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zodii
respice, adspice, prospice!

în cumpãnã

Nu pentru-o lopatã de rumenã pâine,
nu pentru pãtule, nu pentru pogoane,
ci pentru vãzduhul tãu liber de mâine,
ridicã-te Gheorghe, ridicã-te Ioane!

Pentru sângele neamului tãu curs prin ºanþuri,
pentru cântecul tãu þintuit în piroane,
pentru lacrima soarelui tãu, pus în lanþuri,
ridicã-te Gheorghe, ridicã-te Ioane!

Nu pentru mânia scrâºnitã'n mãsele,
ci ca s'aduni chiuind pe tãpºane
o claie de cer ºi-o cãciula de stele,
ridicã-te Gheorghe, ridicã-te Ioane!

Aºa, ca sã bei libertatea din ciuturi
ºi'n ea sã te-afunzi ca un cer în bulboane
ºi zarzãrii ei peste tine sã-i scuturi,
ridicã-te Gheorghe, ridicã-te Ioane!

Aºa, ca sã-þi pui tot sãrutul fierbinte,
pe praguri, pe prispe, pe uºi, pe icoane,
pe toate ce slobode-þi ies înainte,
ridicã-te Gheorghe, ridicã-te Ioane!

Ridicã-te Gheorghe pe lanþuri ºi funii!
Ridicã-te Ioane pe sfinte ciolane!
ªi sus, ca lumina din urma furtunii,
ridicã-te Gheorghe, ridicã-te Ioane!...

(Închisoarea Aiud)

 Fotografie de
CRISTIAN GRIGORASI

În imagine: Crucea de piatrã
a Bisericii   Sfântul Nicolae,

ªcheii Braºovului

,

PRIMÃVARA 2010

Ridicã-te Gheorghe,
ridicã-te Ioane!

RADU GYR
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Domnul Mircea Vac, pânã acum cunoscut
ca scriitor ºi istoriograf de conservare a valo-
rilor ºi tradiþiilor româneºti în Bihor, ne prezintã
de aceastã datã monografia aºezãrii Sãcuieu,
odinioarã denumitã Râtul Romanilor (ce topo-
nim interesant!) aflatã de la Huedin cãtre
munte, sub altarul natural al Muntelui Vlãdea-
sa, aºezatã misterios ºi romantic în izolarea
dintre satele montane Poieni, Sâncrai ºi Mãr-
gãu, la o altitudine geograficã medie de 700 de
metri, însã de o necuprinsã altitudine sufle-
teascã, creºtinã ºi româneascã.

Gãsim acolo o adevãratã gurã de rai, ca
frumuseþe a peisajului, cu oameni buni ºi har-
nici, iubitori de familie ºi de neam românesc,
oameni cu credinþa în Dumnezeu, rãsãditã în
suflet ºi în fapte. De asemenea, mari înfãptuitori
ºi iubitori de istorie, aºa cum aceasta este întot-
deauna înfãptuitã ºi resimþitã prin oamenii de
rând, care suferã întotdeauna mai mult din
cauza erorilor oamenilor mari.

Pitulat în munþi ºi pãdure, satul Sãcuieu
este de asemenea înzestrat de Dumnezeu cu o
florã ºi faunã minunatã, care îl face sã fie cântat
ºi agreat de vânãtori profesioniºti.

Domnul Mircea Vac prezintã aºezarea
Sãcuieu ca pe un produs deopotrivã real al
istoriei proiectat mitologic, aºezat la numai 10
km de marea cetate Resculum de la Bologa,
sub influenþa cãreia s-a dezvoltat ºi din al cãrei
sistem economic ºi militar a fãcut parte în
antichitatea daco-romanã. Dorim sã subliniem

prin aceasta cã satul este mult mai vechi, cu
sute de ani mai vechi, decât cea dintâi atestare
documentarã, de la anul 1461, adicã târzie. Cea
dintâi intrare în documentele scrise a satului,
sub numele funciar possesio Zekelyo, de fapt
nu înseamnã ºi nu poate însemna ºi înte-
meierea aºezãrii. Cea dintâi intrare în docu-
mente în acest caz, ca în multe alte cazuri din
Transilvania, înseamnã nu înfiinþarea, ci primul
conflict pentru pãmânt cu regalitatea maghiarã
deoarece aceasta înstãpânea în mod abuziv
pe favoriþii ei peste pãmânturile localnicilor,
care protestau.

De fapt, în acel moment, aºezarea era veche
de sute de ani, cu obºte þãrãneascã, avea con-
ºtiinþã funciarã de tip comunitar, ca cetate din
sistemul cetãþii Bologa, intra într-o comunicare
liberã ºi într-o simbiozã cu ocupantul maghiar.
Datele arheologice, chiar dacã puþine, ne încre-
dinþeazã cã pe acel loc a existat aºezarea ome-
neascã încã din neolitic, respectiv avem
imaginea organizãrii ei în perioada daco-
romanã. Iatã de ce suntem motivaþi sã spunem
cã atestarea de la anul 1461 nu este decât o
concluzie, este de fapt un certificat de matu-
ritate al aºezãrii, care s-a dezvoltat, s-a matu-
rizat în sute de ani de civilizaþie þãrãneascã ºi
de culturã a lemnului, pietrei ºi albinelor.

Venind dintr-o bogatã documentare
arhivisticã ºi bibliograficã, urmând dupã
cartea cercetãtorului Szabo Arpad, Mono-
grafia geograficã a comunei Sãcueiu din anul

1980, precum ºi a lucrãrii de licenþã a preotului
paroh Potra ªtefãniþã din 2004, cartea lui
Mircea Vac este o monografie istorico-geo-
graficã ºi mai mult, e o carte de curaj ºi atitudine
în scrierea unei monografii sãteºti.

Am citit cu însufleþire cartea nouã a satului
Sãcuieu ºi am rãmas surprins de faptul cã au
trecut prin aceastã aºezare toate momentele
mari ale istoriei, producând elan, entuziasm,
dar ºi sacrificii, ceea ce aratã cã pentru istorie
nu existã periferie, ea se manifestã peste tot
unde sunt oameni, cu toþii devin actori ºi pioni
pe marea tablã a destinului, primind în minte ºi
în piept încercãrile istoriei, bucuriile ºi trage-
diile ei. Tocmai prin aceasta exceleazã cartea
scrisã de Domnul Mircea Vac, deoarece face
dovada fapticã ºi nominalã a trecerii istoriei
prin acest sat, care astfel câºtigã în perso-
nalitate, este un sat cu o impresionantã carte
de vizitã, un sat de munteni, care au acþionat
cu claritate întotdeauna pentru apãrarea limbii
române ºi a familiei românilor. Mai mult, au dat
sacrificii pentru idealul românitãþii, au dat eroi,
dintre þãrani, învãþãtori ºi preoþii locului, care,
în simplitatea lor, au ºtiut sã fie mai patrioþi
decât mulþi oameni cu carte mai înaltã. Desigur,
se pune întrebarea dacã mai avem nevoie de
astfel de exemple ºi de astfel de modele într-o
Europã care tinde sã devinã o singurã þarã?
Într-o Europã unitã, în care se spune cã scade
rolul naþiunilor? Opinia noastrã este cã, în
Europa unitã, rolul naþiunilor nu va scãdea,

cãci nu este posibil, dimpotrivã, rolul fiecãreia
va creºte, deoarece Europa unitã trebuie sã
fie o sumã, nu un produs. Prin urmare, de
asemenea cãrþi este chiar mai mare nevoie,
decât pânã acum, deoarece monografiile
sãteºti sunt ca pietrele din albia pietrei de
munte, care dau farmec ºi stabilitate ºi armonie
peisajului.

Fãrã acele pietre, care caseteazã râul, sta-
bilitatea malurilor nu ar exista, ele s-ar nãrui, s-
ar duce la vale. De aceea, felicitãm autorul
pentru efortul fãcut, de a aduna ºi pune laolaltã
informaþiile ca un vrednic ºi bun creºtin trãitor
în dragostea lui Dumnezeu, de asemenea îl
felicitãm cã vine dintr-o zonã adiacentã a
satului cu atâta vrednicie dãruitã de creator,
cu oameni buni ºi fapte exemplare. Dupã
aceastã monografie, putem spune cã satul
Sãcuieu are de acum carte, prin urmare are
parte de nemurire, iar oamenii ºi faptele des-
crise, adesea uimitoare ºi impresionante prin
tragismul lor, meritã respectul urmaºilor care
primesc prin cunoaºterea lor o identitate nobilã
ºi nepieritoare.

În situaþia de acum ºi viitoare, trebuie sã
se ajungã ca fiecare sat din România sã aibã
carte. Atunci vom fi cu adevãrat europeni! De
aceea, cartea aceasta este bine venitã, ca ori-
care de acest fel, care va urma pânã la cel mai
îndepãrtat ºi izolat sat de deltã sau de munte!

Prof. univ. dr.  Constantin Mãlinas,

Carte de identitate
pentru popor

     Ultimul text
Mircea Vac. SÃCUIEU.

DÃINUIRE ªI TRÃINICIE
PESTE VEACURI. Oradea:

Scheda, 2010

 Fotografie de
GEORGE ROCA

Patria  cãrþilor ce se împuþineazã pe
zi ce trece: a mai pierdut un oºtean
credincios, pe Constantin Mãlinaº, omul
care credea neabãtut, asemenea marilor
renascentiºti ai lumii, cã Litterae faciunt
humaniores (învãþãtura, cultura ne face
mai umani).Vestea despre moartea sa ne-
a îndurerat profund ºi clopotele au rãsu-
nat în inimile noastre, aducându-ne aminte
cã suntem doar “o vânare de vânt”. L-
am cunoscut pe Mãlinaº de pe vremea
când era un simplu ºi meticulos bibliotecar
la biblioteca ”Gheorghe ªincai”, pe vre-
mea când ne citeam creaþiile la cenaclul
instituþiei, înainte de l989. Anii au trecut,
dar Costicã Mãlinaº a þinut drept drumul
de la liniºtea bibliotecii la tumultul politic
al agorei. A fost director al prestigioasei
instituþii, consilier local, editor al unei pu-
blicaþii deosebite, de un profund patrio-
tism, “Familia noastrã”, consacratã dia-
logului între românii intra muros ºi extra
muros. A cãlãtorit pentru documentare la
românii din afara graniþelor þãrii, de la
Giula ºi Novi Sad la românii însinguraþi
din Maramureºul istoric ºi chiar la acei
din Crimeea, ca ºi cum ar fi vrut sã-i
stropeascã pe toþi cu flacãra vie a unirii.

Doctor în filologie, iubitor de meda-
listica lui Eminescu, documentat luptãtor
pentru recuperarea patrimoniului lui Ema-
nuil Gojdu, Constantin Mãlinas ne-a uimit
pe toþi în ultima parte a vieþii. A scris mult
dupã moartea soþiei sale, ca într-un gest
suprem de recuperare a întregii sale vieþi.
Cãrþile sale de poezie ºi de prozã ºi le-a
lansat cu lume multã ºi sufragii cinstite
la Cenaclul Baroului Bihor. Ultima sa carte
însã, intitulatã PROZA DE TRANSPORT, ºi-a
lansat-o la Primãria din Marghita, alãturi
de cei dragi lui, cei cunoscuþi din copilãrie
ºi juneþe.

Constantin Malinas Constantin Mãlinas,,

Paginã realizatã de IOSIF POPA

Scriitorul s-a întors în chip simbolic
spre izvoare ºi iatã cum ultima sa carte a
devenit o operã premonitorie înainte de a
fi o operã care sã surprindã rãtãcirile  ora-
litãþii urbane ºi stricãrii limbii române.
Constantin Mãlinaº a fost în sensul nem-
þesc al cuvântului ein bucherwurm (un
ºoarece de bibliotecã), dar în sensul bun
al denominaþiunii, un om care se retrage
în himerã pentru a se întãri pentru lupta
cu realitatea de dincolo de zidurile reci
ale bibliotecii. Ajuns în agora, Constantin
Mãlinaº a învins. A pãºit pe calea regalã
de la admirarea cãrþii la facerea ei.

Ceea ce nu-i puþin lucru. Moartea lui
este o pierdere grea pentru intelectua-
litatea din Oradea ºi Bihor, dupã cum va
fi ºi o absenþã de neînlocuit pentru lucrã-
rile cenaclului literar al Baroului Bihor.

 În semn de oraþie funebrã, chiar dacã
tânguirea noastrã nu atinge dramatismul
celor ale lui Bossuet, la capatâiul  celui
dispãrut dintre noi, plângem cu acest
sonet despre omul iubitor de carte aleasã
ºi ziditoare de spirit ºi simþire:
Din spuma cãrei Mãri, apari, Tu, Carte
Cu ochii grei de plumb, Tu, Fãt Frumos
Plângând cu litere, pe Criº, în jos,
Varadiei cu ºpalturile sparte?
De Tine, numai moartea mã desparte.
Tiparniþa e un concert duios,
Ca mersul Domnului cel Viu, pe jos,
Mustrare blândã a Mãicuþei Arte.
Precum un panaceu mi-astâmperi chinul,
Mã faci mai tare ºi mai bun, mai drept,
Mã-mbeþi în nopþi târzii, mai rãu ca vinul
Dar dup-orgie, sunt mai înþelept
ªi schimb într-un surâs candid suspinul
Ce mi se-mplântã, deseori, în piept...

Av.  Pascu Balaci
Preºedintele Cenaclului  literar

al Baroului Bihor

,

In memoriam
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PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI  Zestrea
de credibilitate pe care o are astãzi România
este foarte importantã. Aceasta se conver-
teºte acum în bani pentru România, a
declarat premierul la videoconferinþa cu
prefecþii. El a subliniat faptul cã decizia
Board-ului FMI de acorda þãrii noastre
tranºele a doua ºi a treia din acordul stand-
by reprezintã o dovadã cã România ºi-a
îmbunãtãþit sensibil imaginea externã.

Marius Dobrescu, Amos News, 30 August 2002,
http://2002.informatia.ro/

MIHAI EMINESCU  Dar creditul statului
e sus, ni se zice. Sã nu se uite cumcã încã
aveþi ce vinde. Mai sunt de vândut trupurile
de moºii ale statului, mai e de vândut dreptul
de-a le cumpãra; mai sunt de vândut încã
multe din România din câte strãmoºii au
pãstrat.

ªi, daca ne veþi întreba care e împrejurarea
ce inspirã strãinãtãþii încredere în solva-
bilitatea statului român, vã vom spune ase-
menea care e.

Din ce în ce elementele naþionale sunt sub-
stituite prin cele strãine; siguranþa cã Ro-
mânia devine un simplu nume pentru a
însemna colonii din centrul Europei lângã
Dunãre, siguranþa cã poporul nostru nu mai
e în stare de-a-ºi recâºtiga vreodatã pãmân-
tul patriei sale din mâini strãine, pe aceastã
siguranþã cã viitorul e al lor în aceastã þarã,
ei crediteazã guvernului.

Mihai Eminescu, În numãrul sãu din urmã…,
Timpul, 1 decembrie 1882, în Opere, vol. XIII,
Ediþie criticã întemeiatã de Perpessicius, Editura

Academiei Române, Bucureºti, 1985, pag. 232
ªEFUL MISIUNII FMI PENTRU RO-

MÂNIA  Bugetul pe 2010 prezentat de au-
toritãþile române este unul credibil, a
declarat, la finalul discuþiilor de la Ministerul
Finanþelor Publice, Jeffrey Franks (ºeful
misiunii FMI pentru România). Împrumutul
României de la FMI se întinde pe o perioadã
de 24 de luni, fiind eliberat în 8 tranºe. Pânã
acum, România a primit peste 6,5 miliarde
euro de la FMI ºi 330 de milioane de la
Banca Mondialã.

Financiarul, 17 Decembrie 2009,
http://www.financiarul.ro

MIHAI EMINESCU  Matei Basarab rãs-
cumpãra cu bani din visterie pãmânturi
încãpute pe mâini strãine; astãzi trei din
patru pãrþi ale acestor pãmânturi sunt în
asemenea mâini. Se înþelege cã cu pãmântul
trec drepturile publice, cu acestea Parla-
mentul, cu Parlamentul puterea.

Mihai Eminescu, De îmbunãtãþiri rele…,
Timpul, 3 dec. 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 234

PREªEDINTELE ROMÂNIEI  Noi sun-
tem dependenþi de aceºti bani, pentru cã
avem cheltuieli din bugetul de stat mai mari
decât încasãrile ºi fãrã aceºti bani existã
riscul sã nu putem plãti investiþiile, salarii,
pensii. Or, este vital pentru noi sã primim
aceºti bani, pentru a onora obligaþiile...

Naºul,15.10.2009, http://www.monitoring.ro/
MIHAI EMINESCU Posibilitatea datã

unor nulitãþi ºi unor parveniþi de-a trãi din
buget, din întreprinderi, din arenzi, din
pãsuieli; posibilitatea constituþionalã datã
unor oameni de provenienþã incertã de-a
exploata munca poporului fãrã nici o
compensaþie, iatã rãul, incurabil poate, al
organizaþiei noastre.

Mihai Eminescu, Rãul de cãpetenie…, Timpul,
22 august 1881, în Opere, vol. XII, Ed. cit.,

Bucureºti, 1985, pag. 303
Ziar economic din România  Pachetul

de sprijin pentru România se ridicã în total
la 19,95 miliarde euro, în afarã de FMI
Comisia Europeanã oferind 5 miliarde de
euro, Banca Mondialã, 1 miliard ºi BERD
ºi alþi finanþatori mondiali, încã 1 miliard.

Financiarul, 17 Decembrie 2009,
http://www.financiarul.ro

Zodii în cumpãnã, primãvara 2010

MIHAI EMINESCU  De când lumea nu
s-a vãzut ca un popor sã stea politiceºte
sus ºi economiceºte jos; amândouã ordinele
de lucruri stau într-o legãturã strânsã;
civilizaþia economicã e muma celei politice.

Mihai Eminescu, Ce imperturbabili sunt
confraþii…, Timpul, 4 septembrie 1882,

în Opere, vol. XIII, pag. 182
Prin atârnarea noastrã economicã am

ajuns ca toate guvernele, spunã ele ce-or
pofti, sã atârne mai mult sau mai puþin de
înrâuriri strãine.

Mihai Eminescu, Frazã ºi adevãr, Timpul, 23
decembrie 1877, în Opere, vol. X, Ed. cit.,

Bucureºti, 1989, pag. 31
MINISTRUL DE FINANÞE Nu consider

cã o creºtere economicã negativã echi-
valeazã cu un colaps, a declarat ministrul
Finanþelor Publice, în cadrul evenimentului
“Agenda de Business a României pe 2009”,
organizat de Ziarul Financiar în colaborare
cu PricewaterhouseCoopers. Acesta a
completat cã este doar o problemã mai
dificilã care trebuie gestionatã în noile
condiþii economice globale. Cu aceastã
ocazie, ministrul a þinut sã aminteascã
obiectivele din programul anticrizã: limitarea
scãderii creºterii economice, protejarea inte-
reselor economice ale populaþiei, menþinerea
calendarului de aderare la zona euro ºi
sincronizarea politicilor guvernului cu planul
european de redresare economicã.

Ziarul Financiar, 18 Martie 2009,
http://www.zf.ro/

MIHAI EMINESCU  Pentru încurcarea
judecãþii profanilor se clãdeºte un labirint
de cifre ºi fraze pseudoºtiinþifice, fãrã cap

ºi fãrã coadã, în care nu se vede esprimatã
clar nici o idee cumsecade, dar din al cãror
întreg reiese intenþia guvernului vãtãmãtoare
intereselor Statului.

Mihai Eminescu, Mai toate ziarele oficioase…,
Timpul, 16 noiembrie 1879, în Opere, vol. X,

pag. 354
PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI  În-

cheiem un an economic extrem de greu,
poate cel mai greu din ultimii 60 de ani ºi,
cu siguranþã, cel mai greu de dupã Re-
voluþie. Intrãm într-un an 2010 care, chiar
dacã va fi încã dificil, totuºi va fi mai bun
decât 2009, pentru cã vom avea creºtere
economicã ºi împreunã, prin muncã,
solidaritate, lege ºi eliminarea risipei ºi prin
munca politicienilor, sperãm sã ducem
România acolo unde toþi românii aºteaptã,
unde sã aibã acces la demnitate, pros-
peritate ºi la acea zi de mâine fãrã griji ºi cu
multã speranþã”, a afirmat(;) [primul
ministru], joi, dupã ce a vizitat Centrul de
Îngrijire ºi Asistenþã Cluj, citat de Media-
fax.(;) Premierul a fost prezent joi, la Cluj,
unde a oferit pachete cu cadouri de sãrbãtori
vârstnicilor internaþi în Centrul de Îngrijire
ºi Asistenþã Cluj-Napoca, precum ºi
angajaþilor instituþiei.

Ziare.com, joi 31 decembrie 2009,
http://www.ziare.com/

MIHAI EMINESCU  Marii oameni ce se
pretind reprezentanþi ai poporului românesc
întreg, cei ce pretind a personifica idealurile
noastre naþionale, lupta de emancipare ce
ne absoarbe(;), aceºtia nu au în vedere
decât utopii cosmopolite, proprii a ne dezor-

ganiza ºi mai mult, a slãbi în noi simþul de
conservaþiune naþionalã ºi, dacã se servesc
din când în când de ideile comune poporului
românesc, o fac numai debi-tându-le ca pe
o marfã, pentru a-ºi câºtiga popularitate.

Mihai Eminescu, E greu a afla…, Timpul, 27
noiembrie 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 229

Copilul industriei naþionale trebuie crescut
întâi, ferit de lupta cu industria bãrbatã a
strãinãtãþii ºi abia când se va împuternici ºi
va ajunge egal în tãrie, [î]l putem lãsa sã
concureze sub regimul libertãþii comerþului.

Mihai Eminescu, Influenþa austriacã asupra
românilor din Principate, Convorbiri literare, 1

august 1876, în Opere, vol. IX, Ed. cit., Bucureºti,
1980, pag. 167

O dovadã despre asta ne-o dau toate sta-
tele. Anglia ºi America, Franþa ºi Germania,
Rusia, Austria, toate au protejat industria
lor pentru a o avea, l-au crescut pe copil
cu cheltuialã ºi, dupã ce  a devenit bãrbat,
i-a[u] dat voie sã se ia la trântã cu toatã
lumea.

Mihai Eminescu, Influenþa austriacã asupra
românilor din Principate, Convorbiri literare, 1

august 1876, în Opere, vol. IX, Ed. cit., Bucureºti,
1980, pag. 167

Natura poporului, instinctele ºi înclinãrile
lui moºtenite, geniul lui, care adesea,
neconºtiut, urmãreºte o idee pe când þese
la rãzboiul vremii, aceste sã fie determinante
în viaþa unui stat, nu maimuþarea legilor ºi
obiceielor strãine.

Mihai Eminescu, Ceea ce dã guvernului…,
Timpul, 1 apr. 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 87
Legile(;) ar trebui sã fie, dacã nu codi-

ficarea datinei juridice, cel puþin dictate ºi
nãscute din necesitãþi reale, imperios cerute
de spiritul de echitate al poporului; nu
reforme introduse în mod clandestin, nece-
rute de nimenea sau vulgarizate ca o marfã
nouã sau ca un nou spectacol.

Mihai Eminescu, Ceea ce dã guvernului…,
Timpul, 1 apr. 1882, în Opere, vol. XIII, pag. 87
Capitalul, cel puþin cel imobiliar, avea

înainte un caracter istoric, tradiþional ºi
personal. Legãturile între boieri ºi þãrani erau
istorice, tradiþionale, personale. E nenatural
a admite ca oameni de aceeaºi rasã, care
neam de neamul lor trãiserã ºi lucraserã îm-
preunã, sã nu aibã un sentiment de cruþare
ºi omenie între ei. Boierul cel mai avar, cel
mai lacom de avere, n-ar fi îngãduit sã i se
exploateze þãranii de cãtre slugile lui. Astãzi
capitalul e impersonal. O moºie strãveche
încape pe mâna unui strãin de origine, care
cautã sã scoatã lapte din piatrã. Puþin îi pasã
de soarta lucrãtorului, de bisericã ori de
ºcoalã. Omul e pentru el un instrument de
muncã, o vitã trebuitoare pentru un timp
mãrginit, pânã ce vinde sau arendã altuia
moºia. Lipsa de sentiment de rasã, lipsa de
solidaritate între popor ºi clasele dirigente,
lipsa de simþ istoric ºi naþional, ne-au adus
unde suntem ºi au prefãcut o þarã veche,
cu trecutul ei cinstit, cu datinele ei oneste,
într-un han de oaspeþi strãini, în care toatã
organizaþia s-a fãcut în favorul strãinilor,
pentru a le face traiul cât mai neted ºi mai
moale în þara nimãnui, cãci numai firma mai
e a noastrã. Noi nu suntem contra îmbo-
gãþirii celor ce vin ºi se aºeazã în þarã. Cu
timpul vor deveni, poate, buni cetãþeni ai
acestui stat. Dar, ca de dragul lor, sã ucidem
oamenii noºtri proprii, ca de dragul luxului,
desfãtãrilor, înlesnirilor de trai sã compro-
mitem existenþa fizicã ºi moralã a rasei
române, iatã ceea ce e de neauzit ºi de neîn-
þeles. Poporul nostru e pe calea de a ajunge
ca fellah din Egipt. Totul e strãin acolo,
afarã de mizerie. Numai ea e naþionalã.

Mihai Eminescu, Economiºtii observã…,
Timpul, 10 iulie 1881, în Opere, vol. XII, pag.

238, 239

economistul
Eminescu,Eminescu,RADU MIHAI CRISAN,

Îndatorarea externã a României.
Eminescu versus mai mari ai zilei

Proprietarii adevãraþi
ºi în perspectivã ai

bunurilor ipotecate din
þarã sunt detentorii

strãini de titluri române.
Mihai Eminescu, În numãrul

sãu din urmã…, Timpul,  1
decembrie 1882, în Opere, vol.
XIII, Ediþie criticã întemeiatã de
Perpessicius, Editura Academiei

Române, Bucureºti, 1985, pag. 231

MONUMENTUL EROILOR din cele douã rãzboaie
mondiale, Babadag (Tulcea)
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Chemãri  BARUTU T. ARGHEZI,Chemãri
Unde-mi eºti grãdinã cu soare ºi þarinã de aur
ºlefuitã în vãpãi ºi în cuptor de lut
de când te-a zãmislit trecutul ºi te-a durat vecia
ca sã-mi ascunzi durerea în frunzele de laur ?

Unde-mi eºti potecã ºi greu urcuº de început
ce mi-aþi purtat avântul ºi urgia
de-o viaþã smulsã din coarnele de taur
rãstignit în sângele în care am crezut ?

Unde-mi eºti fereastrã’ntredeschisã ºi uºe de intrare
în casa cu miresme ºi fragede vorbiri
între pãrinþi ºi noi, copiii de-atunci ?
Sã-mi fi durat visarea, atât, cât o mirare ?!

În vãlul dimineþii mele, mã vãd în înserare
sub nucul greu de frunze ºi încãrcat de nuci.
Îngenunchiat în umbrã, mã’nchin fãrã rostiri
ºi chem, din depãrtãri ºi liniºti, cântecul de graur...

 Ilustrãm acest numãr cu fotografii de CRISTIAN GRIGORASI,

Eroi au fost... Monumente româneºtiEroi au fost... Monumente româneºti

Toate fotografiile din acest numãr care nu au o specificaþie contrarã aparþin lui Cristian Grigoraºi. Vizitaþi pagina
sa personalã de fotografie la http://grigorasicristian.blogspot.com/.

CIMITIRUL EROILOR din primul rãzboi mondial, Tulcea
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Aparþin, cert, unei lumi astãzi inexistentã.
Þin de ea cu cea mai tulbure ºi mai adâncã
parte din fiinþa mea: copilãria. Prefacerile
care au scufundat-o – Rãzboiul, Revoluþia,
Reconstrucþia, apoi Construcþia Socialistã
– m-au depãrtat de aceastã lume din chiar
prima adolescenþã, astfel încât tot ce a urmat
poate fi socotit o intrare în real ºi o ieºire
din fabulos.

Satul meu? Peste câteva decenii, când
m-am întors întâia oarã acasã, realul biruise
– ca pretutindeni, fabulosul dispãruse – ca
pretutindeni, deci ºi la mine în sat. Nimic
din ce ºtiam, nimic din ce trãisem. Nici unul
dintre oamenii cu care îmi petrecusem co-
pilãria. Doar câteva dimensiuni prime, poate
cele mai exterioare, de la care trebuie totuºi
sã pornesc. Sunt moldovean. Satul meu,
Recea, din comuna Rãcãtãului, þine de
Moldova de dincolo de Siret. Când am citit
ÞARA DE DINCOLO DE NEGURÃ de Sadoveanu,
mi-am spus cã satul meu face parte din
aceastã lume de dincolo, din Moldova
neilustrã, þarã obscurã de pãduri, vãi mãrun-
te de ape, dealuri priporoase, iazuri, dintre
Siret ºi Prut. Cineva va trebui sã-i consacre
cândva o monografie, ca sã nu se uite ceea
ce constituia, odinioarã, civilizaþia arhaicã
a acestei lumi. Aici, în aceastã zonã, s-au
pãstrat, pânã la cooperativizare, forme de
viaþã socialã pe care etnologul, sociologul,
istoricul sunt siliþi sã le deducã azi pe o cale
imaginativã, recurgând la documente moar-
te, la mãrturia cãrþilor. Eu, în schimb, le-
am trãit, le-am vãzut, realitatea arhaitãþii cu
tot farmecul ei unic, cu toatã înfãþiºarea ei
azi paradoxalã, face parte din mine. Dar,
mai întâi, valea Rãcãtãului, cum era, cum
mai este… Satul mi-a dat o vale feericã, mi
se pãrea mie. Apa Rãcãtãului vine de nu
ºtiu unde, din niºte dealuri cu pãduri negre
din miazãnoapte, trece nu departe de casa
mea, apoi se deschide larg valea, foarte larg,
cât sã cuprindã douã puncte cardinale, mia-
zãzi ºi asfinþitul. Între aceste douã puncte
de luminã curge Siretul. Dincolo de Siret,
în asfinþit, cresc în amfiteatru dealuri cu
pãduri care se fac mereu mai nalte ºi mereu
mai albastre, pânã se sting în cer. Era fun-
dalul extrem al lumii mele, dupã care înce-
pea altã lume, sau neantul. Rãsãritul era
nãvalnic, brusc ºi orbitor ca o invazie. Soa-
rele meu inunda satul dintr-o datã, iar prin
poarta pe care o tãia în cer, lãsând-o des-
hisã, nãvãlea iarna crivãþul. M-am nãscut
deci la incidenþa unui rãsãrit violent, care
m-a fãcut sã aºez – geografic – satul meu
la capãtul lumii. Citindu-l pe Eminescu,
foarte de timpuriu, n-am putut plasa Ocea-
nul, ca realitate cosmicã primordialã, decât
în Rãsãrit. M-am nãscut într-o lume foarte
aºezatã, de când lumea. Satele care alcãtuiau
comuna pãstrau încã, în vremea copilãriei
mele – ºi pânã mai alaltãieri, amintirea
comunitãþii arhaice asupra pãmântului. Trei
unitãþi sociale distincte alcãtuiau comuna:
Rãcãtãu-Rãzeºi, Rãcãtãu-Mazili, Rãcãtãu-
Clãcaºi. Satul de rãzeºi, aºezat pe cele mai
bune pãmânturi, se pretindea întemeiat de
ªtefan. Am cunoscut câteva din aceste rã-
zeºii, moºioare sã le sari cu pasul, care se
desfãºurau exclusiv în lungime, uneori pe
10-15 kilometri, peste dealuri, cuprinzând
pãmânt de arãturã, þelinã, livadã, vie, pãdure,
pãºune, iaz, loc de casã. Rãzeºii mai pãstrau
urmele unor gospodãrii puternice, cu bãtã-
turã de conac, cu multe acareturi, cu cai
buni de trãsurã ºi cãlãrie, cu vite grase.
Rãzeºii erau dedaþi ºi la negoþ, chiar ºi la
politicã. Lângã satul lor, la margine, se
desfãºura satul Mazililor – Rãcãtãu-Mazili
– alcãtuit din rãzeºi decãzuþi, din care mai

rãmãsese doar fudulia. Gospodarii din
Rãcãtãu-Clãcaºi erau aproape cu toþii slugi
boiereºti, muncind în parte sau cu ziua pe
cele douã moºii din comunã, Fornaraki ºi
Costinescu, moºii mici, dar prospere, þinute
rodnic prin munca celor mai amãrâþi dintre
rãcãtãoani.Satul meu, Recea, avea o situaþie
aparte: întemeiat dupã împroprietãrirea lui
Cuza, era un sat nou, de foºti clãcaºi, cu
gospodãrii relativ tinere, stãpânind pãmân-
turi slabe, râpoase, pãduri smulse în 1864,
prin energia Marelui Domn. Deci o istorie
completã a proprietãþii rurale în Moldova,
din începuturi pânã la zi, pe cuprinsul unei
singure comune care nu depãºea o mie de
suflete.

