului, vom fi dumnezei, ca
ºi Domnul nostru.” Deci Adam nu ºi-a
a stãpânit mintea, ci
i-a
au plãcut ºi lui cuvintele înºelãtoare, sã se împotriveascã
Dumnezeului nostru, ºi s-a
au gândit sã mãnânce îndatã
dintr-a
acel pom. Douã pãcate mari au fãcut atunci: unul,
au cãlcat porunca lui Dumnezeu, iar al doilea au vrut sã fie
potrivnici Domnului nostru, mâncând din pomul acela fãrã voia
lui Dumnezeu. ªi îndatã s-a
au vãzut goi, iar Domnul Dumnezeu
în acel ceas a înþeles neascultarea lor ºi, mergând spre ei, i-a
a
chemat cu blândeþe ºi le-a
a vorbit, ºi mult i-a
a fost milã de dânºii,
de neascultarea ºi de pãcatul lor, pentru cã au cãlcat porunca
Domnului, împlinind voia satanei. ªi cu multã bunãtate ºi
blândeþe i-a
a chemat ºi le-a
a zis: „Adame, Adame, unde erai?”
ªi-ii rãspunse Adam ºi zise: „Iatã, Doamne, sunt aici, dar
nu ne putem apropia de tine, pentru cã suntem goi.” ªi le
zise Dumnezeu: „Nu v-a
am fãcut eu goi? ªi cine v-a
a poruncit
sã vedeþi goliciunea voastrã? Însã ai mâncat din pomul acela
care este în mijlocul raiului...”
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Acad. Mircea Maliþa,
cronicar al interesului naþional

Ion PÃTRAªCU

N

u mai mirã pe nimeni
frecvenþa cu care
acad. Mircea Maliþa
contribuie, an de an, la zestrea
spiritualã a românilor. Însã,
de data aceasta, volumul Cold War Diplomacy
(Diplomaþia Rãzboiului Rece) se constituie într-o
premierã absolutã. Apare în limba englezã, în Statele
Unite ale Americii, urmând ca, ulterior, sã fie tradus
ºi în limba românã. Lansarea volumului a avut loc,
la începutul lunii iulie 2014, la Biblioteca Centralã
Universitarã din Bucureºti, sub patronajul Institutului
de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al
Academiei Române (ISPRI), în parteneriat cu Clubul
România. Evenimentul s-a bucurat de participarea
aleasã a unor personalitãþi ale vieþii cultural-ºtiinþifice,
financiare, politice, diplomatice ºi academice. Despre
îndelungata activitate diplomaticã a autorului ºi
valenþele deosebite ale acestui nou volum, s-au
pronunþat, cu multã elocvenþã, oficialitãþi de marcã
precum Mugur Isãrescu, guvernatorul Bãncii
Naþionale a României, Remus Pricopie, ministrul
Educaþiei Naþionale, Emil Hurezeanu, realizator TV,
membru în Consiliul Director al Fundaþiei Universitare
a Mãrii Negre, prof. univ. Dan Dungaciu, directorul
ISPRI, care a fost ºi moderatorul dezbaterilor.
Acest volum, sublinia domnul Mugur Isãrescu,
îl are ca autor pe un martor ocular,... actor principal
în cadrul evenimentelor descrise în carte, atât cele
publice, cât ºi la discuþiile din spatele uºilor închise.
Este o relatare ineditã, în care experienþa personalã
a autorului se împleteºte cu firul unor evenimente
care au fãcut istoria. La rândul sãu, domnul Emil
Hurezeanu îl numea pe Mircea Maliþa cronicar al
interesului naþional, considerând volumul în dezbatere
ca pe o importantã lecþie româneascã: o þarã micã, cu
resurse medii, cu o istorie frãmântatã, cu mult noroc,
cu oameni interesanþi, este obligatã sã recurgã la

strategii de supravieþuire. Este cert cã bãtãliile
diplomatice de rãsunet, câºtigate de România pe cele
mai diverse planuri, sunt rezultatul acelor strategii
asimetrice de supravieþuire pe care acad. Mircea
Maliþa le fundamenteazã în lucrãrile sale.

V

olumul, aprecia ºi ministrul Remus Pricopie,
are meritul deosebit cã a apãrut direct în
limba englezã, în condiþiile în care noi avem
un handicap structural: lãsãm pe alþii sã scrie despre
noi, iar atunci când o facem, apelãm doar la limba

Sursa: Internet

românã. Lucrarea, continua ministrul, este valoroasã
ºi pentru faptul cã prezintã deschis realizãri de
seamã ale politicii externe româneºti din a doua parte
a secolului trecut, combãtând astfel ideea fixã din
ultimii 25 de ani cum cã tot ceea ce s-a întâmplat în
perioada comunistã este rãu ºi trebuie sã ne facã
ruºine... Noi nu trebuie sã ºtergem 50 de ani din
istoria României numai pentru cã au fost sub semnul
comunismului, conchidea vorbitorul.
Prof. Dan Dungaciu considera cã volumul Cold
War Diplomacy nu este doar o carte de memorii

R

enaºterea florentinã îi dã o nouã strãlucire prin Marsilio Ficino,
protestantismul o leagã de neatârnarea þãrilor din Nord. În Valahia,
stolnicul Constantin Cantacuzino, fost student al universitãþii padovane,
se înconjoarã cu astrologi turci. Revoluþia industrialã face posibile gigantice
confruntãri militare, iar dictatorii, de la Napoleon la Hitler, o folosesc în desluºirea
momentelor prielnice atacurilor. În fine, contemporaneitatea, cu mass-media ºi
computerele ei, pare cã democratizeazã astrologia, punând-o la dispoziþia oricui,
de fapt, golind-o de înþeles ºi transformând-o într-un joc de societate ridicol.
Doar aparent...

„Precum în Cer, aºa ºi pe Pãmânt”

D

e fapt, oare nu cumva astrologia chiar e ridicolã? Da, a nãscut
calendarul ºi a organizat munca
în marile civilizaþii agricole. Da, a
dat mai multe modele ale Sistemului Solar
ºi a calculat distanþele dintre planete,
înþelegând dispunerea lor armonicã.
Dar pe ce se bazeazã pretenþiile ei de
a face predicþii, legând soarta omului de
configuraþiile astrale ale cerului naºterii?
Un credincios va spune cã Dumnezeu
i-a dat omului liberul-arbitru, deci soarta
sa nu e scrisã în stele. Iar un ateu va
râde, cerându-i astrologului sã lanseze
un satelit sau sã foloseascã un spectroscop de masã. ªi unul ºi celãlalt ignorã
principiile astrologiei ºi domeniul sãu de
valabilitate. Ca ºtiinþã sacrã, Astrologia
este o disciplinã simbolicã. O algebrã a
influenþelor cosmice. Axioma sa, revelatã, se rezumã la zicerea hermeticã „Ceea
ce este Sus, este ºi Jos”. Precum în Cer, aºa ºi pe Pãmânt. Precum în cer, aºa
ºi în psihicul uman. Cu alte cuvinte, omul este un microcosmos, reflectând
mecanismele macrocosmosului. Doctrina tradiþionalã, metafizicã, priveºte universul
ca pe un sistem de tip holografic, în care partea reflectã întregul. Iar omul, prin
complexitatea sa, care a dus la conºtiinþã, e cea mai clarã oglindã a cosmosului.
De aici, îndemnul pitagoreic „Cunoaºte-te pe tine însuþi, ca sã cunoºti lumea”.
Prin mintea umanã, pare cã se închide un cerc, deschis în urmã cu miliarde de
ani, odatã cu apariþia vieþii – materia se gândeºte pe sine. Sau, dacã preferaþi,
Creatura începe sã-ºi chestioneze Creatorul. Uneori îl neagã. Alteori îi recunoaºte
amprenta ºi se minuneazã. Oricum, cercetarea, adicã reflectarea, existã.
Desigur, omul este o combinaþie de factori genotipali ºi fenotipali. Astrologia
n-a pretins niciodatã cã astrele ne condamnã la un destin implacabil. Liberularbitru funcþioneazã, aºa cum sunt de netãgãduit influenþele importante ale
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a autorului despre cele trãite, ci ºi o originalã teorie
sustenabilã despre Rãzboiul Rece. În cadrul amplului
expozeu pe marginea acestui volum, prof. Dan
Dungaciu semnala, cu acceptul autorului, un episod
care nu se regãseºte în carte, considerat de domnia
sa drept foarte semnificativ. Este vorba de întâlnirea
de la Bucureºti, din anii ’70 ai secolului trecut, dintre
diplomatul Mircea Maliþa ºi consilierul preºedintelui
Finlandei, Johan Galtung (colaborator ºi al revistei
Curtea de la Argeº). În convorbirea de la Casa
Universitarilor, diplomatul român îl informa pe
oaspetele sãu despre mersul lucrãrilor Conferinþei
de Dezarmare de la Geneva, cu accent pe tema
aºa-zisei „prime lovituri” nucleare. Mircea Maliþa
preciza cã, într-o asemenea eventualitate, cei doi
protagoniºti, SUA ºi URSS, nu se vor lovi reciproc,
ci þinte vor fi þãri europene, indiferent de ce parte se
aflau. Johan Galtung a dus informaþia preºedintelui
Finlandei (þarã gazdã a Reuniunii pentru Securitate
ºi Cooperare în Europa), care a acþionat pentru
prevederi mai complexe de securitate europeanã
în Actul Final de la Helsinki. Dupã decenii, cei doi
academicieni se revãd la Bucureºti, ocazie cu care
Johan Galtung îi declara lui Mircea Maliþa: „Nici
nu-þi dai seama cât de mult ai contribuit la Acordul
Final de la Helsinki, din 1975!”

Î

n cuvântul de mulþumire, autorul volumului a
subliniat cã lucrarea nu este scrisã pur ºi simplu
de dragul istoriei sau de dragul altora, ci este
vorba de prezenþa României ºi capacitatea ei de a
trãi, de a crea ºi de a fi activã în perioada Rãzboiului
Rece. Cu modestia care nu l-a trãdat niciodatã,
academicianul Mircea Maliþa, adresându-se audienþei,
a declarat: Vãzând aici atâtea feþe prietenoase, foºti
coautori la realizãrile descrise în carte, îmi vine
sã spun: despre voi se vorbeºte în fabulã.

mediului în care trãim. Totuºi, cerul naºterii ne influenþeazã psihicul, prin ritmurile
în care intrãm, încã de la prima rãsuflare. Zodiacul, acea fâºie de cer împãrþitã de
constelaþii, funcþioneazã ca un generator de energii cosmice diferite, modulate de
prezenþa astrelor – de la Soare la Pluto – ca de tot atâtea filtre, prisme sau lupe.
Intuiþia amprentãrii noastre cosmice se verificã statistic, de mii de ani. Degeaba
cere astronomul sã se mãsoare riguros aceste influenþe, unde electromagnetice
ºi corpusculi, ca sã creadã apoi în ele. Aparatele de mãsurã sunt încã prea puþin
sensibile. ªi chiar aºa, tot vedem ce se întâmplã cu oamenii în timpul furtunilor
solare sau în momentele de lunã plinã. Astrologia nu e o ºtiinþã exactã, ci o artã
simbolicã. Fãrã camere cu ceaþã ºi dezintegratoare de particule, folosind întâi
ochiul liber, apoi luneta ºi telescopul, uzând de tabele de efemeride, apoi de
calcul computerizat, ea a realizat milioane ºi milioane de hãrþi natale, ca niºte
fotografii ale momentului zero al dezvoltãrii unui individ. Bazându-se pe corelaþiile
hermetice, ea spune cã zodiile sunt imagini stabile ºi atemporale, aflate în
spatele lumii fenomenelor, cã planetele mijlocesc trecerea acestor arhetipuri
în temporalitate ºi efemer ºi cã aspectele planetare stabilesc o ierarhie
a influenþelor, care se traduce, pânã la urmã, în viaþa omului de zi cu zi,
reflectatã de cele 12 case sau domenii de interes personal (fig. 2).