Cât despre zestrea miticã, satul meu avea
o memorie mitologicã fenomenalã. Nu exis-
tau locuri, crânguri, movile, vãi, viroage,
budaie, iezãturi, curmãturi, runcuri nenu-
mite, aceste toate aveau câte un nume spe-
cial, antrenând o anume istorie, care ducea
uneori pânã la începutul lumii. Subsolul
gemea de mãrturii ciudate, pe care fierul
de plug le scotea la luminã primãvara sau
toamna; un anume loc, pe râpa Siretului, în
drumul spre Pânceºti, se numea La Cetate,
ºi trei ani în ºir tatãl meu, învãþãtor, a sãpat
cu elevii mai mari (cei de clasa a 7-a), ca
sã gãseascã niscai relicve scumpe sau cine
ºtie ce alte comori. N-a avut noroc. Noro-
cul a cãzut mai târziu, dupã anul 1960, pe
niºte inimoºi arheologi de la Muzeul judeþean
din Bacãu, care au descoperit aici nimic mai
mult decât o puternicã cetate dacicã, din
vremea lui Burebista, supravieþuind pânã în
epoca postromanã. Îmi incitau imaginaþia
ºi câteva gorgane, foarte teºite, în care
vedeam cavaleri sciþi în armuri de aur. Vor
fi fost? Desigur. Nici o legendã din satul
meu nu i-a trãdat pânã acum. În sfârºit,
abundau legendele despre ªtefan, mai
intens cultivate decât în alte colþuri ale
Moldovei. O curiozitate: legendele din O

SAMÃ DE CUVINTE circulau oral, purtate de
oameni foarte bãtrâni, toþi analfabeþi, care
n-aveau cum ºti nici de Neculce, nici de
cronica sa! Într-o primãvarã, în vremea
revãrsãrii Siretului, m-am întâlnit ºi cu
umbra lui Mihai. Unchiul meu din Pânceºti,
Gheorghe Anghel, mi-a arãtat cu degetul o
albie secatã a Siretului, la depãrtare de 6-8
km de cursul actual al apei, spunându-mi:
"Când curgea Siretul pe acolo, acum trei-
patru sute de ani, a intrat Mihai Viteazul cu
oaste în Moldova…" Nu ºtiu cât e adevãr
în cele ce mi se spunea. Mai târziu, istorici
de prestigiu m-au asigurat cã memoria po-
pularã nu pãstreazã ecoul unui fapt, fie ºi
mitizându-l, decât cel mult trei generaþii ºi
cã deci amintirea trecerii lui Mihai pe valea
Siretului n-ar putea fi decât o reminiscenþã
recentã a educaþiei ºcolare, o adaptare mi-
ticã a unor date învãþate la ºcoalã, ieri, alal-
tãieri. Fie ºi aºa!…Uneori însã, de foarte
multe ori, istoria învãþatã la ºcoalã se con-
funda pânã la identificare cu istoria trãitã
de oamenii din satul meu. Primul document
despre Rãzboiul Neatârnãrii l-am cunoscut,
astfel, nemijlocit, la biserica din satul Recea,
atârnat pe un perete din naos. Era un petic
de hârtie, încadrat în ramã ºi pus sub sticlã,
cu un ºir de nume înscris într-un oval din
crengi de stejar. Deasupra numelor scria:
Eroii din satul Recea, corn. Rãcãtãu, cãzuþi
în Rãzboiul Neatârnãrii. Urmau cinci sau
opt nume, pe care nu le mai þin minte. Un
alt tabel, la fel încadrat, cuprinzând un alt
ºir de nume, suna aºa: "Eroii din satul
Recea, corn. Rãcãtãu, cãzuþi în Rãzboiul
pentru Reîntregirea Neamului." Pe mine unul
mã speriau aceste tabele puse sub sticlã.
Le vedeam în fiecare duminicã, dar mai ales
o datã în an, de Rusalii, când erau scoase
afarã, la soare, slujite de preot ºi bocite de
întreg satul de femei. Pe morþii de la 77 nu
mai avea cine-i boci, ca ºi pe morþii cãzuþi
pe vremea lui ªtefan. Dar erau plânºi ceilalþi,

cãzuþi la Mãrãºti, Mãrãºeºti, Caºin sau
Oituz, erau bociþi sfâºietor de neveste, de
copii ºi de mame, de se zguduia bagdadia
cerului. Cutremura aceastã ceremonie, cine
a trãit-o n-o mai poate uita. Eroii satului
reveneau o datã în an acasã, la ai lor, rãs-
pundeau unui apel sacru, pe contingente ºi
generaþii: Generaþia 77, generaþia 1916. ªi
cimitirul mirosea amar a pelin cosit ºi iarbã
mare, a lacrimã neplânsã ºi a lacrimã plânsã
amarnic, pânã la hohotul rupt din carne al
femeilor uitate ºi risipite printre cruci. Nici
o lecþie de amvon sau catedrã, nici o emfa-
zã, nici un discurs. Sãrbãtoarea era tristã,
deºi cãdea în cea mai luminatã zi din an,
când soarele începutului de varã aurea feþele
celor vii, ca un memento sau ca un reproº.
Nu era de glumit, istoria, pentru aceºti oa-
meni ai mei, a fost întotdeauna participare
corporalã, sânge ºi tragedie. Nu era de glu-
mit nici cu munca. îmi aduc aminte clãcile,
la seceriº, la treieriº, la cules, apoi cele din
serile de iarnã. Era un fel de a munci nãpras-
nic ºi sãrbãtoreºte, cu generozitate ºi dãru-
ire, vara cât þinea lumina, iarna – la claca
femeilor – pânã cântau cocoºii de ziuã.
Drept e, nu se alegea prea mult din aceastã
muncã, în sat la mine era un singur om bo-
gat, straºnic de bogat, iar în satele vecine
alþi câþiva, destul de puþini. Dacã stau sã
mã gândesc la modelul de dezvoltare al
acestui sat al trecutului, vãd bine drumul
lui înfundat. Nu mijea pe atunci nici o zare.
Sãrãcimea evada toamna la marile podgorii
din Sud, la Panciu, Odobeºti ºi Jariºtea, unde
muncea cu ziua, întorcându-se dupã cules
cu doar cât s-o scoatã la capãt pânã în pri-
mãvarã, restul lumii – nevoiaºi ºi mijlocaºi
– îºi drãmuia boabele din recoltã în recoltã.
Era o dramã boala, o tragedie moartea unei
vite, iar asemenea evenimente negre se repe-
tau des, împletindu-se cu suferinþe mai mari,
ce cãpãtau proporþii apocaliptice.

Întoarcerea în fabulos
PAUL ANGHEL Întoarcerea în fabulos

Grupul statuar MIHAI VITEAZU, Sfântu Gheorghe

Continuare în pagina 6



Zodii în cumpãnã, primãvara20106

“- Aþi mai fost condamnat? îl întreabã
judecãtorul pe un moldovean.

- Da, acum cinci ani, pentru cã m-am
scãldat într-un loc interzis.

- ªi dupã aceea?
- Dupã aceea, în general nu m-am mai

scãldat!”
“- Ieri l-am prins pe un ucrainean fãcând

dragoste cu nevastã-mea, zice Ion.
- ªi ce i-ai spus?
- Nimic. Pentru cã eu nu prea ºtiu limba

ucraineanã.”
Aceste bancuri sunt scoase dintr-un vo-

lum apãrut la Odesa, din care reiese cã cele
mai neghioabe, cele mai blege, cele mai
anapoda fiinþe de pe glob sunt moldovenii.

Iatã însã cã scopul acestor cãrþi ºovine
a fost atins: nu doar ucrainenii de rând s-au
lãsat convinºi de cele afirmate în paginile
acestora, ci ºi unii oameni politici.

În cadrul alegerilor prezidenþiale din
Ucraina de la începutul anului 2010, unul
dintre candidaþi, S. Ratuºneak, primarul
oraºului Ujhorod, a afirmat: “Moldovenii
sunt o naþiune de tâmpiþi”. Deci moldovenii,
toþi ca unul ºi de la mic la mare, sunt, în
concepþia edilului acestui mare oraº ucrai-
nean, niºte tâmpiþi.

Evident cã avem ºi noi tâmpiþii noºtri.
Care uneori ajung chiar sã ne conducã.
De aceºtia nu duc lipsã nici ucrainenii.
Dar nu dupã ei trebuie apreciatã o na-

þiune. Nu existã naþiuni de ticãloºi, cum nu
existã nici naþiuni de îngeri.

Doar cã unele popoare au la mia de
locuitori ceva mai mulþi ticãloºi, sau tâmpiþi,
sau lichele decât altele.

În acest sens poporul nostru nu e nici
pe departe fruntaº. Ba aº îndrãzni sã cred
cã viceversa.

Neamul nostru are multe calitãþi: bunã-
tate, onestitate, rãbdare, credinþã º.a.

Doar cã de-a lungul istoriei sale nu prea
a avut noroc.

Mai ales de vecini.
La începutul lui 1918, Rada de la Kiev a

declarat cã Basarabia e… teritoriu ucrai-
nean, intenþionând sã ºi-l alipeascã.

În preajma zilei de 28 iunie 1940, în
Ultimatumul adresat de URSS României se
spune cã “populaþia Basarabiei e în majo-
ritatea ei de etnie ucraineanã.”

Toate manualele de istorie a þãrii vecine
vorbesc cã Ucraina e un stat care exista ºi
cu douã-trei milenii înainte de Hristos, când
Basarabia era locuitã de “ucraineni primi-
tivi”, toate cetãþile noastre dacice fiind
construite de… ucraineni. Tot de acolo
aflãm cã meºterii ucraineni ºi-ar fi ridicat
fortãreþele lor dincoace de Nistru. În acest
sens cetatea Hotin a fost restauratã, adu-
cându-se în ultimii ani mii de tone de pãmânt
pentru a se schimba relieful, încât sã se
creeze impresia cã zidul de apãrare se aflã
dinspre sud, ea fiind, cum zic manualele
ucrainene, “construitã de cazaci pentru
apãrarea cnezatului Lev-Danilo contra
nãvãlitorilor moldoveni ºi tãtari”!

ªi turnurile cetãþii Hotinului au suferit
schimbãri, acestora adãugându-li-se aco-
periºuri þuguiate, detaliu caracteristic cetã-
þilor de lemn slavo-cãzãceºti…

Pe toate hãrþile ºcolare care ar ilustra
perioadele istorice de pânã la 1887, acolo
unde ar trebui sã se afle Moldova, Muntenia
sau, ceva mai încoace, România, e scris:
“Imperiul Otoman”.

Noi, spre deosebire de ucraineni, n-am
existat în istorie pânã la acea datã.

Iar toate aceste falsificãri gogonate sunt
studiate în ºcolile româneºti, cele care au
mai rãmas, din þara “sorã”.

Am rãsfoit câteva dintre aceste manuale
traduse în româneºte ºi mi-am pus mâinile-

n cap. Iatã câteva exemple spicuite din
manu-alul ISTORIA UCRAINEI (Ministerul
Educaþiei de la Kiev, spre deosebire de noi,
n-a acceptat sã pãtrundã în ºcoli Istoria
integratã) pentru clasa a IX-a.

Toate hãrþile din acest manual, începând
cu primele secole de dupã Hristos, au douã
delimitãri de frontiere care se suprapun: 1)
“Hotarele etnice ale Ucrainei”; 2) “Fron-
tierele actuale ale Ucrainei”. ªi pe vremea
dacilor, ºi pe timpul lui ªtefan cel Mare,
Bucovina de Nord cu Herþa ºi regiunile
Cetatea Albã, Ismail ºi Hotin sunt incluse
în “hotarele etnice ale Ucrainei”.

Un paragraf aparte (§ 65)  se intituleazã:
“Pãmânturile ucrainene în componenþa
României”.

Iatã ce li se povesteºte elevilor români
din localitãþile Moldovei istorice care au
ajuns sã facã parte din statul vecin: “Pânã
la Primul Rãzboi Mondial, judeþele Hotin,
Ackerman ºi Ismail ale Basarabiei populate
de ucraineni fãceau parte din componenþa
Rusiei, iar Bucovina de Nord – din Austro-
Ungaria. În anul 1918, România a pus stã-
pânire pe aceste teritorii. Pe aceste pãmân-
turi România aplica o politicã colonialã
clasicã, îndreptatã spre intensificarea con-
trolului asupra teritoriilor ucrainene. Denu-
mirile ucrainene ale oraºelor ºi satelor au
fost înlocuite cu cele româneºti. Pãmân-
turile ucrainene din Basarabia au devenit
pentru autoritãþile române o sursã ieftinã
de materie primã ºi mânã de lucru. Agri-
cultura în teritoriile ucrainene stãpânite de
România se afla în stare de degradare. Pe
pãmânturile ucrainene din Basarabia erau
afectaþi de ºomaj circa 50 la sutã din lucrã-
torii apþi de muncã…” º.a.m.d. (p. 389-
392).

În paragraful “Partidele politice în teri-
toriile Ucrainei stãpânite de România” se

menþioneazã cã “populaþia ucraineanã din
pãmânturile stãpânite de România, în pofida
terorii aspre a puterii (!), ºi-a pãstrat nãzuinþa
de eliberare naþionalã.” Cum?! “În anul
1929, în România ºi-a început activitatea
legalã (!) organizaþia pro-comunistã “Elibe-
rarea”, care a înaintat programul de alipire
la Uniunea Sovieticã. Însã “Eliberarea” ºi
alte organizaþii de orientare analogicã (!) nu
au avut susþinerea populaþiei. Cercurile poli-
tice care aveau scopul de apãrare a intere-
selor naþionale au organizat, în anul 1927,
Partidul Naþional-Ucrainean.” (p.392-394)

Autorii manualului menþioneazã cã
aceste organizaþii activau deschis, legal,
fiind înregistrate oficial, pe tot teritoriul
României. ªi atunci care e logica afirmaþiei
“în pofida terorii aspre a puterii”?!

Aceste manuale, destinate ºcolilor, au
misiunea sã argumenteze rapturile teritoriale
pe care s-a constituit Ucraina ca stat în
1991, pânã la aceastã datã ea neexistând în
istorie.

În 2002 Guvernul R. Moldova a mai
cedat Ucrainei 7 kilometri de ºosea la Palan-
ca, mai multe hectare din preajma localitãþii
Dnestrovsk, majoritatea insulelor din fluviul
Nistru, complexele sanatoriale construite
din banii contribuabilului nostru pe teritoriul
Ucrainei etc., etc., etc.

Vecinii noºtri hulpavi, care s-au lãþit peste
un sfert din pãmânturile lui ªtefan cel Mare,
mai jinduiesc ºi alte teritorii…

Iar moldovenii le cedeazã cu uºurinþã.
ªi atunci de ce n-ar crede dânºii bancu-

rile despre moldoveni, compuse tot de ei,
care susþin cã am fi o naþiune de sãrãntoci
ºi de oameni care nu ºtiu ce vor.

Bancuri pe care noi însã nu avem niciun
drept sã le credem ºi sã ne conformãm
comportamentul conþinutului acestora.

www.literaturasiarta.md

Copii mulþi, cinci-ºase la fiecare casã.
Se nãºteau cu inocenþa cu care se ivesc
primãvara mieii, iar unica grabã a pãrinþilor
era sã-i boteze. În rest… Din colegii mei
de clasã am fost singurul care am trecut
Siretul, în anul 1942, spre o ºcoalã
secundarã. Atunci am ieºit întâia oarã în
lume, ca sã rãmân în lume cu scurte
întoarceri, pânã la ruperea definitivã de sat,
care s-a petrecut foarte curând. Dar ce
curios: am avut iniþial sentimentul de a fi
intrat într-o lume mai strâmtã decât satul,
o lume care nu se putea lãrgi decât prin
deplasarea corporalã dintr-un loc în altul.
Satul, deºi adunat în câteva vãioage, închis
între câteva dealuri, deºi astupat primãvara
ºi toamna de noroaie, blocat de troienele
care se zideau iarna la Hulã, lângã Siret,
îmi apãrea acum, din perspectiva depãrtãrii,
ca cea mai largã lume, ca cea mai completã
ºi mai deplinã lume, ca cel mai adânc, infinit
univers. Un univers care îºi ajungea sieºi,
un univers care n-avea nevoie de lumea din
afarã, un univers matcã, singurul în stare
sã nascã lumi. În fond, nu-mi dãruise el,
acest univers, tot ceea ce era prim ºi temei-
nic în fiinþa mea? Limba, mitologia, istoria,
soarele, luna, vatra, fântâna, mama, rãsã-
ritul, amiaza, amurgul, zorile, de fapt repe-
rele care-l aºazã pe ins în timp ºi în spaþiu,
de fapt reperele care-l aºazã pe om între
oameni mi le-a dat satul, ca sã le reaºeze
sau sã nu le mai aºeze decât aproximativ
învãþãtura de apoi, de mai apoi. Ivit din
acest pãmânt al satului, insul creºte bine ºi
fãrã cheltuialã, începe prin a creºte moº-
tenind în chip firesc o zestre pe care aiurea,

într-un alt mediu, acelaºi ins o dobândeºte
cu grele eforturi, prin eforturi complexe de
compensare, care reprezintã mari investiþii
sociale, antrenând un aparat vast ºi întot-
deauna incomplet.

Idealizare, paseism? Nu, câteva judecãþi
târzii, în marginea universului rural, cel mai
complet univers pe care l-a creat istoria
umanã, poate fiindcã e cel mai vechi, cu-
prinzând experienþa de trãire ºi gândire a
câteva sute de generaþii, dintre cele peste
800 de generaþii în care unii istorici cuprind
întregul corp al evoluþiei societãþii umane.
Cultura arhaicã ruralã ºtia ºi avea capa-
citatea sã facã omul de care avea nevoie,
omul care s-o reprezinte, un om desãvârºit,
înscris acestui univers oricât de revolut, dar
un om complet, ºi, din perspectiva istoriei
culturii, un om universal.

Un om universal produs de sat? Avan-
sând o asemenea afirmaþie, nu ne aflãm oare
în câmpul celei mai suspecte mitizãri? Nu,
fiindcã Ion Creangã este un uomo uni-
versale al culturii române, iar împreunã cu
el e un universal omul nostru folcloric.
Acest om, la dimensiunile satului meu, poate
rãspunde la un chestionar de cel puþin 15-
20 de mii de întrebãri privind pãmântul,
cerul, cultura plantelor ºi animalelor, cultura
obiceiurilor, cultura trupului ºi a spiritului,
cultura relaþiilor umane, dupã cum mi-au
dovedit-o mai târziu cunoaºterea Ches-
tionarelor etnologice ºi juridice elaborate
de Hasdeu, la care lumea satelor a rãspuns
acum un secol, la care ar fi putut rãspunde,
punct cu punct, cu o înaltã competenþã, ºi
satul meu. Adaptarea rapidã a þãranului

nostru la noile universuri, la universul indus-
trial, nu e un miracol, þine de capacitatea
acestui om universal de a-ºi însuºi ºi supune
un alt orizont, un orizont cu mult mai res-
trâns decât cel prim, ºi, în consecinþã, doar
aparent complicat, deci comprehensibil. Am
regãsit aceastã dãruire, aceastã energie
fantasticã ºi în satul meu, când m-am
reîntors dupã 25 de ani. Nu mai aveam aici
pe nimeni, decât niºte morminte, dar m-
am reîntors la chemarea insistentã a unor
voci din adânc. Niºte voci tremurãtoare ºi
calde, vocile bãncilor ºcolii, poate, vocile
unor tovarãºi de joacã pe care aveam sã
nu-i mai recunosc, regãsindu-i maturi, oa-
meni în toatã firea, cu gospodãrii aºezate ºi
copii mari. "Hai sã-þi arãtãm ºcolile, dis-
pensarul, pãmânturile, livezile, viile, hai sã
vezi ce-am fãcut, ce-am zidit, ce-am înte-
meiat de când n-ai mai cãlcat pe-aici!"…
Am vãzut, am pipãit, am confruntat, drumul
de la ce ºtiam la ce gãseam acum mi se
pãrea o distanþã astralã, care mã trimitea
într-un univers necunoscut, strãin cu totul
copilãriei mele, de fapt universul real. La
plecare, în faþa primãriei, când strângeam
ultimele mâini, un bãrbat scund, fãrã vârstã,
cu ochi surprinzãtori de limpezi, mã trimite
dintr-o datã cu inima în cel mai adânc
ungher al copilãriei.

- Vasile!, tresar eu.Vasile nu rãspunde,
se bucurã cã cineva îl cheamã cu cãldurã,
îi spune pe nume, dar nu rãspunde. E re-
zervat, se retrage din prezent, se cufundã
într-un fel de noapte în care mã cautã, încã
nu-mi rãspunde. Vasile era armonistul
satului; nu ºtiu cum fãcuse rost de o ar-

monicã, nu ºtiu cine îl învãþase sã cânte,
dar burduful lui de sunete umplea nopþile
de duminicã ºi destupa cheful la hore, nunþi
ºi cumetrii. Vasile se nãscuse orb. Ochii lui
învãluiþi în albeaþã întorceau spre lume douã
albuºuri inerte, care mã speriau. Îl vãd
acum, la reîntoarcere, cu ochii limpezi ºi
mã inundã bucuria. Îl prind în braþe, îl
scutur de umeri:

- Vasile, nu mã recunoºti?
Vasile ezitã, cautã în el, murmurã:
-Nu…
- Vasile, dar vezi!
- Da, vãd.
- Mã vezi atunci!…
- Vã vãd, dar nu ºtiu cine sunteþi… Mai

vorbiþi-mi un pic, mai spuneþi-mi ceva, nu
recunosc oamenii de demult decât dupã
auz…

Vasile vedea! O banalã operaþie,
efectuatã de nu ºtiu care chirurg, îi redase
vederea, îl readusese la bãtrâneþe în lume,
îi dãruise lumea, îl recuperase pentru real.
Vasile mã vedea. Mã vedea, dar se uita la
mine ca la un strãin. Cât pot sã-i fiu de
strãin când mã leagã de el atâtea, o viaþã, o
lume?

Dar Vasile, prins de lumina prezentului
în care mã vede ºi în care îl vãd, ºi care
este suprema lui bucurie, nu mã recunoaºte,
nu mã vede, de fapt, decât cu ochiul orb ºi
lãuntric al unei lumi care a dispãrut. El mã
aude numai.

Un sunet sau poate o luminã a despãrþit
pentru mine, iremediabil, dar tonic, realul
de fabulos. Am ieºit sau m-am întors în
sat? Unde mai e satul?

NICOLAE DABIJA

Vecini nevindecabiliVecini nevindecabili

Întoarcerea în fabulosÎntoarcerea în fabulos
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Judecata -giudeþul- în þãrile româneºti
din veacurile VII-IX se fãcea, în mediul
sãtesc, dupã “obiceiul pãmântului”, adicã
dupã “legea din vechime”, “legea bãtrâ-
neascã” sau “legea”, invocare a vechimei
ºi puterii ei de hotãrîre, nu dupã legi scrise,
acestea au apãrut mai târziu; puterea voe-
vodului, ºi nici, chiar, aceea a “Domina-
torului”, nu fãceau lege; existau însã
orânduiri bisericeºti de judecatã, fie ale þãrii,
fie împrumutate din Bizanþ, legãturile þãrilor
româneºti cu Bizanþul fiind, în aceste
veacuri, o obiºnuinþã de bunã orientare creº-
tinã ortodoxã. Este cazul acelui nomocanon
al Patriarhului de Bizanþ Ioan Nesteutes
(mort în anul 619), ce pare sã fi fost cunos-
cut românilor încã din veacul al VII-lea; cã
acest nomocanon a fost cunoscut nu sub-
zistã nicio îndoialã, aceasta o aratã aºa zisa
“pravilã bisericeascã” descoperitã la Sighe-
tul Maramureºului, care este tradusã în
româneºte dupã nomocanonul lui Ioan
Nesteutes. Acest nomocanon va fi fost de
mare folosinþã ºi în uz curent în pricini
judecãtoreºti de tot felul, laice ori eclesi-
astice, de vreme ce acest nomocanon se
aflã printre primele “cãrþi bisericeºti” tipãrite
de Diaconul Coresi, la Braºov, imediat dupã
Evangheliarul din limba slavonã (1562),
tipãrire fãcutã, probabil, tot la Braºov, în
anul 1563. Presupunerea cã el a fost
cunoscut de Români încã din veacul al VII-
lea se sprijinã pe relaþiile necontenite ale
romanilor cu Bizanþul, ºi pe faptul, bine
ºtiut, cã veacurile VII-IX sunt veacurile de
deplinãtate a formãrii poporului român, cu
tot ceea ce aceastã deplinãtate implicã în
sensul ei istoric, social, organizatoric, cul-
tural, etc. ªi mai este încã un motiv, de
ordin spiritual, observat aici pentru prima
oarã, anume, cã, Patriarhul din Bizanþ, Ioan
Nesteutes, a fost Român, neam de get creº-
tinat, afirmaþie permisã de sufixul nominal
-tes, o caracteristicã distinctivã a numelor
de persoane, la Geþi, proprie regulelor an-
troponimiei getice: acest fapt a fãcut ca
rânduielile scrise în nomocanonul lui Ioan
Nesteutes sã fie redactate în spiritul, liberal,
getic, spiritul “obiceiului pãmântului”, de
unde ºi însuºirea lui de “pravila biseri-
ceascã” descoperitã la Sighetul Maramu-
reºului. Mai vrem sã spunem cã relaþiile
românilor cu bizantinii au început din anul
324; în acel an a fost decapitat, din ordinul
împãratului Valerius Licinianus Licinius
(308-324, fiul unui þãran din Dacia, de la
Dunãre), acel Adrian, dac, pentrucã l-a
mustrat pe împãrat cã persecuta pe creºtini:
acel Adrian este prãznuit de Biserica orto-
doxã, ca Sfânt Martir, la 26 August; în acel
an, 324, la 3 Iulie, împãratul Constantin cel
Mare învinge, la Adrianopol, pe Licinius,
iar la 18 Septembrie 324, la Chrysopolis, îi
distruge armata ºi îl ia prizonier, totuºi Con-
stantin îl iartã ºi îl interneazã în Thessa-
lonike, dar Licinius încearcã sã reia, cu
ajutorul Goþilor, tronul, nu reuºeºte ºi în
anul 325 este omorît. Amintire ºi slãvire a
acelui Adrian, cãpetenie de comunitate
creºtinã ortodoxã, român din neamul Mara-
mureºenilor ºi Sãtmãrenilor întemeietori de
Þãri Româneºti, au rãmas toponimele Adri-
an, sat în judeþul Mureº, ºi Adrian, în judeþul
Satu Mare.

Din acele comunitãþi creºtine ortodoxe
româneºti, prin unirea lor întru aceeaºi
credinþã ºi iubire de neam, aveau sã se
întemeieze, în veacurile urmãtoare, seama
de Þãri Româneºti.

În Transilvania ºi în Oltenia, Þara Fã-
gãraºului, Þara Bârsei, Þara Haþegului ºi a
Hunedoarei. (“În veacul al XlII-lea gãsim

ºi prima menþiune despre cetatea Fãgã-
raºului (Þara Fagilor?), ºi despre aceea a
Hunedoarei, castrum ad Honod la 1267”,
noteazã Constantin C. Giurescu, dar înte-
meierea lor vine din veacurile VII-IX, de
când este ziditã ºi cetatea Turda, pe care o
întâlnim, numitã, în anul 1075). Þara
Maramureºului (al cãrei centru se gãsea pe
locul unde se aflã azi Bocicoiul-Mare) ºi
Beregului, Þara Criºurilor, a Someºului ºi a
Bihorului (cetatea de la Oradia-Mare /
Oradea-Mare o gãsim notatã în 1241, ºi,
tot atunci, cetatea de la Dej ºi de la Sânzieni,
ºi ele, întemeiate în veacul VII/VIII). Þara
Oltului ºi a Jiului, Þara Oltinei în dreapta
Oltului, lângã Dunãre, cunoscute mai târziu
sub numele de Cnezatele lui Ioan ºi Farcaº,
numite în diploma regelui Ungariei din anul
1247. În Banat, Þara Timiºanei, în care sunt
pomenite cetãþile de la Cuvin ºi de la Cenad
(probabil, Cenadul-Mare, de azi). În Dobro-
gea: Þara Dârstorului, Þara Noviodunu-
mului, Þara Tomisului ce se întindea, spre
Sud, de-a lungul Mãrii Pontului, pânã
dincolo de Callatis/Calatis, Callat, Callantra;
Durostorum este toponim de originã thracã
(cf. Holder, ºi D. Detschew, Die thrakische
Sprachreste, Wien 1957, p. 173, ºi, la ace-
laºi, p. 218 ºi urm., citaþi de Caºin Popescu,
în Legenda Argonauþilor fapt istoric,
Freiburg/Germania, 1989, sub notele 317
ºi 318, pp. 387-388); Noviodunum, este ºi

el toponim thraco-daco-getic, nu celtic,
(cum îl socot unii istorici, chiar ºi români),
prezenþa Celþilor la Dunãrea de Jos nefiind,
istoric, de loc semnalatã, dupã cum dove-
deºte Maria Cicicova (v., în op. cit. supra
nota 317; un Noviodunum, în Banatul
Dravei, între râurile Sava ºi Gurk); dacã se
poate pune Calatis în legãturã cu acei
Calatores -ºi de ce nu?, istoric nu gãsim
nici un motiv care sã se opunã acestei
legãturi-, sclavi, puºi sub ordinele clasei
Preoþeºti, ce aveau grije, ca ajutoare de cult,
ºi de curãþenie pe drumul preoþilor, astfel
ca Preoþii sã nu vinã în contact cu auguri
de prezicere rea, atunci, Calatis, capãtã un
înþeles sacral, originea termenului, respectiv
ºi a toponimului, fiind, în acest caz, thraco-
daco-getã.

În Muntenia erau Þara Argeºului, Þara
Târgoviºtei, Þara Loviºtei (pe care unii isto-
rici o aºeazã în dreapta Oltului, pentru
comentarii ºi împrejurãri, C. C. Giurescu,
op. cit. pp. 323-324). Þãrile Vlasiilor ºi
Teleormanului, Þara Buzãului ºi a Ialomiþei,
toate, împreunã, fiind numite Blachia sau
Vlahia.

În Moldova, în Bucovina, ºi în Basa-
rabia: Þãrile de la Milcov, de la Roman ºi
de la Berlad, cu populaþia ei numitã Berlad-
nicii, pomenitã în cronici ruseºti din secolul
al XII-lea, populaþie ce nu putea fi decât
româneascã, ºi cu mult mai veche decât

secolul XII, altfel nu ar fi fost cuprinsã în
cronici vecine; Þara Vrancei, ºi mai spre
Miazã-Noapte, Þara Câmpulungului-Suce-
vei din vechiul þinut al Bucovinei Moldove-
neºti: Þara Vrancei pãstreazã în organizarea
ei politicã ºi socialã o caracteristicã veche,
din timpurile de supremitate individualizat
prin faptul cã acolo era Muntele Sfânt:
aceastã caracteristicã a fost observatã de
spiritul acribic ºi atent al lui Dimitrie Can-
temir, el deosebeºte Þara Vrancei ca pe o
“veche republicã, independentã” juridic faþã
de cãpetenia ei, atât în privinþa stãpânirii ºi
exploatãrii munþilor, cât ºi în privinþa dreptu-
rilor fiecãrui bãºtinaº ºi proprietar al locului
pe care îl stãpâneºte ca drept de moºtenire
ºi îl lasã cu drept de moºtenire, inalienabile;
Þara Câmpulungului-Sucevei este conside-
ratã, ºi ea, de Dimitrie Cantemir “republicã
a Moldovei”, având un teritoriu de “veche
republicã”; Þara Sepeniþului, cu capitala pe
locul unde se aflã azi comuna ªipeniþi, din
judeþul Cernãuþi, plasa ªipeniþului; Þara
Tigheciului, este numitã de Dimitrie Cante-
mir, a “treia republicã”: azi avem Tigheciu,
sat în judeþul Cahul, ºi pârâul cu acelaºi
nume, care se varsã în Prut; notãm cã în
acest judeþ se gãsesc, azi, plasa Ion Voevod,
plasa Dragoº Vodã, plasa ªtefan cel Mare:
ºi mai notãm cã Dimitrie Cantemir dã denu-
mirea de “republicã” Þãrilor româneºti,
menþionate ca atare, în anul 1715, an în
care el scrie Descriptio Moldaviae, ceea
ce înseamnã cã deosebirile fãcute se
vãdeau, încã, ºi în acei ani; ca teritoriu
aparte era ºi Þara Suceava, cu capitala ei la
Suceava. ªi mai notãm cã unii istorici,
vorbind la timpul prezent, ignorând cã
judeþul Cahul þine graniþã cu judeþul Fãlciu
(dupã Legea 1925, prin care se face o nouã
hotãrnicie administrativã), referindu-se la
“republica Tigheciului” o aºeazã în judeþul
Fãlciu, aºa cum era pe timpul lui Dimitrie
Cantemir, fãrã a face însã menþiunea cuve-
nitã. În Basarabia: Þara Hotinului, Þara
Soroca, Þara Orheiului ºi Tighinei, Þara
Cetatea Albã.