Cunoaºterea omului ºi astrologia

A

ºadar, astrologia nici nu-l neagã pe Dumnezeu, ca sã fie utilã ateilor,
nici nu plaseazã sateliþi pe orbitã, ca sã se foloseascã la NASA.
Atunci, la ce mai trebuie ea omului contemporan, atât de înþepenit
în ipostaza utilitarismului? Pãi trebuie... În colaborare cu psihologia, poate
carta mult mai exact psihicul nostru, contribuind chiar la vindecarea sa,
aºa cum demonstreazã lucrarea Astrologie ºi psihoterapie, excelenta carte
a psihiatrului german Fritz Riemann. Mai mult, oferã un cadru holistic,
2 integrator, de explicare a individuaþiei umane, aºa cum a intuit, dintre
moderni, Carl Gustav Jung. ªi ar fi de ajuns. Dar putem gândi mai departe...
În educaþie, poate ajuta la constituirea unor metode didactice diferenþiate, funcþie
de amprentarea natalã a elevului. În „resurse umane”, ca ºi în „head hunting”,
spune mult despre ce se ascunde sub persoana unui cadru de top. În domeniul
matrimonial, sinergia, o metodã de comparare a hãrþilor natale, poate sã
stabileascã potriviri ºi incompatibilitãþi, dând un pronostic despre relaþia de cuplu.
Pânã ºi în politicã mi se pare cã ar fi utilã cunoaºterea hãrþii natale a candidaþilor
la funcþiile supreme în stat. Nu mai vorbim despre industria modei ºi a publicitãþii,
unde arhetipurile vând ºi influenþeazã.
Un ultim cuvânt despre astrologia previzionalã. Nu mai citiþi ca pe Evanghelie
horoscoapele din presã, nici nu le mai ascultaþi cu evlavie pe cele de la televizor!
Gradul lor de acurateþe este minim. Astfel de prestaþii nu fac decât sã descalifice
arta simbolicã despre care am povestit. Pentru previziuni mai elaborate, diverse
organizaþii ºi servicii de informaþii au personal calificat ºi resurse incredibile – dar
chiar ºi astfel de prognoze stau sub semnul lui „poate cã”…
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Un reper literar al deceniului ºapte:
Miron Radu Paraschivescu

C

ei care au avut ºansa de a fi studenþi
la Filologia bucureºteanã în anii aºa-ziºi
de „deschidere culturalã” (1965-1970) ne
amintim, nu fãrã o anume nostalgie, de duminicile
în care la etajul I al Casei de Culturã „Grigore
Preoteasa” din Calea Plevnei ne adunam în
numãr mare pentru a ne întâlni cu Miron Radu
Paraschivescu, poetul care conducea Cenaclul Literar
„Prima Verba”, unde instaurase un fel de democraþie
totalã, mai ceva decât cea de la alt cenaclu vestit
în epocã – „Nicolae Labiº” de la Casa Scriitorilor.
Omul avea charismã, era fermecãtor ºi mai toþi
care veneau sã-l întâlneascã ºtiau cã vor avea
ceva de învãþat de la el, cã vor primi sfaturile
dorite în materie de literaturã, cã este
înþelegãtor pânã la Dumnezeu, mai ales cu
aceia care bãteau sfioºi la porþile literaturii.
Nu puþini dintre studenþi îi citeau ºi-i învãþaserã
pe dinafarã poeme întregi din Cântice þigãneºti,
deºi trecuserã peste douãzeci ºi cinci de
ani de la apariþia lor, dar poemele de acolo
deveniserã un fel de blazon, de „carte
de vizitã”, de etichetã ce nu mai puteau
fi nicicum despãrþite de numele lui.
Cine spunea „M.R.P.” spunea neapãrat
Cântice þigãneºti. Nu era puþin ºi asta dovedea
cã scriitorul devenise într-o oarecare mãsurã
popular, mai ales în mediile ºcolare
ºi studenþeºti.
Poetul avea ºi renumele de nonconformist
(între altele, se ºtie cã îl atacase pe Arghezi,
pe care – dulce naivitate! – voia sã-l scoatã
din literaturã), era, cum bine ºi exact îl
caracterizeazã Eugen Simion, un „temperament
ciclotimic, pasional, capabil de mari elanuri ºi de
bruºte depresii, trecut prin mai multe crize psihice”,
dar care „avea cultul prieteniei ardente,
dar ºi pe cel al aversiunilor paradoxale”.
Autor cu o biografie încãrcatã de contradicþii
în atitudini ºi acþiuni, Miron Paraschivescu a scris
poezie, prozã ºi teatru, fãcând în acelaºi timp ºi
publicisticã (în 1938 a debutat cu volumul Oameni
ºi aºezãri din Þara Moþilor ºi a Basarabilor,
cuprinzând reportaje în maniera lui Geo Bogza),
aºadar, ne-a lãsat o moºtenire literarã nu numai
interesantã, ci ºi demnã de a reintra în circuitul
literar cultural actual, scoþând numele autorului
din conul de umbrã ºi de uitare în care a intrat
în ultimii treizeci-patruzeci de ani.

A

ceastã sarcinã de reevaluare a vieþii ºi
operei lui Miron Radu Paraschivescu ºi-a
asumat-o, în urmã cu aproape zece ani, Ana
Dobre, o tânãrã cercetãtoare pe care subsemnatul,
împreunã cu C. Stãnescu, Teodor Vârgolici, Horia
Gârbea ºi Constantin Carbarãu, componenþii juriului
Concursului literar organizat de revista Sud, am avut
plãcerea ºi inspiraþia s-o premiem ºi s-o promovãm
primii. Astãzi, Ana Dobre este un critic cu statut bine

Florentin POPESCU

definit, fiind autoarea mai multor cãrþi ºi
colaboratoarea unor reviste centrale importante.
Monografia Miron Radu Paraschivescu – eternul
eretic, apãrutã într-a doua ediþie, revizuitã ºi adãugitã
(Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureºti, 2013),
ne dã încã o dovadã incontestabilã despre virtuþile
ºi posibilitãþile critice ale autoarei, care ºi-a conceput
cartea mai întâi ca o tezã de doctorat ºi mai apoi ca
monografie cãreia, sedusã de subiect, i-a adãugat noi
capitole, rezultând studiul de acum, de aproape ºase
sute de pagini. Un studiu despre care Ana Dobre
mãrturisea la prima ediþie, din 2010: „Am cãutat sã
reconstitui traseul în
viaþã al acestui om atât
de evanescent, care
scapã oricãrui gen de
clasificare, de tipologie,
sã intru în consonanþã
cu el, sã empatizez,
sã-l înþeleg.
Mãrturisesc cã nu mi-a
fost uºor, dar dincolo
de limitele mele de
înþelegere, m-am
strãduit sã fiu cât se
poate de obiectivã.
Sã nu nedreptãþesc un
om care a avut propria
povarã de purtat pe
umerii destinului sãu”,
iar la ediþia a II-a
revenea cu precizãri
noi: „Autoarea nu a
putut aduce mai mult decât o spuneau documentele.
Efortul a fost concentrat pe o interpretare cât mai
obiectivã ºi apropiatã de adevãrul istoric ºi personal,
fãrã a cãdea în extreme. Fãrã, adicã, a-l declara mai
mare decât este, dar ºi fãrã a-i minimaliza efortul
civic sau literar… Omul ºi scriitorul, aceastã dublã
dimensiune a personalitãþii lui MRP, excentritãþile
sale, disidenþa controversatã, prieteniile,
idiosincraziile, tot ce am crezut cã poate constitui
un punct de plecare pentru o reconsiderare criticã
a fost avut în vedere.”

D

emersul Anei Dobre a fost, se înþelege,
cu atât mai dificil cu cât personajul d-sale
a trãit, cum s-ar putea zice, la o rãspântie
de veacuri ºi de orânduiri, adicã atât înainte de
instaurarea comunismului, cât ºi dupã aceea – ceea
ce a presupus documentarea pe multiple planuri
ºi pe diverse paliere biografice; în plus, fiind în totul
o fire contradictorie, cu atitudini ºi reacþii adesea
neaºteptate, cu mutaþii psihologice multiple, Miron
Radu Paraschivescu a pus-o pe autoare, nu de
puþine ori, în situaþii dificile, întrucât nu întotdeauna
ºi în tot locul informaþiile din diverse surse, inclusiv
arhivele CNSAS, coincideau cu cele aflate de la
persoanele fizice care l-au cunoscut pe scriitor.

(Urmare de la pag. 12)

A

poftegma: „Cãlugãrul care-ºi petrece vremea cu mirenii nu are niciun
folos. Începuturile [vieþii lui cãlugãreºti] aratã cam aºa: îºi pune lacãt la
gurã, posteºte ºi e smerit pânã când i se duce buhul prin împrejurimi:
«Cutare cãlugãr este un adevãrat slujitor al lui Dumnezeu!» Îndatã, diavolul le
sugereazã mirenilor sã-i aducã de toate: vin, untdelemn, aur, spunând: «Sfântul,
sfântul!» Cum se întâmplã de obicei în cazul slavei deºarte, auzind «Sfântul,
sfântul!», smeritul cãlugãr se umflã de trufie ºi se aºazã cu mirenii la masã,
ospãtând, bând ºi petrecând. Apoi, când se ridicã pentru psalmodie, el ridicã
glasul pentru ca mirenii sã zicã: «Ia uite cum mai cântã cãlugãrul cutare!» [...]
Apoi, întâlnindu-se cu mireni ziua ºi noaptea, e aþâþat de diavol sã pofteascã
femei ºi copii etc. etc. Iar Avva Pimen zicea cã, dacã monahul învinge odihna
trupeascã ºi slava deºartã, el se elibereazã de lume.” (Patericul egiptean,
Pimen 66)
8. „Demonul trufiei pricinuieºte cea mai grea cãdere a sufletului. El îl convinge
sã nu recunoascã ajutorul lui Dumnezeu, ci sã se considere pe sine cauza tuturor
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Remarcabilã în aceastã
monografie este, înainte de
toate, punerea într-o ramã, într-un
cadru istoric-social-cultural a
faptelor ºi evenimentelor. Ana Dobre nu-l absolvã ºi
nici nu-l acuzã pe ziaristul MRP pentru „excentricitãþi”
ºi greºeli (cum ar fi cea amintitã, a atacului public la
adresa lui Arghezi), poziþia sa, ca autoare, rãmânând
a criticului detaºat ºi obiectiv, dornic sã-i prezinte
cititorului un portret cât mai fidel realitãþii, cu toate
luminile ºi umbrele lui. Temeinic, iavaº-iavaº, didactic
în sensul nedenaturat al termenului, autoarea
purcede la analiza ºi critica operei poetice, relevând,
prin citate judicios alese, cam tot ce dã nota de
originalitate a liricii acestui scriitor, adãugând ca
un pandant necesar ºi binevenit o serie de remarci
despre traducerile acestuia din marii barzi ai lumii,
cu inserarea unor date despre legãturile lui MRP cu
aceia (legãturi nu numai prin texte, ci ºi prin afinitãþi).

S

ubscriind tacit la opinia încetãþenitã a
criticii literare în legãturã cu publicistica
paraschiveanã, autoarea conchide: „Multe
dintre reportaje ºi articole atestã vocaþia sa de
cetãþean, îl definesc ca om cu vederi de stânga.
Multe dintre ele sunt bine scrise, dar aceste sclipiri
care le-au fãcut sã strãluceascã un moment nu s-au
dovedit suficiente pentru a le salva de la statutul
de efemeride. Valoarea lor este, astãzi, doar
documentarã.”
Nou este în aceastã ediþie ºi capitolul intitulat
„Balcanicul Miron Radu Paraschivescu”, în care,
zãbovind asupra Cânticelor þigãneºti, Ana Dobre face
o trecere în revistã a ceea ce înseamnã balcanismul,
de la Anton Pann încoace, dupã care conchide:
„Lumea lui Miron Radu Paraschivescu se constituie
la periferia unui centru urban fãrã aspiraþii metafizice,
având un destin derizoriu. Mitologia pe care o
creeazã are toate elementele precaritãþii, prizonierã
a propriei istorii. O lume a efemerului, supusã
zãdãrniciei, trãind voluptatea clipei.” Mult mai
concesivã pare a fi Ana Dobre atunci când
comenteazã creaþia teatralã a personajului sãu.
„Dramaturgia lui Miron Paraschivescu evidenþiazã
un spirit de histrion cu o plãcere enormã de a se
juca pe sine, de a-ºi materializa scenic obsesiile,
confuziile, cu un talent etnic de a imagina scenografic
ºi regizoral ºi o inadaptare dramaturgicã de
a crea viaþã, personaje vii ºi viabile estetic.”
Elaboratã pe baza unei biografii solide ºi cu
o tehnicã pe care am numi-o a goblenului (având,
desigur, în vedere, o viaþã ºi o operã poliedricã,
precum cea a lui MRP), sau mai degrabã a
miniaturilor orientale, monografia Anei Dobre
fixeazã obiectiv ºi temeinic portretul scriitorului
în istoria literarã, sugerând totodatã o multitudine
de unghiuri din care poate fi cititã ºi înþeleasã
opera paraschiveanã.

faptelor drepte, umflându-se în pene faþã de ceilalþi fraþi, pe care îi vede ca pe
niºte smintiþi, întrucât niciunul dintre ei nu ºtie de ce-i el în stare. Îl însoþesc mânia
ºi tristeþea ºi, cel mai cumplit dintre rele, ieºirea din minþi, nebunia ºi vederea
unei mulþimi de demoni în aer.” (Tratatul practic 14)
Apoftegma: „Avva Daniel a zis: «În Babilon, fata unui mare dregãtor avea un
demon. Tatãl ei era prieten cu un cãlugãr, care i-a zis: Nimeni nu-þi poate vindeca
fiica, în afarã de anahoreþii pe care-i cunosc, dar, dacã-i vei ruga, nu vor primi sã
facã aºa ceva, din smerenie. Sã punem la cale urmãtorul lucru: când vor veni ei
la târg, prefaceþi-vã cã vreþi sã cumpãraþi de la ei ºi, când va fi sã ia banii, sã le
cerem sã spunã o rugãciune. Cred cã aºa fata va fi vindecatã. Aºadar, s-au dus
la târg ºi au gãsit pe ucenicul unui bãtrân stând jos ºi vânzând marfã. L-au fãcut
sã vinã cu dânºii, ca sã care marfa ºi sã ia banii. Când bietul cãlugãr a intrat
în casã, îndrãcita a nãvãlit ºi i-a dat o palmã. El însã a întors ºi obrazul celãlalt,
dupã porunca Domnului. Chinuit, demonul a strigat: Ce silã! Porunca lui Isus
m-a gonit! ªi îndatã s-a vindecat femeia. Când au venit bãtrânii, li s-au povestit
cele întâmplate, iar ei au slãvit pe Dumnezeu ºi au zis: De obicei, trufia diavolului
cade prin smerenia poruncii lui Hristos.»” (Patericul egiptean, Daniel 3)
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Currtea de la Arrgeºº

Cherchez la femme!

Clara Schumann sau dragoste
ºi viaþã de femeie

Paula ROMANESCU

C

lara! Aºa cum ai zice
limpezime, strãlucire,
desãvârºire, luminã.
Nume pe care nu ea ºi-l va fi
ales, dar cãruia i-a redat toate
simbolurile care þin de claritate: pianistã de mare
virtuozitate, inspiratoarea, egala ºi cea mai înaltã
iubire a genialului compozitor Robert Schumann
(1810-1856).
Fiicã a unui renumit profesor de pian din Leipzig,
Friedrich Wiek, sever ºi exact ca un metronom, ea
avea sã rãmânã de la vârsta de cinci ani (pãrinþii
despãrþindu-se) în grija acestuia.
„Virtuozul” pedagog Wiek ºi-a propus sã facã din
copilã ilustrarea perfectã a mãiestriei lui didactice,
asigurându-i o pregãtire de mic Mozart feminin:
a.b.c-ul notelor, disciplina tehnicii, formarea auzului
muzical, în ore lungi de studiu, de concentrare.
Nu împlinise încã nouã ani când Clara Wiek avea
sã aparã în public interpretând un concert de Mozart.
Era în anul 1828. De atunci, în cercurile muzicale
din Leipzig, în saloanele cosmopolite unde muzicii
i se rezerva statut de nobleþe, mica interpretã devine
marea privilegiatã, vedetã adulatã. În saloanele
doctorului Carus, unde se aduna crema societãþii
(mai precis, a intelectualitãþii) din întreaga lume în
care muzica nu cunoaºte frontiere ºi unde valoarea
nu aºteaptã nici ea numãrul anilor, mica pianistã
mare avea sã-l cucereascã prin talentul sãu pe un
tânãr student în Drept de la Heidelberg, acesta fãrã
studii muzicale: Robert Schumann. Timpul trebuia
sã mai aibã rãbdare. Povestea lor de iubire
nu-ºi vestise încã rãvãºitoarea forþã.
Pe când avea 11 ani, Clara a avut prilejul sã-i
cânte în mai multe rânduri lui Paganini, venit într-un
turneu prin mai multe oraºe ale Germaniei. De la
ilustrul compozitor interpret, „micuþa sa colegã”,
cum o gratula el pe Clara, avea sã primeascã
cu dedicaþie una dintre compoziþiile lui: „Al merito
singulare di madamigella Clara Wiek”.
Trecerea la studiul ºi interpretarea muzicii
lui Bach este pentru Clara o altã mare revelaþie.
Între timp, Robert Schumann pãrãseºte studiile de
Drept de la Heidelberg ºi vine la Leipzig sã studieze
compoziþia cu profesorul Wiek în casa cãruia ºi
locuieºte. Clara începuse ºi ea sã compunã mici
piese pentru pian. În 1831 îi vor fi tipãrite, prin grija
tatãlui, patru poloneze, dintre care un exemplar va
fi pãstrat cu sfinþenie de Robert pentru care Clara
începuse sã devinã marea luminã a sufletului.
Anul 1832. Celebrã la 12 ani, Clara reprezenta
marea mândrie a tatãlui sãu, profesorul foarte cãutat
de elevii care voiau sã se dedice muzicii ºi care-ºi
vedea eforturile încununate de gloria fiicei.

P

entru Clara începe seria lungilor turnee prin
mai toate marile oraºe ale Germaniei, cu o
escalã la Weimar, oraºul lui Goethe, unde
avea sã-l cunoascã pe marele scriitor care, fermecat
de talentul copilei, îi dãruieºte acesteia o medalie cu
chipul lui. Pentru Goethe – soarele literaturii
germane, Clara Wiek era o aurorã. Concertele ei
erau tot atâtea triumfuri. Ajunge la Paris. Victor Hugo
strãlucea în teatru clamând libertatea artei. Delacroix
reda în picturã chipul Libertãþii (pe baricade), Chopin,
tot despre libertate „vorbea” în polonezele lui de mare
vibraþie romanticã, Mendelssohn Bartholdy reda în
muzicã pitorescul peisajelor din Nord, Liszt ºi Berlioz
– temperamentul nãvalnic, poezia sunetelor, George
Sand ºi Musset tãlmãceau în viaþã arta iubirii din
creaþia lor...
Clara ºi Robert abia de apucau sã se mai vadã.
El studia cu tenacitate la Leipzig, ea cucerea lumea
cu pianul, care parcã era vrãjit sub degetele sale.
Robert nu cutezase sã-i declare iubirea. Îi scrie:
„Mã gândesc des la tine, nu ca un frate la sora
lui, nici ca un prieten la prietena lui, ci ca
un pelerin la un altar de neatins”.
ªi „altarul” avea sã vinã mai aproape de
„pelerin”. Ore ºi zile lungi de creaþie, de studiu.
Ea se pregãteºte pentru un nou turneu de concerte,
el compune mici piese pentru pian – File de album,
opus 124, scrie cronicã muzicalã la revista Der

Komet, în care, comparând-o pe o renumitã pianistã
din acea vreme (Belleville) cu Clara, avea sã noteze:
„Belleville face din muzicã poezie, Clara Wiek este
poezia însãºi”. Sã fi fost doar inima lui care „auzea”
poezia?
Însetat de înþelegere, de prietenie, de comunicare,
Robert o cunoaºte în casa doamnei Henriette Voight,
soþia unui negustor din Leipzig, fiinþã plinã de graþie
ºi respect pentru artã ºi artiºti, pe tânãra de
optsprezece ani Ernestine von Fricken, un fel de
Mathilde von Wesendonk din viaþa lui Wagner…
Tandrã, prietenã desãvârºitã, înþelegãtoare, duioasã.
Împreunã cu Ernestine, Robert face lungi plimbãri
prin pãduri, ca
pentru o cãutare a
echilibrului sufletesc
dupã care tânjea,
rãvãºit de nãvalnica
atracþie pentru Clara –
Paradisul lui interzis
de chiar severul tatã
al fetei, care visa
pentru ea un viitor plin
de strãlucire ºi lux pe
care doar un partener
de viþã nobiliarã i
l-ar fi putut asigura.
Un „coate goale” ca
Robert Schumann nici
nu putea intra mãcar
în calculele
ambiþiosului pãrinte.
Confidentã ºi mare
prietenã, doamna
Henriette Voight aflã
prima de intenþia lui
Schumann de a se logodi cu Ernestine, acea tânãrã
„cu un temperament minunat, curat, copilãresc ºi
visãtor, exact cum aº dori sã fie soþia mea”… Numai
cã Ernestine va rãmâne pentru el o amintire dintr-o
varã. Mai târziu, el avea sã-i mãrturiseascã dragei
sale Clara: „Tu eºti dragostea mea dintotdeauna.
Trebuia sã aparã Ernestine ca sã înþelegi ºi tu asta”.
La rândul ei, Ernestine, suflet cu adevãrat curat ºi
nobil, a fost cea care i-a ajutat pe cei doi îndrãgostiþi
sã-ºi uneascã destinele în ciuda acerbei împotriviri a
profesorului Wiek. În amintirea acelei veri petrecute
alãturi de Ernestine, avea sã compunã Schumann
suita Carnaval, opus 9, cu titlul complet Scènes
mignons sur quatre notes pour piano – cele patru
note, la, mi bemol, do, si, corespunzând literelor
ASCH, adicã numele oraºului în care s-a nãscut
Ernestine. Delicatã plecãciune.

A

nul 1835. Schumann compune intens
Sonata pentru pian în fa diez minor, opus 11,
dedicatã Clarei, ºi Sonata în sol minor, opus
22, dedicatã Henriettei Voight, marea lui prietenã,
care avea sã se stingã de tuberculozã la numai 30
de ani, în 1839. Tot pe atunci îl întâlneºte pe Chopin,
în trecere prin Leipzig, doar spre a-i face o vizitã
Clarei, pe care o preþuia foarte mult. Plimbarea lui
Schumann alãturi de Chopin pe strãzile Leipzigului
a însemnat pentru el „nu mers, ci plutire”, cum avea
sã scrie cronicarul. Era convins de acum cã pasiunea
lui pentru Clara nu avea sã fie înfrântã de nimeni ºi
de nimic. Au urmat cinci ani de zbucium pentru ei,
datoritã încãpãþânãrii unui pãrinte neînduplecat, care
le interzisese sã se mai vadã. Cum de n-o fi înþeles
el cã iubirea se aprinde ºi mai tare cu cât opreliºtile
sunt mai dure? Clara trebuia sã aºtepte vârsta
majoratului (21 de ani) ca sã poatã scãpa de
autoritatea paternã. Ea aºtepta încrezãtoare în
puterea iubirii, tatãl n-a precupeþit niciun mijloc
de a-l discredita pe Robert, prezentându-i cu
nedisimulatã grãbire Clarei tot soiul de pretendenþi
„respectabili” a cãror singurã trãsãturã comunã
era bogãþia, unii ceva „mai copþi”, alþii „rãscopþi”.
Clara continuã sã dea concerte, Robert compune
muzicã. Îndoiala îl învinge uneori. Vor reuºi, Clara
ºi el, sã fie vreodatã împreunã? În viaþa lui apare
o frumoasã pianistã nordicã, miss Anna Robena
Laidlow, venitã nu întâmplãtor la Leipzig… L-a
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cunoscut pe compozitor, iar el, inspirat de luminoasa
ei prezenþã, avea sã compunã Dansurile Davidienilor
ºi Piese fantezii. Îi scrie adesea Clarei prin oraºele pe
unde aceasta concerta – Berlin, Hamburg, Bremen,
Hanovra etc., felicitând-o pentru marea deschidere
pe care viaþa i-o aºterne la picioare, pentru culmile la
care ea a ajuns ºi pe care el nu îndrãzneºte sã spere
cã le va atinge vreodatã. De fapt, nici nu exagera, dat
fiind cã în jurul creaþiei sale continua sã se întindã
indiferenþa editorilor, cu toate cã Liszt îl considera
genial, iar opera lui, „continuarea logicã a creaþiei
beethoveniene, schubertiene, weberiene”.