Toate aceste menþiuni începãtoare,
pentru a face un excurs privitor la Tighina.

“Tighina nu se constatã a fi cetate pe
vremea lui ªtefan cel Mare. În 1538, când
Petru Rareº este silit sã pãrãseascã domnia,
Turcii cuprind ºi anexeazã oraºul ºi þinutul
înconjurãtor, ridicând în acelaºi timp cetatea
cãreia-i dau numele de Bender”, zice C. C.
Giurescu, în op. cit. p. 529, dar adevãrul
este cu totul altul. Bender nu este nici nume
turcesc, ºi nici echivalentul numelui Tighi-
na, el este nume vechi, din timpul Roxo-
lanilor, trib de Sarmaþi -în rãzboaiele purtate
de Daci cu Romanii, Roxolanii au stat de
partea Dacilor ºi au distrus în anii 85/86
dupã Christos, legiunea 3 Galicã (cf. A.
Alföldi, Der Roxolanen in der Walahei, Ber.
intern, arch. Kongr. Bln. 1939-1940). Ro-
xolanii vorbeau o limbã iranianã, din timpul
lor dateazã toponimul Bender dat întregului
þinut al Tighinei, aceasta o dovedeºte Harta
reprodusã de noi în volumul Podurile peste
Istrul din primul mileniu înainte de Christos
(op. cit. supra), pe care am subliniat
cuvântul BENDERE, din BES-SARABIA
(þarã a Bessilor -?- / Bessoi, trib numeros
de thraci, rãzboinici, care sã fi trecut -o
parte din ei-, în timpul lui Philippus Arabs,
împreunã cu Carpii cari trecuserã în Sudul
Dunãrei, de unde au fost alungaþi de
Philippus Arabs, ºi s’au întors, pe locurile
lor din Moldova, ºi de acolo, ºi de atunci,
numele de Bessarabia?
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Chiar dacã istoria nu ne dã nici un
rãspuns acestui semn de întrebare, el
rãmâne, totuºi, ca semn); Harta (VI) a fost
editatã la Viena în 1736, de Mathaeus
Seutter. Deci nu este vorba de o cetate -ºi
nici-decum ziditã de Turci-, ci de un întreg
þinut / v. Harta IV. Detaliu, la noi, în op. cit.
p. 418, a lui Abraham Ortelius, din 1595 /;
se ºtie ca acest Abraham Ortelius a avut, în
colecþia lui de hãrþi, ºi harta incunabul,
întocmitã de un anonim, pentru Arhiducele
de Austria, Maximilian, devenit, dupã 1493
împãrat al Germaniei, primul cu acest nume
(vezi, la noi, în op. cit., Harta III, între
paginile 412 ºi 413). Pe Harta lui Abraham
Ortelius, în zona Nistrului de lângã Tighina
se gãsesc notaþi “Roxolani”, un mare neam
sarmatic de limbã iranianã. Dacã ºtim cã
poporul considerat a fi iranian, Sakai/Saces
erau rude bune cu Massageþii, dacã nu chiar
identici cu ei (Strabon 11, 511), deci Thraci,
învecinaþi cu Sciþii -dupã Herodot, Grecii
numeau pe toþi Sacci, Sciþi (Herodot 7, 64),
putem privi pe Roxolani ca Sciþi Sarmatici,
ºi Bendere - Tighina toponim vechi thraco-
getic din pãrþile Tyrasului, nume “cert
thracic”, cum îl atestã Detschew, în Thra-
kischen Sprach Reste, pp. 529 ºi urm.
Abraham Ortelius, scrie pe harta lui,
PONTUS EUXINI SARMATICI SIVE SCY-
TICI PARS. El nu greºeºte, cãci despre
limba etnicã a sciþilor se ºtie cã era “înruditã
cu limba iranianã a sarmaþilor ºi a perºilor”
(Christo Danoff, Pontos Euxeinos, RE
Suppl. IX, p. 1022 ºi urm.)

Philippus Arabs s’a nãscut în anul 204
ºi la 15 Martie 244 a fost proclamat împãrat
Zos. 1, 19, 1; Zon. 12, 8; Eutr. 9, 12, 36.
Moare la Verona, la sfârºitul lunii Sep-
tembrie, în anul 249, într’o bãtãlie dusã
împotriva lui C. Messius Q. Traianus De-
cius, comandantul provinciilor romane de
la Sud de Dunãre. În timpul domniei lui
Philippus Arabs, în Dobrogea, locuiau, cu
Geþii, ºi parte din Bessi, neam cu Geþii, ce
îºi aveau centrul aºezãrilor lor în dreapta
fluviului, mai jos de Tribalii (o parte din
Tribalii locuiau, cu Geþii, în Dobrogea, pe
lângã Dunãre, mai jos de Hârºova, unde sunt
menþionaþi de Arrianos, în timpul lui
Alexandru cel Mare, cu prilejul descrierii
campaniei acestuia întreprinsã în þara
geþilor). Aceasta (cã Bessii locuiau în
Dobrogea) se ºtie dintr’o inscripþie din
secolul al doilea dupã Christos în care se
spune cã în multe sate din Dobrogea
locuiau, cu Geþii foarte mulþi Bessi. Aceasta
este o certitudine. Cine poate nega, însã, -
documentar-, cã Bessi nu locuiau ºi la Nord
de Dobrogea, peste Dunãre, ºi cã, de la
Bessi vine numele de Bessarabia?, ºi, de
asemenea, cine poate nega, -documentar-,
cã aceastã denumire nu vine de pe timpul
lui Philippus Arabs, când acesta primise
numele de Carpius Maximus? ªi cã ea a
fost prinsã, astfel, de tradiþii? Totuºi. Lãmu-
rirea acestei chestiuni este mult prea impor-
tantã pentru Istoria Românilor, ea nu se
poate lãsa sub semnele întrebãrii. În aceastã
idee arãtãm.

În judeþul Tighina existã un sat Basarã-
beasca. Basarab se numeºte “primul domn
sigur al Þãrii Româneºti”, care “învinge pe
Carol Robert, regele Ungariei”, în zona Pa-
sului Bran, mult mai la Rãsãrit de locul de
unde i se trage numele acestui Domnitor.
Denumirea de Basarabia s’a dat numai pãrþii
de Sud a acestei provincii, ºi cã, înainte, ea
aparþinea Munteniei care cuprindea ºi Do-
brogea, “pânã la Marea cea Mare” (apud
Gh. Adamescu).

Existã însã o hartã întocmitã de pro-
fesorul I. M. Hasius, publicatã în 1744, pe

care sunt figurate ºi “despotatele Walahiei
ºi Moldovei”. Harta este o înnoire, “dupã
vechea ºi noua Geografie” a hãrþii lui Enea
Silvio Piccolomini fãcutã pe vremea când
Piccolomini era în slujba cancelariei împãrã-
teºti (vremea aceasta a fost din anul 1442,
pânã în anul 1458, când Enea Silvio Picco-
lominii a fost ales Papã, ºi a luat numele de
Pius al II-lea (acesta moare în anul 1464
de moarte bunã).

Hasius, pentru a justifica necesitatea
hãrþii sale, scrie cã s’a folosit de documen-
tele antice: Itinerariorum Antoninii Au-
gustani,   Ariani, ºi cã harta lui include date
“ex Geographia  antica” (v. Harta II. Detaliu,
în lucrarea Caºin Popescu, Podurile peste
Istrul din primul mileniu înainte de
Christos, 1984, Freiburg, p. 408).

Cele arãtate mai sus sunt documente ºi
realitãþi istorice care fac sã anuleze semnele
de întrebare puse de noi. Cãci aºa cum
avem, în Dobrogea, urmele -topografice-
ale aºezãrii ºi locuirii Carpilor, tot aºa, avem,
-propter hanc causam, ºi la Nord de Dunãre
urmele -topografice- ale locuirii ºi aºezãrii
Bessilor, ce au trecut Dunãrea, odatã cu
Carpii în retragerea acestora  cãtre locurile
avute de ei în Moldova, Bessi trecuþi peste
Dunãre rãmânând acolo.

Dacã nu trecem cu uºurinþã peste infor-
maþia datã de istoricul din Padova, Titus
Livius (cca. 59, a. C., - 17 p. C.) cã în Ta-
rragona (Spania) exista un oraº Turda (Liv.
33, 44, 4), ne putem gândi, ºi admite, în
imperiul continuitãþii istorice dovedite, cã
fiecare din Þãrile Româneºti menþionate de
noi (supra) au avut în Apus corepondenþe
organizatorice asemãnãtoare unitãþilor
sociale ale daco-geþilor: este un fapt real pe
care Istoria îl impune sine ulla contra-
dictione. În Tarragona (lat. Tarrãco, onis)
exista un popor scit Paesicae, -arum, pe
care îl menþioneazã Pomponius Mela, geo-
graf de la Tingentera (Spania) în De choro-
graphia (Silberman CUF 1988) sub 4, 42.
Pomponius Mela scrie în timpul împãratului
Claudius, fiul lui Drusus: Tiberius Claudius
Nero Germanicus, 41-54 p. Chr. Plinius
cunoaºte ºi el un popor din Tarragona,
deasemenea de neam scit, numit Paesici, -
orum sau Pestici, -orum (Plin. 6, 50).

Observãm cã pescia, în latinã, înseamnã
cãciulã din piele de oaie, caracteristicã cio-
banilor, ºi cã, pasco are ºi înþelesul de a
duce oile la pãscut. Nu trebue deci sã ne
mire, cã, în Cântecul Nibelungilor / Niebe-
lungen lied / figureazã “ducele - adicã
voevodul - Ramunc din þara românilor (Her-
zog Ramunc aus dem Walachenland) sosit
la curtea lui Attila cu o unitate de 700 de
cavaleri” (dupã ªerban Papacostea op. cit.
p. 65).

Prezenþa sciþilor în Spania, pe coasta ei
de Nord, la Tarragona, prezenþã nesem-
nalatã, pânã acum, de nici un istoric strãin
sau român, este de o deosebitã importanþã
pentru istoria Europei, în general, ºi în par-
ticular pentru Istoria Spaniei ºi a României.
Prezenþa acestor neamuri de Sciþi se impune
a fi aºezatã înainte de începutul mileniului I
a. Chr., adicã înainte de anii 1100 când îºi
fac apariþia, în Spania, Fenicienii, ºi înteme-
iazã acolo colonii. Este, istoric cunoscut,
cã înainte de Fenicieni, au ajuns în Spania
grupuri de Dorieni plecate din Minoa.

Geneza poporului spaniol -cel puþin a
unei însemnate pãrþi a acestuia-, prin
prezenþa sciþilor, respectiv, þinând seama de
apropierile fãcute de noi între numele lor:
Paesici, Pestici ºi pãstorit, prin prezenþa unor
neamuri de Daci, o importanþã deosebitã
ce aºteaptã sã fie desluºitã ºi just inter-
pretatã, se vor înþelege atunci cauza ase-

mãnãrei dintre cele mai vechi tradiþii ale
poporului spaniol, cu cele mai vechi tradiþii
ale poporului român: acesta este un capitol
nou, încã nedeschis, care priveºte deopo-
trivã istoria poporului spaniol, istoria popo-
rului dac, ºi, prin aºezãrile prin vremi, istoria
poporului român. În acest scop trebuesc
iniþiate ºi organizate cercetãri arheologice
ºi studii de adâncime istoricã fãcute în co-
mun de autoritãþile ºtiinþifice ale acestor douã
popoare, o muncã grea, cerutã de adevãrul
istoric, dacã aceastã lume a Europei este
interesatã de acest adevãr.

Apariþia fenicienilor pe coatele Spaniei
nu este un hazard, ei erau, prin strãmoºia
lor, înrudiþi, îndeaproape, cu Dorienii mi-
nieni care i-au precedat ºi pe ale cãror locuri
s’au ºi aºezat. Fenicienii sunt din acelaºi
neam de Thraci biblici ca ºi Palestinienii.
Oraºul Tartessus, Tartessos, gr. Tartesos.,
lat. Tartesus, în spaniola veche Tarsis,
probabil Tarschisch din Biblie este numele
unui þinut, râu (azi Guadalquivir) ºi oraº,
pe coasta de Sud-Vest a Spaniei; oraºul
exista încã înainte de secolul ll a. Chr. fundat
de Minoieni /Dorieni/ ºi locuit, apoi, de
Fenicieni, iar în jurul anului 620 a. Chr. au
ajuns acolo Greci din Samos (Kalais).
Tarschisch le oferea fenicienilor argint, aur,
plumb ºi alte minereuri preþioase, printre
care ºi zinc. Oraºul Gades sau Gadès, în
fenicianã Gâder (=spaþiu închis), în lat.
Gades, este mai vechi decât Utica, fundaþia
fenicianã din Africa de Nord la Nord-Est
de Cartagena: în anul 1100 a. Chr. a fost
fundatã Utica, ºi puþin înainte de 1100, pe
la 1150 a. Chr., a fost fundat oraºul Gades
(cf. Prof. Dr. Abel Karlhans, în Der Kleine
Pauly, s. v.). Cartagena a fost ziditã puþin
înainte de întemeierea Troiei (pentru datele
referitoare la Fenicieni, v. Dr. Richard Piet-
schmann, Die Phonizier, Emil Vollmer
Verlag, Essen, Germany, pp. 220, 221 ºi
urm., ºi nota 465; cartea nu are menþionat
anul publicãrii ei). Fundaþia fenicianã
Tartous, Tartus, numitã în Evul Mediu:
Tartosa (Tartellos), a jucat un rol important
în timpul Cruciadelor.

Tarraco (Tarracona), ethn. Tarraco-
nensis, azi Tarragona, ar fi fost, dupã A.
Schulten RE IV A p. 239 ºi urm., fundatã
de tyrrhenieni (v. ºi A. Schulten, RE VII A
p. 1378 ºi urm.).

Tartessos a fost capitala þãrii Turta (Tur-
da) a Turtedanilor, popor din Betica, dupã
Livius 21, 6, 1  ºi 34, 17, 1  ºi 2 (Baetis,
Betis, este numele fluviului Guadalquivir).
Turdetanii sunt spiþe vechi de Daci din
Dacia de sub Carpaþii Nordici veniþi ºi
aºezaþi în peninsula de sub Pirenei din
timpuri preistorice. Dupã distrugerea ora-
ºului Tartessos, în 500 a. Chr., a fost
confundat de mulþi dintre scriitorii antici cu
Gades sau cu Carteia oraº în Tarraconesia,
întemeiat de Fenicieni, identificat cu Cieza
de azi (cf. A. Schulten, Tartessos, ed. 2-a,
1950; v. la acelaºi ºi RE IV A p. 2446 ºi
urm.; v. ºi J. M. Blasquez, Tartessos, 1968;
se pare, cã unii dintre Turdetani ar fi ajuns
ºi în Lusitania (Potugalia), unde numele lor
ar fi fost Turduli /apud Plin. 4, 112/, ipotezã
neînsuºitã de A. Schulten ºi de J. M.
Blasquez; cât de adevãratã ar putea fi aceastã
ipotezã nu se poate spune în stadiul actual
al cunoºtinþelor arheologice ºi istorice, ea
depinde de un dacã a cãrui materializare este
greu a fi presupusã).

Revenind la Tighina, o altã dovadã dova-
dã ne aduce ilustrul Comes Geza Kuun, în
celebrul Glosar, CODEX CUMANICUS,
întocmit de el ºi tipãrit la Budapesta în anul
1880, Glosar, din care am copiat textul
dovezii: “4. tegne cum cumanico tegana,

«lavellum», cf. hungaricum tekeno «lab-
rum». Castelli Bender antiquius nomen Te-
china, Tegina erat, de qua arce Martinus
Bronovius anno 1579 ita scripsit: «Techinam
oppidum, et arcem Turcicam, non ita pri-
dem ad confluentem Nestri munitam, et ibi
Techinienses vel Moldavici in Nestro trajec-
tus aliquot, recta in campos reperiuntur.»1

Non solum oppidum atque arx Techinae,
sed tota vallis antiquitus propter figuram
ejus topographicam labro perquam similem
Tekina, nuncupacta erat.” (op. cit. p.
XXXV).

În traducere: “4. tegne în cumanã tegana
«loc minunat de scãldat», cf. ungurescului
tekeno «scãldãtoare». Cetatea Bender al
cãrei nume în antichitate era Techina,
Tegina, despre care fortãreaþã MARTINUS
BRONOVIUS în anul 1579 scria acestea:
«Oraºul fortificat Thechina ºi locul de re-
fugiu Turc, recent protejatã la confuentul
Nistrului, ºi acolo (în chiar acest moment)
Techinienii sau Moldovenii folosesc locul
pentru traversarea Nistrului (încoace ºi
încolo) pentru a-ºi procura din câmpurile
lor cultivate cele de trebuinþã.1» Nu numai
oraºul ºi cetatea Techina, ci ºi toatã valea
foarte mult asemãnãtoare topografic unei
cuve, era (în vechime) numitã Tekina”
(1Descriptio Tartariae apud SCHWANDT-
NERUM, Tom. I. pag. 319).

O cetate Tighina, de sigur a existat, dar
nu ziditã de Turci, ci construitã de Mol-
dovenii locului pentru apãrarea lor ºi a
pãmântului lor aflat din strãmoºie în
stãpânirea ºi averea lor. Astfel, BENDERE
chiamã, în apãrare, lângã el, pe BENDIS,
regina thracã a lumii antice, tânãrã zeiþã a
vânãtoarei, cu cult (de Stat) în Athena
(instituit, în anii 430 a. Chr., de Thracii
stabiliþi acolo /ºi în Grecia/ din timpuri
strãvechi), precum ºi în Egipt, pe valea
Nilului, pânã în Delta Nilului, la Ptolemais,
unde avea templu ºi cult: amintim cã oraºul
Ptolemais a fost întemeiat de Ptolemaios I
Soter -thrac din Macedonia- pe locul unui
sat, neînsemnat, Psoi (cf. Gordiner, Ono-
mastica 2, 59*).

Pentru Istoria Românilor, importanþa
celor semnalate mai sus e mare: ele aratã
continuitatea ºi legãtura cu pãmântul strã-
moºesc, a românilor, pe toatã întinderea
moºtenitã, doinitã de Eminescu.

Astfel de documente ca ºi cele pre-
zentate de noi aci, care constitue o irefra-
gabilã dovadã despre drepturile Românilor
de a stãpâni ’Bessarabia’, ca proprietari,
istorici, ai acestui pãmânt, avut (din moºi-
strãmoºii lor, Daco-Geþii), trebuesc înfã-
þiºate nu doar pentru informare, ci pentru
iniþierea unei acþiuni autoritare (ºi eficace)
de restituire ºi reintegrare în teritorii invadate
ºi ocupate, cu forþa, în timpul invaziilor
barbare ale populaþiilor din Estul Europei.
Aºa numitul, în termeni moderni, “Pactul
Hitler-Stalin” -prin care s’a dat dreptul
armatei roºii sã ocupe Bessarabia ºi Nordul
Bucovinei, ºi încã multe alte drepturi-, este
un furt, nepedepsit, (încã?), o ruºine
degradantã, înjositoare, pe obrazul
Germaniei, ºi pe cel al Rusiei, ºi pe cel al
lumii întregi ce stã cu mâinile încruciºate
ºi priveºte -sau nu priveºte- la barbarisme,
la distrugeri, la strãmutãri de populaþii, la
omoruri, fãrã cel mai mic simþ, uman, al
dreptãþii. Drepturile omului? Afiº! Drepturile
istorice? Nici mãcar atât! Dar... va veni ºi
vremea aceea!... Acum, acea lume ce îºi
arogã dreptul de a cântãri drepturile lumii,
este întunecatã de puterile satanice.

Încã nu este vremea “când cocoºii cântã
într’una”, cãci “toate sunt pânã la o
vreme”... .

Tighina, asezare româneascãTighina, asezare româneascã,,
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Nu cred sã fie pe lumea asta vreun neam
cu o istorie mai sublimã ºi mai ingratã
decât cea a aromânilor.  Cel puþin, Europa
nu cunoaºte neam mai eroic ºi, totodatã,
mai ignorat decât ramura de sud a trun-
chiului traco-român.

“Aromânii, armânii sau rumânii,
cum îºi zic ei, macedonenii, cuþovlahii ºi
þânþarii (adicã Fiii Cezarului - sânî-fii, þar-
împãrat), cum îi poreclesc grecii ºi sârbii,
sunt cea mai veche seminþie ºi cea mai eu-
genicã, adicã mai nobilã, dintre toate câte
trãiesc în sudul Dunãrii. Ei sunt populaþia
aborigenã, vrednici urmaºi ai stihiei traco-
ilire, peste care s-a altoit demnitatea romanã:
mister tracic ºi pragmatism roman” (cf.
Teohar Mihadaº  - art. Aromânii ºi rolul
lor în Balcani).

“Moºtenitori direcþi ai vechii civilizaþii
trace, aromânii sunt, prin limba ºi cultura
lor, singurii reprezentanþi, la Sudul Dunãrii,
ai latinitãþii balcanice, nãscutã odatã cu
cucerirea Macedoniei de cãtre Legiunea a
V-a romanã, în anul 168 î.H.”(cf. Vasile Tega
– art. Aromânii: aceºti necunoscuþi).

“Sobri, având instinct de cãsnicie ºi
industrie  -  românii sunt, în privinþa acestor
calitãþi, cu mult superiori acelora ce vor-
besc greceºte  -  sunt însã inferiori greco-
slavilor în… ºiretlicuri. Toþi aceºti ciobani
simpli ºi de rând au o  eminentã aptitudine
pentru lucrãri în metal. Armele ºi armãturile
lucrate în aur ºi argint, pe care le admirãm
la arnãuþi ºi palicari (grecotei) au ieºit din
atelierele vlahilor”(cf. Mihai Eminescu – art.
Românii Peninsulei Balcanice).

Întreabã, azi, pe Calea Victoriei, în plin
Bucureºti - ºi ai sã vezi câþi români au auzit
de fraþii “aromâni”. Aºa guvernanþi avem
azi - aºa ºcoalã de conºtiinþã ºi suflet avem
azi. Cum sã nu îndrãzneascã grecii sã
înfãptuiascã, de sute de ani  -  etnocidul,
prin asimilarea forþatã (în dispreþul oricãror
reglementãri legale internaþionale) - al
aromânilor? Grecii, “fraþii noºtri ortodocºi”
-  îi numesc pe eroii luptei pentru pãstrarea
identitãþii de neam: “renegaþi ai elenismului”,
acuzându-i cã “viseazã la românizarea
greco-românilor”. Când n-ai fost niciodatã
altceva decât român, nu poþi “renega
elenismul”. Iar a zice greco-români,   “ex-
presia(…) e tot atât de improprie ca ºi
afirmarea cã iedul e fiul zimbrului” (cf.
Mihai Eminescu – art. Despre Apostol
Margarit).

Rãsfoind scrierile strãinilor despre aro-
mâni, þi se face ruºine cã eºti… român din
Nord… Cãci iatã ce ºtia evreul Beniamin
Tudela, rabin, la 1770, despre valahii-
aromâni din Munþii Balcanilor: “Nimeni nu
se poate rãzboi cu ei, nici un rege nu poate
domni asupra lor.”

Cine mai ºtie azi, dintre “nepoþii lui
Traian” – cã strãmoºii sãi valahi, din sudul
Apei Blestemului Uitãrii (Dunãrea)  -  între
1187 ºi 1373, sub conducerea lui Petru ºi
Asan ºi ai urmaºilor lor, toþi principi valahi
din Balcani  -  nu erau doar niºte bieþi ciobani,
nici doar armurieri, negustori etc.  -  ci au
fost RÃZBOINICII NEBIRUIÞI AI RÃSÃ-
RITULUI BALCANIC? I-au snopit în
bãtaie, pur ºi simplu, pe trufaºii împãraþi
greci ai Bizanþului, ba ºi pe cruciaþii latini,
din Apus, nu mai puþin (decât grecii bizan-
tini) infectaþi de pãcatul superbiei: “Vala-
hii(…) au coborât din munþii lor sub con-
ducerea celor doi fraþi, s-au unit cu bulgarii
ºi au fãcut prãpãd în imperiu(…). Bulgarii
ºi valahii au nãvãlit aici(…) în timpul nopþii
ºi au fãcut un adevãrat mãcel asupra armatei
greceºti. Cantacuzen (n.m.: împãratul!…),
cu numai o mânã de oameni, abia a putut

sã se salveze la Constantinopol(…). Au luat
sãbiile(…) s-au nãpustit asupra grecilor
(conduºi de însuºi împãratul Isaac Angelos)
mai repede decât rostim noi vorba ºi i-au
ucis pe toþi cei ce luptau(…). Asan îl sur-
prinde (n.m: tot pe “falnicul” Angelos…)
într-o trecãtoare ºi(…) i-a omorât cea mai
mare parte din oºtire(…). Isaac a cãzut
prizonier, cea mai mare parte a ostaºilor sãi
este ucisã(…). Alexis Comnen (n.m.: împã-
ratul Bizanþului!) ceru pace (n.m.: cuþo-
vlahilor, vlahilor ºchiopi!  -  “poporului de
homosexuali”, cum i-au calomniat, groso-
lani, grecii, mai târziu…). Ioniþã puse de se
construi o maºinã de rãzboi în patru la-
turi(…) ºi cu ajutorul ei pãtrunse în
oraº(n.m.: Varna), dupã trei zile de
asalturi(…). Ioniþã (n.m.: regele vlahilor),
care fusese uns ºi recunoscut de cãtre Papã,
a hotãrât sã le facã rãzboi cruciaþilor (n.m.:
cruciaþii puºi pe jaf…, cã doar jefuiau doar
pe niºte fraþi ortodocºi…) îi lovi pe latini,
care furã spulberaþi” etc. (cf. Mihail Ko-
gãlniceanu – Vlahii de la sud de Dunãre).

Apoi, au venit turcii “pãgâni”  -  dar nu
le-au fost duºmani mai mari românilor din
Sud, decât “fraþii greci ortodocºi”  -  pârâtori
la Sublima Poartã  -  cu grea nãpastã asupra
cuþovlahilor.

Vã va fi greu sã rãspundeþi la întrebarea
cine-i “ortodox” ºi cine-i “pãgân”  -  când
veþi face lectura privilegiilor acordate aro-
mânilor de cãtre turci, în sec. XVI, printr-
un vizir recunoscãtor faþã de ospitalitatea
celnicului (n.n.: stãpân de turme)  Sterie
Floca (aromân), din Meþovo: “Orice per-
soanã de orice religie ºi condiþie ar fi, care
se va refugia la districtul Meþovo, ºi oricare
ar fi motivele pentru care s-a refugiat acolo,
nu va putea fi niciodatã urmãritã ºi recla-
matã de nici o autoritate. Orice musulman
care va trece prin districtul Meþovo trebuie

sã considere acest pãmânt CA PÃMÂNT
SACRU; ºi la ieºirea sa din þinut SÃ
SCOATÃ POTCOAVELE DE LA CAI, SÃ
NU IA DIN ACEASTÃ ÞARÃ NICI CÂT
NEGRUL DE SUB UNGHIE (s.n.).”

Se pare cã Duhul Sfânt bate pre-
tutindeni  -  ºi pe unde-i este voia  - ºi i-a
ales ºi pe aceºti musulmani, din sec. XVI:
respectul sacrei ospeþii, determinã recu-
noaºterea þinutului ospeþiei ca BISERICÃ-
AZIL SACRU. Dar pe grecii ortodocºi  -
ce i-a atins? Sã vedem.

Pe 9/22 mai 1905, ca urmare a
ULTIMATUMULUI ÎNAINTAT SULTA-
NULUI (sic! – am avut ºi astfel de
conducãtori!) de cãtre regele României,
Carol I (nemulþumit de rezolvarea problemei
drepturilor aromâneºti în Rumelia  -  con-
flictul fiind între valiul din Ianina ºi greci,
pe de o parte  -  ºi aromâni, pe de alta)  -  s-
a dat o iradea (hotãrâre), prin  care se
acordau aromânilor privilegiile cerute ºi se
anunþa pedepsirea valiului din Ianina. Care
a fost reacþia Patriarhiei Greceºti ºi a
Athenei, în aceste circumstanþe? “Patriarhul
grec a protestat (n.n.: evident, împotriva
iradelei…). Violenþa criminalã a bandelor
greceºti a fãcut restul” (cf. H.N. Braisford).

Ghiciþi cine conducea bandele de
criminali greci? “Episcopii greci din Monas-
tir, Katerino, Grebovo, Drama ºi Kozani
(…) organizeazã bande de tâlhari, care
pedepsirã crunt pe aromâni, pentru cã
voiserã sã-ºi pãstreze naþionalitatea, prin
mijlocul bisericii ºi ºcolii” (cf. N.Iorga).

Nu trebuie sã fiþi aºa uimiþi -  grecii au
ºi sfinþi bandiþi (sic!) : “Sfântul” Cosma
(“el – Cosma – cuteazã a arunca anatema
pe toþi acei români care vor mai vorbi limba
românã (…) Cosma spunea cã Dumnezeu
foloseºte aromâna numai când vorbeºte cu
diavolul” (cf. Weigand, 1895, V, 146).

“«Eroica» faptã a lui Cosma a fost recom-
pensatã cu sanctificarea(!): “proclamarã
(n.n.: clerul grec, cu Patriarhia Greceascã
în frunte…) pe Cosma sfânt – ºi îi adunarã
moaºtele” (cf. Dimitrie Bolintineanu –
Cãlãtorii).

Tot Patriarhia Greceascã a instigat ºi
susþinut pe mercenarii albanezi ai lui Ali Paºa
Tepelin din Ianina, sã spulbere Moscopole,
la 1788 (Moscopole - Cetatea de Vis a
aromânilor, râvnitã ºi invidiatã de greci ºi
de alþi vecini, pentru frumuseþile ºi bogãþiile
ei, unice în Estul Europei: avea Academie,
Stampã (Tipografie), strãlucite biserici ale
lui Hristos, ºcoli în limba valahã…

“Ucide! Stinge limba în gâtlejul valah!”
- asta a fost, sute de ani, singurul consemn
ºi singura parolã a “ortodocºilor” greci.
Cãci, ori cã au înfipt ei, direct, sabia în
aromân ºi fãclia în casa aromânului, ori au
interpus, între ei ºi crimã, mâna nãimiþilor
albanezi musulmani (e proverbialã sãrãcia
- deci potenþialul de corupþie - a albanezilor),
vezi cazul demn de tragedie anticã, de la
cantonul Aspropotamos: “La schitul
Veterniste sã curmã cantonul Aspropo-
tamos, lângã podul fãcut de romani,
Coracos, ºi unde sulioþii fuserã uciºi de
albanezii musulmani, în luna lui ghenarie
1813. Femeile lor, în numãr de 200, vãzând
pe soþii lor uciºi, se aruncarã cu pruncii în
braþe în râul Ahelonus, unde se înecarã.
Aceastã faptã fuse drama cea mai tristã ºi
mai mare a acestui secol” (cf. Dimitrie
Bolintineanu – Cãlãtorii).

E ceva schimbat, azi, în raporturile dintr
greci ºi “cuþo-vlahii” din Grecia ºi Mace-
donia? A mai îndrãznit vreun “vodã”, din
Nordul Apei Uitãrii, Dunãrea, sã dea ulti-
matum cuiva ce-i supãra pe fraþii noºtri din
Sudul Apei Blestemate ºi Sacre a Istrului?
Iatã ce spune francezul Michel de Vantelière,
în Du Marché Commun à l’Europe, 1969
(n.n.: în România era regim comunist): “O
minoritate româneascã în Grecia este su-
pusã încã unui regim de lichidare spiritualã,
tot atât de sistematic ca în secolele trecute;
românii din Grecia nu au dreptul sã asculte
slujba în propria lor limbã, în bisericile lor.”

În 1997, sub “democraþia capitalistã”
din România, cotidianul Stohos, din Athena,
îi sfãtuieºte pe “palicari” (n.n.: voinicii-vitejii
greci), cu privire la comportamentul lor faþã
de valahi: “Unde îi veþi întâlni pe aceºti aºa-
ziºi vlahi, cu limba lor vlãhiceascã, pe
stradã, la târg , la locul de muncã - rupeþi-
le picioarele, smulgeþi-le limba. Aici este
Elada-Grecia, ºi ea este a elenilor-grecilor.
Scopul scuzã mijloacele!”(cf. România
liberã, nr. 2135, vineri 4 aprilie 1997  -  art.
din p. 2: Mai sunt tratate, de Florin Cân-
droveanu).

“Astãzi îi învãluie (n.n.: pe aromâni),
tot mai stãruitor, amurgul, spre întunecarea
totalã, iar sufletul lor mãrinimos îngânã abia,
ca un cântec de lebãdã”(cf. T. Mihadaº).