T

recuse mai bine de un an ºi jumãtate de
când nu mai avea ºtiri despre (de la) Clara
decât din presã. Dar, în 13 august 1837,
Allegemaine Muzikalische Zeitung anunþa Concert
Clara Wiek – Studii simfonice de Robert Schumann.
Era modul ei de a-i spune cã nu l-a uitat. Robert
ajunge la concert strecurându-se neºtiut printre
ascultãtori, beat de fericire sã-ºi asculte compoziþiile
interpretate de draga lui dragã. Dupã o lunã de
dese schimburi de scrisori între cei doi, Robert
se hotãrãºte sã-i adreseze (în scris) tatãlui Clarei
rugãmintea: „Binecuvântaþi-ne! Fiþi din nou prietenul
unuia dintre cei mai vechi prieteni ai dumneavoastrã
ºi, celui mai bun copil, tatãl cel mai bun”. Niciun
rãspuns. Clara împlinea optsprezece ani. Rãceala
tatãlui o îngheaþã, iubirea pentru Robert o aprinde
ºi mai tare.
Alte turnee ºi tot atâtea izbânzi: Viena, Praga.
Dar ºi succese materiale deloc de neglijat. Este
curtatã de un nobil care ar fi vrut sã punã degetelor
sale zãvoare de aur. Ea socotea cã ar cam fi
incomodat-o la cântat. Un pianist din Brema îºi visa
degetele amestecate cu ale ei pe clapele aceluiaºi
pian (cu numele de viaþã). Degetele ei, pe care
presa muzicalã a vremii le socotea „tot ce poate
fi mai delicat ºi parfumat ca romantism”.
Anul 1839. Ignorând supravegherea tatãlui, Clara
pleacã singurã la Paris. Avea 20 de ani. Schumann
era la Viena, unde intenþiona sã editeze o revistã
muzicalã. Nu obþine autorizaþie de la cenzura cezarocrãiascã. Singurul lui câºtig – un pelerinaj la cimitirul
din Währing, la mormântul lui Beethoven ºi, respectiv,
Schubert. (Astãzi rãmãºiþele pãmânteºti ale celor
doi mari muzicieni sunt depuse într-un mausoleu
la Viena.) Pe lespedea mormântului lui Beethoven,
Schumann a gãsit o peniþã. I s-a pãrut a fi un semn,
un îndemn prin care „titanul” îi comanda sã scrie…
Cu peniþa „aceea” avea sã semneze el de atunci
înainte marile sale compoziþii. Tot atunci descoperã
el la fratele lui Schubert partitura unei simfonii în do
major a acestuia, încã necunoscutã publicului. I-o
trimite la Leipzig lui Felix Mendelssohn Bartoldy, iar
acesta o va dirija în premierã la 23 martie 1839.
Schumann compune Carnavalul din Viena, în care
include acorduri din Marseillese – interzisã în
imperialele „rezervaþii”. Clara cutreierã Belgia,
Olanda, Franþa cu pianul sãu.

A

nul 1840. Cum Friedrich Wiek persista
în refuzul lui categoric de a le permite
cãsãtoria, Clara ºi Robert se adreseazã
tribunalului. Schumann primeºte diploma de Doctor
Honoris Causa a Facultãþii de Filosofie din Jena.
Avea 30 de ani. Wiek încearcã sistarea concertelor
fiicei sale, care i-ar fi asigurat independenþã
financiarã, îl calomniazã pe Robert pe toate drumurile
cu „urechi” disponibile calomniei. Robert compune
lieduri pe versuri de Goethe, Schiller, Heine, Lenau,
Camisso, Kleist, ca tot atâtea bijuterii muzicale din
care rãzbate marea lui pasiune pentru Clara, dar ºi
setea de autodepãºire. Liszt îi apreciazã fãrã rezerve
pe cei doi, declarând chiar: „Clara ºi Robert se înscriu
în legendele artei”, pianul pare neîncãpãtor pentru
a tãlmãci atâta iubire, atâta geniu.
Între timp, tribunalul a deliberat: Clara ºi Robert
îºi puteau decide singuri soarta.
ªi-a fost 12 septembrie 1840. Clara Wiek devine
Clara Schumann. Darul de nuntã pe care fericitul
mire îl oferã alesei sale – Myrthen (Flori de lãmâiþã),
un buchet de lieduri. ªi ciclurile Dragoste ºi viaþã
de femeie, Dragoste de poet, ilustrare a celor
mai fericiþi ani din viaþa lui.
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Arc peste timp
L

essing îi ignorã pe greci ºi-l considerã pe
Marþial drept creatorul epigramei. Acesta
a rãmas nu numai ca pãrinte al epigramei,
ci ºi unul dintre cei mai mari epigramiºti ai literaturii
universale. Principiul dupã care s-a condus în creaþia
sa a rãmas valabil pânã astãzi: Parcere personis,
dicere de vitiis (Cruþã persoanele, atacã viciile),
principiu care conferã catrenului epigramatic
generalitate, fãcând abstracþie de situaþia (persoana)
care l-a generat. Acesta constituie un paradox
aparent al operei sale, unele epigrame sunt adresate
unor persoane reale, dar acestea simbolizeazã, de
fapt, categoriile cu aceleaºi caracteristici (întâlnite
ºi astãzi): Lui Theodorus – Te miri de ce, deºi m-ai
tot rugat,/ Volumele ce-am scris nu þi le-am dat?/
Temutu-m-am cã vei gãsi cu cale/ Sã mi le dai
în schimb pe ale tale. O dovadã-n plus a acestei
generalizãri o constituie faptul cã, deºi în catren
îl numeºte pe „andrisant”, titlul este neutru: Unui
plagiator – Poemul ãsta, Fidentine,/ Îl recunosc,
e scris de mine,/ Dar îl citeºti atât de rãu/ C-a
început sã fie-al tãu. (Trad. de Tudor Mãinescu)
Deºi la începutul erei noastre, Ausonius
Magnus, despre care am amintit, a scris aºa-zisele
epigrame în care-ºi caracterizeazã profesorii ºi
concitadinii, e greu sã vorbim despre o continuitate
a acestei specii în Evul Mediu. Totuºi, Venace
Fortunat (aprox. 520–aprox. 600), episcop de
Poitiers, poate fi considerat continuator al lui
Ausonius. Nãscut în Italia (la Veneþia), a scris
epigrame cu întorsãturi ingenioase.

L

a cãrturarii bisericeºti se împleteºte sacrul
cu profanul, literatura zbãtându-se sã se
desprindã de religie. Pe de altã parte, fabula
esopicã, enigmele, compoziþiile literare asemãnãtoare sunt confundate cu epigrama. Dificultatea
specialiºtilor care se ocupã de Evul Mediu de
a selecta supraabundenta ºi confuza producþie
epigramaticã anticã poate fi atestatã, de exemplu,
de faptul cã i-a fost atribuitã Sfântului Paul (poate
Paolino, episcop de Bésiers) o poemã de 100
de hexametri, care a fost denumitã EPIGRAMA,
cuprinzând un dialog satiric împotriva obiceiurilor
galo-romane (începutul secolului V).
În aceastã lungã perioadã de timp, în care
epigrama cunoaºte un hiat, au circulat, totuºi,
antologiile greceºti, cele mai cunoscute fiind cea
din secolul X – Antologia lui Constantin Cephalas
– ºi cea din secolul XIV, a lui Maxim Planudos.
Creºtinismul occidental respinge producþiile
umoristice ºi satirice, aruncând anatema asupra
rãului, care conþine scânteia lucifericã ºi care
micºoreazã frica faþã de Diavol, îndepãrtându-l pe
om de Dumnezeu. Atmosfera spiritualã din mediile
intelectuale de tradiþie, adãpostite în mãnãstiri,

e redatã veridic de Umberto Eco în romanul Numele
trandafirului: „Râsul este slãbiciune, putreziciunea,
lipsa de gust a cãrnii noastre. /…/ Râsul îl elibereazã
pe mocofan de frica de Diavol; râsul îl îndepãrteazã,
pentru câteva clipe, pe omul simplu, de spaimã, al
cãrei nume adevãrat este frica de Dumnezeu, /…/
omului simplu, care râde, în clipa aceea nu-i mai
pasã cã va muri.” (Umberto Eco, Numele
trandafirului, Ed. Hyperion, Chiºinãu, 1992, p. 446)
Odatã cu Renaºterea, pregãtitã de timpuriu de
Dante (1265-1321), reapare ºi epigrama, întâi în
latinã, apoi în limbile popoarelor europene care-ºi
afirmã individualitatea. Fãcând abstracþie de
novelline-le în prozã, de vibrantele fraze satirice
din Dante, din Petrarca (1304+–1374), din Boccaccio,
sau de înþepãtoarele
glume rimate ale lui Pietro
Bembo (1470–1547),
putem afirma cã primii
care scriu epigrame
în italianã sunt Maffeo
Vegio, Francesco Filelfo

ºi Campano, la care
aceastã creaþie devine un
semn de distincþie. Angelo
Poliziano (1454–1494),
bun cunoscãtor al grecilor
ºi al latinilor, ºi Luigi Alamanni (1495–1554) sunt
cei care deschid drumul epigramei europene.

A

lãturi de Franþa, Spania a fost vechea þarã
a epigramei. A renãscut tradiþia lui Marþial,
care se nãscuse pe pãmântul Spaniei de
azi ºi care, dupã ce-ºi petrecuse la Roma aproximativ
35 de ani, se întorsese sã-ºi consume sfârºitul vieþii
în „patrie”. Toþi marii poeþi ai epocii de aur (el siglo
de oro), care a durat mai bine de un veac ºi jumãtate
(de la 1500 la 1681 – moartea lui Calderón de la
Barca), au scris epigrame: Lope de Vega y Carpio
(1562–1635), Tirso de Molina (1571–1648), Gutierre
de Cetina (1520–1557) ºi, mai târziu, Luis de
Góngora y Argote (1561–1627), Juan Tassis, conte
de Villamediana (m. 1622), celebru datoritã dragostei
lui pentru regina Isabela, soþia lui Filip IV, care i-a

A

veau sã vinã ani de muncã asiduã ºi iubire din belºug. Dar nici marile
încercãri nu-i ocolesc. Clara s-a îngrijit ca Robert sã aibã întreaga
liniºte care sã-i îngãduie condiþii optime de creaþie.
Primul copil (din cei opt pe care i-au avut împreunã) li se naºte la 1 septembrie
1841. Epuizat de febra creaþiei, Robert manifesta tulburãri din ce în ce mai
accentuate.
În iarna 1853-1854, ei au fost pentru ultima oarã împreunã pe un podium
de concerte. Începuserã în Rusia, la Petrograd ºi la Moscova, ca sã încheie
printr-un adevãrat triumf în Olanda. „Niciodatã Clara n-a cântat mai minunat
ca atunci”, declarau într-un glas criticii.
Întorºi în þarã, Robert avea sã fie internat la spitalul de boli nervoase
de la Endenich.
Cu puþin timp înainte de alienarea lui Robert, în casa lor avea sã poposeascã
un tânãr din Hamburg, „frumos ca un vultur coborât din Alpi, maiestos ºi straniu”,
despre care Schumann scria unui prieten cã „este dotat cu un talent ºi un geniu
atât de mari încât îi întrece pe toþi ceilalþi tineri compozitori”. Numele lui era
Johannes Brahms (1833-1897). Avea 20 de ani. Acestuia avea sã-i dedice
Schumann ultimul articol semnat de el în revista muzicalã Neue Zeitschrift für
Musik, aºa cum, cu douãzeci de ani mai înainte i-l dedicase pe cel dintâi lui
Chopin. „Brahms este un ales”, îºi încheie Schumann articolul. Nu greºea deloc.
Boala lui Robert se agrava cu fiecare zi. Avea halucinaþii auditive. Numai
muzica tãcuse. Medicii se declarã neputincioºi. Peste mintea lui altãdatã
luminoasã coboarã noaptea. Clarei i se recomandã sã nu-l mai viziteze. Brahms
se oferã sã rãmânã lângã bolnav. Acesta încearcã sã vorbeascã, dar sunetele
nu devin cuvinte, încearcã sã cânte la pian (îi aduseserã un pian la spital), dar
degetele lui se rostogolesc peste clape ca bulgãri de haos. Cu un mare efort,
reuºeºte uneori sã îngâne o singurã silabã: ”Cla…” – prima jumãtate a numelui
ei, care nici el nu mai putea rãmâne întreg de atâta sfâºiere. El nu-ºi mai aduce

20

La curtea epigramei

Anul V

Elis RÂPEANU
ºi întins o cursã ºi l-a omorât,
Miguel de Cervantes y
Saavedra (1547–1616), „el
Manco (ciungul) de Lepanto”,
Francisco de Quevedo y
Villegas (1580–1644). ªi
pictorul Francisco Pacheco
(1564–1654), maestrul ºi chiar
socrul marelui Velázquez, ºi-a
încercat pana în versul picant, în care se ridicã de
la faptul divers la generalizare. Iatã-l, referindu-se
la un pictor care a zugrãvit un cocoº ºi care, vãzând
altul viu ºi negãsind nicio asemãnare cu cel pictat,
îl sacrificã: Un pictor cunoscut, cu simþ juridic,/
Cu un topor, fãcu rapid dreptate:/ Cocoºul, cel cu
pene-adevãrate,/ Plãti cu capul cã fu prea veridic.
Literatura spaniolã cunoaºte, în epoca urmãtoare,
o întreagã galerie de epigramiºti. José Iglesias de
la Casa (1748–1791), ale cãrui poezii, de dragoste
sau satirice, au fost interzise în 1802, definea astfel
epigrama:
A la abeja semajante,
Para que cause placer,
El epigrama ha de ser
Pequeno, fácil y punzante.
(Se-asemãnã cu o albinã –
Sã iºte o plãcere mare,
O epigramã foarte finã
E scurtã ºi înþepãtoare. – trad. Elis R.)

P

redominã concepþia cã, în poezie,
elementul epigramatic este însuºi paradoxul logic. În secolul luminilor, majoritatea
poeþilor, adevãraþi erudiþi ºi gânditori politici, care
împãrtãºeau ideile lui Voltaire ºi ale celorlalþi
enciclopediºti, au creat satira epigramaticã spaniolã,
orientatã împotriva Bisericii Catolice ºi a monarhiei
catolice, împotriva viciilor. Epigramiºtii atribuiau
genului o mare varietate, epigrama cãpãtând diverse
forme, dar, indiferent de acestea, legea de bazã
a acestei specii literare rãmâne nestrãmutatã:
preambulul (introducerea în temã) provoacã
aºteptarea, încheiatã de rezolvare, adicã de poantã.
Atât sensul, cât ºi stilul concurã la realizarea poantei.
Mai târziu, poanta satiricã pãtrunde ºi în sonet.
Manuel del Palacio (1832–1906) scrie sonete
umoristice. Unul dintre ele poate fi socotit o parodiere
a dialogului între muzã ºi poet. Stilul bombastic
atrage atenþia asupra misterioasei apariþii a
„împãrãtesei visurilor” care i-a venit în ospeþie ºi „a
cãzut pe pãmânt mai strãlucitoare decât meteorul”,
„cu zâmbetul luminos ca luna lui aprilie”. Cele douã
versuri de încheiere conþin rãspunsul aºa-zisei muze:
Señore, sunt spãlãtoreasa ºi-am venit
Ca sã-mi plãtiþi pentru cãmãºile spãlate.

acum aminte de chipul dragei lui. Cu intermitenþe, memoria pare sã-i revinã,
aducându-i înapoi icoana aceea unicã din viaþa lui scurtã ºi zbuciumatã, dar
ºi atât de plinã de dragoste. În acele scurte momente de semiluciditate, încearcã
sã compunã. Zadarnic. Se va stinge din viaþã doi ani mai târziu, la 29 iunie 1856.
Avea 46 de ani… I-a însoþit ultima suflare plânsul înãbuºit al lui Brahms.
Clara continuã sã promoveze cu asiduitate lucrãrile componistice ale marelui
dispãrut, reuºind sã asigure existenþa numeroasei sale familii.

C

ât va trãi ea, Brahms îi va rãmâne alãturi, sprijin de nãdejde. Când
ea trebuia sã plece în turneu, de copii se îngrijea el. Când ea revine,
studiazã împreunã compoziþia, creeazã, mereu atent sã-i aline suferinþa.
Cã a iubit-o? Sigur! ªtiþi voi ceva mai frumos? (Când un muzician i-a fãcut
observaþia lui Brahms cã anumite motive din creaþia sa amintesc cam prea mult
de Beethoven, acesta, cu un zâmbet cald a admis fericit: „Aºa este, dar eu n-am
gãsit ceva mai frumos. ªtiþi voi ceva mai frumos?”) Pentru tânãrul de 20 de ani,
„frumos ca un vultur coborât din Alpi”, Clara, la cei 37 de ani ai ei, mamã a opt
copii, pianistã de geniu, era tot ce putea fi mai frumos pe lume. Avea sã se
stingã din viaþã în 1896, la 77 de ani, Un an mai târziu de la moartea ei,
Johanes Brahms pleca s-o întâlneascã. Avea 64 de ani. Fãrã Clara, viaþa
lui nu va mai prezenta niciun interes. Îi va fi rãspuns sufletul ei în cei 40 de ani
cât au slujit împreunã în regatul muzicii? Doar ei doi o ºtiu. Noi o bãnuim doar.
Despre Clara Schumann, marea pianistã, nu se poate spune decât cã a fost
întrecutã de femeia Clara Schumann prin imensa iubire pe care a inspirat-o
în sufletul a doi mari compozitori fãrã a cãror creaþie zestrea de armonie a lumii
ar fi rãmas infinit mai sãracã.
Numele ei a reprezentat pentru ei Lumina, Limpezimea, Claritatea, Iubirea.
O fi puþin?
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La pas prin satul global

Popas în China

Ion PÃTRAªCU

O

pera tradiþionalã.

Prima datã am
luat cunoºtinþã cu opera Peking (pekinezã
îi spuneam noi atunci) prin deceniul al
ºaptelea din secolul trecut, când slujeam ca diplomat
în China. Atunci, tocmai se desfãºura Revoluþia
Culturalã, care reuºise sã bulverseze toatã þara.
În teatrele ºi cinematografele care mai rãmãseserã
deschise, precum ºi la unele emisiuni televizate, erau
prezentate numai creaþii de moment, sau de serviciu,
care nu aveau prea mare legãturã cu lucrãrile clasice.
Opera tradiþionalã era condamnatã ca feudalã,
burghezã, fiind înlocuitã cu opt opere revoluþionare
model. Îmi amintesc de titluri de genul Fata cu pãrul
cãrunt, Detaºamentul roºu de femei. Stufãriºul în
flãcãri sau Legenda lanternei roºii, impusã pe scenã
de Jiang Qing, soþia lui Mao Tzedong. Abia în luna
august 2013, cu prilejul unei vizite turistice în China,
am avut ocazia sã vizionez spectacole veritabile de
operã tradiþionalã: opera Peking, la Beijing, operã
tradiþionalã din dinastia Tang, la Xian, ºi demonstraþii
de arte marþiale, Kung Fu, la Louyang.
În mod normal, acest capitol ar fi trebuit sã se
numeascã artã dramaticã, pentru cã ea aºa apare
uneori în istoria literaturii chineze, însã, din cauza
metamorfozelor intervenite în decursul mileniilor,
acest gen literar se transformã într-o veritabilã operã,
întrucât are scenariu în versuri ºi pãrþi cântate, iar
orchestra este la fel de importantã ca ºi actorii. Este
o artã complexã, rezultat al simbiozei dintre literaturã,
dans, cântec ºi arte marþiale, într-o îmbinare
mãiastrã, fãrã egal în lume.
Aceste pãrþi componente s-au dezvoltat ºi ca arte
independente, având ºi ele rãdãcini puternice în
filosofia ºi tradiþiile chinezeºti. La începuturi, muzica
era solemnã ºi mãreaþã, fiind legatã de ritualurile
religioase, când se aduceau ofrande sau se fãceau
sacrificii umane, dedicate zeilor supremi. Marele
filosof Confucius, care era talentat la toate cele
ºapte arte, considera cã muzica este o cale idealã în
educarea elevilor, pentru cã îi ajutã sã-ºi stãpâneascã
temperamentul ºi sã-ºi dezvolte personalitatea.
Pentru educaþia fetelor, muzica era la fel de
importantã ca ºi activitãþile de cusut ºi brodat. Primul
instrument de suflat, vechi de ºase mii de ani, uluia
prin capacitatea lui de a produce ºase sunete, pe
diferite frecvenþe, corespunzãtoare notelor muzicale
do, re, mi, fa, sol, la. Dansul, cunoscut încã din
neolitic, avea ºi el un rol major în ritualurile religioase
din dinastia Shang (1766-1046 î.Hr.). Prima imagine
apare pictatã pe un vas de ceramicã, sub forma unui
cerc de dansatori. Artele marþiale primitive, care apar
prin mileniul II î.Hr. ca tehnici de luptã, se combinã
ulterior cu principiile taoiste despre corp ºi spirit,
având la bazã conceptul fundamental al armoniei
dintre Yin ºi Yang. Aceasta presupunea un echilibru
perfect între minte ºi miºcarea membrelor, în
combinaþie cu controlul respiraþiei ºi al circuitului
bioenergetic. Miºcãrile au fost preluate de medicul
Hua Tuo din comportamentul unor animale, precum
tigrul, ursul, cerbul, maimuþa, ºopârla, ºarpele,
calul ºi altele. La un moment dat, artele marþiale
se transformã într-un program naþional de pregãtire
fizicã ºi de îmbunãtãþire a stãrii de sãnãtate.

L

a primele sale manifestãri, Opera tradiþionalã
chinezã a fost cunoscutã, printre altele, ºi
sub numele de Kunqu, cu numeroasele sale
variante pe întinsul þãrii, determinate atât de tradiþiile
ºi dialectele locale, cât ºi de obiceiurile de la curþile
imperiale. Valoarea acestei forme de artã este
incontestabilã atâta timp cât ºi UNESCO a declarat-o
moºtenire intangibilã a umanitãþii. Opera Kunqu s-a
remarcat de la bun început prin varietatea temelor
abordate: istoria este pe primul plan; dragostea cu
meandrele ei, dar cu un final fericit; natura cu tot
ce are ea mai frumos. Fãrã a intra în conþinutul
unor opere Kunqu, simpla lor denumire degajã multã
gingãºie ºi romantism: Spãlatul voalului de mãtase,

Legenda unei sãbii, Roba brodatã, Legenda
spadasinului, Acul de pãr din jad, Pavilionul bujorului,
Palatul eternitãþii etc.
Anul trecut, la Xian, am vizionat una dintre cele
mai reprezentative opere din timpul dinastiei Tang,
care se numeºte La cules de curmale. O adevãratã
sãrbãtoare a muzicii ºi dansului. Muzica aparþine
împãratului Xuan Zong care era ºi un poet cunoscut.
Inspiraþia venea dintr-un vis al sãu: se fãcea cã se
aflã într-o þarã a minunilor, unde tinere fete dansau
în costume rozalii. Dansul pentru aceastã operã
a fost pregãtit de concubina favoritã a împãratului.

Marele Teatru Naþional din Beijing

Deci, artiºti amândoi! Sunt de neuitat acele scene
idilice superbe, în care muzica tobelor, þimbalelor
ºi gongurilor redã jocul, gâlceava ºi bârfele raþelor,
iar, nu departe de ele, lupul
flãmând, coborând din munþi,
îºi ascuþea dinþii pentru prada
ce-l aºtepta într-o poieniþã.
Grandoarea spectacolelor
de operã din dinastia Tang
este ilustratã ºi de povestea
unui împãrat care reuºea sã
mobilizeze peste 10.000 de
dansatori ºi cântãreþi la un
spectacol de curte, în care
apãrea ºi el în rol de solist
sau dirijor. Din acea epocã,
ar trebui amintitã ºi opera
Pavilionul bujorului, o pledoarie
pentru libertatea individualã,
devenitã capodoperã a genului
de operã Kunqu. Autorul
acestei opere, Xian Zu, era cu 14 ani mai în vârstã
decât Shakespeare, care, tot pe atunci, aducea
ºi el Visul unei nopþi de varã. Soarta a fãcut ca
cei doi sã porneascã spre alte tãrâmuri în aceeaºi zi.