ªi iatã ce declarã un apãrãtor înfocat al
drepturilor neamului lui: “Suntem în posesia
altor elemente recente de genocid cultural,
la care este supusã populaþia aromânã din
Grecia. Asociaþia ARMÂNAMEA întoc-
meºte toate datele privitoare la un protest
internaþional, în legãturã cu soarta aro-
mânilor din Balcani. La 92 de ani de la prima
recunoaºtere imperialã a naþiunii aromâne
ca etnie distinctã în Peninsula Balcanicã.
Armânamea trãieºte. Armânamea va trãi.
ARMÂNLU NU CHIARI!” (cf. V. Tega –
Iradeaua imperialã  -  Magna Carta
Libertatum a Aromânilor, 1999).

Aºa sã fie  -  Amin, Amin, Doamne din
Ceruri!

Din nou, despre aromâniADRIAN BOTEZ Din nou, despre aromâni

Zodii în cumpãnã, primãvara 2010 9

Monumentul eroilor din Rãzboiul pentru Independenþã, Tulcea



Zodii în cumpãnã, primãvara 201010

În urmã cu câtva timp am avut ocazia
sã ascult pe internet un program radiofonic
austriac. Era vorba despre renumitul
compozitor de muzicã clasicã Joseph
Haydn ºi inspiraþiile sale din muzica
“þigãneascã” din Ungaria. Spre marea mea
consternare, redactoarea staþiei de radio-
difuziune austriacã (ORF), Dorothee
Frank, care realizase acest reportaj, ºi care
se gãseºte des în Transilvania, asumându-
ºi singurã statutul de expertã pe teme cul-
turale ale acestei regiuni din România, a
folosit ca ºi exemplu pentru muzica lui
Haydn - cea “þigãneascã” din Ungaria,
prelucrãri din melodii folclorice mara-
mureºene. D. Frank ºi-a asumat imper-
tinenþa sã ºi explice de ce aceste melodii
din “Siebenbürgen”, deci din zona sãseascã
a Ardealului, ar fi melodii ungureºti cântate
de þiganii de pe timpul compozitorului Jo-
seph Haydn ºi care dupã parerea ei, aceºtia
ar fi fost ºi cei mai apreciaþi ca ºi sursã de
inspiraþie muzicalã ale acelor timpuri. Ce
bine funcþioneazã furtul de culturã – mi-
am spus pe moment. Ca apoi sã-mi pun
întrebarea: de ce sunt românii atât de uºor
instrumentalizaþi?

La aceastã întrebare nu este uºor de
dat un rãspuns, pentru cã mai întâi ar trebui
clarificat cine se face vinovat de instrumen-
talizarea culturii româneºti peste hotare?
Rãspuns pe care de fapt îl cerem Institutului
Cultural Român, care, la Viena, printre altele
a subvenþionat ºi câteva din cãlãtoriile prin
Transilvania ale redactoarei austriece Doro-
thee Frank.

Dacã, din punct de vedere politic, la o
formulã care sã-l defineascã pe român se
lucreazã de mai bine de 20 de ani, cultural,
ºi mai ales în ce priveºte aspectul de iden-
titate ºi de conºtiinþã naþionalã, lucrurile

sunt mult mai difuze. Clar este în schimb,
ºi istoric documentat, cã Joseph Haydn n-
a avut niciodatã nimic de-a face cu muzica
ºi cultura maramureºanã. Apoi, este impor-
tant de menþionat cã bogãþia culturalã
maramureºanã, deci începând de la: arhi-
tecturã, port vestimentar, tradiþie muzicalã,
arta manufacturierã, ºi aºa mai departe, a
fost în 2001 declaratã de cãtre UNESCO
ca fiind Moºtenire Imaterialã al Patrimo-

niului Mondial. Aceste capodopere ima-
teriale fiind intangibile, valabil ºi pentru
austrieci, dar ºi pentru anumite instituþii din
Ungaria vecinã, care cu mare plãcere îºi
arogã aceste calitãþi culturale, mai ales din
Transilvania ºi Banat. Deci, cultura mara-
mureºanã este în ea însãºi un unicat în
Europa.

Comparativ, tradiþia culturalã transil-
vãneanã - ºi mã refer în mod special la

Identitatea si furtul de culturã,

bogãþia folcloricã, trebuie într-adevãr vã-
zutã din perspectiva diversitãþii ei etnice.
Diferitele etnii: saºi, secui, slovaci, evrei ºi
români, ca sã numesc numai o parte dintre
aceºtia, care de veacuri au trãit împreunã
pe aceste meleaguri, de cele mai multe ori
paºnic, dar câteodatã ºi unii împotriva
celorlalþi, au creat, în arcul geografic
carpatin, un bogat tezaur cultural, de o
fascinantã diversitate. Acest tezaur cultural
transilvãnean, pe care România de astãzi l-
a moºtenit, este suma tuturor acestor ma-
nifestãri etnografice implementând ºi
spiritul european pe care astãzi încercãm
sã-l trezim în noi toþi, într-o formã pacifistã
ºi unificatoare, sub numele de Uniune
Europeanã. Acest spirit este existent în
Transilvania, de veacuri, ºi sã fim sinceri -
cât de sãracã ar fi Þara Ardealului fãrã de
cântul, graiul ºi fãrã de hora fiecãruia dintre
noi, indiferent cã suntem români, nemþi,
maghiari, þigani, sau de alt neam, trãind
împreunã pe acest plai pe care toþi îl numim
– Acasã.

Aceasta este þara mea de baºtinã ºi
mozaicul cultural cu care mã identific. Dar
a fi tolerant, nu înseamnã a fi o naþiune
“Open Source”, ºi nici cã vecinii se pot
autoservi din arhivele culturale româneºti
însuºindu-ºi ce le place, aºa cum o face
redactorul radiodifuziunii austriece, Doro-
thee Frank. Între timp, anul 2009 a trecut,
iar cel nou, 2010 a fost dedicat lui Robert
Schumann, sãrbãtorind 200 de ani de la
naºterea marelui pianist clasician ºi
compozitor. Atât muzica lui Joseph Haydn,
ca ºi cea a lui Schumann, va rãmâne în
continuare apreciatã ºi prezentatã pe
scenele simfonice din România, indiferent
de unde aceºtia, la urma urmei, ºi-au gãsit
inspiraþiile.

Emanuil Gojdu (1802-1870) a trãit într-
o perioadã dificilã, frãmântatã de manifestãri
naþionale, pe care le-a înþeles în profunzimea
lor ºi a implicaþiilor lor pentru emanciparea
românilor. Om politic reputat ºi avocat
celebru, Gojdu a fost cunoscut în România
ºi Ungaria ca un român de excepþie. Era
conºtient cã nu toatã lumea îl aprecia, cã
nu era la adãpost de critici, dar avea con-
ºtiinþa împãcata ca om politic. În acest
context se relevã mesajul transmis de Goj-
du, care spunea despre sine însuºi: “Sã mã
ierte oriºicine cã, dacã sunt pe turlã, nu pot
fi ºi pragul bisericii pe care sã poatã cãlca
tot insul. Aºteptaþi, fraþilor, pânã dupã Dietã
ºi atunci judecaþi pe Gojdu”.

Gojdu avea o putere de persuasiune ne-
întrecutã ºi darul acesta l-a ajutat sã devinã
atât un excelent avocat, ale cãrui pledoarii
în jurisdicþiile pestane apãreau în manualele
studenþimii din Imperiu, cât ºi un om politic
cu adevãrat complex. A trãit în vremurile
în care fiecare naþiune îºi scria istoria cu
înfrigurare. În acele timpuri ale revoluþiei
din 1848-1849 ºi ulterior, s-a manifestat
spiritul politic al lui Gojdu. În 1848, Gojdu
a lansat un veritabil program de emancipare
a românilor - “Petiþia neamului”- redactat
în strânsã colaborare cu paºoptiºtii români,
în special cu Andrei ªaguna. Documentul
cuprinde explicit doleanþele românilor din

Imperiul habsburgic ºi anume: ºcoli în limba
românã, autonomia Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne faþã de Mitropolia sârbeascã de la
Carlovãþ, participarea directã la viaþa pu-
blicã. Ulterior, ca membru în Casa Magna-
þilor – Camera Legislativã Superioarã a
Parlamentului Ungar – Gojdu a militat în
discursuri memorabile pentru consultarea
românilor în privinþa chestiunilor politice ºi
sociale care îi priveau direct. Un exemplu

notabil în acest sens este discursul, þinut în
19 iunie 1861, în care Gojdu deplângea ati-
tudinea de excludere a românilor majoritari
de la luarea deciziilor esenþiale. Gojdu, în
calitate de comite de Lugoj, a rãmas în amin-
tirea ardelenilor ca finanþator în fondarea
unui liceu în limba românã în condiþiile
restricþionãrii dreptului la învãþãmânt în
limba românã din Transilvania. De numele
lui Gojdu se leagã ºi susþinerea dreptului

fiecãrei naþiuni la o limbã. Ca avocat ce a
trãit cea mai mare parte a vieþii la Budapesta,
Gojdu a înlocuit limba latinã cu cea maghia-
rã în acþiunile introduse în faþa instanþelor
din Buda ºi din Pesta. Gojdu ºi-a asumat
cu demnitate aceasta atitudine plinã de
justeþe faþã de cei mai exigenþi mãsurãtori
ai patriotismului sãu românesc.

Gojdu a dorit perpetuarea ambiþiilor sale
ºi a ºtiut sã fãureascã structurile care puteau
sã sprijine aceste nãzuinþe, mobilizate de
oameni cu tãrie de caracter ºi profil spiritual
asemãnãtor celui care le-a creat. Astfel, prin
testamentul sãu întocmit în anul 1869, “a
lãsat averea sa naþiunii române de religie
rãsãritean-ortodoxã… urmând ca, din
administrarea acesteia de cãtre o reprezen-
tanþã a Bisericii Ortodoxe Române, sã fie
acordate burse de studii tinerilor români”.
Fundaþia Gojdu a funcþionat efectiv în peri-
oada 1870-1952, contribuind la ridicarea
unor personalitãþi ale culturii ºi civilizaþiei
româneºti: Victor Babeº, Octavian Goga,
Traian Vuia, Constantin Daicoviciu º.a.

Cheia celor spuse la început despre sine
stã poate în declaraþia simplã pe care Gojdu
a fãcut-o la apogeul carierei sale politice:
“Patria mi-o iubesc nemãrginit ºi pentru
bunãstarea ei sunt gata oricând a-mi sa-
crifica viaþa… Am încãrunþit ca un român
de omenie”.

 RADU BIRTA

ale vietii si activitãtii sale politice
Emanuil Gojdu: repere

ale vietii si activitãtii sale politice, , ,

 THEODOR DOMOCOS,

MONUMENTUL

SOLDATULUI

NECUNOSCUT,
Sãcele (Braºov)

TROIÞA EROILOR

SÃCELENI CÃZUÞI

PENTRU APÃRAREA

PATRIEI, Satulung
(Sãcele, Braºov)
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Uimire trecãtoare
Cum pot sã spunã, nimic spunând?
Cum pot sã gândeascã
fãrã idei?

Se înalþã ca mãrile învolburate
ºi întocmai ca mãrile
nu pot sã fie
oglindã cerului.

Cuvintele lor, colonii de meduze
care mor în luminã...

Auzi, câtã gâlceavã îi înveninã -
în clocotul frazelor
n-au nici o stea.

Deasupra lor se închide
obscuritatea. Cu nimeni în ea.

În clipa aceasta
Dece îmi stârneºti sufletul de dimineaþã,
cu ideea lucrului fãrã folos?
Nu-mi vei îmbolnãvi nici rãbdarea,
nici speranþa de-a face
din fapte mãrunte, la îndemânã,
un zodiac al cuvintelor, pe care sã-l poarte,
tras prin aurul Soarelui,
brazii munþilor mei Apuseni.
Dece vrei sã cred cã totul îmi este zadarnic?
Sunt numai dorinþã de-a spune
câtã minune se aflã în fiece zi.
În minune trãim. ªi trãim în mâna
care ne culege, când vrea.
Ea singurã mã ceartã, ori mã lasã a fi.
Tu, cel ce mã judeci, cine eºti tu?
În clipa aceasta umbra mea peste tine trecu,
umbra cuvântului, planând, vultureascã,
dar nu va rãmâne. Se cuprinde-n poem,
cât încã mã þine mâna cereascã.

Portret la Pompei
Femeie din Pompei, ce vei fi fost:
poetã, aclamatã de cetate,
sau fruntea ta era doar adãpost
de note intime, pe tablele cerate?

Poate Euridicei i-ai scris ode,
poate cu Sapho ai vrut sã te întreci,
ori eºti recitatoarea de epode,
portret rãmas pe zidurile reci.
Poate cã pompeienii te pictarã
dorind sã fii Sapho a lor pe veci.
Pecetluitã gura ta frumoasã,
cu stylul apãsat uºor pe buzã
ºi-n mâna stângã, în închisa carte,
þii toatã taina, nimeni s-o auzã.
De douã mii de ani priveºti spre lume,
tu, în portret rãmasã gânditoare,
femeie din Pompei, fãrã de nume,
din stirpea ce nu moare, dacã moare.

Cântec pentru Euridice
Rãmasã în Infern, Euridice,
nemeritat rãmasã în Infern.
Te-a prea iubit Orfeu? Aºa s-ar zice.
Iubirea voastrã-i scrisã în etern.

Orfeu de te-a pierdut, ai fost pierdutã.
Zadarnic cântecul, zadarnic plânsul.
De unul singur, lira i-a fost mutã
ºi imnurile s-au sfãrmat într-însul.

Ce pierde un poet, pierdut e veºnic.
Soarta cu pietre-l bate ºi-l doboarã.
Mai arde cântul sãu o vreme-n sfeºnic,
dar trecãtor e totul, ca o cearã.

Ce pierde un poet, pierdut e veºnic
ºi n-are cum sã fie-a doua oarã.

Ieºirea din parabolã
Femeia stãtea în þãrânã. Plângea.
Împrejurul ei, cãrturarii ºi fariseii.
Era Legea s-o batã cu pietre, dar trebuia
sã-L ispiteascã întâi pe Iisus
venit dinpre cetatea Galileii.
I-au zis: Moise ne-a dat învãþãturã
sã omorâm pãcãtoasa cu pietre. E drept?
Ci El, cunoscându-le gândul de urã,
a tãcut încelung, înþelept.
ªi dupã stãruinþã, le-a rãspuns
cu învãþãturã dumnezeiascã:

Acela dintre voi care este fãrã pãcat,
sã ridice piatra ºi s-o loveascã.
ªi nimeni piatra n-a ridicat...
Dar în vremea aceasta, de-apoi,
ne batem cu pietre noi între noi
ºi nu mai sfârºim cu lapidãrile,
cu sânge însemnându-ne zãrile.
Trimite-ne, Doamne, mustrãrile.
ªi dã-ne iertãrile.

Asumare
Sã nu se-nchidã ochii mei,
sã nu se închidã la nedreptãþile zilei.
ªi urechile mele sã nu se închidã,
la plângerile ce nu contenesc.
ªi mâinile mele, când frâng bucata de pâine,
sã simtã durerea celor ce nu au o bucatã de pâine.
ªi inima, în turnul pieptului meu,
ca un clopot de nãdejde sã batã
pentru cei ce rãmân fãrã nãdejdi.
Iar dacã numai unul din haruri
îmi va fi dat, dintre toate acestea,
ce aº putea sã mai doresc?

Cine sã te-nveþe
Sã înveþi sã mori? Cine sã te-nveþe?
Poate numai piatra-i plinã cu poveþe,
însã piatra tace. Stã în drum ºi tace,
ca înþelepciunea strânsã-n carapace.
Au cãlcat-o paºii, a cuprins-o gerul,
a spãlat-o, nopþi ºi zile, cerul
ºi-a rãmas tot piatrã. Dacã o loveºti,
scapãrã din sine cu scântei cereºti.
Dac-o faci fãrâme, din fãrâma ei
n-ai s-auzi rãspunsul care-l vrei.
ªi dacã se face pulbere pe drum,
n-o sã afli taina, ce a fost ºi cum.
Poþi sã-nveþi rãbdarea ºi sã treci prin toate.
Nimeni nu te-nvaþã cum sã treci prin moarte.
Suflete, ia seama, uite cum te-ndeamnã
frunza din fereastrã, galbenã de toamnã,
vântul care suflã ºi-ntr-o clipã piere
într-o altã zare ºi cu el te cere
într-o altã zare, pe vreo altã mare,
într-o altã stare, care, cine ºtie
dacã nu te-nvaþã sã te faci vecie!

Poeme în spiralã
VICTORIA ANA TÃUSAN

Poeme în spiralã

MONUMENTUL EROILOR din cele douã rãzboaie
mondiale, fragment, Babadag (Tulcea)
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Filonul poetic al lui Aron Cotruº conþine,
pe lângã multe alte lucruri, identificãri cu
marea poezie europeanã, purtãtoare de
încãrcãturã emoþionalã, universalã prin
longevitate ºi forþã, valoarea dãinuind,
despãrþitã de timp, fãrã a fi anacronicã.

Pentru o analizã a acestei identificãri,
am ales douã poezii: 12 ºi Mi-am deschis
ferestrele. 12 face parte din volumul Neguri
albe (1920), volum ce adunã poezii con-
centrate, abstracte, esenþe care poartã ca
titluri, numere, iar Mi-am deschis ferestrele
este cuprinsã în volumul În robia lor (1926).

Ca toate poeziile din volumul Neguri
albe, 12 este o poezie a esenþializãrii, un fel
de pastilã, o poezie care foloseºte versuri
ºi cuvinte puþine, minimalistã doar prin
concizie, vie, expresivã, plasticã atât prin
scurtimea ei, cât ºi prin mesajele ºi stãrile
transmise.

Se simte o rãbufnire a unui eu copleºit,
dar nu înfrânt; îndatã ce va fi liber, dupã
descãtuºare, va încerca o altã realitate. De
fiecare datã libertatea echivaleazã cu un nou
început.

Prin spargere (simbol al forþei): “am
sfãrâmat cu pumnul sângerând”, linia se
frânge, iar ritmul devine discontinuu, cadrul
se fluidizeazã, realitatea se modificã. Dis-
perarea eului provine din “pornirea neîm-
pãcatã”. Eul, mai ales cel al unei poezii de
facturã expresionistã, nu rãmâne pasiv, se
reflectã în exterior, zdrobeºte ca sã dea o
altã expresie întregului. Acþiunea disperatã
a eului care sfãrâmã presupune progresul,
negarea tuturor valorilor existente pânã
atunci ºi gãsirea altora valabile. Lumea este
mister ce trebuie revelat. Este emoþia unui
eu care urlã ºi a cãrui eliberare înseamnã
spiritualizare.

 Revolta echivaleazã cu o schimbare, o
reinventare. Avem în faþã un eu expresiv
care are puterea de a modela suprafeþele
(realitãþii). Prin gestul de sfãrâmare ºi rupere,
se exprimã un strigãt al fiinþei. E glasul de
disperare împotriva a tot ceea ce acapareazã
ºi limiteazã. Este starea de protest a unei
fiinþe care trebuie sã fie liberã.

Este o poezie pe care aº putea-o asocia
cu un frumos poem a lui Jacques Prévert,
Plimbarea lui Picasso. Dacã aceastã poezie
are un sens, acesta ar putea fi cel al des-
coperirii “realitãþii vii” prin “spargerea” ei.
Realitatea nu poate fi decât deghizatã.
Realitatea vie, profundã, autenticã, existã
în viaþã, trebuie descoperitã.

Iatã câteva versuri din Plimbarea lui
Picasso: “Pe-o farfurie rotundã de porþelan/
pe-o farfurie adevãratã/ pozeazã-un mãr
cam trist/ de-astãdatã în faþa sa un pictor
realist/ degeaba-ncearcã sã picteze/ mãrul
aºa cum e/ pentru cã mãrul nu se lasã dus/
el are un cuvânt de spus/ mãrul/ ºi multe-
ocoluri în coaja lui de mãr/ ºi iatã-l cã se-
ntoarce/ pe farfuria lui adevãratã se întoarce
[...] mãrul se travesteºte în fruct frumos ºi
deghizat/ sã-i facã în necaz/ ºi dezolat/ abia
atunci pictorul realist/ începe sã priceapã
ºi sã fie trist/ cînd vede cã-orice aparenþã a
mãrului e contra lui [...] iar pictorul e ameþit/
ba chiar scãpînd modelul din vedere-a ador-
mit/ atuncea Picasso/ trecea pe-acolo li-
niºtit/ aºa cum trece el obiºnuit/ în fiecare
zi pe oriunde ca la el acasã/ ºi vede pictorul
cum doarme ºi mãrul ºi farfuria rotundã ºi
frumoasã/ ºi-ºi spune/ ce idee-i ºi asta ca
sã pictezi un mãr/ ºi-apoi pune mîna pe el
ºi-l mãnîncã iar mãru-i mulþumeºte/ ºi
Picasso mai sparge ºi farfuria care nici pîs
nu zise./ ªi-apoi plecînd zîmbeºte/ iar
pictorul ce-i smuls din vise/ ca un dinte se

la Aron Cotrus

trezeºte singur de tot sub soarele fierbinte/
în faþa unei pînze neterminate c-o naturã
moartã/ ce are drept în mijloc pe farfuria
spartã/ fãrã sã ºtii/ îngrozitorii sîmburi ai
realitãþii vii”.1 Menþionez aceastã poezie nu
pentru posibile caracteristici expresioniste,
ci pentru cã are o temã comunã cu poezia
lui Aron Cotruº: transfigureazã mediul
(caracteristicã tipic expresionistã). Artistul
expresionist nu povesteºte ceea ce vede, el
nu reproduce, ci sparge, creeazã din nou,
altceva, cautã o altã realitate, gãseºte o altã
imagine a obiectului.

Cioburile din poezia lui Aron Cotruº sunt
ca aceºti “sîmburi ai realitãþii vii”. Eul cautã
esenþe. Aparent, spaþiul e autentic, “real”,
viu. În fapt, numai dincolo de el se aflã
profunzimea, viul, dar ºi simplitatea, de
multe ori ascunsã, perceputã greºit, ori
dipreþuitã. Realul considerat “real” e o simplã
distorsionare. Eul expresionist intervine în
realitate, vrea transformare. Arta, lumea,
sunt expresii ale sale, sunt tensiuni emo-
þionale. Se simte în aceastã economie de
versuri elanul vitalist.

Pe rând, eul a sfãrâmat statui care îl
þineau captiv. Închisoarea sugereazã ideea
de oprimare, detenþie, robie, captivitate -
elemente care încuie ºi limiteazã spiritul
precum dogmele. De aici se naºte disperarea
ºi dorinþa de a (re)gãsi propria libertate. Este
descãtuºarea unor energii interioare, descã-
tuºarea realitãþii de dincolo de realitate.
Aceastã expansiune este pe un teren nou,
virgin, al unei alte realitãþi. Violenþa, dez-
lãnþuirea energiei, a unei forþe sãlbatice,
strigãtul ºi invocarea sufletului sunt ele-
mente care creeazã o poeticã expresionistã.

Rândurile care alcãtuiesc poezia 12 sunt
cele ale unei poezii eruptive, dinamice,
poezie expresionistã unde este accentuatã
starea de revoltã, de expansiune a eului.
Eliberarea acestuia se exprimã printr-un
vocabular crud, violent, dur, în termeni de
sânge ºi suferinþã. Seamãnã cu un clocot,
zbucium teribil ºi sete de absolut, de o totalã
eliberare. Poezia expresioniºtilor este vo-
caþie a cãutãrii, a torturii interioare.

Dacã poezia are ºi o tentã socialã, dacã
este o meditaþie asupra destinului omului
simplu mereu asuprit, ºi în acest caz glasul
rãmâne tot unul al izbucnirii, al revoltei, un
strigãt pentru libertate individualã ºi socialã,
o amplã voinþã de a triumfa.

Pumnul, sângele, închisoarea sunt
simboluri ale dezlãnþuirii, ale ieºirii în larg,
într-o lume infinitã, toate mãrci expresio-
niste.

Imaginile, aproape picturale, sfâºietoare
prin dramatismul lor, sunt încãrcate cu o
intensitate sufleteascã care rãbufneºte. Se
simte furia, dar ºi un anumit echilibru dat
de ideea interioritãþii, rãsfrângerii, a zbu-
ciumului spre absolut.

A doua poezie selectatã pentru analizã,
Mi-am deschis ferestrele, anunþã un fel de
trecere prin viaþã. Chiar dacã le-a simþit pe
toate: “Mi-am deschis ferestrele spre toate
orizonturile, /M-au bãtut toate ploile, m-au
muºcat toate vânturile, /Am bãut din toate
apele adâncului...// Am ieºit posac din toate
casele visate, /M-am urcat ºi-am coborât
pe toate povârniºurile /ªi m-am scãldat
aprins în toate mãrile plãcerilor...”, eul nu
s-a simþit împlinit. A cunoscut natura
întreagã, depãrtãrile, apele, înãlþimile, po-
vârniºurile, dar toate acestea nu valoreazã
nimic atâta vreme cât nu sunt interiorizate,
înþelese ºi purificate. “Cotruº e un subiectiv,
un spectator al interiorului sãu sufletesc”.2

Nu trecerea anilor conteazã, ci meditaþia.
Ferestrele deschise sunt trepte ale iniþierii,
dar plenitudinea se atinge numai în/prin vis.
Visul rãmâne singura posibilitate de a fi liber
la o vârstã în care a trecut prin toate ex-
perienþele ºi a ajuns la un capãt. Visul este
interiorizare, act revelatoriu, încãrcare cu
emoþii peste fire. Timpul a trecut: “Mi-au
ofilit toþi trandafirii anilor”, dar eului îi
rãmâne visul, iar visul este modul sãu de a
fi liber. Cãlãtoriile imaginare sunt mai im-
portante. A sta sub semnul visului, înseamnã
a sta sub semnul timpului.

Visarea este invocarea spiritului, este
strigãt al fiinþei libere: “[...] un dar mai mare
decât toate: /Dulceaþa fãrã margini de-a visa

/ªi ochii ce-mi deschid tãrâmuri de minuni
în dosul depãrtãrilor.” Visarea are ceva din
“viziunea marilor spaþii”3, din deschiderea
spre absolut.

Depãrtãrile iau ceva din dimensiunile
cosmice, din entuziasmul cosmic. Visul dã
tensiune interioarã. În relaþie cu acesta,
lucrul real transcende. “Cosmicul, absolutul,
ilimitatul, nu asemãnãri cu natura, ci redare,
«arta este dare, nu redare» (expresia lui
Herwarth Walden) [...] - artistul nu se mai
preocupã de asemãnãri cu natura, ci va
manifesta o mare independenþã, ascultând
doar glasul inspiraþiei ºi pasiunii sale”.4

Visarea, mai dinamicã decât realitatea,
cuprinde tendinþa eului spre absolut, inte-
riorizarea supremã. Fãrã a fi evadare, visa-
rea este o invocare a spiritului, stare purã,
strigãt al fiinþei libere: “[...] un dar mai mare
decât toate: /Dulceaþa fãrã margini de-a visa
/ªi ochii ce-mi deschid tãrâmuri de minuni
în dosul depãrtãrilor.”

Ambele poezii þin de o viziune expre-
sionistã care îl poate plasa foarte bine pe
Aron Cotruº în context european. Sunt cre-
aþii de meditaþie în faþa misterelor vieþii.
Deschiderea spre modernitate, spre expre-
sionism este neîndoielnicã la Aron Cotruº,
cel care se numãrã “între primii expresioniºti
români, dacã nu cel dintâi ºi cu opera cea
mai reprezentativã pentru aceastã orien-
tare”5.

Aron Cotruº este un explorator al su-
fletului, al mãrturisirii, dar ºi ale unui eu
încins de emoþii care mistuie sufletul.

Însetat al vieþii, ars prin suferinþã, cãlã-
toreºte cu neastâmpãr, îndrãzneþ, într-un
univers aspru. Vrea, cu o voinþã fãrã mar-
gini, sã se elibereze atât în interior cât ºi în
exterior. Se evidenþiazã, încã o datã, expre-
sia libertãþii totale, a dionisiacului, a elanului
panteist. Suntem sclavii realitãþii, proprii
noºtri sclavi. Este o condiþie din care nu
putem scãpa decât cu ajutorul lui Dum-
nezeu, imbold lãuntric.

Sunt cuvinte care îndrumã omul spre
transcendenþã, spre gãsirea unor porþi care
sã ducã spre sferele superioare, spre rit-
murile necuprinse de minte vreodatã. Fiinþa
are în sine entuziasmul, însufleþirea cre-
atoare, este legatã de sufletul lumii, de toate
morþile ºi toate naºterile. Prin intermediul
forþelor elementare ale universului, fiinþa
ajunge sã comunice cu acesta. Fiinþa, omul,
este de fapt marea forþã cosmicã spre care
pãmântul îºi deschide vastele porþi.

Inductii expresionisteInductii expresioniste,,
ANDREIA KOLLER
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1 Secolul 20, Revistã de literaturã universalã,
nr.1/1967, în româneºte de Ion Caraion, pg.4.

2 Aurel Munte, A. Cotruº, “Neguri Albe”,
în Luptãtorul, rubrica Recenzii, Bucureºti, II,
1921, p. 173, [în] Aron Cotruº, Opere, 2, Ed.
Minerva, Bucureºti, 1999, Ediþie îngrijitã, studiu
introductiv, note, comentarii ºi variante de
Alexandru Ruja, pg. 220.

3 Aron Cotruº, Opere, op. cit., pg. XXXV
4 Aron Cotruº, Opere,  op. cit., pg. XLI.
5 Aron Cotruº, Opere,  op. cit., pg. XXXVII.

12.
Într-o pornire ne-mpãcatã, furtunoasã,
Pe rând,
Am sfãrâmat cu pumnul sângerând,
Statuile, ce cu priviri poruncitoare
Mã þineau sub stãpânirea lor ca-ntr-o-nchisoare,
Cãci înþeleg sã fiu despot la mine-acasã...

Mi-am deschis ferestrele...
Mi-am deschis ferestrele spre toate orizonturile,
M-au bãtut toate ploile, m-au muºcat toate vânturile,
Am bãut din toate apele adâncului...

Am ieºit posac din toate casele visate,
M-am urcat ºi-am coborât pe toate povârniºurile
ªi m-am scãldat aprins în toate mãrile plãcerilor...

Ca pe-o pâine caldã mi-am mâncat în lungul drumurilor: inima...
Prãdalnice albine de-aur: clipele
Mi-au ofilit toþi trandafirii anilor,
Dar mi-au lãsat un dar mai mare decât toate:
Dulceaþa fãrã margini de-a visa
ªi ochii ce-mi deschid tãrâmuri de minuni în dosul depãrtãrilor.

Note

Aron Cotrus
www.crestinortodox.ro
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Romanul Casa cu ochii scoºi1,2 a avut
un destin ciudat ca apariþie editorialã ºi trist
ca receptare criticã, din nefericire, datorat
aceluiaºi dezinteres sau con de umbrã
nefavorabil în care se aflã Romulus Zaharia.
Pentru a puncta primul aspect, dãm credit
unei mãrturisiri epistolare a romancierului,
care ne oferã ºi informaþiile necesare: “Cea
de-a doua carte, Casa cu ochii scoºi, a fost
de sertar. Am început sã scriu la ea prin
1972, iar în 1980 am încredinþat manus-
crisul  Doamnei Manela Profeta – o puteþi
întreba oricând, ºi ea a dus manuscrisul la
Dacia, lui Vasile Igna. A apãrut în 1994.
Dl Igna a refuzat sã dateze manuscrisul,
nu credea cã a fost scris în anii 1972-1979;
ºi tactic, ca sã nu pãþeascã ce a tras cu
Ademenirea, a împãrþit cartea în douã
volume, lansându-l pe cel de-al doilea la
o mare distanþã ca interesul pentru carte,
eventualul scandal, sã se disipeze. ªi aºa a
fost. Cartea a fost trecutã sub tãcere în loc
sã devinã un best-seller”3.

Nu ºtiu cât adevãr conþine motivaþia
refuzului, dar nu avem de ce sã ne îndoim
asupra anului de redactare a romanului,
dintr-un motiv simplu de continuitate
fireascã a scrierii unui alt roman, mai ales
cã între anii redactãrii Ademenirii (1966-
1968) ºi cei ai Casei cu ochii scoºi (1972-
1979) este o perioadã suficient de lungã
pentru a reîncepe un nou proiect romanesc.

O puternicã campanie de presã despre
jefuirea uraniului de cãtre sovietici a avut
loc în 2006 (în Ziarul finaciar, Jurnalul
Naþional, Tricolorul, Formula AS,
Adevãrul, Bãnãteanul etc.). În anii
apariþiei romanului – 1993-1994,
exploatarea uraniului din localitatea Bãiþa era
încã un subiect tabú. Declasificarea
informaþiilor s-a produs destul de târziu4.
Cu atât mai meritoriu a fost curajul lui R.Z.
de a aborda acest subiect, mai ales cã
“dezvãluirea subiectului” s-a petrecut în aria
“literelor” (trebuie precizat cã romanul a
fost scris, totuºi, în perioada 1972-1979).
Fireºte, în lucrarea de faþã, ne intereseazã
romanul analizat dupã criterii estetice.
Cândva romanul va trebui integrat ºi în alte
lucrãri, nu obligatoriu filologice. Deocam-
datã romanul nu este cunoscut, opinez, din
lipsa unei promovãri mai adecvate.

Casa cu ochii scoºi, scrisã la o distanþã
de 4 ani de precedentul, reia acelaºi topos
transilvãnean ca în Ademenirea. Fiºele
etnografice sunt, unele, comune tematic,
într-o altã rescriere ºi viziune a
ansamblului5.

Romanul este organizat în douã capitole:
Muntele de foc ºi Celor morþi fãrã
luminã. Tema romanului este exploatarea
uraniului de cãtre sovietici, din localitatea
Bãiþa de lângã oraºul ªtei, judeþul Bihor6.

Ceea trebuie remarcat ab initio este
faptul cã în roman ne dezarmeazã (ca, de
altfel, în multe din romanele lui R.Z.)
documentarea covârºitoare datoratã
meseriei de reporter pe care o practicase
zeci de ani7. Aºa cum remarcã ºi autorul,
documentarea nu a fost fãcutã ad-hoc,
special pentru acest roman. Este o
documentare cu conþinut afectiv – niºte date
care se adunaserã de-a lungul timpului în
jurul unei “obsesii”, dupã cum mãrturiseºte
într-una din scrisori.

Într-o cronicã entuziastã8, am subliniat
valoarea acestei cãrþi delimitând  îndrãzneala
alegerii unui subiect tabu9, lipsa unei

receptãri adecvate pe piaþa româneascã de
carte, analiza din punct de vedere etnografic
a douã tipuri de personaje – Roxolanul,
denumire genericã pentru sovietici, ºi Moþul.
Nu în ultimul rând, sunt de apreciat câteva
tehnici romaneºti, conflictele de conºtiinþã
ale naratorului principal, Toma Nan,
conflictul de mentalitãþi, caracterul straniu
al descriilor de naturã, sub semnul uraniului
etc.

În cazul personajului-narator Toma Nan,
cu a cãrui cãlãtorie în U.R.S.S., pentru a
însoþi un convoi de uranium, se deschide
romanul, “detectãm” un monolog al a-
devãrurilor ascunse, ne-rostite, din cauza
unei laºitãþi crase a lui Toma Nan. Dincolo
de jefuirea propriu zisã a uraniului - con-
flictul de suprafaþã, care-l situeazã în cate-
goria romanului istoric ºi documentar -, un
alt conflict, interior, este generat de aceastã
laºitate recunoscutã în forul interior al per-
sonajului Toma Nan. Dupã afirmaþia lui
Odangiu, dihotomia negativ-pozitiv în ro-
manul contemporan nu mai funcþioneaza,
iar personajul e puternic umanizat. Prota-
gonistul este un bun patriot ca stare de spirit,
însã, când trebuie sã ia o decizie, el este un
mare laº. Deci un personaj complex. Per-
sonajul e construit pe schema unui conflict
dintre subiect ºi legile statutului (ale sovie-
ticilor), oarecum în tradiþia lui Apostol Bo-
loga din Pãdurea spânzuraþilor. Din cele
trei repere - simbol mult discutat în critica
de specialitate – stat-neam-iubire10, lui
Toma Nan îi lipseºte iubirea care sã-l salveze.
Motivul trãdãrii11 existã în ambele cãrþi. Dar
Toma Nan evolueazã înspre un divorþ dintre
sentiment ºi faptã, ceea ce-l duce la o trãire
paralelã: o revoltã continuã în imaginar ºi o
deconspirare a faptelor sovieticilor, pe de o
parte, ºi o atitudine slugarnicã în act, pe de
altã parte. Neputinþa lui de a acþiona func-
þioneazã sub acelaºi semn fatal al uraniului
care, în urma iradierii, atacã, la majoritatea
victimelor, gonadele. Conºtiinþa lui, e nimi-
citã (ca în Ademenirea, deºi, acolo, per-
sonajul se mai luptã încã), personajul
situându-se în linia unei galerii de personaje
din literatura europeanã, al cãrei prototip
este Iuda.

Împrumutând diverse voci narative,
scriitorul mizeazã pe adevãrul frust. În
România literarã12, Radu Voinescu criticã
stilul prolix, un limbaj aluziv “cu totul
nejustificat la o carte care nu mizeazã nici
pe parabolã, nici pe simbol”. Autorul
articolului nu ºtia la data publicãrii recenziei
cã acest roman a fost scris între 1974-1979,
data apariþiei editoriale fiind 1993-1994.
Termenii de Roxolania, în loc de Rusia, au
fost date din alte considerente, pentru a evita
“sita” cenzurii. E adevãrat cã stãrile de spirit
ale personajelor sunt dilatate, poate uneori
exagerat, prin apel la parabolã, simbol, mit.
În aceeaºi ordine de idei, conform lui
Odangiu, în romanul politic ºi istoric,
lirismul este un dat ontologic ºi trebuie
subordonat “lucrãturii” epice. La fel, dupã
opinia lui Radu Ciobotea, psihologia per-
sonajelor devine secundarã în romanul
documentar. Dar miza romanului este alta
decât simpla relatare a faptelor.

Febrilitatea reportajului literar – masiv
utilizat în reconstituirea, etapã cu etapã, a
“filmului” exploatãrii uraniului –, re-
constituirea exactã a documentului nu au
fost suficiente pentru a-i da dimensiunea
de epopee tragicã a exploatãrii þãrii. Scenele

cu Tolovan ºi reporterul Tanacopol func-
þioneazã contrapunctic pentru a arãta natura
dereglatã a personajelor ºi a acþiunilor, sub
semnul uraniului. Acþiunile personajelor, de
revoltã împotriva sovieticilor (vezi Toma
Nan) se consumã doar în imaginar. Apelul
la mit conferã profunzime discursului
romanesc. Mitul Roxolanului, mitul trium-
falist al extragerii este pus în paralelã ºi-n
antitezã cu tragedia oamenilor-victime. Casa
cu ochii scoºi este laitmotivul acestui roman
–  cum sugereazã ºi titlul – ,  simbolizând o
þarã deposedatã de tradiþie, de personalitate,
de conºtiinþã (ca la Iozom din Ade-
menirea),  a cãrei expresie sunt Moþul
inocent, cãruia i se ridicã un adevãrat imn
în cheie tragicã, ºi Toma Nan.

Poematicul atinge accente elegiace în
descrierile naturii, în momente de relache
ale acþiunii sau, dimpotrivã, ritmuri
înnebunitoare de discurs avangardist. Ra-
diografierea muntelui este cinematograficã:
“Toma Nan priveºte muntele cu care avea
sã se batã. Urcase adesea, acolo aproape
de cer. ªi privise crestele domoale ale
munþilor, ale muntelui pe care acum trebuia
sã-l trezeascã din somnu-i milenar. Ca pe
un ecran imens disecase imagine cu imagine
încercând sã desluºeascã înþelesurile
adîncurilor de sub picioarele sale.”(p. 31).
Admiraþia peisajului este umbritã de povara
unui trecut românesc trãdat: “Aici, în
Munþii Apuseni, tulnicele îl fac sã se simtã
cã îl covârºeºte povara ce ºi-o luase pe
umeri. Se sperie singur de umbra uriaºã
care creºte tot mai mare în închipuirea sa ºi
îl face sã se dea în lãturi, înspãimântat”
(p. 34).

Dimensiunile exploatãrii uraniului de la
Bãiþa, atingând valenþe hiperbolice, trebuie
puse în relaþie cu exploatarea Insulei Brãilei
din Cal bãtrân cu chingã roºie. Filonul
acesta tematic al exploatãrii din reportaje a
prins dimensiuni romaneºti: “Nu se bãnuiau
dimensiunile dislocãrii. Sã muþi un munte
din locul unde îl aºezase firea ºi sã-l pui pe
roþile unui tren nesfârºit – mii ºi  zeci de
mii de vagoane – milioane de metri cubi”
(p. 46). Climaxul tragic este atins, deoarece
drama porneºte de la o necesitate
neînþeleasã a exploatãrii uraniului resimþitã
de victime, ca într-un film absurd, când
cineva porneºte o maºinãrie uriaºã ºi
nebunã ºi nimeni nu o mai poate opri, chiar
dacã totul duce la o moarte iminentã.

Numeroase motive sunt utilizate pentru
a da profunzime discursului romanesc:
motivul cãlãtoriei (drumul lui Toma Nan cu
un transport de uraniu în U.R.S.S.), care
deschide romanul, motivul trâmbiþei/
apocalipsei (“Dintotdeauna a ºtiut, ca o
profesare a tot ce este dumnezeiesc în noi,
cã trâmbiþa de aur a omeniei ar fi trebuit
sã rãsune ºi ieri, ºi alaltãieri, ºi întotdeauna
în fiinþele cu chip de om” – p. 18), motivul
mâniei izvorâte din umilinþã (“Resimþi

indignarea strãveche împotriva cãlãului
tenace ºi metodic”), motivul naturii “rãnite”
(“E o ranã în pieptul naturii”), “ aleargã,
aleargã basculantele” – un adevãrat
laitmotiv, motivul muncii ca rugãciune (“O
rugã ne-nþeleasã este lupta lor cu moartea
nevãzutã”), motivul nefericirii in dragoste
(dragostea tragicã a Cozinei - “Gemea de
iubire”), al intruziunii, al bolii (“Ceva strãin
de el tãiase o brazdã pustie în fiinþa sa”),
motivul rãului care trezeste conºtiinþa
multor personaje, pentru auto-analizã, nu
pentru o luptã adevãratã (“ªi cã uneori ºi
rãul, sau mai ales rãul, îl trezeºte pe om”),
motivul “încleºtãrii” omului cu natura într-
un registru realist (“lupta continuã sã fie
inegalã ºi grea cu îndãrãtnicia unui munte
anonim”), motivul bocetului (…”Negru e
urletul femeii întâmpinându-ºi bãrbatul
ucis de boala grea a adâncurilor. Èn
crânguri, peste moþime – bocet”), motivul
schimbãrii, al trecerii (“… aceastã Piatrã
Grãitoare, înfrunta cu demnitate veºnicia.
S-ar fi putut spune: în cazul ei, iatã,
veºnicia s-a dovedit, vai, un sfârºit”),
motivul aedului, al cronicarului (“Chipul
tãu, minerule, este în prim planul povestirii
mele”), motivul casei care ucide (“Casa care
ucide, casa blestematã, aºa era cunoscutã
dincolo, pe versantul nord-vestic al
muntelui”), al casei strãine, etc.

Romanul Casa cu ochii scoºi constituie
o bunã literaturã în care dilatarea timpului
(“Nu ºtiau când e joi sau zi de sãrbãtoare.
Când e noapte sau zi”) , a spaþiului, a
ritmului, a zgomotului în care se regãsesc
cursa de exploatare a uraniului contra
cronometru, monologurile personajelor “cu
glas tare”, zgomotul exploziilor ºi al
motoarelor sunt bine surprinse, cu accente
bogziene de revoltã/tulburare a straturilor
pãmântului la dimensiuni cosmice.

Perspectiva e schimbatã uneori,
România fiind privitã cu cinism amar de
cãtre Toma Nan (“În aceastã posturã de
slujbaºi vânduserã pânã ºi hainele ºi
izmenele acestei þãri, cândva frumoasã,
bogatã, acum însã rãmasã în curul gol”),
fãrã podoabe retorice. Alteori sovieticii
“vãd” România din perspectiva crudã ºi
revoltãtoare pentru noi a stãpânului absolut,
lipsit de scrupule (un topos al literaturii
române), cu scopul de a potenþa tragismul.
Accente antinaþionaliste a la Patapievici din
cartea de eseuri Politice, inserate în
momentele tensionate în discursul lui Toma
Nan, se simt uneori cu pregnanþã.   Acest
personaj se autoflageleazã, suferã, ac-
þioneazã ca un laº, “tremurã” de fericire la
vederea frumuseþilor þãrii ºi, mai ales, nu
acþioneazã, transformându-se, prin urmare,
în conºtiinþã cu valoare de simbol al
întregului popor. Fluxul constiintei lui Nan
este tot mai amplu, cu straturi tot mai
neguroase. Totuºi, spre deosebire de
Ademenirea, drama acestei conºtiinþe este
limitatã de drama propriu-zisã a exploatãrii
uraniului. Vidarea muntelui de uraniu este
contrapusã unei “epuizãri” a conºtiinþei/
responsabilitãþii/demnitãþii lui Toma Nan, în
registru tragic.

Perspectiva “mondialã”, de care sunt
legate unele scene ale exploatãrii uraniului,
aminteºte unele secvenþe din Delirul lui
Marin Preda ºi ridicã întregul discurs la
nivelul unui prezent “tare” al naraþiunii.
Scenele cu Churchill, Stalin etc. sunt reuºite.
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Romanul documentar ºi istoric e mai
pronunþat decât cel politic. Spre final,
secvenþele în care colonelul aflat în faþa unui
“munte” de dosare cautã un fir al trãdãrii,
împrumutã câteva accente de roman de-
tectivist.

Când se reconstituie pulsul “ºantierului”
prin intermediul unui narator de grad zero,
acesta apare în  ipostaza de martor al istoriei,
nu de actant. Naratorul este ascuns, pentru
a da credibilitate  unei reconstituiri veridice.
Se mizeazã pe actualitate, ceva de genul
ciné-verité. Personajele episodice, munci-
torii, apar fulgurant, în ipostaze de mãºti
ale unei victime unice – poporul român –,
fãrã sã se mai revinã asupra lor, ele fiind
transformate în simple instrumente utilizate
pentru jefuirea þãrii.

Toate aspectele semnalate mai sus
constituie miza acestui roman, aceea de a
“tensiona” discursul pânã la cote paroxis-
tice, de a umple conþinuturile cu un strigãt
de revoltã, dintr-o mare durere ºi iubire a
scriitorului pentru þarã ºi moþi. Declicul
biografic care l-a motivat, suplimentar, sã
scrie cartea a fost moartea fratelui sãu
Petru, “rãpus” în detaºamentele de muncã
din minã, în timpul armatei, în urma unei
munci extenuante, aºa cum reiese din dedi-
caþie ºi din câteva note ale romanului. Culti-
varea “faptului crud de viaþã” este o încer-
care singularã a lui Romulus Zaharia în
literatura românã contemporanã, care îl
fixeazã în conºtiinþa cititorului contem-
poran, iubitor de roman non-ficþiune. Expe-
rienþa de reporter i-a servit intenþiei artistice
sau, uneori, i-a creat neajunsuri, dupã o
mãrturisire epistolarã a romancierului, prin
impresia de prolixitate a informaþiilor.

Casa cu ochii scoºi are dimensiunile
unei epopei, ca la Rebreanu sau Steinbeck
pentru cã R.Z. redescoperã legãtura intrin-
secã între istorie ºi naturã. Acestea au un
ritm al stihiilor care erup tragic. “Resacra-
lizarea unor elemente de istorie localã” prin
aceastã casã cu ochii scoºi, prin i-logicul
Tolovan, într-o anumitã ordine a realitãþii –
exploatarea uraniului de cãtre ruºi - , prin
Tanacopol, ºi prin acest mare personaj –
poporul român – care, chiar dacã nu are
dimensiunile acelea mari ale gloatei în
miºcare din Rãscoala, împrumutã câteva
caracteristici. Aceastã miºcare din opera
rebrenianã nu e posibilã pentru cã lucrãtorii
din ºantierul uraniului au devenit niºte
instrumente, în care orice destin individual
este anulat (vezi imposibilitatea împlinirii
iubirii dintre Cozina ºi un lucrãtor de pe ºan-
tier care moare din cauza uraniului).

Încã o datã romancierul ºtie sã aleagã
un subiect interesant. Poate cã acest roman
a fost publicat prea târziu pentru a fi recep-
tat adecvat. Oricum Casa cu ochii scoºi
este un important discurs romanesc. Dacã
R.Z. a practicat reportajul o perioadã lungã
de timp (33 de ani), amprenta acestora
asupra romanelor este mare.

Fireºte Casa cu ochii scoºi este ºi un
roman istoric pentru cã, la fel ca Ade-
menirea, trateazã un episod, necunoscut
pânã în 1990, din istoria României
comuniste. Conform caracteristicilor des-
cifrate de Lukács în romanul istoric, Casa
cu ochii scoºi se concentrezã în jurul unei
crize istorice decisive. Toma Nan este un
personaj care leagã cele douã tabere:
Sovieticii ºi Moþii. Acest liant era necesar
pentru a da mai multã cursivitate discursului
romanesc. Criza istoricã corespunde cu
drama psihologicã a lui Toma Nan.  Ro-

manul cuprinde scene din protipendada
ruseascã, a clasei dominatoare ºi scene
obiºnuite ale moþilor, deci o diversitate
apreciabilã de medii sociale. Toma Nan,
român aservit intereselor ruseºti, este uma-
nizat. Acesta oscileazã dramatic între
pasivitate ºi revoltã contra stâpânilor roxo-
lani. Alegerea lui Toma Nan ca liant între
Moþ ºi Roxolan este semnificativã. El este
un caz de conºtiinþã reprezentativ pentru
românii supuºi stãpânirii sovietice. Toma
Nan ese conºtiinþa României cufundate în
“somnul”  comunismului (“Somnul raþiunii
naºte monºtri” afirma profetic în urmã cu
200 de ani celebrul pictor spaniol, Francisco
Goya). Motivul trãdãrii lui Iuda este explicit:
“Jefuiau pãduri, minereuri, petrol, grâne.
Iar el, colonelul, ºi alþii ca el, toate ser-
viciile secrete ale þãrii, ei toþi erau Iuda
Iscariotul în “cortegiul apostolic” al
poporului român” (p. 235)

Nan e, de altfel, un personaj mediu, în
vechea tipologie a romanului istoric sem-
nalatã de Lukács la romanele W. Scott.
Fidelitatea istoricã urmãritã de Lukács la
marile romane istorice este respectatã în
detaliu de Romulus Zaharia în Ademenirea
ºi Casa cu ochii scoºii, din raþiuni duble:
natura romanului cu subiect istoric ºi
rigorile reportajului.

Pentru a observa natura romanului
documentar, propunem, la întâmplare, spre
analizã, o fiºã de reportaj: “Aleargã aleargã
basculantele. Un loc drept, apoi zarea se
frânge brusc, când urcând drept spre
înalturi, când prãvãlindu-se în cãldãrile
dintre munþi. ªoferii strãbat straturile de
ceþuri ce se topesc molcom în albul imaculat
al zãpezii, o zãpadã târzie, stãruind uneori
ºi vara pe versanþii nordici ai crestelor. Încã
vreo câteva rãsuciri ale ºoselei în serpentine
strânse. Ceþurile rãmân undeva sub cabina
ºoferilor de la basculante ºi se trezesc dintr-
o datã într-o luminã purã. Din loc în loc,
depozite de explozibil, încon-jurate cu
garduri de sârmã ghimpatã. (…) De dupã
serpentine apar pe neaºteptate holde vinete
de stânci care fuseserã trezite din somnul
lor strãvechi. Bubuituri asur-zitoare într-o
canonadã neuniformã, în dreapta. Tunete
se amestecã ºi unul îl prinde din urmã pe
un al doilea, înlãnþuindu-se cu un al
patrulea ºi al cincilea, ecoul. Puºcãturi ce
par a fi salve de salut. Roto-coale de fum,
un fum roºiatic, din pulberi fine, se ridicã
spre înalturi. Apoi liniºte. O liniºte ce stãruie
grea. Ecoul se stinge undeva, în adâncul
vãilor. Munþii rãmân nepãsãtori, neclintiþi.
(…) Asaltul muntelui se dã în trepte
successive, un fel de terase largi scobite
parcã pentru o culturã de viþã de vie. În
jur tehnologia pentru derocare ºi transport,
arsenal de maºini ºi utilaje. Oamenii iau
cu asalt muntele, cioplind, spãrgând ºi nu
modelând un munte, ci fãcându-l fãrâme
ºi apoi transportându-l. E o ranã în pieptul
naturii.” (p. 43)

Reþinem cum un reportaj cu o temã atât
de rapidã se transformã într-unul ritmic ºi
metaforic. Ritmul basculantelor (“Aleargã,
aleargã basculantele”), perspectivele
diversificate de apropiere, de înãlþare, de
rotire ameþitoare în jurul muntelui, corul
bubuiturilor de explozivi care se prelungesc
imperceptibil pânã în ecou ºi tãcere, agre-
sivitatea tehnologicului, cu un arsenal impre-
sionant, “cioplirea” michelangelianã în
“marmura” muntelui ºi profanarea ei sunt
revelatorii pentru talentul reportericesc al
lui R.Z., îndelung exersat la marea ºcoalã a

reportajului românesc. Limbajul metaforic
(“E o ranã în pieptul naturii”) coloreazã
reportajul salvându-l de la anostitate. Geo-
metria perspectivelor spaþiale este memo-
rabilã, de extracþie bogzianã. Sonoritatea
reportajului impregneazã romanul. E aproa-
pe o kinestezie a simþurilor de naturã sim-
bolicã. Drama uraniului invadeazã universal
simþurilor moþilor. Nu numai cã le distruge
viaþa ºi o întreagã tradiþie istoricã, ci, mai
mult, le invadeazã viaþa în cea mai concretã
materialitate a ei – auzul, vãzul, olfactivul,
tactilul. Bubuitura a ajuns ritmul vieþii lor.
Tirul însã este îndreptat nu atât asupra
muntelui, cât asupra lor înºiºi.

Romanul documentar introduce fiºa
biograficã, fila de reportaj, colajul de scene
reportericeºti, montajul lor, prin multi-
plicarea reflectorilor (utilizãm termenul lui
Manolescu din Arca lui Noe, mai potrivit
în acest context), care sunt lucrãtori simpli,
de fiecare datã alþii pentru a da mai multã
prospeþime ºi alerteþe romanului de tip
reportaj. Descrierile dupã naturã, portretele
sunt funcþionale, interpretate, orientate ºi
subordonate subiectului (ca la Baltagul lui
Sadoveanu). De aceea, ele sunt atât de
stranii ºi a-normale pentru cã toata natura
ºi istoria poporului roman este întoarsã pe
dos, iar acestea din urmã  sunt populate de
figuri sau aspecte tragice. De altfel, tragedia
exploatãrii uraniului “impregneazã” cu o
culoare sumbrã scenele de viaþã – “se
înnegresc doniþele ºi ciuberele moþilor”, se
constatã undeva în roman. Limbajul însuºi,
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1 Romulus Zaharia, Casa cu ochii scoºi, I-II,
Editura Dacia, 1993-1994, Cluj-Napoca. Citatele au
fost utilizate din aceastã ediþie.

2 Romulus Zaharia, Casa cu ochii scoºi, Ediþia
a II-a, Editura Nagard, Lugoj, 2006

3 Din simplul motiv ca autorul sã se facã auzit,
fãrã a face un partizanat al acestor precizãri, mai
inserãm încã o mãrturie a romancierului, cu argu-
mente mai clare: “Cât priveºte Casa cu ochii scoºi,
manuscrisul original a fost încredinþat în 1981 (din
motive binecuvântate) Doamnei Profeta Manela  din
Bucureºti, Piaþa Sf. ªtefan nr. 9, fiica pictorului de
biserici, E. Profeta. Aceastã admirabilã Doamnã a
scos manuscrisul de unde era ascuns (exista deci o
literaturã de sertar) ºi dupã Revoluþie, cu acordul meu,
l-a încredinþat lui Vasile Igna, director la Dacia, care
l-a ºi tipãrit, dar fãrã a nota ºi anii în care am elaborate
aceastã carte (1974-1979) ºi din adâncã prudenþã ar-
deleneascã a împãrþit cartea în 2 volume, ca sã nu se
mai înþeleagã nimic. Aºa a trecut cu bine, neobservatã,
cum ziceþi în cronica de la Cetatea culturalã. Ma-
nuscrisul n-a voiajat cu mine, nici nu se putea. Doamna
Profeta e în viaþã, poate depune mãrturie.” Romulus
Zaharia – Dinu Bãlan, corespondenþã (nepublicatã)

4 Cât de repede s-au miºcat lucrurile rezultã din
informaþiile oferite de Stelian Ungureanu: “Trebuie
sã mai arat cã ruºii, în exploatarea barbarã a rezervelor
noastre de uraniu, au fost sprijiniþi în special de geologul
ºef al Departamentului, în persoana lui Marcian
Bleahu (primul ministru al Mediului, în Guvernul
Stolojan, de dupã lovitura de stat din decembrie ’89 -
n.a), care a primit acces de la Securitate sã lucreze cu
documente “strict secrete, de importanþã deosebitã”,
deoarece era persoana în mîna cãreia se concentrau
toate rezervele de uraniu ale þãrii. El era acela care
stabilea cantitatea ºi categoria de uraniu pusã la dis-
poziþia pãrþii ruse.” În Stelian Ungureanu,  Cum au
furat ruºii uraniul, în Tricolorul, nr. 647, editia de
joi, 11 mai 2006.

5 Sãrbãtoarea de pe muntele Gãina din Ademenirea
constituie un profund agnorisis al personajului-
narator, Iozom, prin care acesta re-cunoaºte câteva
tradiþii dinainte de amnezie – citeºte îndoctrinare
marxistã; în Casa cu ochii scoºi fiºele etnologice
sunt utilizate pentru reconstituirea fondului sãnãtos
al moþilor, înainte de exploatarea uraniului ºi înainte
de anihilarea fiinþei etnice.

6 Resursele de uraniu au fost descoperite de cãtre
un geolog, cu numele de Muntean (dispãrut în condiþii
neelucidate), în perioada 1939-1941 care a recoltat
niºte probe de minereu, analizate la Cluj-Napoca,
rezultatul ajungând pe mâna germanilor, apoi a
sovieticilor. Reproducem din aceeaºi sursã (articolul

Casa cu ochii scosi, un important discurs romanesc

în tradiþie faulknerianã, se dez-organizeazã
pânã la lipsa unei logici aparente printr-un
colaj incoerent de proverbe, de ex., repor-
terul Tanacopol, cvasi-înnebunit de retorica
ideologicã a reportajului pe care-l practicã
în minã ºi de povara adevãrului minereului
care ucide în secret. Aici descifrãm un eu
auctorial. R.Z. este uºor de ghicit în calitate
de reporter, mai ales cã are aceastã predilec-
þie de a se insera în postura unui eu tragic
care este implicat subiectiv în dez-vãluirea
adevãrului.

Dupã cum am mai afirmat, declicul
scrierii acestui roman l-a produs moartea
fratelui sãu în una din detaºamentele de
muncã ale comunismului. Inserarea unor
note cu explicaþie autobiograficã a acestui
episode este dãunãtoare în economia ro-
manului. Autobiograficul pur diminueazã
artisticul, fãrã o acoperire epicã. Locul
acestora ar fi putut sã fie un cuvânt înainte
prin care explica motivaþia scrierii acestei
cãrþi. Dar trebuie sã se înþeleagã faptul cã
R.Z. este un scriitor care a “ars” pe altarul
creaþiei sale. A suferit pentru editarea
romanelor sale, a ars la modul creator pen-
tru subiectele “fierbinþi” care ameninþau un
întreg sistem politic.  R.Z. este din categoria
scriitorilor angajaþi (Octavian Goga), dar în
aria romanescului. Dacã Octavian Goga a
militat pentru realipirea Transilvaniei la
România, cultivând o poezie “mesianicã”,
R.Z. alege subiecte romaneºti sensibile care
sã destabilizeze sistemul comunist prin
revelarea unui adevãr “subteran”.

Urmare din pagina 13

Cum au furat ruºii uraniul de Traian Ungureanu,
martor secret al acelei operaþiuni, din Tricolorul, art.
cit.,) ºi alte câteva informaþii despre exploatarea
propriu-zisã: “Când ruºii s-au vazut în faþa unei
asemenea bogãþii, au concentrat atâta forþã de muncã
ºi tehnicã, încât s-a trecut la o exploatare barbarã.
Lucrau cu circa 12.000 de civili ºi 7 detaºamente de
militari constructori, organizând munca pe 3 schim-
buri. Transportul minereului de uraniu se facea cu
douã garnituri de tren - linie îngustã - ºi 45 de basculante
de mare tonaj. Se exploata cu predilecþie uraniu de
calitatea I ºi nu exista nici o preocupare pentru pro-
tecþia muncii. În zonele de producþie,  radiaþiile în
atmosferã erau de circa 15-20 de ori mai mari decît
limita admisã, iar în apa ce se consuma de cãtre cei
din zonã  - de 13 ori peste limita admisã.”

7 “Partea tehnicistã (…) vine din dorinþa de a fi
“blindat” sau , poate, dintr-o epuizare a argumentelor
estetice. Meteahna este grea, este tributul pe care-l
plãtesc gazetãriei de la Luceafãrul, timp de 12 ani. În
garnitura lui Barbu, 1962-1969, am fost secretar
general de redacþie; am lucrat însã din 1958, pornind
de jos, când s-a constituit prima redacþie, angajat
prin concurs …”, în Corespondenþã Romulus Zaharia-
Dinu Bãlan.

8 Dinu Bãlan, Casa cu ochii scoºi, în Cetatea
culturalã, Anul V, mai 2002

9 R.Z. are un simþ excelent de a “vâna” subiecte
de senzaþie, format la ºcoala de reportaj ºi perfecþionat
la “ºcoala”  romancierilor americani, cu singura dife-
renþa cã nu renunþã la “bagajul” de idei, de lirism, cum
se întâmplã în cazul romanului comercial.

10 Pentru Toma Nan, statul ar fi Rusia Sovieticã,
iar neamul, România, din care provine personajul.

11 Analiza personajului Toma Nan într-o “tragicã
oscilaþie”, în jurul unei “obsesii tiranice, se diminueazã
în spatele dramei uriaºe a uraniului ºi, în consecinþã, a
unei neputinþe-simbolice, sugerate mai sus. Vezi cum
îl citeºte Al. Protopopescu pe Apostol Bologa, în
Romanul psihologic românesc (Editura Paralela
45, colecþia Deschideri, 2000, ediþia a II-a, p. 83 ºi
84 ºi mai departe).

12 Radu Voinescu, Din nou despre “obsedantul
deceniu”, în România literarã, nr. 32/1993, p. 6.

Note

,

Romulus Zaharia: CASA
CU OCHII SCOªI,
Ediþia a II-a, Lugoj:
Nagard, 2006
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Dimineti fumegoase
 ION MURGEANU

,

ªi ce veþi spune, cã aºa
A fost trebuind ca sã fie,
ªi cã aevea se va repeta
La sfântul aºteaptã-n prostie.

Fericiþi
cei sãraci

Cu proºtii la rând sã primim
Duh puþin lucie sãrãcie
Ca mâine de dimineaþã sã fim
Primii în cer la împãrãþie.

Judecata de subt mãr

Avuþia Vãzutului Chinul (AVC)
...Accident vascular cerebral...

Doar alintul fusese viaþa mea
Meseria mea fusese îndrãgostitul
Mi se luaserã toate scurt - poate astral:
Accindent vascular cerebral.

Trei litere trei cuvinte vãrsate
În apa din care plecasem, Iordan.
Nu ºtiam încã la întoarcere
Cine  peste gard mã aºtepta.

Avuþia vãzutului chinul
Vânatul aleargã colindul;
Copil fiind colindam
Acum trebuia sã le iau de la capãt

Sã învãþ toate din nou nici
Dacã doream nu mã întrebau
Nu aºa se pusese problema -
Un accident - câte se întâmplau...

Din care mã recuperam lent ºi nesigur.
Ce era sigur cã eu cel de pânã
Atunci- nu mai sunt nu mai  eram...
Nici  sã vreau, cel puþin, nu mai vream...

Fereastra de frunze de viþã-de-vie
Cu un strugure uscat pentru pãsãri
Lãsat acolo de milã sau din trufie
Pentru cã via rodi ºi vinul s-a îndulcit

ªi trecãtorul de la popas s-a ºi ameþit
ªi pasãrea a grãit într-o limbã strãinã
Însã din strugure ea n-a ciugulit
Bunãtatea fiind nu de vin ci de vinã

Cum zborul care de mult mã zburase
De mine aici nu ºi-a mai amintit.
ªi ce repede l-am suit ºi ce viaþã
Tãcutã ºi repede-n via mea s-a finit.

Fereastra din vis

Cãsuþa mea de la þarã
Lãcomia surioarelor mele
Semãna poate cu ele
Dar cu mine nu: se îndepãrta…

Nu mã mai cunoscu
ªi nici eu pe ea
ªi am plans durut
În inima mea;

Fãrã sens am plâns
Numai ca sã plâng.
Dând sã calc pe dreptul
Am cãlcat pe stâng.

Aici ia sfârºit vieþiºoara mea
Visul inutil -  casa de la þarã
Când nici clasã de þãrani mãcar
Nu mai are prãpãdita de þarã.