O

pera de palat prolifereazã în dinastia Ming,
când era de bonton ca prim-ministrul,
miniºtri, membri ai familiei imperiale ºi alte
notabilitãþi sã aibã trupe particulare. În dinastia Ming
ºi cea urmãtoare, Qing, se produce fuziunea dintre
cultura de palat, opera tradiþionalã ºi arta literaþilor.
Printre noile creaþii erau, obligatoriu, ºi povestiri
despre sãrbãtorile tradiþionale, unele ajungând pânã
la 200 de acte, care erau jucate în zece zile. Acesta
este momentul când opera Kunqu devine artã oficialã
de curte. Spectacolele elegante, vaste ºi opulente
ofereau imaginea unei puteri imperiale fãrã egal.
Parþial, doar, statutul artistic al Kunqu era similar
cu cel al operei europene. Aparent, însã, întrucât în
vest nu întâlneai fierari sau precupeþi interpretând arii
din Nunta lui Figaro sau Traviata. În China, în schimb,
prin dinastiile Ming ºi Qing, oricine, de la mãcelar la
fermier, indiferent de nivelul de educaþie, putea cânta,
fãrã note, arii din operele Kunqu. Sã ne imaginãm,
deci, o serbare popularã dintr-un important centru
urban din sud-estul Chinei, precum Suzhou, când
toatã populaþia se îndrepta spre muntele Huqiu,
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pentru a interpreta, în colectiv, arii din îndrãgitele
opere Kunqu. Aceasta se întâmpla doar într-o noapte
cu lunã plinã. Apariþia acesteia era salutatã prin
sunete de þimbal. Apoi veneau grupuri de interpreþi,
acompaniaþi de instrumente de coarde ºi suflat. Dupã
ei apar soliºtii, care se succed pânã la miezul nopþii.
În acel moment, nici mãcar þânþarii nu se încumetau
sã perturbe liniºtea. Doar un cântãreþ solitar se cãþãra
pe un pinten de munte, de unde îºi revãrsa vocea
lui blândã ºi catifelatã, ca un fir de mãtase.
Prin cele peste 360 de stiluri la nivelul întregii
þãri, opera tradiþionalã este consideratã un adevãrat
tezaur dramatic. La varietatea temelor, enunþatã
mai sus, sã mai adãugãm ºi: dansul leului, dansul
culesului ceaiului, dansul florilor, dansul cu bãtaia
tobelor, dansul gongului puternic. Apãrutã în veacul
al XIV-lea, opera Kunqu dominã scena dramaticã
chinezã în urmãtoarele trei secole. ªi astãzi are trupe
de profesioniºti în ºapte centre majore din China.
Opera Kunqu poate pãrea o versiune idealizatã a
realitãþilor din acele timpuri îndepãrtate, însã ea
întruchipeazã magia ºi frumuseþea civilizaþiei antice
chineze. De aceea, nu este de mirare cã, prin anii
'80, Ministerul Culturii din China a lansat Planul în
patru puncte, vizând pãstrarea, continuarea,
dezvoltarea ºi promovarea operei Kunqu,
cu scopul de a o readuce la vechea ei glorie.

O

pera Peking, pe care o întâlnim ºi

sub numele de opera Beijing sau, simplu,
opera chinezã, apare la sfârºit de secol
XVIII ºi se impune în cel urmãtor, la curtea împãraþilor
dinastiei Qing. Astãzi, acest gen de artã este sufletul
culturii naþionale. Practic, ea este o
sintezã a tot ceea ce se crease anterior
în acest domeniu. Ca ºi opera Kunqu,
de care am vorbit mai sus, opera
Peking este apogeul unei arte scenice
care îmbinã armonios cântecul, muzica,
naraþiunea, dansul, pantomima ºi artele
marþiale. Datoritã complexitãþii acestui
gen de artã, pregãtirea artiºtilor începe
de la vârste foarte fragede ºi dureazã
minimum ºapte ani. Artiºtii sunt pregãtiþi
pentru roluri anume, precum: Sheng –
rol masculin principal; Dan – orice rol
feminin; Jing – rol masculin cu mascã
facialã; Chou – rol masculin de clovn.
Opera Peking nu-ºi propune
sã copieze realitatea, pentru cã ea
este sugestivã ºi nu imitativã. Este
o artã puternic abstractizatã, expresie a unui sistem
integrat de simboluri, pe care se bazeazã tehnica
interpretativã ºi arta scenicã. Deci, simbolurile sunt
cele care dominã principiile estetice generale. De
exemplu, aici ne întâlnim cu noþiunea de rotunjime,
ceea ce înseamnã cã miºcãrile artiºtilor trebuie sã
evite unghiurile ascuþite sau liniile drepte; ei privesc
în cerc ºi de jos în sus; ei miºcã mâinile în arc, de
la stânga la dreapta etc. Recuzita este portabilã,
prezentând spectatorului doar simboluri: biciul pentru
cal, vâsla pentru barcã, roata pentru cãruþã, masa
sau scaunul pot reprezenta un munte sau un zid ºi
aºa mai departe. În contextul acestei simbolistici,
Dansul cu mâneci lungi poate pãrea unui neiniþiat
o simplã paradã de modã, neînþelegând cã miile de
miºcãri ale artistelor exprimã emoþii ºi sentimente
umane. Apoi, Dansul clasic cu mãºti s-a impus în arta
clasicã chinezã ca urmare a unei frumoase legende,
care ar putea suna astfel: a fost odatã un general ºi
rege, pe numele de Gao Su, dotat de Creator cu o
înfãþiºare plãcutã, aproape femininã, de care nu se
speria nimeni pe câmpul de luptã. De aceea, el a
decis sã-ºi confecþioneze o mascã din lemn de cireº,
cu care sã înspãimânte duºmanii. Aºa apare primul
dans clasic cu mãºti, intitulat Regele din Lanling
comandã asaltul.
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Nevoia de patrie

M

-a
am întrebat de multe ori cum reuºesc
cei care pleacã peste hotare, în cãutarea
unui bine presupus, sã-ºi învingã „dorul
de acasã”, înþelegând prin acasã grãdiniþa de flori
cu nalbe înalte, tufe de tarhon ºi jaleº, cireºul
de mai, cântecul mierlelor în dimineþile de aprilie,
dulceaþa de cireºe amare, clãtitele cu viºine, mama,
tata, fraþii, surorile, mormântul bunicilor în faþa crucii
cãrora se închinau cu evlavie, cum reuºesc sã poarte
dorul acesta zi de zi în suflet ºi sã trãiascã totuºi
acolo, departe, fericiþi.
O sã-mi spuneþi cã nu toþi emigranþii suferã
de acest dor, cã el se atenueazã odatã cu trecerea
timpului ºi poate cã dispare cu desãvârºire,
rãmânând numai nostalgia dupã anii copilãriei
ºi ai adolescenþei.
Rãspunsul ni-l dã o comunitate de români din
Brisbane, Australia, care a hotãrât în iunie 1984
sã-ºi construiascã o bisericã ortodoxã.
Am fost la slujba religioasã din ziua de Crãciun
a anului 2012, invitatã de familia unui inginer
constructor, plecat din þarã în 1990, imediat dupã
terminarea facultãþii. I-am cunoscut pe enoriaºi, am
mâncat alãturi de ei din bucatele aduse de acasã ºi
aranjate festiv pe masa din pergolã pentru petrecerea
comunã. Medici, ingineri, profesori, finanþiºti, simpli
muncitori, vârstnici, tineri cãsãtoriþi, copii, cu toþii
m-au înconjurat cu bucurie, cu prietenie, m-au
întrebat despre acasã ºi mi-au povestit
cu entuziasm istoria bisericii lor.
Începutul a fost greu. Vârstnicii îºi amintesc
de rãbdarea ºi perseverenþa de care au trebuit
sã dea dovadã pentru a învinge nepãsarea Patriarhiei
Române de la Bucureºti, sau a filialei ei din Brisbane.
De numãrul mare de documente pe care au trebuit
sã le trimitã Guvernului australian pentru obþinerea
recunoaºterii unei parohii române la Brisbane.
Demersurile începute în 1984 se încheie abia în
1989, când se aprobã înfiinþarea parohiei. La început,
serviciul religios se desfãºura într-o salã închiriatã
la ªcoala Primarã din West–End. Era situatã mai
la periferia oraºului, iar medicul stomatolog Ioan
Constantinescu (fiul unui preot din Ardeal), atunci
numai diacon, împreunã cu familia lui, veneau pe
jos trei kilometri, aducând pe bicicletã geamantanul
cu „biserica ambulantã”: veºminte, icoane, candele,
cãdelniþa, vin, tãmâie, sfeºnice, lumânãri, cãrþi de
cult, multe împrumutate de la Biserica Greacã din
Ross. Era greu pentru toþi, dar nu s-a plâns nimeni,
ba chiar încet-încet numãrul enoriaºilor a crescut,
datoritã încrederii în diaconul–preot care le insufla

credinþã, curaj, perseverenþã întru izbândã.
Ei veneau aici pentru a se întâlni cu românii din
alte zone, pentru a-ºi povesti bucuriile ºi greutãþile,
veneau aici pentru a se bucura împreunã de
libertatea pe care o aflau în graiul românesc.

U

rmeazã apoi câteva împliniri care le-au dat
curaj. La 1 ianuarie 1989 are loc hirotonirea
ca preot a diaconului Ioan Constantinescu,
în Biserica Sârbã din Ross. În curând se primeºte din
România Decizia Parohialã a Preafericitului Teoctist,
de numire a preotului Ioan Constantinescu în postul
de preot paroh la Parohia „Sfântul Dimitrie”
din Brisbane.

a cumpãra materiale de
construcþie. Cu o notã de umor,
se povestea despre africanul
care, cãsãtorit cu o româncã,
trecuse la religia ortodoxã ºi,
pentru cã lucra pe o basculantã
la demolãri, ori de câte ori
gãsea materiale bune pentru
construcþia lor, le aducea la bisericã. Preotul mi-a
povestit ºi de impasul în care s-au gãsit atunci când
a trebuit sã realizeze pictura bisericii. Suma cerutã de
pictorii autorizaþi era imensã. Atunci, cineva a propus,
mai în glumã, mai în serios, sã apeleze la „pictorii
strãzii”. ªi au apelat la Grupul graffiti „Phantos”,
angajat la Primãrie pentru a picta spaþiile albe de
pe panourile care înconjurau ºantierele de construcþii.
Ei au acceptat cu entuziasm, au venit ºi au pictat
gratuit, din septembrie 2008 pânã în decembrie
2009. ªi, drept sã vã spun, deºi pictorii n-au urmat
canoanele bizantine pentru redarea scenelor biblice,
sfinþii lor sunt totuºi maiestuoºi, sunt vii, sunt frumoºi,
umani, blânzi.

Î

Biserica din Brisbane

Punând ban lângã ban, în iulie 1993 au reuºit
sã cumpere Biserica „Sfântul Andrei” de la Biserica
Anglicanã din Brisbane. Bucuria era mare. Aveau
acum lãcaºul lor, aveau preotul lor, comunitatea
creºtea.
Biserica nou cumpãratã era, însã, veche ºi de-a
lungul timpului acoperiºul s-a deteriorat, a început
sã plouã prin el, pereþii plini de igrasie au început sã
se cojeascã, în consecinþã, „comisia guvernamentalã”
a închis-o, declarând-o „un pericol pentru sãnãtate”.
Dar preotul ºi enoriaºii lui n-au cedat. Prin
hotãrârea lor, dar ºi la îndemnul Preafericitului
Teoctist, biserica a fost demolatã ºi reziditã din
temelie în timp de doi ani, prin forþe proprii. Ei înºiºi,
alãturi de preot, au sãpat ºanþuri, au turnat beton,
au ridicat scheletul de lemn, au zidit, au acoperit,
au ridicat cupola ºi catapeteasma. Grupuri–grupuri
veneau dupã terminarea serviciului ºi lucrau pânã
noaptea târziu. Toþi îl lãudau pe preotul care-ºi
cheltuia banii de la cabinetul medical pentru

(Urmare de la pag. 11)

N

u este lipsit de interes sã ne întrebãm ce l-a determinat pe G. Ibrãileanu
sã tragã aceastã concluzie, de vreme ce, în alte împrejurãri, îi contestã
în egalã mãsurã aportul la înnoirea limbii române ºi „antistrãinismul”
„stricãtor de limbã poporanã”. Iatã cum îºi justificã în lucrarea Spiritul critic în
cultura româneascã pesimismul faþã de Eminescu, cel tributar unui presupus
„fetiºism exclusivist”: „Eminescu a învins, (…) a realizat imposibilul” ºi „Eminescu
a fost destul de bogat pentru toate, (…) a fost un organism complet”. ªi pentru
a fi cât mai convingãtor, explicã: „A avut totul, toatã gama senzaþiilor, imaginaþia
completã, inteligenþa înaltã. El a concentrat în sine vârstele omenirii ºi vârstele
omului.”
Într-un articol – Poezia nouã – publicat în Viaþa româneascã, Ibrãileanu
constatã fãrã regret cã Eminescu, „poetul vremii sale”, a devenit „un poet atât
de naþional ºi atât de universal în acelaºi timp”. Aºadar, criticul îl asimileazã