Mai trebuie ceva nouþ
Ca gãlbenuºul din ouþ.
Mai trebuie un nor albuºul
ªi trâmbiþe pe cer ºi duºul
De foc al soarelui câzând
Pe mãri sã-ncheie-n trombã ciclul.
Sã ºtim ce-a fost: un vis sau nu;
Sau cum ar fi ca sã numim nimicul.

Lacãte de-ar fi pe lume
Gurii cât i-ar trebui sã-i fii.
ªi mã frâng în doi de jele
ªi mã frâng în mii ºi mii

De bucãþi ºi bucãþele
De cuvinte mici ºi rele
Clevetite prin rãsaduri
Ca sã creascã buruiene

Nu de leac ci spre durere
Asta însemnând a fi
Om ºi minte mãsuratã
De o clipã ºi de-o zi.

Stai într-o cuºcã de piatrã ca o panterã.
Ce a fost de nimicit s-a nimicit.
Am fost fraþi ºi iubiþi de aceeaºi mamerã
ªi urâþi unul de altul ºi iarãºi iubiþi.
Plini de  crimele generalilor într-o erã
Plinã de bube rele ºi de cuþit.
Îþi vor aduce la judecatã în bandulierã
Arma din care n-ai scãpãrat un chibrit.
Capul lui Ioan cel Botezãtor  pe o taverã
De nichel de oþel sau de argint.
Te vor întreba: la botez câtã lavã
Din apa cristelniþei ai înghiþit.

Nu mai am casã la þarã
Nu mai am clasã în þarã

Când am fost ultima oarã
Toþi plecaserã în altã þarã.

Cine le-a dat sfat
Cã va fi mai bine

Decât rãul rãu
Cel fãcut de tine?

Toþi plecaserã…
M-am uitat la case

ªi din zece ºase
Strâmbe - alunecaserã…

ªi se prãpãdeau
Într-un hãu anume;

Fãrã de durere,
Dar ºi fãrã nume…

Exodul

Dimineþi fumegoase
Cu  parfum de glicinã
Cine îºi va mai aminti
Mâine ºi de mine?

Dacã ceasul rãu
Mã va prinde bun,

Dacã ceasul bun
Mã va prinde rãu…

Între dimineþi
Ori strâns între seri.

ªi vai câte vieþi
Ca de nicãieri

Mi se vor mai da
Mi se vor lua:

Fumegoase dimineþi
Cu rãcori de stea;

Cu glicini pe gard
Cu flori mov în frunze
Tot mai reci si mai reci
Cu  parfumuri confuze.

Cine-n locul meu
Îmi va þine seama

Sau câþi bântuiþi
Îmi vor simte teama?

Voi fi numai oase
Cãzut în ruinã…

Dimnineþi fumegoase
Cu parfum de glicinã.

Dimineþi
fumegoase

Om ºi minte mãsuratã

Ca o panterã
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Uitasem cuvintele sfinte
Pe care sã le adun mi-au trebuit ani
Acum numai gestul ca un pãrinte
Prea bun fãcea semne cui  întreba

Avere vedere cãdere
Acum ce interes mai aveam
Când uitasem ºi cum mã numisem
Mai ales de mine mã-ndepãrtam...

În timpul neprevãzutelor crize
ªi eram singur ºi înnotam
Într-o tulbure apã o vreme
Pânã ce târãº de pe jos mã strângeam.

Târâº ºi lipsit de voinþã
Culoare vânzare alerge
Nici o voinþã: trecutul era inutilul,
Memoria se ºtergea singurã....

Nimeni nu mã mai ajuta
Vânatul alintul cãlinul
Altãdatã cãlinul când înflorea
Când vânatul mã dezamãgise

Somnul care nu-mi spalã faþa
Zilnic mai copleºit de somn
Mai obiºnuit cu el cu povaþa
Ce-mi dã sã mã obiºnuiesc aºa

Care nici nu pare a fi ceva
Mai mult ca trezitul de dimineaþã
Când apa fântânii i-atât de rece
Îþi vine s-o bei nu sã te speli cu ea

Îþi vine sã-i verºi ciutura plinã
Peste cap ºi pe stratele din grãdinã
ªi trandafirul se va îmbujora
Când va da primul spot de luminã

Faþa ta se va îmbujora ºi ea nespãlatã
Mai curând adiatã de rãcoarea cea grea
A ciuturii pline din adâncul fântânii: ca viaþa
Tot din adânc ºi pierzându-se tot aºa...

Somnul ºi faþa

CIMITIRUL EROILOR din primul rãzboi mondial, detaliu, Araci (Covasna)

Nu mã numeri oare ºi pe mine?
Nu mã ceri ca sã mã vezi la faþã?
Cine-þi cântã psalmii dimineaþã
Cine la amiazã te sfâºie?

Cine a crezut cã-þi cumpãrã
Îndurarea fãrã pocãinþã
Dar în mâna ta sã nu se deie
Nici pe cruce nici la suferinþã?

Împletind aici viaþa cu hãul
Neºtiind ce zice care-i este
Rãtãcirea ºi nici dumnezeul
Cel din vulturi ºi izvorul rece.

Peste care pasul nu pãºeºte
Pân la care gândul nu ajunge.
Nu mã numeri oare ºi pe mine
Îngerii de foc sã mã înjuge

La cenuºa de subt mãr din rai?
Unde ne-ai promis cã nu se uitã
Câte-au fost ºi încã ne mai dai
Viaþa-n ciuturi vinul de cucutã.
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Cu ceva timp în urmã, scriitoarea Mo-
nica L. Corleanca din Cincinnati mi-a vorbit
entuziasmatã despre JURNAL 2003–2009
al bine-cunoscutei artiste de teatru OANA
PELLEA: “Este excepþional, o savoare,
total deosebit de jurnalele pe care le-am citit.
Þi-l recomand’’. A trecut un alt timp, mi-
am amintit ºi l-am rugat pe bunul meu prie-
ten bistriþean, scriitorul Virgil Raþiu, sã facã
rost de un exemplar ºi sã mi-l trimitã. Nu a
trecut mult timp ºi l-am primit. Cu intenþie
am pomenit timpul de trei ori, nu atât pentru
cã jurnalele sunt,  întâi de toate, timp fixat
de autor între zile, luni ºi ani, ci pentru cã
Jurnalul Oanei Pellea îþi cere timp ºi dupã
lecturã, timp de meditat, de reamintit din
când în când…

L-am citit într-o parte de zi ºi douã nopþi
pânã spre zori. De la un timp citesc mai în-
cet, cu pauze, cu un creion în mâna, subli-
niez ºi fac însemnãri pe marginea filelor.
Multe am subliniat ºi notat pe marginile
filelor citite, jurnalul e fãcut ferfeniþã, ca
notiþele unui curs în pregãtire pentru exa-
men. De data asta nu a fost febra exame-
nului, ci trãirile pe care mi le-a dat lectura
acestui jurnal.

 Oanei Pellea îi place sã asculte Mozart,
ºi în anul 2005, care a fost Anul Mozart,
scrie: “Ascult Mozart la kilogram. Am trei
kilograme de Mozart, adicã tot ce a scris,
am cumpãrat tot cu 99 de euro… într-o
cutie mare ca de bomboane, 3kg, l-am pus
pe cântar, adicã 176 de CD-uri.” Îl ascultã
mereu, ºi eu am comparat jurnalul ei cu un
concert de Mozart, mai precis cu Con-
certul pentru flaut, harpã ºi orchestrã.
Aºa i-am comparat eu jurnalul. Ceea ce a
pus Mozart în concertul sãu pe note, Oana
Pellea a pus în jurnalul ei, în cuvinte. Mai
mult, Oana este flautul din concert, harpa
este comunicarea dintre ea ºi “cei dragi din
cer ce stau în palma lui Doamne-Doamne”,
iar orchestra, ei da, orchestra este scena
ei: când cea micã pe care profeseazã, când
cea mare, a lumii, în care este, pe rând,
când pierdutã, când nemulþumitã, când
vedeta de teatru recunoscutã internaþional.
Flaut, harpã ºi orchestrã, sau Oana, credinþa
ºi personajele ei.

Acest concert a lui Mozart are trei pãrþi:
allegro, andantino, rondo, jurnalul Oanei
Pellea are deasemenea trei timpi cuprins
cronologic în niºte ani în care de fapt

Dorurile Oanei Pellea

Tranziþia eului înspre noi identitãþi, reale
sau nu, rãmâne încã o temã predilectã în
literatura contemporanã, preocupatã de odi-
oase radigrafii ale umanului, care sã releve
de fapt incapacitatea de adaptare la exigen-
þele unei societãþii clar-obscure. Prozatorul
ºi criticul literar Adrian Þion contureazã
tulburãrile de comportament ºi scenariile
deviante de viaþã din societatea româneascã
postsocialistã, dar ºi general valabile.

Ieºirea în decor scaneazã bizarele reacþii
ale personalitãþii umane supusã stimulilor
perturbatori ai realitãþii. Romanul de tip
jurnal proiecteazã etape, cauze ºi efecte,
într-un proces de schimbare interioarã ºi
autocunoaºtere, pe fondul spaþiului româ-
nesc recent ieºit de sub comunism.

Captiv în spaþiile reci ale propriei poveºti
de dragoste, personajul se implicã într-un
dialog dur ºi tensionat cu sinele, în speranþa

limitarea timpului este neatinsã, pentru cã
autoarea, fiind foarte credincioasã este
însufleþitã de o fericire divinã ce îi dã acea
nedespãrþire de cerul unde sunt toþi cei
dragi ai ei, în palma lui Dumnezeu, ori
asta înseamnã eternitate. Prima parte a
jurnalului, este un allegro cu multã
orchestrã, în care flautul  are scurte
intermitenþe: “Ni se spune tot timpul cã
trebuie sã ne adaptãm. La ce? Cum sã mã
pot adapta la o lume urâtã ºi bolnavã? Pentru
cã ochii mei aºa o vãd…” Orchestra o
acoperã, iar ea fuge lângã Dodo, iubita ei
mamã, sau la Amza, la marele Amza Pellea,
pe care Doamne-Doamne îl þine în palmã
ºi-l roagã sã-i descreþeascã ºi lui fruntea,
aºa cum fãcea  compatrioþilor  sãi.  Oana
Pellea nu se poate adapta, este o neadaptatã.
Felicitãri Oana Pellea, nu-þi face preº din
personalitatea ta ca sã treacã toþi rãii ºi urâþii

lumii zilelor tale. Fii precum a fost tatãl tãu,
colegi de ai sãi, de ai tãi. Fii cum v-a povã-
þuit marele vostru profesor Mihai Popes-
cu: “Sã nu-þi vinzi niciodatã sufletul’’. ªi
ce-i dacã plângi des? Oamenii înzestraþi cu
minte ºi suflet sensibil plâng, zdrenþele
umane nu.

Partea a doua, atât în concertul lui Mo-
zart, cât ºi în jurnalul Oanei Pellea, este un
andantino cu mai puþinã orchestrã ºi mai
mult flaut ºi harpã, cu tragedia flautului
sprijinit în durere de harpã în jurnal.
Ascultaþi concertul, citiþi jurnalul. Când citiþi
20 iulie 2009 veþi întelege toatã tragedia
Oanei Pellea, un eºantion din tragedia nea-
mului românesc din secolul XX, din care a
izbucnit magma incandescentã a acestui
jurnal. La toate acestea s-a adaugat ºi
hazardul patologic al parinþilor ei, care a fost
nãpraznic pentru firea ei, fãcând-o sã

izbucneascã: “Da’ de ce pizda mã-sii, aºa e
viaþa?” Nu ºtiu, nu ºtiu dacã cineva îþi va
putea raspunde cert. ªtiu cã, absolut toþi
izbucnesc de multe ori în viaþã la fel, ºtii ºi
tu. Tu cel puþin ai sprijinul harpei, alþii-s
singuri ºi dezarmaþi.

Anul 2004 lipseºte din jurnalul Oanei
Pellea, înþelegem cã a fost un an foarte greu
pentru ea, nereuºit, cã viaþa doritã, numai
doruri neîmplinite. Apoi, în 2005, se  ridicã
de sub strivirea soartei sale ºi încet, încet
reintrã în iureºul lumii, în cadenþa ei, în felul
ei de a gândi ºi simþi, intrã în al treilea timp
al jurnalului ei, un rondo, la fel ca în con-
certul lui Mozart. Orchestra este dominantã,
favorabilã flautului care îºi îndeplineºte
multe din dorinþele sale faþã de pãrinþii ei
dragi ºi atinge culmi profesionale interna-
þionale. Cu toate acestea, flautul are lait-
motive triste de nemulþumiri: “Un Bucureºti
nebun, blocat… ªoferi nervoºi se înjurã.
Claxoane. Zgomot… Agresivitate ºi nepo-
liteþe. Isterie ºi grabã, multã grabã… Poli-
ticienii se ceartã ºi îºi aratã limbile cu neru-
ºinare…” Pleacã la munte, la casa din cer,
cum îi spune, apoi singurã la Tismana  unde
se roagã ºi mediteazã. Se retrage des în
lumea ei artisticã, pe planeta artiºtilor ei
dragi ºi stimaþi. E un rondo divin, cum
numai inteligenþa sensibilã a femeilor su-
perioare poate imagina. Este ºi un rondo
românesc în care sentimentele ei faþã de
obârºie revin cu dragoste ºi mâhnire:
“Pentru Dumnezeu, în þara asta au fost ºi
sunt valori… În þara asta s-a murit ºi s-a
trãit demn ºi cu principii … Scriu cu durere,
cu multã durere, despre þara pe care o
iubesc. Dar trebuie sã ne trezim.’’

Îþi mulþumesc, Oana Pellea pentru senti-
mentele tale de dragoste ºi preþuire a þãrii
noastre, milioane de români obiºnuiþi au
aceleaºi sentimente ºi deferenþã. Majoritatea
românilor sunt indignaþi, majoritatea protes-
teazã, înãbuºit sau liber, împotriva celor ce
insultã ºi denigreazã þara româneascã, de la
politicienii grobieni ai tuturor partidelor, la
rãtãcitele elite bucureºtene obnubilate de
kitschizarea valorilor ºi adevãrului.

descifrãrii enigmelor specificului uman, ale
iubirii ºi ale unei vieþi trãitã dramatic. Pro-
blematizãrile în gol, uºoarele note filosofice
ale paginilor de jurnal, accentele de ironie,
creeazã personajului impresia unei “lupte
întârziate” în arenele cãreia “existenþa de
amfibie e abia la început”. Mai degrabã,
romanul prezintã ratarea unei poveºti de
dragoste a unui cuplu ajuns la o stare de
maturitate, la declinul unei cãsnicii, în care
decorul trebuie schimbat pentru ca realita-
tea sã parã acceptabilã. Fereastrã virtualã
prin care “soþul invizibil”, visãtor, incapabil
de realitate, evadeazã din planul cãsniciei,
îl poartã pe Alin Deleanu înspre un imens
vid existenþial, înspre o comoditate pasivã
ºi o senzaþie de lâncezealã deplinã, ce îl
izbeºte cu forþã. Expresia ºi aspiraþiile vieþii
devin imposibil de împlinit. Brutalitatea unui
prezent potrivnic îl cufundã pe individ în

celula propriului destin carceral: “Simþeam
cã e inutilã zbaterea în secolul în care am
fost azvârlit. Simþeam cã nu e locul meu
aici, dar cum sã scap? Cumplitã închisoa-
re!”. Acceptarea derizoriului nu se realizeazã
tacit, ci se afirmã ca un rãspuns la chemãrile
cuceririi prezentului, prin cursa care justifi-
cã contradicþiile din sufletul individului.
Glasul conºtiinþei pulseazã în decor senti-
mente de platitudine, confuzie ºi neadaptare,
ce repetã obsesiv: “eu sunt doar o conse-
cinþã a purtãrii tale.”

 Starea de alienare, nãzuinþe imposibil
de împlinit, rãtãcirea prin haosul secolului
XX, conduc la constatãrile fireºti ale perso-
najului-narator care “pe mãsurã ce mã
maturizam, constatam cu amãrãciune cã nu
prea eram fãcut pentru aceastã lume. Sau
nu era ea fãcutã pentru mine.” Eul trãieºte
ºi experimenteazã, se descoperã în pleni-

tudinea ºi vulnerabilitatea sa, într-un present
ostil al crizelor de personalitate ºi comu-
nicare. Poate acesta este ºi motivul pentru
care încercãrile de a izbuti din neant prin
iubire eºueazã. Poate cã înaintea “imposi-
bilelor” iubiri, e necesar purgatoriul dramei
de sine, sau cã, ieºirea în decor implicã, în
prealabil, o ieºire din decor.

Necruþãtorul adevãr ascuns în persona-
jele fictive ale romanului sau tãinuit, în
parte, de fiecare destin grãbit al vieþii reale,
este cuprins într-un schimb ironic ºi agre-
siv de replici: “Iar faci nazuri, cabotinule?
Nu realitate ai vrut? Ba da, dar nu de asta.
Alta n-am.”

 CORNELIU FLOREA

Cãlãtor prin existentialism SORANA IONÃSANU

Adrian Þion: IEªIREA
ÎN DECOR. Cluj Napoca:
Tribuna, 2009.

,

,

“Mi-e dor de oameni delicaþi ºi buni. De oameni deºtepþi ºi generoºi. De educaþie ºi tradiþie. Mi-e dor de bun-simþ ºi bunãvoinþã.’’

Oana Pellea: JURNAL
2003-2009. Cu o postfaþã
de Ioana Pârvulescu.
Bucureºti: Humanitas, 2009.

MONUMENTUL EROILOR DIN RÃZBOIUL PENTRU

INDEPENDENÞÃ, Smârdan (Tulcea)



17Zodii în cumpãnã, primãvara 2010 17

Politica oficialã a Uniunii Europene
privitoare la problematica naþionalã, însuºitã
ºi de autoritãþile române, este cã naþiunea a
încetat sã mai joace un rol esenþial în actuala
configuraþie politicã, cã graniþele naþionale
se spiritualizezã, nemaiavând “decât” un rol
cultural (reminiscenþã a vechii concepþii,
materialist-dialectice, asupra culturii ca ceva
“adãugat”, deci neesenþial?); care rol nici
nu prea trebuie bãgat în seamã, pentru cã
ne îndeamnã “sã privim spre trecut”, câtã
vreme naþiunea “ºi-a trãit traiul ºi ºi-a
mâncat mãlaiul” încã din secolul al XIX-
lea, în urmãtorul nepricinuind decât dezas-
tre – etc. etc. Toate aceste “flori de serã”,
ce pot pãrea la o primã vedere, frumoase ºi
de viitor, cresc, repet,  pe terenul contra-
fãcut al concepþiei conform cãreia politica
este esenþial altceva decât cultura, nu o
prelungire “aplicatã” a acesteia. Cât rãu a
fãcut aceastã concepþie omenirii s-a putut
constata, pentru cine a vrut s-o facã, încã
din secolul trecut, mãcar din exemplul
cumplitei revolte a popoarelor Indiei împo-
triva Companiei engleze a Indiilor Orientale,
dacã nu ºi din atâtea altele.

Dar sã nu ne depãrtãm prea mult de
ograda proprie. Cãci nici noi, românii (poate
chiar “mai ales noi, românii”) n-am dus
vreodatã lipsã de înþelegeri superficiale,
importuri fãrã adaptare, snobism politic ºi
intelectual (id est: oportunism) ºi alte “cali-
tãþi” (incontestabile, în lumea animalã, unde
inteligenþa se defineºte, într-adevãr, ca
“putere de adaptare”) cu care ne-a înzestrat
o istorie al cãrei principal (ºi, adesea, unic)
imperativ a fost supravieþuirea (înþeleasã ºi
ea, din pãcate, mai ales la nivel individual).

Balcanii, însã, sunt “butoiul cu pulbere
al Europei” tocmai pentru cã problema
naþionalã nu ºi-a cosumat aici enormele
energii la timpul potrivit, odatã cu Occiden-
tul european. Aici apartenenþa la o anume
etnie are încã o dimensiune “divinã”, ºi nu
poate fi tratatã doar ca un instinct primar,
ce se cere cetluit în chingile raþiunii univer-
sale. (De altfel, personal, mã îndoiesc foarte
tare cã omul va deveni vreodatã o fiinþã
exclusiv ºi unidimensional raþionalã.)

Dar problema naþionalã e prea com-
plicatã pentru a încerca, aici, mai mult decât
o aproximare a nucleului ei “tare”.

În acest context, politic ºi intelectual,
sã scrii o carte despre spinoasa problemã
naþionalã, româno-maghiarã, despre felul
cum se manifestã ea acum, în  cele mai
fierbinþi zone ale þãrii, cum e zona Odorheiu
Secuiesc ºi judeþele Harghita ºi Covasna în
general, e – în acelaºi timp – o provocare
ºi o aventurã. Chiar dacã nu eºti tocmai un
novice într-ale gazetãriei ºi scrisului, ºi te
afli - precum Menuþ Maximinian – la a
ºaptea carte. E o provocare pentru cã cele
ce se întâmplã acolo nu pot fi trecute sub
infinitã tãcere, aºa cum încearcã actuala
clasã politicã, ce nu are – din câte se vede
– alt scop mai “nobil” decât perpetuarea
(ºi, evident, prelungirea) privilegiilor indi-
viduale conferite de mandat; scop pentru
care cea mai bunã atitudine e sã te prefaci
cã problema nu existã. ªi e o aventurã
pentru cã e greu sã te menþii în limitele unei
obiectivitãþi profesionale, gazetãreºti - pe
care autorul ºi-o impune metodologic, dar
pe care n-o realizeazã practic – câtã vreme
te afli pe un câmp minat, cãtã vreme câmpul
de observaþie e totodatã ºi unul de luptã; iar
observatorul – fie cã vrea sau nu – e toto-
datã parte din fenomenul observat.

Pentru aceastã situaþie, deloc de invidiat,
a celui ce se aºazã între cele douã armate
pornite deja una spre alta, cu intenþia de a

evita catastrofa, scriitorul Nikos Kazant-
zakis are, în romanul Hristos rãstignit a
doua oarã, o rezolvare epicã demnã de
reþinut: acela va sfârºi cãlcat în picioare ºi
de unii, ºi de ceilalþi. Dar Menuþ Maximinian
nu se (mai) aflã între cele douã “armate”:
bãtãlia s-a dat, el numãrã morþii din ambele
tabere, dar mai ales din cea cãreia îi aparþine
sufleteºte (cãci tocmai ea e cea care a pier-
dut bãtãlia), îi plânge zguduitor, cu senti-
mentul de pustiu al orfanului, dar ºi cu forþa
imperativului moral, cã aºa ceva nu trebuie
sã se mai repete.

Una din afirmaþiile esenþiale ale cãrþii (ºi
totodatã premisã a acesteia) este cã “În acest
spaþiu etnicitatea limiteazã foarte mult
libertatea de acþiune ºi gândire a actorilor
sociali”, cãci “fiecare istorie personalã are
o intrigã de coloraturã etnicã” .

Aflãm încã din primele pagini cã “ideea
acestui studiu a pornit în momentul
documentãrii pentru cartea Chip de înger,
Ed. Karuna, 2008, care prezintã situaþia
tristã a ºcolii româneºti pe cale de dispariþie
la Odorheiu Secuiesc, ºi în mod special de
la Aºezãmântul Sfântul Iosif”. Dar, cum
ziceam, intenþia obiectivitãþii profesionale
(“Am încercat sã descoperim aceste locuri
aºa cum sunt ele, fãrã prea multe cos-
metizãri stilistice, prezentând lucrurile aºa
cum sunt...”) este repede înghiþitã de o
adevãratã lavã liricã, pe care nu i-o putem
reproºa, cãci ea este izvorul atitudinii, al
implicãrii tinereºti, ce dispreþuieºte meschi-
nãria clasei politice ºi ignorã riscurile.
Pãrãsind câmpul simplei, neutrei observaþii,
autorul se aproapie periculos de mult de
condiþia adevãrului revelat, prin Duhul Sfânt,
a cãrui întruchipare pãmânteanã pare a fi
preotul Puiu Pavel din Odorhei: “Cãlãuzitor
în acest drum al rãdãcinilor împrumutate,
sintagmã ce aparþine vrednicului preot al
Odorheiului, Puiu Pavel, ne-a fost Duhul
Sfânt, care a dat suflare de binecuvântare
peste iobagul român…” Tonul inspirat,
mesianic, va reveni în cele mai fierbinþi mo-
mente ale relatãrii, ca ºi la finele întregului
studiu.

Autorul se aºazã, sufleteºte, în vãdit
rãspãr cu sensul evenimentelor ce au avut
loc în ultimii ani în zona cercetatã. El îºi
permite sã strige în gura mare ceea ce toatã
lumea ºtie din auzite ºi  comenteazã cu voce
scãzutã: anume cã în Harghita ºi Covasna
are loc un evident proces de deznaþio-
nalizare, ba chiar de purificare etnicã, în
dauna românilor minoritari, neapãraþi în
niciun fel de autoritãþile propriei lor þãri, prea
ºterse ºi oportuniste pentru a risca o nuan-
þare, la nivel european, a definirii statului
naþional, în sensul cã el nu exclude automat
pericolul agresiunii inverse, a minoritãþii -
devenite majoritare la nivel local - asupra
majoritãþii, transformate în timp în minori-
tate localã. Poate c-ar fi mai complicat, dar
nu imposibil. Pentru lideri autentici, însã.
Or, în lipsa acestora, în lipsa unui climat
politic propice adevãrului, fie el ºi dureros,
devine aproape normal ca un tânãr ziarist,
îndurerat ºi exasperat, sã forþeze în direcþie
inversã. Poate cã aºa se face cã în discursul
sãu se strecoarã concepte ºi formulãri uºor
perimate, la marea rigoare (posibilã însã
doar în condiþii de normalitate), precum teza
gândiristã a “sufletului pur ortodox”.

Ceea ce nu înseamnã cã aspectele abor-
date aproape monografic (dimensiunea
istoricã, dezrãdãcinarea, rolul bisericii, al
ºcolii, viaþa culturalã, mentalitãþile etnice,
meºteºugurile, tradiþiile, greºelile de strategie
politicã – formând fiecare substanþa câte
unui capitol), cu tot metaforismul titlurilor

(ce dezvãluie pe scriitorul Menuþ Maxi-
minian), ar fi lipsite de rigoare ºtiinþificã.
Dimpotrivã, autorul îºi bazeazã investigaþia,
pe lângã observaþia directã, pe o foarte
amplã ºi serioasã bibliografie (ºi nu doar
românescã, ci ºi maghiarã, sau chiar fran-
cezã – în total 140 de titluri).

Autorul pare influenþabil, bântuit de
puternice impulsuri afective, astfel încât
textul în ansamblu pare un imens puzzle,
cititorul fiind implicit invitat sã-ºi recom-
punã propria imagine asupra spinoasei
problematici abordate.

Afirmaþii grave, îngrijorãtoare, precum
aceea cã “populaþia româneascã formeazã
- în zona în discuþie, n.n. – o comunitate
fãrã comunitarism, care fiinþeazã într-un
vid civic ºi cultural” (s.n.) intrã în contra-
dicþie cu portretele unor personalitãþi de
mare anvergurã, civicã ºi moralã, cãrora
tocmai condiþiile de oprimare naþionalã în
care trãiesc românii minoritari de aici le-a
determinat cristalizarea.  Astfel de perso-
nalitãþi sunt teologii Liviu G. Munteanu,
Gheorghe Todoran, Ioan Sârbu, Iosif
Sârbu, Puiu Pavel, dar ºi oameni simpli
precum Ion Stanciu sau sora Emilia, de la
Congregaþia greco-catolicã “Inimi Nepri-
hãnite”, toþi ilustrând parcã paradoxala lege
a polarizãrii ºi decantãrii prin foc a carac-
terelor, conform cãreia “ceea ce nu mã
ucide, mã face mai puternic”.

Suntem pe un teren al paradoxurilor,
contrastelor, confruntãrilor - cu atât mai
pãtimaºe, cu cât mai surde, mai puþin auzite
ºi recunoscute în afara graniþelor zonei –
nelipsite de denigrãri intenþionate de ambele
pãrþi sau chiar de sfidãri extreme (precum
cea conform cãreia “ºcoala din localitate -
Murgeni, n.n.- poartã numele “Wass Alber”,
din anul 2000, la instigarea cãruia, în
septembrie 1940, 12 români din Mureºenii
de Câmpie CJ au fost uciºi, declarat crimi-
nal de rãzboi ºi condamnat la moarte, în
1946, de Tribunalul Poporului din Cluj”).
Mai toate vãzute mai cu seamã din perspec-

tivã ziaristicã, “fierbinte”, a faptului de mare
încãrcãturã emoþionalã, care ar putea face
succesul de public al acestei cãrþi a lui
Menuþ Maximinian.

Totuºi, nu lipsesc încercãrile de ridicare
a perspectivei la nivelul înþelegerii în termeni
mai generali a fenomenelor. Aflãm astfel cã,
din punct de vedere istoric, momentele de
maximã agresiune a majoritarilor zonali
(secui) asupra românilor minoritari au fost:
1) anii 1848-1849, 2) toamna anului 1916,
3) perioada 1940-1945 (dupã Dictatul de la
Viena) ºi 5) primãvara anului 1990. Aflãm,
de asemenea, cã explicaþia secuizãrii româ-
nilor s-ar putea sistematiza în urmãtoarele
aspecte: folosirea de cãtre populaþia româ-
neascã cu prioriate a “rezistenþei pasive”,
cedãrile ºi compromisurile fãcute pentru
obþinerea unor privilegii, lipsa unor rãs-
punsuri adecvate la provocãrile specifice
fiecãrei etape istorice în parte, “oarba
neunire”,  “ciuma politicianismului”, disen-
siunile dintre biserica ortodoxã ºi cea greco-
catolicã, caliatea modestã a unor lideri,
deficienþele din organizarea comunitarã.
Foarte interesante sunt ºi consideraþiile
fãcute (dupã lucrarea lui Eugen Andronic,
Activ ºi participativ la viaþa cultural-civiã,
1998) pe linia unei comparaþii antropologice
între români ºi maghiari. La toate acestea
autorul adaugã ºi propriul efort comparativ,
privind situaþia românilor aflaþi în condiþie
minoritarã (iar acum materialul folosit e
filmul documentar Ultimii români, realizat
de Rãzvan Butaru pentru TVR), cu cea a
maghiarilor aflaþi în situaþie similarã, în satul
Jeica BN, sat pe care autorul l-a investigat
direct, anume în vederea unei atari com-
paraþii. Concluzia e una demnã de reþinut,
cãci e valabilã pentru întreaga carte: “Aceas-
ta este diferenþa între minoritatea maghiarã
ºi minoritatea româneascã. În zona unde
maghiarii sunt minoritari, aceºtia sunt bine
protejaþi de autoritãþi, au proiecte speciale,
clase în limba maghiarã, locuri la facultate.
În zona unde românii sunt minoritari în pro-
pria lor þarã, nu au niciun drept, toate parcã
au fost întoarse împotriva lor. ªcolile dispar
ºi, odatã cu ele, limba”.

În final, acumularea de încãrcãturã
emoþionalã izbucneºte din nou în accente
vizionar-mesianice, simbolice ºi aproape
liturgice (“Slavã întru Cei de sus, lui
Dumnezeu, ºi pe pãmânt pace, între oameni
bunã învoire! Oare ºi la Odorhei? Îngerul
cu aripile trudite de atâta zbor ne spune cã
da. Trebuie sã fie da. Pace...”), parcã pentru
a compensa insuficienta subordonare a
faptelor ºi evenimentelor relatate unui impe-
rativ pe cât de necesar, pe atât de firesc:
“Împreunã!” Nu existã altã cale, ºi de aceea
toate cãutãrile ºi zbaterile în afara acesteia
sunt risipã de timp ºi energie. Altfel spus:
rãtãciri. Dar, ca orice cale autenticã, nici
aceasta nu trebuie sã fie doar oarbã înain-
tare, fãrã oglindã retrovizoare, care sã dea
siguranþã, fermitate, consecvenþã. Cãci
altfel (aºa cum i se întâmplã unui celebru
personaj al lui Marin Sorescu), te poþi rãtãci
ºi “înainte”. Acesta pare a fi cel mai ferm ºi
mai convingãtor (deºi oarecum implicit)
mesaj al cãrþii lui Menuþ Maximinian. Carte
care nu va fi scutitã de controverse ºi rãstãl-
mãciri, dar ale cãrei generoase intenþii sunt
mai mult decât evidente pentru orice cititor
de bunã credinþã.

Români si(n)guriRomâni si(n)guriProf. Dr. VASILE V. FILIP

Menuþ Maximinian: RÃDÃCINI
ÎMPRUMUTATE, Bistriþa: Karuna, 2009

FOTO: Monumentul ostaºilor
români masacraþi la Aita
Seacã, Covasna, în 1944.



Un studiu monografic al unei localitãþi
rurale – bine articulat, dens ºi, totuºi,
exhaustiv – publicã, în 2009, la Oradea,
profesorul Ioan Groze (BRATCA – ARHE-
OLOGIA UNEI CIVILIZAÞII RURALE), dovedind
nu numai aptitudini literare, ci ºi o înclinaþie
profundã spre sintezã ºi spre disciplinele
sociologice. De remarcat, apoi, documen-
tarea serioasã (în arhive ºi diferite publicaþii),
observaþia directã, faptul trãit sau concervat
în memoria individualã ºi colectivã, travaliul
îndelungat, întins pe câteva decenii, al
elaborãrii ºi redactãrii studiului, culegerile
ºi interpretãrile de folclor, descrierile tra-
diþiilor ºi obiceiurilor locului, aºa cum le-a
întâlnit ºi trãit autorul, el însuºi om al
locului.

Ion Groze vede rolul intreprinderii sale
cu atât mai important cu cât schimbãrile
“din viaþa sãteanului sunt ireversibile, iar
martorii purtãtori au unor lumi trecute devin
tot mai puþini”; în plus, arhivele pãstreazã
doar documente, nu sentimente, iar “po-
vestea unei aºzãri” are valoare doar dacã
se porneºte de la “omul locului, de la modul
lui de a se hrãni ºi îmbrãca, de la cum se
îndrãgosteºte, cum îºi creºte ºi educã prun-
cii, cum îºi face casa, cum simte sãrbã-
torile, cum iubeºte câmpul”. În vederea
acestei intreprinderi, a avut model o lucrare
veche, din 1915, a unui profesor de þarã,
Victor Pãcalã, despre Rãºinarii Sibiului,
lucrare premiatã de Academia Românã, iar
realizarea proiectului se întinde pe trei dece-
nii în care a adunat “mãrturii, informaþii,
documente” pentru a putea decreta, în de-
plinã cunoºtinþã de cauzã, cã “satul arhaic
românesc de pe Vãile Pãdurii Craiului a
pãstrat comori fundamentale pentru a-i de-
fini personalitatea”.

Conºtient cã asistãm la “agonia satului
tradiþional românesc”, cã “ceasul ineditelor
ºi surprinzãtoarelor creaþii þãrãneºti s-a oprit
definitiv”, Ioan Groze “fotografiazã” ulti-
mele crâmpeie din existenþa unei lumi arha-
ice, extraordinare în mãreþia simplitãþii ei, a
curãþeniei sufleteºti ºi morale, a fiinþãrii ei.

“Eseul mongrafic” al lui Ioan Groze este
structurat în 16 capitole, o Prefaþã, o
Posfaþã ºi o addenda (Bratca, aºezare
multimilenarã) cu imagini mai vechi ºi mai
noi ale comunei în discuþie. Este descrisã
aºezarea comunei ºi a satelor componente,
sunt urmãrite problemele istorice ºi eco-

De zeci de ani, în Bratca trãieºte un poet
ºi un publicist discret, care a învãþat zeci
de generaþii de copii limba ºi literatura
românã, care scrie studii monografice
exemplare ºi, mai ales, trãieºte aventura
gândului ºi a fiinþãrii în ºi prin cuvânt,
configurând un univers liric – al raportului
eu/sat – extrem de generos în maniera
tradiþionalã ortodoxist-blagianã ºi un micro-
cosm lãuntric aproape paºnic, domestic ºi
aºezat, rareori tulburat de convulsii exis-
tenþiale, în spiritul lui Sorescu ºi Nichita.
Cel puþin aºa pare sã-l releve pe Ioan Groze
volumul de versuri CÂND NASC CAPRELE

SÃLBATICE, volum care adunã ceva peste 40
de poezii, unele în vers liber, altele clasice,
bine ritmate ºi rimate. S-ar putea spune,
dacã poeþii nebuni plâng pe umãrul unei
flori de câmp, cã poezia este plânsul pe
umãrul unei flori de câmp, comuniunea ºi
comunicare dintre eul liric ºi natura natu-

nomice, evoluþia instituþiilor locale, apoi
folclourl ºi etnografia zonei, stare culturalã
ºi artisticã a localitãþilor din comunã, în-
vãþãmântul, oamenii locului, turismul ºi
comunitãþile locale etc. De un interes aparte
se bucurã graiul local, toponimia, “cuvintele
româneºti din limba popularã” etc., precum
ºi conservarea unor piese folclorice auten-
tice, de larg interes.

Nu este cazul sã intrãm în amãnunte ºi
comentarii, ci sã îndemnãm la lecturã. Lec-
tura o datã începutã, garantãm cã doar cu
mare greutate se mai lasã cartea din mânã!
Fiindcã, aºa cum se spune în Postfaþã,
avem de-a face cu “romanul unui sat cu
istoria ºi frãmântãrile trecerii sale prin
secole”, o carte de care fiecãruia ne-a fost
dor, fiindcã este “un cântec din taragotul
fãrcãºan care vine din adâncurile trecutului
mângâiat de unduirea repede a Criºului ºi

rans ºi nu mai puþin conºtiinþa pierderii
originarului, dar ºi speranþa în re-înviere,
în re-generare, dupã cum pare sã sugereze
ºi versetul biblic aºezat ca titlu al volumului.
Or, ce ar putea sã sugereze ºi versurile:
“Cântece pentru desenat îngeri/ Pe fron-
tispiciul infernului”, sau “În fiecare varã/
doi cocostârci frumoºi/ leagã Pãmântul cu
Dumnezeu/ de pe crucea înfloritã/ a bisericii
din Bratca”?... Înscenând astfel de stãri de
spirit, poetul încearcã sã rezolve ºi ten-
siunea expresiei, care, între trãire ºi ficþiune,
între verb ºi real, nu face altceva decât sã
dea culoare efortului de semnificare a
cuvântului, care devine semn distinctiv, dar
ºi de comunicare a eului solitar ºi a lumii
din afarã.

Discursul liric, uºor elegiac, devine
labirintic, de o oarecare gravitate ºi difi-
cultate, punând sub semnul întrebãrii
referenþialitatea construcþiei vizionare. Fãrã

a purta mãºti, poetul construieºte secvenþe
aproximative, care spun ºi ascund în acelaºi
timp, aluziile simbolice ºi ambiguitãþile in-
cantatorii, într-un soi de resemnare crispatã,
cu tensiuni reprimate.

Geometria lãuntricã de facturã uºor
expresionistã, cu peisaje în schimbare, cu
tonalitãþi stinse sau patetic-discursive, cu
registre diversificate, totuºi calme, tem-
perate ºi de un limbaj – pe porþiuni – sen-
tenþios, ascunde o anume inocenþã a
percepþiei ºi o gravitate a rostirii lirice care,
chiar dacã nu trimit spre lumi paradisiace,
configureazã microuniversuri ºi experienþe
existenþial domestice, spectacole sãrbã-
toreºti ale cuvântului invitând la interogaþie
ºi nostalgie, la confesiune concentratã ºi
notaþie intelectualizatã: “Din cele patru
unghiuri cardinale/ Adun vãzduhul, stele,
sori, luceferi,/ ªi în rostiri adânci pe creste
selenare,/ Voi sângera-n tãiºul de vârste

MIRON BLAGA Douã cãrti de Ioan Groze,,

se însoþeºte cu plaiul vãlurit peste care
alunecã gingaºele ºi suavele frângeri ale
naiului Oanei Lianu”, fiindcã - în fine - satele
noastre sunt cântecele noastre, adicã adân-
curi de istorie, pe care avem datoria sã le
redescoperim ºi sã le aºezãm pe socluri de
piatrã ºi de inimi româneºti. Ceea ce ne
obligã sã conchidem ºi noi, ca ºi “anonimul”

de pe copertã: “Bratca -arheologia unei
civilizaþii rurale, de Ioan Groze, este una
dintre cele mai frumoase cãrþi care s-au
scris vreodatã despre un sat românesc din
Bihor”, lucrare pentru care autorul bene-
meritã atât de la comunitatea localã, cât ºi
de la cea cultural-ºtiinþificã româneascã.

Un model de urmat.

Douã cãrti de Ioan Groze

Bratca - un studiu monografic captivant

milenare. // Pãta-se-va de roºu a norilor co-
roanã,/ ªi istovite inimi, tânjind, vor cere
hranã,/ Vor þese-n disperare zãbranic de
crengi ude,/ A teilor coroane scheletice ºi
nude.// Lua-te-voi de mânã ºi vom urca-n
tãrie./ Sfidând cu nepãsare nimicul infinit/
Când lângã Tine eu, demult, am biruit,/ Am
renãscut viaþa din foc ºi apã vie...”

Ioan Groze trebuie urmãrit în conti-
nuare, sertarul sãu (sau laboratorul?)
conþinând, probabil, lucruri surprinzãtoare.

Zodii în cumpãnã, primãvara 201018

Plâns pe umãrul unei flori de câmp

IARNÃ LA PONOARÃ (Bratca, Bihor). Fotografie de CÃLIN CIPLEU

Ioan Groze: BRATCA. ARHEOLOGIA
UNEI CIVILIZAÞII RURALE,
Oradea: Imprimeria de Vest, 2009

Ioan Groze,
profesorul
în tinereþe

Ioan Groze: CÂND
NASC CAPRELE
SÃLBATICE, Oradea:
Cogito, 2008
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Prima regulã sunã cam aºa: Nu existã
doi! Adicã nu existã douã, la fel, nici mãcar
fire de iarbã sau de nisip. Le iei în palmã ºi
la o privire atentã, cât de cât cercetãtoare,
constaþi cã da, domnule, diferã atât de mult
cele douã fire de nisip sau de iarbã de parcã
fiecare ar avea propria sa personalitate!
Propriul buletin de identitate!… Trãim într-
o lume de unicate: de la firul de iarbã ºi
pânã la insul care pune în urnã votul sãu,
pro sau contra unei legi, de la boschetarul
analfabet ºi sordid pânã la cel mai proaspãt
nobeleat, la însuºi preºedintele Academiei,
diversitatea este nesfârºitã. Lumea, cos-
mosul, universul de când s-a fost nãscut ºi
pânã la sfârºitul timpului ºi al timpurilor,
stã ºi va sta sub semnul unicitãþii, este o
revãrsare nesfârºitã de entitãþi a cãror
existenþã, mai efemerã sau mai de duratã,
ilustreazã acelaºi acest principiu prim:
suntem fiecare dintre noi un unicat irepetabil
în vecii vecilor! Cu un traseu al vieþii, cu
un CV propriu, la fel de unic ca tragedia
vieþii lui Hamlet sau aventuroasa existenþã
a lui Ulisses. Cãci, foarte probabil, unic este
un adjectiv, un atribut, fãrã grade de
comparaþie…

A fi unic este, aºadar, o regulã a Uni-
versului, a Creaþiei. Dumnezeu a creat nu-
mai unicate, dându-ne astfel ºi un reper
axiologic potrivit cãruia sã definim însãºi
creaþia: neputinþa ontologicã de a te repeta,
de a te imita pe tine însuþi, de a te pastiºa
sau plagia. De ce Dumnezeu Atotputernicul
nu poate (?) sã creeze decât unicate? Iatã o
întrebare, o problemã, pe care oamenii nu
s-au priceput sã ºi-o punã ca lumea. Mai
avem timp…

Când nu ºtii ce sã spui despre cel pe
care ºtii numai sã-l numeºti, poþi sã fii sigur
mãcar de atât, cã este un un. Articolul ne-
hotãrît nu vrea sã numere, un om, adicã nu
trei sau ºapte, cãci pentru asta era suficientã
forma de singular, ci numeºte prin un
entitatea, unicatul. Sentimentul sau intuiþia
acestui principiu ordonator al întregii Firi:
principiul identitãþii, al dreptului ºi, deo-
potrivã al obligaþiei de a-þi revendica ºi
asuma unicitatea ta, cea inconfundabilã ºi
irepetabilã. Pe unii, mai slabi, aceastã
identitate îi "sparie" pânã la a-i paraliza. Pe
alþii, mai tari, îi face ºi mai puternici în
nevoia de a se exprima ca atare, de a-ºi trãi
ocazia unicã a vieþii aºa cum n-a mai fãcut-
o nimeni.

A doua regulã, o completeazã pe prima
ºi sunã împreunã aºa: Nu existã doi! Existã
numai Unu! Scris aºadar cu majusculã:
Unu… Ceea ce vrea sã însemne cã în ciuda
acestei diversitãþi totale, existã un temei
pentru a vedea ceva comun tuturor acestor
unicate, iar acest ceva la nesfãrºit ºi pre-
tutindeni repetabil, ca o amprentã stilisticã
unicã a marelui Autor, care face din toate
cele existente un tot, este, la rândul sãu,
unic, este un un universal, lucru pe care
strãmoºii noºtri romani l-au intuit bine când
i-au dat universului un nume derivat de la
Unus: Universum… Faptul cã toate
alcãtuiesc un tot, un singur tot, cã totul este
unu, decurge firesc, organic, din împre-
jurarea uºor de constatat cã fiecare unicat
este greu sã fie separat de unicatele care îi
dau ocol, înconjurându-l ºi întrepãtrun-

zându-se. Lumea toatã este un continuum,
iar separarea entitãþilor din care lumea este
alcãtuitã se justificã numai la un nivel
superficial ºi grãbit al percepþiei ºi al
priceperii. Separãm verbul de substantiv,
de cele mai multe ori sunt evidente deo-
sebirile care impun aceastã distingere, dar
nu sunt puþine situaþiile când verbul este ºi
substantiv, la supin, la infinitiv, sau sub-
stantivul este verb, vezi celebra alocuþiune
"ºi eu fuga, ºi ea fuga"…

Separãm vocale de consoane, dar
temeiurile acestei "segregãri" devin nepu-
tincioase dinaintea semivocalelor, numite ºi
consonante, tocmai pentru cã se împãr-
tãºesc din natura deopotrivã a consoanelor
ºi a vocalelor. Facem capitole separate din
gramaticã ºi vocabular, dar nu putem scrie
gramatica unei limbi fãrã a descrie regulile
dupã care se folosesc prepoziþiile ºi conjun-
cþiile, aºa zisele instrumente gramaticale!
Ce cautã aceste cuvinte într-un dicþionar?

Cum sã descrii semnificaþia lui cã sau a lui
de, cele mai des folosite cuvinte din limba
românã?! Nici una dintre discriminãrile cu
care operãm pe teren lingvistic nu este
infailibilã ori definitivã! Cu cât te adânceºti
în cunoaºterea ºi înþelegerea domeniului
cercetat, cu atât devin mai nesigure rezul-
tatele la care te dus inevitabilele segmentãri
ºi clasificãri ale minþii noastre. ªi devine
tot mai evident toate componentele se þin
una de alta alcãtuind un tot!

Separãm limba latinã de limba românã,
dar nu putem spune nici mãcar care sunt
acele douã sau trei secole dupã a cãror
scurgere a apãrut o limbã nouã, cea româ-
neascã. ªi cât de nouã o fi aceasta de vreme
ce despre o serie de cuvinte nu putem spune
cui aparþin, limbii latine sau românei: dege-
tar, cepar, lãudãtor etc.

Separãm limba de-o parte, gândirea de
alta, ºi le studiem separat, dar cât de repede
ajungem la concluzia cã separarea este
artificialã ºi abuzivã, cã între graiul omenesc
ºi mintea noastrã existã o aºa de strânsã
îmbrãþiºare încât cel mai potrivit este sã le
studiem împreunã, ca un tot… ªi aºa mai
departe procedând, din aproape în aproape,
ajungem la înþelegerea ºi demonstraþia fap-
tului cã toate se þin una de alta ºi alcãtuiesc
acel Unu de a cãrui existenþã oamenii ºi-au
dat seama de timpuriu ºi i s-au închinat cu
recunoºtinþã ºi smerenie.

Enigmatica frazã Nu existã doi, existã
numai Unu, rostitã de Parmenide în urmã
cu vreo douã milenii ºi jumãtate, am auzit-
o deseori rostitã ºi comentatã de Petre
Þuþea. Este temelia umanismului, a cultului
ºi a culturii persoanei umane. Este o frazã
înainte mergãtoare învãþãturii cristice, cea
care a pus persoana umanã în centrul exis-
tenþei, eliberând-o, dându-i adicã demnitatea
de un, creat dupã chipul ºi asemãnarea
Unuia Dumnezeu Cel de Sus. Una din inter-
pretãrile posibile ale acestei fraze am des-
coperit-o în pledoaria sistematicã fãcutã de
Alexandru Graur în faþa studenþilor pentru
a ne ajuta sã vedem întregul, acel Unu, etern
ºi atotcuprinzãtor al esenþei fiecãrui un, din
care face parte fiecare un… Lecþia lui Graur
se putea reduce astfel: între elementele unei
dicotomii, ale unei antiteze, între segmentele
A ºi B rezultate în urma aprofundãrii obiec-
tului studiat, între morfologie ºi sintaxã,
între latinã ºi limbile romanice, între vocale
ºi consoane, materie ºi spirit, nu existã o
separaþie netã, o prãpastie fãrã fund, un hãu
ontologic, ci acele douã entitãþi pe care le
distingem una de alta rãmân mai departe
legate prin subtile conexiuni care dau de
fapt caracter de continuum domeniului
cercetat, existenþei înseºi, lumii întregi, care
chiar aºa trebuie perceputã, ca întreg, ca
una! A înþelege cã obiectul studiat de ºtiinþa
cãreia i te-ai dedicat este un domeniu con-
tinuu, cã delimitãrile ºi segmentãrile la care
îl supui ca savant sau ca profesor în faþa
elevilor, sunt relative, cã nu sunt valabile în
toate cazurile, cã în spatele "discriminãrilor"
practicate din motive metodologice se as-
cunde funcþionarea ºi alcãtuirea de întreg a
domeniului cercetat, aceastã axiomã este
cheia unei abordãri înþelepte, convingãtoare
pentru ceilalþi, dar mai ales pentru tine
însuþi…

MONUMENTUL MEMORANDIªTILOR, Cluj Napoca
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Publicaþia ZODII ÎN CUMPÃNÃ, seria nouã,
intrã în al patrulea an de existenþã cu o
întârziere de mai bine de o lunã. Apariþia
ediþiei de primãvarã a revistei era prevãzutã
pentru 15 martie ºi iatã-ne intraþi demultiºor
într-o primãvarã buimacã ºi prevestitoare
de rele. Îi rugãm pe cetitorii fideli ºi pe
colaboratori sã priveascã cu indulgenþã
aceastã indecenþã, pe care redactorul res-
ponsabil ºi-o asumã, fãrã explicaþii.

Întârziind cu apariþia, am lãsat loc unor
speculaþii, cu care câþiva colaboratori ºi
cetitori s-au grãbit sã ne interpeleze, cu
îngrijorare. Rãspundem uneia singurã: ZODII

ÎN CUMPÃNÃ nu este ameninþatã cu dispariþia
fizicã din lipsa fondurilor; dimpotrivã, chiar
dacã nu avem o confirmare directã, am
înþeles prin interpuºi cã publicaþia este
apreciatã ºi de “finanþatorii” noºtri de astãzi;
recenziile (sau chiar cronici de o paginã de
ziar) apãrute în presa din þarã ºi din strãi-
nãtate ne confirmaserã deja cã eforturile
noastre sunt bine primite. Sã nu se înþeleagã
cã publicaþia ar fi mare mâncãtoare de bani
de la buget: un iubitor de culturã cu un venit
decent în România ar putea-o finanþa singur,
din salariu. Asta, pentru cã ne aflãm în biata
noastrã þãriºoarã sub aceleaºi zodii în cum-
pãnã care au dat numele revistei, în 1992,
când Caºin Popescu, ajutat de Ovidiu Vuia,
o întemeia, ºi ne respectãm colaboratorii
doar cu un mulþumesc ºi câteva exemplare
gratuite, trimise prin poºtã deseori cu întâr-
ziere de sãptãmâni, iar pe cei care trudesc
la ea (sã cam folosim un plural de politeþe),
cu niºte bani de þigãri.

Dar nu despre ZODIILE ÎN CUMPÃNÃ pe
care le fãptuim dorim sã facem vorbire, ci
despre zodiile în cumpãnã sub care s-a aºe-
zat neamul românesc. Vom încerca sã sur-
prindem ºi sã comentãm câteva aspecte
culturale (ºi pozitive, ºi negative) cu care
ne-am întâlnit recent, care ne aratã unele
direcþii de a ne re-aºeza cumpãna, dar ºi
unele piedicile care ne opresc sã o facem.

Basarabia, tot pe cruce
În zilele în care apar aceste rânduri, se

împlineºte un an de la ultima miºcare sem-
nificativã a românismului, protestele de
stradã din Chiºinãul anului 2009, care s-au
soldat cu moartea mai multor tineri români.

Pânã când, aceste zodii în cumpãnã pes-
te fraþii noºtri basarabeni?

Nicolae Dabija propunea, la finele anului
trecut, refacerea minunatei miºcãri naþio-
naliste a Podului cu flori de peste Prut, un
eveniment unic pe mapamond, care a mar-
cat un moment de suflet românesc ºi ar
marca iarãºi conºtiinþa publicã interna-
þionalã, indiferentã la problemele noastre
naþionale, câtã vreme ele sunt reprezentate
în cel mai neavenit mod cu putinþã. Nu ºtim,
când scriem aceste rânduri, care este reac-
þia “societãþii civile” la îndemnul marelui
nostru poet, dar suntem convinºi cã podul
de flori, sub orice formã posibilã, de festival
anual, de pildã, trebuie re-început. Noi vom
fi acolo, chiar sã ne privim peste Prut doar
cu Nicolae Dabija, cu toate florile noastre.

Nu eram în þarã în acele zile ale lui aprilie
2009, dar ºtiu din mãrturii cã ºi în Oradea,
unde tinerii ies mai degrabã în stradã pentru

Zodii în cumpãnã,
pânã când?
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a-ºi afiºa hainele, s-a nãscut spontan o de-
monstraþie de solidaritate cu românii de la
Chiºinãu, când tânãrul de Dumbrãviþa de
Codru, Dan Suciu, a agitat spiritele dor-
minde în barurile din preajma statuii Voie-
vodului unificator Mihai Viteazul.

Ce fãcea, în lunile imediat urmãtoare,
televiziunea publicã de la Bucureºti? Un
sondaj postat pe situl TVR le solicita vizi-
tatorilor sã rãspundã la întrebarea: “Credeþi
cã limba românã se aseamãnã cu limba
moldoveneascã?” O întrebare de o im-
becilitate rarã, o problemã nu falsã, ci de o
prostie murdarã. Ce limbã moldoveneascã,
TVR - PCRM? Pe lângã cretinismul, stu-
piditatea, neruºinarea întrebãrii, unde mai
pui cât e de jignitoare, cât de dãunãtoare!
Opþiunile de rãspuns erau, desigur, res-
trictive: “Într-o mare proporþie”, “Într-o
proporþie moderatã”, “Nu ºtiu/Nu mã in-
tereseazã”, iar faptul cã votanþii, în numãr
covârºitor, au optat pentru prima variantã,
nu spune decât cât de senilizatã este so-
cietatea româneascã. Limba moldoveneascã
este un concept politic, contrar adevãrului
lingvistic, iar televiziunea naþionalã ni-l bagã
pe gât, scuipând mormintele românilor care
au murit pentru graiul lor românesc în Ba-
sarabia. ªi asta, în zilele în care se des-
fãºura, la Chiºinãu ºi Iaºi, Festivalul inter-
naþional de poezie Grigore Vieru, ediþia întâi,
pentru amintirea imensei inimi a poetului
dispãrut.

Ideile care nu se dezbat
Dar nu ar trebui sã ne facem mari pro-

bleme, statul român acordã burse stu-
denþilor din “Republica Moldova”, nu însã,
cum trebuia sã o facã din 1990, ºi cetãþenia,
în mod automat, urmaºilor românilor lãsaþi
în grija sovietelor, stipendiazã gras ºi un
institut de culturã româneascã cu multe fi-
liale internaþionale, condus de un român
autentic foc, care crede despre naþia românã
cã este “o umbrã fãrã schelet, o inimã ca
un cur, fãrã ºira spinãrii”.

Într-o analizã (DESPRE IDEI&BLOCAJE,
Bucureºti: Humanitas, 2008), de altfel, con-
formã cu realitatea ºi, de ce nu, pertinentã,
acest nou ºi vechi director de direcþie cul-
turalã, Horia-Roman Patapievici, urmãrea,
pasãmite, în urmã cu mai bine de un an, sã
lanseze o dezbatere despre cultura românã,
oripilat de faptul cã în România ideile ori-
ginale nu au niciun ecou. “Ideile nu se dez-
bat, argumentele nu sunt ascultate, obiecþiile
sunt trecute cu vederea, teoriile sunt luate
în balon, iar sunetul calm al discuþiei se aude
numai când autorii au murit ori când numele
lor a primit confirmarea canonicã a Occi-
dentului”, explica fostul ºi noul director al
Institutului Cultural Român. Valorile create
în spaþiul cultural românesc, ne mai învãþa
domnia-sa, dispar, pentru cã mediul cultural
în care se nasc nu le poate prelua, pentru
cã nu existã în România un spaþiu obiectiv,
o “piaþã publicã a ideilor”. Dar cine a contri-
buit la aceastã stare de fapt, dacã nu chiar
Horia-Roman Patapievici? Despre ce scri-
itori “care au murit” discutã sau organi-
zeazã mese rotunde domnia-sa? Romulus
Zaharia? ªerban Andronescu? Cine defi-
leazã cu o gãºcuþã ºi eliminã de la stipendii
pe cei care nu corespund? Cine poate influ-
enþa starea de fapt de care face vorbire,
prin poziþia, pare-se veºnicã, pe care o de-
þine? Cine mutileazã chipul culturii ro-
mâneºti? Cine spune: doar noi existãm, restul
e niºte proºti; sau, ca sã alãturãm pe cine
trebuie alãturat aici, Nicolae Manolescu, un
om de culturã cu câte merite, cu atâtea
lipsuri, restul e criptocomuniºti ºi naþio-
nalist-comuniºti?

Patrimoniul românesc
Nu, nu negãm cã la Institutul Cultural

Român nu s-ar face ºi lucruri bune. Doar
constatãm, iarãºi ºi iarãºi, zodiile încum-
penite sub care stãm. ªi cine ne ajutã sã
stãm sub ele.

Între lucrurile mai recente pe care le a-
preciem ca pozitive, deºi fãrã consecinþe
concrete, ale institutului, a fost sã orga-
nizeze o dezbatere pe marginea Raportului
Comisiei prezidenþiale pentru patrimoniu,
siturile istorice ºi naturale din România,
înfiinþatã de ºeful statului în aprilie 2008,
coprezidatã de ºeful Catedrei Restaurarea
patrimoniului din cadrul Universitãþii de Arte
Bucureºti, Dan Mohanu, ºi preºedintele
Ordinului Arhitecþilor din România, ªerban
Sturdza. A fost o iniþiativã ºocantã a lui
Traian Bãsescu, la prima vedere, cunoscutã
fiind opinia acestuia cum cã românii e ma-
neliºti, probabil o interpretare aplicatã a
învãþãturilor sfetnicului sãu în ale culturii.
Or, maneliºtii nu au patrimoniu. La prima
vedere, pentru cã la a doua, constatãm cã
Raportul, un exemplu de profesionalism,
care oferã, pe lângã un inventar, departe de
a fi complet, al patrimoniului românesc de-
gradat, ºi o serie de soluþii la starea actualã
“de crizã” a patrimoniului din România, nu
le-a dat deloc de gândit celor care conduc
aceastã þarã sub înnorate zodii în cumpãnã.

Raportul se poate descãrca de la adresa
de internet: http://patr.presidency.ro/.

Ce va fi mâine?
Rezultatele unui sondaj de opinie recent,

având ca subiecþi tinerii studioºi din Ro-
mânia, elevi de liceu ºi studenþi, e în mãsurã
sã îngrijoreze, dacã nu sã înfioare, pe toþi
cei care mai sunt încã interesaþi de viitorul
- în special sub aspect cultural - al acestei
Þãri. Astfel, aflãm cã tinerii români, în majo-
ritate uluitoare, nu sunt interesaþi sã îºi con-
struiascã un viitor în Þarã, þinta lor fiind sã
emigreze, dupã ce, eventual, îºi vor fi în-
cheiat studiile în România. Motivaþiile pe
care le dau aceºti tineri variazã de la aspecte
economice, pânã la aspecte de moralitate,
însã aproape un sfert dintre ei motiveazã
cã le este ruºine cã sunt români ºi îºi în-
temeiazã uneori acest sentiment pe pseudo-
argumentul cã am avea o istorie, o culturã,
o contribuþie ºtiinþificã - ca sã folosim un
eufemism - neimportante la nivel european.
Desigur, fals, ignoranþã, îndoctrinare. Dacã
am cere unui sociolog sã ne justifice rãs-
pândirea acestui mod de gândire, probabil
cã una dintre explicaþii ar fi cã avem de-a
face cu un curent, cu o modã, ºi, cã, în
fapt, un procent mic pun în practicã aceastã
dorinþã. Asta, în scenariu optimist. ªi dacã
am accepta cã avem de-a face doar cu o
modã, aceasta ar fi o modã care ar trebui
sã ne alarmeze ºi în faþa cãreia nu am avea
voie sã rãmânem impasibili. Este ca ºi cum
un tânãr obraznic ºi-ar lua la palme pãrinþii
pentru cã sunt sãraci, iar pãlmuiala aceasta
sã devinã modã naþionalã. Unii dintre lectorii
acestor rânduri mãrunte nu se vor mira, ca
ºi mine, de pãlmuiala imaginatã ar deveni,
într-adevãr, un sport naþional. La îndobi-
tocirea la care a fost supusã noua generaþie
printr-o educaþie ºcolarã aberantã ºi anti-
naþionalã, la minciunile ºi prostiile cu care
i-am alintat zilnic, în special prin intermediul
televizorului, rezultatele sondajului invocat
nu sunt cu mirare.

Dar tocmai de aceea, noul ministru al
Educaþiei face o nouã reformã în sistem.
Suntem absolut convinºi cã, printre altele,
latina va redeveni obiect de studiu obli-
gatoriu, cã se vor elabora serioase manuale
de culturã clasicã, sã mai priceapã ºi tânãrul

OCTAVIAN BLAGA
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de mâine cum fu posibilã Uniunea Euro-
peanã în care trãieºte. ªi, ca sã priceapã ºi
din ce neam se trage, istoria naþionalã va fi
aºezatã la mare preþ de noua veºnicã refor-
mã, nu de alta, dar pentru ca preºedintele
de mâine al României, chiar dacã va în-
curca, aºa ca ºi cel de azi, anii de domnie ai
lui Neagoe Basarab, mãcar sã lucreze în
spiritul învãþãturilor acestuia, iar nu în spi-
ritul învãþãturilor mefistofelice ale contem-
poranului lui Neagoe, Niccolo di Bernardo
dei Machiavelli.

Cultura traditionalã
Cicã s-ar pune de-o reformã ºi în in-

stituþiile de culturã bugetate, chiar dacã
despre aceasta încã nu se discutã pe faþã.
Sunt pãreri cã unele dintre aceste instituþii
mãnâncã prea mulþi bani, ºi ca atare s-au ºi
redus câteva posturi, sunt alte pãreri cum
cã aceste instituþii s-ar putea sã-ºi asigure
venituri ºi din alte resurse (ceea ce poate fi
adevãrat), sunt pãreri cã mai multe instituþii
ar putea fi comasate, iar cele mai drastice
sugereazã cã ar trebui... privatizate!

Întâi, cum se procedeazã la noi, începe
discreditarea prin presã. Chiar ºi în presa
localã ºi-au gãsit loc unele ºopârle. Una
foarte recentã dintre ele privea Centrele Ju-
deþene de Culturã Tradiþionalã, care n-ar
avea o activitate... “vizibilã”! Nu fiindcã unii
confundã o instituþie de culturã tradiþionalã
cu Taraf TV, vom arunca o privire în ogra-
da centrelor de culturã tradiþionalã vecine
Bihorului.

Modelul bãimãrean
La Maramureº, spre exemplu, apare

revista de specialitate MEMORIA ETH-
NOLOGICA, revistã de patrimoniu etnologic
ºi memorie culturalã, singura publicaþie
româneascã de profil acreditatã de Consiliul
Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Învã-
þãmântului Superior (CNCSIS) la categoria
B: reviste ºtiinþifice de importanþã naþionalã.
Desigur, nu aceastã acreditare face ca
MEMORIA ETHNOLOGICA sã fie extrem de
valoroasã, cum se infatueazã pe situl
Centrului: “conform acreditãrii primite (...),
cea mai valoroasã revistã din domeniul
etnologiei ºi folclorului, la ora actualã, în
România”. Este conþinutul ei, prezentarea
academicã a articolelor, cu norme de redac-
tare aferente ºi rezumat în limbi de circulaþie
internaþionalã, din pãcate nedublatã de o
prezentare graficã pe mãsurã. Iar acreditarea
CNCSIS este semn al responsabilitãþii re-
dactorului ºef, ªtefan Mariº, care este ºi
directorul Centrului Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Maramureº, ºi a colegilor sãi (spre deosebire
de alþii, domnia-sa are norocul de a avea o
echipã redacþionalã).