T

ot la simboluri se încadreazã ºi costumaþia actorilor. Ea defineºte
personajele: generalul are o pãlãrie cu pene lungi de fazan; persoanele
îmbrãcate în negru erau considerate invizibile; roba aurie a dragonului
era purtatã la ceremonii de împãrat ºi familia sa; miniºtrii ºi alþi funcþionari
superiori ai imperiului purtau robe purpurii. Mai era ºi o robã neagrã, cea
a cãrturarilor. Apoi, robele preoþilor taoiºti erau brodate cu cele opt trigrame
ale filosofiei clasice: Cerul, Pãmântul, Muntele, Lacul, Vântul, Fulgerul, Apa
ºi Focul. Machiajul facial mai este numit ºi pictura inimilor, pentru cã el prezintã
personajele ºi personalitatea lor, distinge binele de rãu ºi frumosul de urât.
Culoarea este cea care sugereazã caracterele: roºul – oameni bravi, drepþi,
înþelepþi ºi loiali; albul – oameni rãi, trãdãtori (este ºi culoarea doliului);
negrul – oameni oneºti, drepþi; galbenul – oameni violenþi, tirani.
Opera Peking nu s-a îndepãrtat prea mult de stãmoaºa sa Kunqu. Cu unele
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n ziua de Crãciun a anului 2009 a avut loc
inaugurarea noii biserici creºtine ortodoxe,
a cãrei comunitate întruneºte astãzi 50 de
familii. Au reuºit chiar sã obþinã ºi un colþiºor
al românilor în Cimitirul Eagleby–Bunleigh.
Astfel, The Romanian Orthodox Church „Sfântul
Dimitrie” i-a ajutat pe românii din Brisbane–Australia
sã pãstreze legãtura cu datinile, tradiþiile ºi limba
românã. I-a ajutat sã-ºi recreeze atmosfera de acasã,
le-a redat mândria de a aparþine unei naþii. Adunaþi în
sânul bisericii, ºi-au regãsit demnitatea ºi identitatea
naþionalã. Biserica a devenit acasã. O micã Românie.
Aici se cãsãtoresc, îºi boteazã copiii, îºi petrec
împreunã în spirit românesc marile sãrbãtori
religioase. Aici trec dincolo, purtând în mânã
ortul românesc cu care sã plãteascã dãrile
cerului pentru a fi din nou alãturi de ai lor.
Redau în încheiere o scrisoare adresatã preotului
Ioan Constantinescu:
De-a lungul a 25 de ani, aþi fost alãturi de mine
ºi de familia mea la bune ºi la mai puþin bune.
Vã mulþumesc din suflet pentru rugãciunile fãcute
la cãpãtâiul tatãlui meu, pe patul de moarte, pentru
cã mi-aþi cununat copiii ºi mi-aþi botezat nepoþii,
pentru cã ne-am rugat împreunã la înmormântarea
fratelui meu. Vã mulþumesc ºi vã apreciez împreunã
cu toatã familia mea. Mãriuþa ºi familia.

pe Eminescu culturii europene, fiind convins cã „uniformitatea Europei” ar atrage
dupã sine ºi specificul naþional, cel atât de profund ºi treaz la „gânditorul” „care
a avut o concepþie asupra împrejurãrilor vremii în care a trãit”. Excursul sãu
continuã în acelaºi ton: „Eminescu al nostru n-ar avea acum un rang inferior
emulilor sãi din Europa”.
În Prefaþa la ediþia Mihai Eminescu – Poezii (Ed. Naþionalã, Bucureºti),
G. Ibrãileanu reþine: „Eminescu este unul dintre exemplarele cele mai splendide
pe care le-a produs umanitatea. Avem convingerea nestrãmutatã cã dacã mai
trãia, sãnãtos, încã douãzeci de ani, el ar fi fost considerat, fãrã putinþã de
contestare, ca unul din cei mai mari creatori de poezie din întreaga literaturã
a lumii. (…) Dar Eminescu nu este numai un poet de geniu. Este ceva mai mult.
El este cel dintâi care a dat un stil sufletului românesc ºi cel dintâi român în care
s-a fãcut fuziunea cea mai serioasã – fuziunea normalã – a sufletului daco-roman
cu cultura occidentalã.” (Va urma)
cizelãri ale limbajului artistic, noua formã dramaticã pãstreazã atât teme, cât
ºi cântece din vechiul repertoriu, cu care dominã astãzi scenele chinezeºti
ºi uimeºte lumea.
În luna iunie 2007, a fost dat în funcþiune Marele Teatru Naþional din Beijing,
o minune a arhitecturii secolului al XXI-lea, edificiu proiectat de francezul Paul
Andreu. Sub o cupolã giganticã din titan ºi sticlã se aflã adãpostite trei instituþii
independente: Sala de operã, cu 2.416 locuri, Sala de Concerte, cu 2.017 locuri,
ºi Sala de Teatru, cu 1.040 de locuri. Marele Teatru Naþional din Beijing este
amplasat în apropiere de Oraºul Interzis, în mijlocul unei lagune artificiale.
Spectatorii trebuie sã parcurgã un tunel subacvatic, de 80 de metri, pentru
a ajunge la spectacolele pe care ºi le-au ales. Dupã expresia lui Paul Andreu,
Marele Teatru Naþional din Beijing este o adevãratã perlã barocã pe apã.
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Mircea OPRIÞÃ

De mirare

D

e mirare va fi pentru
unii sã afle cã un poet
de talia lui Nichita
Stãnescu, adulat în timpul
vieþii lui, imitat de mulþi confraþi
ºi, fãrã îndoialã, capabil sã
stârneascã prin noutatea liricii
sale invidii colegiale, a putut
fi interesat, fie ºi efemer, de
chestiuni SF. Pentru fixarea în concret a acestui
interes, sã-i revedem rapid fiºa biobibliograficã.
Numele sãu din acte era Hristea Nichita Stãnescu
ºi avea mama provenitã dintr-o familie nobilã
rusescã, refugiatã în România în 1917. S-a nãscut
la 31 martie 1933, în Ploieºti, murind la abia 50 de
ani, la 13 decembrie 1983, în Bucureºti. Începutã
în 1939 la Ploieºti, ºcoala primarã ºi-a continuat-o în
refugiu la Buºteni ºi Vãlenii de Munte. A urmat studii
gimnaziale ºi liceale la Ploieºti, apoi cele superioare
la Facultatea de Filologie a Universitãþii din Bucureºti,
cu licenþa în 1957. Iniþial a fost corector, apoi redactor
la Gazeta literarã, iar din 1969 a fost numit redactorºef adjunct la Luceafãrul. Între 1970-1973 ocupa
aceeaºi funcþie la România literarã. A debutat cu
versuri în revistaTribuna ºi editorial cu volumul de
poezii Sensul iubirii (1960). Alte volume de versuri:
O viziune a sentimentelor, Dreptul la timp, 11 elegii,
Oul ºi sfera, Necuvintele, fiecare excelent primit de
critica literarã. Cartea de recitire (1972) este un
volum de eseuri. A fost distins cu mai multe premii
ale Uniunii Scriitorilor, iar în 1975 i s-a acordat, la
Viena, Premiul internaþional „Herder”. Din creaþia mai
târzie, notabile sunt Epica Magna (1978) ºi culegerea
de eseuri ºi proze poetice Respirãri (1982). În
acest volum se aflã ºi lucrarea care priveºte SF-ul,
Dintr-un abecedar marþian, unde genul este mimat
cu discreþie ºi ironie, pentru originalitatea unghiului
din care poate fi privitã specia umanã, unghi
exterior ºi de cosmicã distanþare:

„I. Iatã mai jos, iubite cititorule, o paginã dintr-un
abecedar marþian, pe care am izbutit sã o traduc
din frumoasa limbã marþianã nu fãrã oarecari greutãþi,
dar ajutat, în schimb, de faptul cã ea se referã
ºi la oameni:
II. «Spre diferenþã de noi, marþienii, care suntem
unicul fel de fiinþã ce populeazã planeta noastrã, mai
multe milioane de specii de fiinþe deosebite locuiesc
pe Pãmânt. Aºa se face cã, la început, nici nu-þi poþi
da seama care dintre aceste specii este dominantã
ºi care este inferioarã. Acest fenomen se datoreazã
faptului cã nici una dintre aceste specii nu are organe
de cunoaºtere
continuã ºi totalã,
cum au marþienii.
III. S-a stabilit,
în urma unor
aprofundate
cercetãri, cã, pe
Pãmânt, omul pare
a fi fiinþa cea mai
interesantã.
Din punctul
de vedere al
organelor de
cunoaºtere, ca
ºi celelalte specii
de pe Pãmânt,
omul este o fiinþã
discontinuã.

A

tât Tudor Meiloiu, cât ºi soþia sa, Alexandra, ºi fiica Consuela practicã
artele plastice, expunând ocazional ºi împreunã, spre deliciul publicului.
Mic de staturã, cu o expresie blajinã a chipului împodobit cu o barbã
înspicatã, abordând adesea þinute excentrice, potrivite cu statutul sãu profesional,
pictorul Tudor Meiloiu este, la cei 70 de ani împliniþi, un artist realizat, dacã nu
material, cel puþin profesional. Cãldura fiinþei sale emanã din plin cãldura dãruirii.
Modelul social ºi profesional practicat de Tudor Meiloiu, ca pedagog, artist
plastic ºi activist cultural, pare astãzi atemporal. Mulþi artiºti oferã puþin ºi pretind
mult de la societate. Tudor Meiloiu este în acest sens o excepþie ce-i confirmã
destinul de excepþie conferit de ursitoarele prezente la botezul din pivniþa
negustorului Lichiardopol.
Puþine nume de pictori contemporani au intrat în conºtiinþa publicã. Motivele
sunt diverse, rezultatele comune. Oare ce face diferenþa în picturã? Anumite
detalii componistice, o gamã coloristicã proprie, un
desen expresiv, sau, din contrã, un contur repetabil.
Toate la un loc ºi fiecare în parte.
Vizitând un muzeu sau o galerie, cu greu
distingem o creaþie sau un model de altele similare,
repetate la infinit. ªi totuºi, existã artiºti – nu mulþi,
într-o lume în care artiºtii supravieþuiesc, la propriu,
tot mai greu – care se evidenþiazã ºi reuºesc sã-ºi
contureze un drum ºi un destin artistic propriu. Între
aceºtia este ºi pictorul bucureºtean Tudor Meiloiu, un
rãsfãþat al galeriilor, putem spune, dupã numãrul ºi
frecvenþa expoziþiilor personale, dar în niciun caz un

T

udor Meiloiu este un artist cu o fantezie
debordantã, creând o uluitoare lume vegetalfloralã cu (uneori) ciudate elemente de faunã
acvaticã, în compuneri puse ºi suprapuse într-un
„firesc” venit de pe altã planetã. (Radu Cârneci)

P

ãsãrile, în special, par sã-l obsedeze
pe Tudor Meiloiu. Evident, sunt pãsãri
imaginare, pãsãri-metaforã care coboarã
din ceruri inaccesibile ºi populeazã universul oniricdecorativ al pânzelor ºi desenelor lui. Privite cu
atenþie, aceste reprezentãri adesea neverosimile
ale ideii de zbor amintesc de Pãunul lui Ion Barbu,
deoarece au o transparenþã ºi o suavitate vecine
cu evanescenþa.
În schimb, lumile floricole, vegetale închipuite
de artist se impun prin vitalitate ºi printr-o capacitate

V. Spre deosebire de om, dar imediat în
apropierea lui ca structurã, câinele percepe o bandã
mai largã a mirosurilor, iar vulturul un spectru luminos
mult mai amplu.
VI. În genere, toate fiinþele de pe Pãmânt sunt
complementare ºi numai în totalitatea lor pot constitui
organul continuu care sã perceapã totalitatea
existenþei materiale în Cosmos.
VII. Am ales ca exemplu tocmai omul pentru cã la
aceastã fiinþã se observã, într-un mod mai dezvoltat
decât la altele, un organ parazitar numit creier.
VIII. Savanþii noºtri presupun cã funcþia acestui
organ ar fi aceea de a pune într-o oarecare armonie
informaþiile provenite de la organele discontinui de
cunoaºtere. Pentru un marþian, ºi mai ales pentru
un copil marþian, este foarte greu de înþeles ce este
acela creier, pentru cã marþienii, având un organ
continuu de cunoaºtere totalã, considerã existenþa
ca fiind fireascã, integrându-se, astfel, deplin în ea.
IX. De altfel, asemenea creiere de diferite mãrimi
ºi de diferite capacitãþi, plasate sau la un capãt al
fiinþelor respective sau în interiorul lor, se pot întâlni
la toate fiinþele complementare între ele de pe
planeta Pãmânt.

IV. Organele de
cunoaºtere ale
omului sunt adaptate la analizarea în mod
discontinuu a degradãrii vitezei luminii. Ele sunt:
organul vederii, care percepe, în mod îngust, un mic
fragment din vibraþia luminii; pentru o luminã mult
încetinitã, apare organul gustului, pentru una încã
ºi mai încetinitã, cel al mirosului, în fine, pentru

(Urmare din pag. 24)

frecvenþele foarte joase ale luminii, organul auzului,
ºi pentru oprirea aproape totalã, adicã pentru ondula
întinsã, organul pipãitului.
Dupã cum se poate remarca, din natura materiei
universale, care este lumina încorporatã în diferite
forme, omul nu poate percepe decât câteva
fragmente disparate.

X. Simptomatic ºi definitoriu pentru om este
dorinþa lui de frumos ºi dorinþa lui de adevãr.
Aceste dorinþe sunt emanate chiar de cãtre organul
parazitar, numit creier, ºi semnificã un început
îndepãrtat de conºtiinþã a discontinuitãþii cunoaºterii
animale de pe Pãmânt.
XI. Savanþii marþieni încã nu pot da o lãmurire
satisfãcãtoare a ceea ce înseamnã frumos
ºi a ceea ce înseamnã adevãr.»”

artist facil sau superficial.
Refuzând cu încãpãþânare convenþionalul ºi compromisul, sau, mai grav,
comercializarea propriului talent, Tudor Meiloiu ºi-a clãdit, în timp, o carierã de
artist independent, asumându-ºi în întregime aceastã condiþie, într-o perioadã
mãcinatã de un materialism hiper-excesiv.
Modestia sa este însã aparentã, cãci, ca artist, Tudor Meiloiu viseazã ºi
trãieºte în Grãdina Paradisului. Picturile, desenele ºi gravurile sale sunt avataruri
ale unui peisaj unic, imaginar, ireal, transcendent. Picteazã grãdini armonios
trasate, în care plaseazã pãsãri ºi fiinþe antropomorfe, plante, scoici ºi melci, totul
într-o armonie decorativã desãvârºitã. Harul picturilor sale vine însã din senzaþia
irealã de luminã.
Mai nou, artistul picteazã Pomi ai vieþii. Este un motiv artistic complex, încãrcat
de o spiritualitate ancestralã. Lucrând cu peniþa, cu penelul sau în tehnicã mixtã,
imagineazã o lume ce leagã pãmântul de cer, realul de transcendental. Raiul
vãzut de Tudor Meiloiu are valenþele unui peisaj
umanizat. Unii critici au vãzut în aceste reprezentãri
veritabile poeme simbolic-expresioniste.
Bun conviv, gazdã desãvârºitã, altruist ºi boem,
pictorul Meiloiu pãstreazã un nedezminþit cult pentru
maeºtrii sãi de la Institut, dar ºi pentru colegii de
breaslã, lucru rar în lumea artiºtilor. Fãrã a agresa cu
orice preþ galeriile de artã, fãrã a-ºi face un þel unic din
comercializarea propriei picturi, Tudor Meiloiu este un
artist cu o cotã de piaþã ridicatã. Risipitor ºi darnic,
pictorul a oferit tot atâtea tablouri câte a vândut, fiind
chiar mai respectat ca prieten decât ca artist.
de valoarea vieþii, dând dovadã de acea viziune
inclasabilã. (Mihaela Avram)

de proliferare continuã, care le pune la adãpost
de orice ameninþare imediatã, ca de pildã spectrul
efemeritãþii, altcumva lãuntric lor. (Corneliu Ostahie)

P

ictura lui Tudor Meiloiu dezvãluie o
înþelepciune orientalã, cãreia puþin îi pasã
de concretul efemer. Tablourile sale redau
periplul magic al artistului pentru care esenþa nu mai
este reprezentatã prin acurateþea formei sau explozia
ideii. Pentru artist, ceea ce conteazã este starea
de echilibru sufletesc, desprinderea de concret,
împingerea cãtre înþelegerea ºi nu acceptarea
capcanei dionisiace a existenþei. Gradul de
ascendenþã conferã pictorului detaºarea suveranã
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P
A

ictorul fãureºte pe suprafeþele pictate o lume
posibilã ºi atât de frumoasã încât îi creeazã
virtuþi estetice vecine cu metafizica. (Liviu
Tudor Samuilã)
m vãzut lucrãri mai mult sau mai puþin
concrete pe care Tudor Meiloiu le-a lãsat
sã dospeascã. Lumini de sugestii care
s-au valorificat în note, crochiuri ºi ritmuri care
devin creaþie, adicã niºte sensuri, stãpâniri de forme
care nu au corespondenþa imediatã în realitate, care
poartã stigmatul imaginaþiei. O imaginaþie de om
care ºi-a închis lumea pentru a revedea cu ochii
interiori lumea de afarã, cãreia i s-a lãsat pradã.
(Ion Sãliºteanu)
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Currtea de la Arrgeºº

Tudor Meiloiu
P

Ars longa...

Marian NENCESCU

rimesc o invitatie ce poartã, discret, pe manºetã, un
nume de cod: La aniiversare, Tudor George Meiiloiiu70
0. Pe fundal, disting un insolit Pom al vieþii, locuit
de o pasãre a Paradisului ºi un chip învãluit de frigul iernii.
Ce reprezintã, totuºi, cifra 70? Sã fie vârsta artistului sau
numele, cifrat, al generaþiei artistice pe care o reprezintã ºi
o exemplificã Tudor Meiloiu? Ambele rãspunsuri, ipotetice,
sunt valabile. Atingând pragul biologic al celor 70 de ani,
pictorul Tudor Meiloiu se bucurã ºi de meritata maturitate
creatoare, fiind ºi vârful de lance al unui val artistic ce a creat,
în România postbelicã, nu doar valori, dar ºi, la propriu,
ªcoala româneascã modernã de picturã ºi infrastructura
necesarã, de la ºcoli ºi reviste de specialitate, la zeci de sãli
de expoziþii, muzee, tabere ºi galerii, cu alte cuvinte, întregul fundament pe care
se mai sprijinã încã breasla artiºtilor ºi, odatã cu ea, cultura româneascã de azi.
Pictorul Tudor Meiloiu s-a
a nãscut la Bucureºti, în ziua de 10 martie 1944.
A primit botezul ortodox chiar în ziua bombardamentului american asupra
Capitalei, pe 4 aprilie – în pivniþa negustorului Gh. Lichiardopol, furnizor de
lichioruri al Casei
Regale. Dupã
rãzboi urmeazã
cursurile ªcolii
Primare de Bãieþi
Nr. 50, avându-ii
colegi pe pianistul
Dan Grigore,
pictorul Aurel
Þipoia ºi
muzicologul Iancu
Dumitrescu. Dupã
liceu, se înscrie la
Institutul de Arte
Plastice, secþia
picturã (absolvent în 1972), avându-ii ca dascãli pe distinºii Marin Predescu, Marin
Gherasim, Traian Brãdean, Petre Achiþenie, Neculai Hilohi º.a., cãrora le va purta
toatã viaþa recunoºtinþã.
Potrivit uzanþelor epocii, este repartizat ca profesor de desen la þarã, respectiv,
în judeþul Ialomiþa, la ªcoala Ajutãtoare Movila, unde urma sã facã educaþie
plasticã unor copii cu deficienþe mentale minore. Dornic de muncã ºi plin de idei
novatoare, profesorul Tudor Meiloiu pune bazele priimuluii cabiinet de terapiie
recuperatoriie din judeþ, iniþiativã cu rezultate benefice în plan medical ºi educativ.
Din 1979 devine director al ªcolii Populare de Artã din Slobozia, având
competenþe ºi asupra secþiilor locale din Cãlãraºi, Feteºti, Þãndãrei ºi Lehliu.

de Muzeologie, obþinând
licenþa în 1982.
Dupã aproape 20 de
ani de muncã în judeþul
Ialomiþa, perioadã care
a lãsat urme adânci atât
pe plan local, cât ºi în
conºtiinþa artistului, în
august 1989 se mutã
la Bucureºti, la ªcoala
Generalã Nr. 131, din
cartierul Rahova, unde
îºi continuã activitatea
didacticã pânã la
pensionare. Aici, împreunã cu fostul director al ºcolii, profesorul Dumitru Cloºcaru,
înfiinþeazã prima galerie de artã dintr-o
o ºcoalã bucureºteanã, intitulatã chiar
„Galerie 131 Hol“, unde vor expune, de-a
a lungul timpului, artiºti de primã mânã,
de la graficianul Marcel
Chirnoagã, pictorul Ion
Murariu, artistul fotograf
Vasile Blendea, la maeºtrii
de la Institutul de Arte
Plastice, deja menþionaþi.
Începând din 1970 ºi pânã
în prezent – cele mai recente
expoziþii personale au fost
vernisate pe 4 martie a.c.,
la Muzeul de Istorie al
Municipiului Bucureºti, ºi pe
12 martie, la Curtea de Argeº
– expune periodic în galerii
din Bucureºti ºi din marile
centre culturale ale þãrii.
Numãrul expoziþiilor
personale ºi colective
se apropie de 60, dacã nu chiar a depãºit acest numãr. Lucrãri ale pictorului
se gãsesc în colecþii personale din România,
dar ºi din Ungaria, Franþa, Germania, Cehia
ºi Noua Zeelandã.
(Continuare la pag. 23)

C

a director, strãbate drumurile judeþului, adunând un volum considerabil
de material folcloric original. Prin colaborarea cu Institutul de Etnografie
ºi Folclor din Bucureºti,
propune ºi obþine omologarea
costumuluii popular local, pe care îl
confecþioneazã ºi multiplicã la secþia
de þesãturi a ºcolii. Ulterior, devine
director al Casei de Copii din
Slobozia. Aici înfiinþeazã priima secþiie
de sport de performanþã pentru copiiii
asiistaþii. Cupele ºi medaliile câºtigate
la discipline precum scrima, boxul ºi
luptele, concretizate prin obþinerea
de titluri naþionale, balcanice ºi chiar
europene, au fost apreciate inclusiv
de multipla campioanã olimpicã Lia
Manoliu, prezentã la Slobozia pentru
a-ii premia pe sportivi. Între timp,
Tudor Meiloiu urmeazã ºi Facultatea
Numãr i lustrat c u l ucrãri a le l ui T udor M eiloiu.

Semneazã în acest numãr
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Horia B ÃDESCU – scriitor, C luj-N
N apoca
Lilica V OICU-B
B REY – p rof. u niv., S pania
Acad. R ãzvan T HEODORESCU – Bucureºti
Acad. D an B ERINDEI – B ucureºti
Acad. M ihai C IMPOI – C hiºinãu
Nae-S
S imion P LEªCA – p ublicist, C hiºinãu
Vasile B AHNARU – l ingvist, C hiºinãu
Florian C OPCEA – s criitor, T urnu S everin
Cristian B ÃDILIÞÃ – t eolog º i s criitor, F ranþa
M. N . R USU – s criitor, S UA
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Raia R OGAC – p ublicist, C hiºinãu
Cristian C OCEA – s criitor º i e zoterist, P iteºti
Ion P ÃTRAªCU – d iplomat, B ucureºti
Florentin P OPESCU – s criitor, B ucureºti
Paula R OMANESCU – s criitor, B ucureºti
Elis R ÂPEANU – s criitor, B ucureºti
Aurelia C ORBEANU – p rofesor, C . d e A rgeº
Mircea O PRIÞÃ – s criitor, C luj-N
N apoca
Marian N ENCESCU – s criitor, B ucureºti
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