Centrul dispune ºi de editurã proprie
(Editura ETHNOLOGICA) ºi tipãreºte lucrãri
remarcabile, nu numai în românã. Cea mai
recentã dintre ele este semnatã de Sanda
Golopenþia, profesor la Brown University.

Pe lângã numeroasele activitãþi de
cercetare în teren, la Baia Mare se lucreazã
cu fotografie ºi se realizeazã filme, prezen-
tate ºi la festivaluri internaþionale. Este de
notorietate proiectul Fotoetnografica, dema-
rat în 2007, un proiect care are ca scop
scanarea fotograficã a satului tradiþional.
Centrul ºi-a creat ºi o bibliotecã proprie,
cu un numãr restrâns de cãrþi, însã, sperãm,
cu posibilitãþi de dezvoltare. Situl centrului
conþine informaþii valoroase, chiar dacã nu
are o structurã dinamicã, iar textele de
prezentare sunt uneori fade ºi neelocvente,
însã Baia Mare este unul dintre puþinele
centre care posedã sit internet!

Activitate intensã la Cluj
Dintre siturile de ramurã pe care le

cunoaºtem, cel mai bine realizat ni se pare
cel al Centrului Judeþean pentru Culturã
Tradiþionalã Cluj, care va gãzdui ºi Tradiþii
clujene TV. Dacã “brandul” Maramureºului
este ethnologica, al Clujului este tradiþia.

Pe lângã un BULETIN INFORMATIV lunar,
care anunþã sau consemneazã activitãþi
susþinute de Centru, de la arhivare de do-
cumente, înregistrãri muzicale, spectacole,
pânã la cercetãri de teren, târguri sau cur-
suri de perfecþionare, clujenii, sub con-
ducerea directorului Tiberiu Groza, editeazã
revista semestrialã de specialitate TRADIÞII

CLUJENE. TEZAURE UMANE VII.
Spicuim din ultimul numãr care ne-a

parvenit (4/2009), din interviul acordat de
unul dintre marii folcloriºti cu care avem
norocul sã fim contemporani, Constantin
Arvinte, dirijor ºi compozitor, ajuns la o
vârstã venerabilã, îndemnul adresat folclo-
riºtilor, ºi nu numai: “sã meargã, pânã pot
gãsi ceva, în creierii munþilor, acolo unde
nu se poate ajunge, fiindcã mai sunt locuri
din astea, fãrã drumuri, sã meargã pe aceste
drumuri...”

Istoria, desecretizatã
La Satu Mare, poetul Felician Pop, di-

rectorul Centrului Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Satu Mare, a avut un an rodnic. Despre
recenta sa carte de versuri s-a scris ºi în
ZODII. Anul acesta, împreunã cu un alt poet
sãtmãrean, Robert László, Felician Pop a
publicat ISTORIA SECRETÃ A SÃTMARULUI

(Satu Mare: Citadela, 2010). Chiar dacã titlul
este exagerat (probabil din raþiuni co-
merciale), emfatic chiar, cartea este un
eveniment editorial. Cele 25 de secvenþe de
istorie sunt lecturi atractive, alerte, cine-
matice, adevãrate reportaje de televiziune.

Fie cã se atrage atenþia asupra coifului
celtic de la Ciumeºti, “una dintre cele mai
senzaþionale descoperiri arheologice din
România”, fie cã se puncteazã povestea co-
nacului locuit continuu de peste patru secole
de la Pir, autorii incitã. Vom reveni asupra
acestei cãrþi. Doar o precizare.

Istoria, afirmã autorii, “trebuie sã se
scrie în spiritul adevãrului, necolmatatã de
nici un fel de ingerinþe naþionaliste sau co-
muniste”. Desigur, doar cã orice ingerinþe
ideologice fac rãu scrierii istoriei. Fie chiar
ºi aceastã ideologie numitã political correct-
ness, pe care autorii o practicã uneori; su-
ficent sã exemplificãm cu douã cuvinte:
“rãtãcirile legionare”. Mai precis?!

O istorie a pãlincii
Buna colaborare dintre Felician Pop ºi

Robert László se concretizeazã într-un nou
studiu, prezentat în serial în revista Cen-
trului Judeþean pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþionale Satu Mare,
Confluenþe (avem în vedere numãrul din
martie 2010), cu un subiect foarte interesant
ºi amplu: drumul pãlincii prin timp.

Nu este prima istorie a pãlincii, cu-
noaºtem cel puþin precedentul creat de Ghe-
orghe Pop, prin studiul sãu PÃLINCÃ DE

SÃLAJ. POVESTEA PÃLINCII. TRADIÞII (Zalãu:
2008), însã cercetãtorii de la Satu Mare nu
se rezumã la un spaþiu delimitat geografic.

Dupã o incursiune în istorie, cei doi
cercetãtori puncteazã, dincolo de ritual,
rolul de socializare ºi de comuniune al con-
sumului acestei bãuturi spirtoase, cu o ple-
doarie pentru consumul responsabil al aces-
tui produs, pentru cã pãlinca “face parte
din bucuriile inefabile ale existenþei”, ima-
ginându-ºi frumos un festival internaþional

al pãlincii autentice, taxând vehement con-
trafacerile din comerþ.

Totuºi, avem rezerve faþã de câteva in-
terpretãri.

Distilarea este socotitã o invenþie apar-
þinând Evului Mediu. Atribuirea invenþiei, ca
ºi data naºterii acesteia, naºte polemici.
Sunt date suficente sã credem cã distilarea
nu era un proces descoperit atunci. Poate
doar re-descoperit. Albertus Magnus (1193-
1280) este, pare-se, primul care descrie
procesul de fabricare a alcoolului distilat.
Istoricul David J. Hanson crede cã ºtiinþa
producerii alcoolului s-a rãspândit întâi
printre cãlugãri, fizicieni ºi alchimiºti, care
îi cãutau proprietãþile curative. La timpul
respectiv, denumirea bãuturilor spirtoase era
de aqua vitae, “water of life”, apã vie. Feli-
cian Pop ºi Robert László privesc însã doar
în Mittel Europa, iar aceastã rezumare îi
fac sã afirme (fãrã surse) cã aquae vitae
reginae Hungaricae ar fi fost prima de-
numire a pãlincii. În fapt, denumirea aceea
acoperã, ca sã citez autorii, “un fel de co-
niac”. La fel, autorii, vorbind despre tesco-
vinã, distilatul de vin, privesc tot numai în
spaþiul Central European; o incursiune în
istoria greceascã a acestui distilat specific
credem cã ar aduce multe lãmuriri. Nici
samagonul basarabean nu avem informaþii
sã aibã “cel puþin 70 de grade”, plus cã,
dupã sursele locale pe care le-am consultat,
se produce arareori din alte fructe, cum
susþin autorii, decât din struguri. Pentru
locul unde se produce pãlinca, cercetãtorii
folosesc denumirea “pãlincii”. Recunoaºtem
cã ne-a surprins termenul, ne-a pãrut iniþial
contrar spiritului limbii române, însã se prea
poate ca în Oaº sã fie în uz. Cum în alte
zone etnografice denumirea curentã este
“pãlincãrii”, ar fi interesat de notat diferenþa
ºi de asigurat cu mãrturii orale.

Ne mai oprim asupra unui singur aspect.
Cercetãtorii afirmã, fãrã a dovedi, ca ºi

cum ar fi o evidenþã frapantã, cã “pãlincã”
ar fi cuvânt de origine slovacã. Cum argu-
mentaþia lipseºte, pare mai degrabã un com-
promis la care au ajuns autorii, sã nu fie
cuvântul nici de origine româneascã, nici
de origine maghiarã. Am constatat o înmul-
þire a speculaþiilor “etimologice”; mai fiecare
autor de monografii, de exemplu, se simte
obligat sã producã o explicaþie etimologicã,
care de care mai fantezistã, a originii unor
toponime. Etimologii la un pahar de bere
(sau de pãlincã) se fac de multe secole ºi,
din pãcate, cercetãrile aprofundate zac în
publicaþii de specialitate ºi în sertare.

Mai consemnãm
TRADIÞII mureºene (2009) prezintã

bilingv (românã ºi maghiarã) activitatea
Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Mureº din
ultimul an. Au vãzut lumina tiparului ºi douã
noi publicaþii preocupate tot de cultura
tradiþionalã: RÂNDUIALA, editatã Centrul de
culturã “Augustin Bena” din Alba Iulia, ºi
COMORI VLÃSCENE, a Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Giurgiu, care finanþeazã ºi un
volum excepþional de COLINDE VLÃSCENE,
pe obrazul cãruia semneazã Gheorghe ºi
Maria Niþescu (Giurgiu: Pelican, 2009).

La Oradea, pe lângã ANTOLOGIA CORALÃ

religioasã ºi cultã, cu apariþie anualã, ajunsã
la a ºaptea ediþie, compozitorul Gheorghe
David, directorul Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradi-
þionale Bihor, tipãreºte o selecþie din propriile
compoziþii: MUZICA FACE MINUNI... MELODII

ALESE, volumul I (Oradea: Imprimeria de
Vest, 2009).

,
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Vai di mine, negri-s munþii,
Toamna când se duc rãguþii.
Munþii-s negri ºi-ngheþaþi,
ªi rãguþii supãraþi.

Inf. Morar Minca, 73 ani

Sãracii fecioreii,
Negri-s ca tãciuneii
Di groaza cãtãnii.
Cãtãnia, mânce-o para,
La feciori mâncã tigneala,
Cãtãnia mânce-o focu,
La feciori mâncã norocu.
Cãtãnire-aº fãrã fricã,
Di mi-ar fi mândruþa micã.
Da mândruþa mi-i fecioarã
ªi s-o mãrita la varã.

Inf. Bolha Florica, 68 ani

Vinitu-mi-o ordinu
Sã mã duc sã las satu.
Dacã mi-o vinit m-oi duci
Cã n-am nevastã, nici prunci,
Dacã mi-o vinit oi mere,
Nici am prunci, nici am muiere.

Dusu-s-o bãdiþa, dus
Pã drumu Orãzii-n sus
Nu s-o dus sã nu mai vie,
Ci s-o dus în cãtãnie.

Dusu-s-o bade cãtanã
ªi-o rãmas clopu cu panã.
Clopu cine l-o vechi,
O bade dac-a vini?
Clopu cine l-a purta,
O bade dac-a-nturna.
ªi-aº ºti pã când a vini,
Mândrã cale i-aº tomni
Tãt cu mere ºi cu pere
ªi cu boturi di inele
Dipã jejetele mele.
La uºe ocolului,
Pune-aº pana codrului.
Când s-a bãga bade-n casã
Panã sã-i joace pã masã.
Când s-a bãga bade-n tindã
Pana sã-i joace sub grindã.

Frunzã verde dintre vii
Bade mneu din cãtãnii
I-am trimis carte sã vie
Cã s-o copt strugurii-n vie
ªi-o învãþat-o cioarã neagrã
ªi tãt duce câte-o boabã.
Dac-a învãþa ºi corbu
Duce-a via cu totu.

- Cãtãnuþã, cãtãnuþã
Nu þi-i dor di-a ta mândruþã?
- Ba mi-i dor, dar n-am ce face,
Cãtãnia nu-mi dã pace.
Doru-mi-i, da cum sã nu,
Nu mã lasã-mpãratu.

Inf. Bolha Maria, 20 ani

Io mãrg, maicã-n cãtãnie,
Casa rãmâné pustie
ªi nana me ce dintâie.
- Maicã, pânã m-oi turna,
Mândruþa s-a mãrita
ªi ca ie n-oi mai afla.
- Nu vorbi, dragu maichii,
Cã pã când tu îi vini,
Mai frumoase fete-or fi.
Astãzi, mâne, mãrg cãtanã
ªi-oi lãsa clopu cu panã.
Clopu-i nou, pana-i roºie
Rãmasu-mi-o jele mie.

Sãbiuþã trasã-n sânge,
Taci mãicuþã nu mai plânje.
M-oi duce ºi-oi cãtãni
Oi vide cin m-a jeli.
Jeli-m-or fraþi ºi surori
ªi câmpu mândru di flori.
Jeli-m-or surori ºi raþi
ªi codru verde di brazi,
M-a jeli frunza di fag
ªi cine m-o avut drag.

Mie atâta mi-i dã greu,
Pânã trec di satu mneu.
Satu mneu, izvoarã multé
Cine-o sta sã þi le-asculte?
Satu mneu cel de-a roata,
Duce-m-oi ºi te-ai lãsa,
Nu ºtiu când oi înturna.
Satu mneu cel fãcut bine,
Duce-m-oi plângând din tine.

Rãu îmi bãnuiesc di sat,
Di pãrinþii ce-am lãsat.
Rãu îmi bãnuiesc di lume
De mândra care rãmâne.

Pã din jos di Orãºtie,
Vin doi fraþi din cãtãnie.
Zâce frate cãtã frate:
Leagãnã-sã frunza-n codru,
Jele ni-i di n-avem modru,
Cã di când ne-am cãtãnit,
Boii-n grajd o-mbãtrânit
Plugu-n ºurã o rujinit,
Zbiciu-n cui o putrezit.

Frunzã verde, foi di vie,
Acolo la Sfântu Ilie
Ne-o chemat în cãtãnie,
Am pleact tânãri feciori,
ªi ne-ntoarcem bãtrâniori,
Cu mustaþã rãsucitã,
ªi cu faþa îmbãtrânitã,
Ca o floare veºtejitã.

Inf. Mihale Ioan, 68 ani

Foaie verde, mãr rotat,
Dorule, inde-ai umblat?
- Fost-am diparte di sat.
- Di mãicuþa ce-ai aflat?
- ªtiu cã toarce din fuior
Pãntru mândru ii fecior
Sã-l gãteascã di nuntit
Cã vine din cãtãnit.
Eu mã duc, mândrã, cãtanã,
Eu mã duc di bunãsamã.
Eu mã duc, mândrã de-acasã
La armatã, nu la coasã.
Eu mã duc, mândrã, mã duc,
La armatã nu la plug.
Pã urma mea creascã nuc,
Pângã nuc creascã zmicele
Rãmas bun, mândrile mele
Foaie verde, bradule,
Leagãnã-te codrule,
Rupeþi creanga rugule.

Inf. Beleag Teodor, 73 ani

Dusu-s-o, bãdiþa dus,
Trei zile cu trenu-n sus,
ªi nu mi-o lãsat rãspuns,

Cu ce haine sã-l jelesc,
L-oi jeli cu ce-oi ave,
M-oi iubi cu cine-oi vre,
Nu s-o dus sã nu mai vie,
Ci s-o dus în cãtãnie.

Inf. Rif Catiþa, 41 ani

Ardã-te focu maºinã,
Cum vii goalã ºi mei plinã.
Cum vii goalã pã sub munte
ªi mei plinã di rãgute.
Tunã, Doamne ce-i tuna,
Tunã vârfu di la lemn
ªi roþile di la tren
Ca trenu sã n-aibã roate
Sã ne mai ducã la moarte.
Trenu mere, trenu viné
ªi mã duce ºi pã mine
Când s-apropie di garã,
Fluierã ºi þâpã parã.

Inf. Morar Catiþa, 26 ani

Dusu-s-o badea cãtanã,
ªi-o lãsat clopu cu panã
ªi bituºa-n cui bitanã
ªi gacile roitãlite,
Ciur pã ele arãduite.
Clopu-n cui, pana pã masã,
Pã mã-sa plângând pân casã.
Clopu-n cui, pana pã grindã,
Pã mã-sa plângând pân tindã.

Di-aº ºti, badé cã-s a ta,
Di armatã te-aº scãpa,
C-aº face cruce pã fân
ªi-aº jura cã nu eºti bun.
ªi-aº face cruce pã brad
ªi-aº jura cã eºti beteag.
Di-aº ºti, bade, cã þi-s dragã
Mi-aº cumpãra cârpã neagrã.
Iar di-aº ºti cã þi-s urâtã,
Mi-aº cumpãra mohorâtã.
Mohorâtã cu pupi verzi,
Când mi-i vide sã oftezi
Sã oftezi din  inimuþã
Sã ºtii cã þi-am fost drãguþã.

Di când eºti, bade, cãtanã,
Mã uscai ca ºi-o icoanã.
Di ând eºti, bade, rãgutã,
M-amãrâi ca ºi-o cucutã
Fã-mã, Doamne, ce mi-i face,
Fã-mã pasãre pestriþã,
În Orade crâºmãriþã,
Sã crâºmãresc vin ºi bere
ªi rãgute tânãrele.

Inf. Mihale Eva, 24 ani

Când cãtanã m-o luat,
Taica o rãmas la arat.
Mãicuþa la nevedit,
Pã mândra n-am întâlnit,
Boii o rãmas înjugaþi
ªi pãrinþii supãraþi.

Când apoi m-am liberat,
ªi-acasã m-am înturnat,
Cânepile-au fost culeasã
Mândrele din sat aleasã.
Cânepa era la baltã,
A me mândrã mãritatã.

N-aº fi tare cu bãnat
Dacã s-ar fi mãritat
Mai diparte în alt  sat,
Darã nana fu mireasã,
De la noi a treia casã,
ªi irima me-i tãt arsã.

Inf. Rif Gavril, 49 ani

Cântece de cãtãnie
Folclor literar din Nimãieºti, cules între anii 1962 - 1970 de prof. Maria Colþea Cuceu

Material din arhiva Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Bihor

Cântece de cãtãnie

Mormântul unui erou
necunoscut din CIMITIRUL

EROILOR ROMÂNI DIN PRIMUL

RÃZBOI MONDIAL, Araci
(Vâlcele, Covasna)
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Mai întâi fu cântatul cocoºului din
vecini. Apoi, auzi soneria ceasului
deºteptãtor. Un val cald în piept urmat de o
crampã chinuitoare în stomac. Instrucþie
la miez de noapte, instrucþie în zori,
instrucþie pe zapadã, instrucþie pe ploaie,
instrucþie în fierbinþeala verii... De la nouã
ani... studiind instrucþii multifaþetate la
Academia Militarã din Cernãuþi...

La maturitate acum, cu viaþa sa faþetatã
în ore clare ºi bine definite, domnul
Constantin se lupta cu dorinþa de a se înneca
în cãldura plapumei. Îºi întinse picioarele
pãroase pânã la capãtul patului. Ghiare
ascuþite îl avertizarã cã ajunsese prea
departe.

Prin fereastra deschisã, putea desluºi
picãturile unui robinet de grãdinã. Încã un
minut... ºi se întinse în broderia feþei de
pernã. Urmã zgomotul duºului, ascuns în
capcana pereþilor groºi din ciment.

- Te-ai sculat cam devreme, îi spuse
fiicei sale. Cãrþile ei erau vraiºte pe masa
din bucãtãrie.

- Oralul la englezã, ºopti aceasta ºi
continuã sã scrie liste cu vocabular în limba
englezã. Domnul Constantin luã din bufet
o sacoºã din hârtie cu felii orfane din
franzela din ziua trecutã. Merse la frigider.
Înãuntru, o sticlã stãtea singuratecã pe
rafturile strãlucitoare ale frigiderului. Turnã
din lapte într-o cratiþã micã. Încãlzi laptele
pe aragaz. Amestecã laptele cu o linguriþã
cu cafea dintr-un borcan din vitrina bu-
fetului. Un café-au-lait acceptabil. Se aºezã
pe unul din tabureþii din jurul mesei. Turnã
lichidul într-o ceaºcã din porþelan, exemplar
din piesele de zestre ale nevesti-si. Ceºti ºi
farfurioare albastre ºi albe de Meissen,
farfurii de Sevres Louis Philippe cu
monogramã, platouri de servit de Faenza,
farfurii de compot Rosenthal cu marginile
aurite, pahare de vin ºi apã cu picior conic
de Baccarat se aflau înghesuite pe rafturile
vitrinei din lemn de nuc.

- Asta-i lista cu treburile Mariei. ªi fixã
lista deasupre chiuvetei.

- A fost mai devreme. S-a dus la
mãcelarie unde are loc la coadã. Când s-a
repezit inapoi, mi-a spus cã erau oameni
care fac coadã de la miezul nopþii. Cu
tabureþi ºi paturi, îl informã fiica-sa
adâncindu-se înapoi în recapitulare în
spatele movilei cu cãrþi.

- Mult noroc! Ai sã stii foarte bine. Plec
chiar acum, spuse în timp ce-ºi îmbrãca
jacheta beige de varã.

-  De care am mare nevoie. Profesoara-
i incapabilã... nu mi-a predat nimic
cumsecade... of, toate verbele neregulate...

- Lasã, nu exagera, nu vreau sã aud
cuvinte negative despre colega mea! sublinie
împãciuitor domnul Constantin, din dorinþa
de a rãmâne neutru.

Nu mi-a predat nimic ºuierã printre dinþi
rãspunsul fetei.

ªtia prea bine cã orice manifestare
nervoasã înainte de un examen era semn
foarte rãu. Dacã paginile caietului, cu
capitolele de recapitulat, ar fi ca ºi paginile
revistelor de modã! Era gata gata sã
bufneascã în plâns, când auzi cheia în uºa
de la intrare.

Afarã, soarele dimineþii îmbãia vegetaþia
grãdinii pe care socrul lui, domnul Ion o
plantase pentru tânãra lui mireasã, cucoana
Elisa. Aerul era intoxicat de seva prospãtã.
Domnul Constantin închise cu cheia uºa
din stejar cu sticlã acoperita cu perdele din
dantelã. Merse pe cãrãruia flancatã de
trandafiri pitici spre poarta din lemn. Pãºi

în strada cu pavajul ºi trotuarele sparte ºi
bine pãzite de plopi la vârsta a treia, cãrora,
vãrul domnului Constantin, tovarãºul Ricã
- numit primarul urbei în toamna trecutã -
le pusese gând rãu. Strada era împietritã.
Domnul Constantin depãºi casele masive
înºirate la distanþe egale. Hârtie albastrã
camufla ferestrele pentru a împiedeca
soarele arzãtor de la prânz sã marcheze
oameni ºi mai ales mobile.

Domnul Constantin traversã Piaþa Gãrii,
unde oameni faceau deja coadã în faþa bru-
tãriei. Pe galantarele din piaþa þãrãneascã,
erau etalate câteva moviliþe cu ceapã verde
ºi legume de primavarã, cam ofilite, pozi-
þionate direct sub niºte panouri gigantice,
plasate unul lângã altul pe zidul de marmurã
al Gãrii. Din panouri, portretele lui Marx,
Engels, Lenin ºi ale tovarãºilor în viaþã
priveau sever spre eternitate.

Domnul Constantin zãri silueta unui
cerºetor local scotocind într-o lada de
gunoi.

- ’Neaþa. Sunt pe picioare de la miezul
nopþii. Omul strânse o sacoºã goalã la piept.
Murim de foame, ºi cui îi pasã? ªi-ºi în-
dreptã privirea cãtre cele patru afiºe color.

- Taci din gurã, omule! Vezi ce ºi cui
spui! Suntem cu toþii prinºi în cursã! ºi
aruncã o privire peste umãr.

Domnul Constantin grãbi pasul.
Auzea ºi vedea trenurile sovietice cu

destinaþia Kiev. Trenuri de marfã cu mesajul
prieteniei... Sovrom lemn, Sovrom carne,
Sovrom grâu, Sovrom ciment, Sovrom
þevi...

Domnul Constantin fu zgâlþâit de un fior
electric, pentru cã el însuºi simþise  pe pielea
lui braþul lung al Securitãþii.

„Îmbracã-te!” i se ordonase în mijlocul
unei nopþi de toamnã târzie. Tocmai stinsese
radioul cu lãmpi, de la care soþia, fiica, socrii
ºi dânsul ascultaserã lipiþi emisiunea pe unde
scurte bruiata ºi cu paraziþi transmisã de
Voice of America în limba românã. Dacã
s-ar fi bãtut la poarta încuiatã cu cheia, cu
cateva minute mai devreme, i-ar fi luat pe
neveste.

Domnul Constantin fu transportat la
sediul Securitãþii împreuna cu alte câteva
feþe adormite.

„Dã ceasul!”, îi ordonã un gardian cu
privire bovinã, ºi domnul Constantin întinse
ceasul marca Doxa. Fu dus într-o încapere
de interogare care nu avea ferestre, cu o
masã ºi douã scaune în mijloc.

„Cernealã ºi hârtie... scrie-þi auto-
biografia. Marturiseºte tot! Oricum ºtim
tot!”, îi ceru, cu vocea scrâºnitã, un se-
curist îmbrãcat în costum de cioclu.

Domnul Constantin îºi scrise auto-
biografia pe o coala ministerialã, în format
de listã de cumpãrãturi, cum i se cerea de
altfel la începutul fiecãrui an ºcolar înainte

de a i se da încadrarea pe anul ce urma.
Începu cu naºterea sa în bungaloul din
strada care trecea pe la biserica Sfinþii
Împãraþi ºi ducea direct la biserica Sfântul
Neculai de lângã Piaþa Centralã. Terminã
cu informaþia cã era fondatorul ºi unicul
preºedinte al Radio Clubului din municipiu
ºi regiune. YOR-EL, mai precis, îi era codul
identificator.

Avea acasã o fotografie cu dânsul în
faþa aparaturii, care fusese fãcutã la sediul
Radio Clubului cu un flash cu bec explozibil
fabricat înainte de Rãzboiul al Doilea. Era
cu cãºtile mari la urechi, aºezat în faþa unui
birou pe care se aflau mai multe aparate de
recepþie ºi transmisie, alãturi de  microfoane
de mãrimea merelor domneºti.

     Când terminã de scris lista în care
fiecare rând începea cu „Am fost” ºi „Am
fãcut”, se urcã pe masã, se înveli cu haina
ºi adormi imediat.

„Trezeºte-te!”, ºi domnul Constantin fu
trezit de securistul de serviciu.

„Semneazã!”, ºi-i întinse un document
care stipula cã se angaja sã nu divulge
vreodatã, în nici o circumstanþã, nici un
detaliu al interogatoriului, care urma ºi
trebuia sa rãmânã absolut secret.

„Eºti liber!”, ºi domnul Constantin,
minus ceasul de mânã se reîntoarse acasã
prin parc.

Ruinele Casei Munteanu se zãreau la
colþul strãzii de lângã cinematograful de
lângã garã, adãpost al câinilor fãrã stãpâni.

Domnul Constantin parcurse strada de
unul singur.

Tãcerea dimineþii fu spartã de zgomotul
unui autobuz pe traseul unei  strãzi paralele
cu serele ºi antrepozitele gãrii.

Domnul Constantin ajunse la fosta ba-
rierã a oraºului, unde se-ncruciºau patru
drumuri pavate în cuburi de granit. Privi la
bungaloul din colþul din stânga sa, în care
se nãscuse la 7 iulie 1923. Acoperiºul din
þigle pãrea o gurã fãrã dinþi.

Trecu de vechiul hotel în stil Art Deco,
care funcþiona acum drept cârciumã. Din
loc în loc tencuiala fãcea loc ocrului cã-
rãmizilor.

La jumãtatea ºirului de case, dr. Olteanu
ieºea din vilã.

- Sãrut mâna, doamnã doctor! o salutã
domnul Costel scoþându-ºi mâinile din
buzunar, ºi cu o uºoarã reverenþã politicoasã.

- Minunatã într-adevãr! replicã doctoriþa
zâmbind, ºi trecu imediat pe celãlalt trotuar.

Domnul Constantin trecu pe lângã
teatrul de varã, unde avea obiceiul sã o ducã
pe fiica-sa la fiecare spectacol. Ajunse în
dreptul clãdirii liceului, de mãrimea ºi cu
arhitectura unei cazãrmi. Placa, cu numele
primei directoare, profesoara Silvia Gher-
vescu, care strânsese fonduri pentru clã-
direa prezentã, fusese înlãturatã de auto-
ritãþi. Nu corespunde directivelor prezente,
gândi Domnul Constantin.

Fãrã efort, urcã multele trepte ale scãrii
grandioase din Aripa de la Rãsãrit, ºi des-
chise uºa masivã din stejar sculptat. Mirosul
de cearã proaspãtã, aplicatã din belºug de
tovarãºa Maricica, mobilierului din can-
celarie îl fãcu sã simtã o zgârieturã veche
în gat. Era prima zi de Bacalaureat.

Domnul Costantin descuie sertarul cu
eticheta cu numele sau ºi extrase mapa cu
subiectele ºi detaliile examenului. Intrã în
laboratorul de chimie cu mobila veche de
pe vremuri.

MARIANA ZAVATI GARDNER

Continuare în pagina 24

Ziua Domnului Constantin
TROIÞA EROILOR, Topliþa (Harghita)

COSTEL’S DAY, din ECHOES ON THE
WIND, New Fiction, Peterborough UK 2005
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Construit ca sã reziste! gândi el. ªi
privirea lui îmbrãþiºã încãperea drep-
tunghiularã. Auzi cum se deschide o uºã, ºi
mirosul industrial de substanþe chimice fu
înghiþit de parfumul distinct Miss Dior.
Sunetul pantofilor cu toc cui ai domniºoarei
Elena sunarã pe scândurile parchetului din
stejar ale laboratorului. Afarã, un stol de
corbi cuibãriþi în plopii enormi din curtea
liceului decolarã pe neaºteptate.

Zâmbind radios, domniºoara Elena intrã
cu cafeaua.

- Bunã dimineaþa, domnule Profesor!
E cafea adevãratã. Ieri am primit pachet
de la Frederick. Printre altele, v-a trimis
dumneavoastrã un pachet cu cafea, cu
mulþumiri pentru bunãvoinþa cu care ne
traduceþi scrisorile. Germana nu se prinde
de mine, oricât mã strãdui! ªi domniºoara
Elena se-ncruntã cu privirea la ceruri.

- O fac cu plãcere! Nu-þi fã probleme,
te rog! spuse domnul Constantin sorbind
din ceaºca cu cafea.

- Nu ºtiu cum sã vã spun, dar sunt
convinsã cã-s sub urmãrire. Tata mi-a spus-
o cu reproº asearã cã a fost abordat de
cadristul de la  biroul de la personal din
fabricã. I-au spus-o pe ºleau!... i-au
ordonat... sã mã convingã sã-mi retrag
cererea pentru obþinerea permisiunii de a
mã casatori cu un strãin!... Domniºoara
Elena-ºi ºterse o lacrimã cu degetele ei de
pianistã suprasaturate cu inele din aur. Mi-
a cerut sã consider dacã vreau sã mai
locuiesc cu ei în apartament!... De când
mi-a dat ultimatum, nu am mai schimbat
vreo vorbã!...

- Îmi pare rãu cã s-a ajuns la aºa
ceva!... Nu pune la inimã!... Ce putea sã
facã? Este cu cuþitul la os!... Persistã, ºi
vei avea rezultate!... o ,,încurajã profesorul.

- Am invitat primul candidat sã-ºi
pregãteascã oralul. Credeþi cã am fãcut
bine, domnule profesor? Spuse cu lacrimi
în ochi.

- Excelentã iniþiativã, domniºoara
Elena. Îþi mulþumesc. Spuse uitându-se fix
la perete.

Elena se mutã la o masã lungã care era
lipitã de perete ºi începu sã catalogheze niºte
diagrame de mãrimea A3. Se uitã lung la
mormanul de hârtii scrise de mânã pe care
trebuia acum sã le batã la unica maºinã pe
care o poseda liceul, un exemplar în vogã
inainte de rãzboi, dar care trebuia sã fie
înregistrat la Securitate la începutul fiecãrui
an academic.

Dimineaþa ºi dupã-amiaza se derularã
fãrã incidente.

Numele. Prenumele. Numãrul. Aici sunt
10 întrebãri care trebuiesc pregãtite în 30
de minute. Instruise pe fiecare candidat.

Terminase oralele la chimie cu câteva
minute dupã ceasurile patru de dupã-prânz.
Elevii sãi se pregãteau cu toþii sã studieze
medicina, chimia sau farmacia. Domnul
Constantin fusese profesorul acestor elevi,
al pãrinþilor lor ºi nu exista familie în oraº
sau în regiune, mai întâi, ºi apoi în judeþ,
care sã nu-i fi trecut prin clasã în cursul
carierei sale didactice.

- Constantin, nu pleca încã! se auzi o
voce din uºa laboratorului. Sãptãmâna
urmãtoare ne viziteaza o delegaþie din Ger-
mania. Sã fii gata cu una din lecþiile tale

model! spuse o femeie care semãna cu
rãposata Ducesã de Windsor. Zornãindu-ºi
brãþara din aur, închise uºa cu forþa.

Domnul Constantin se ridicã de la birou,
îºi adunã hârtiile ºi biletele de examen, ºi
pãºi în biroul laboratorului ca sã le încuie
în seif. Elena era încã în faþa maºinii de
scris.

- Plec spre casã, domniºoarã Elena.
Apreciez tot efortul de azi, spuse profesorul,
ºi pãrãsi încãperea.

Ca un club pentru gentlemeni cu prin-
cipii înalte, cancelaria era acum pãrãsitã.
Mirosul acut de cearã de albine aplicatã din
belºug pe mesele, birourile ºi corpurile de
bibliotecã din lemn de nuc, sãpau brazde
adânci în gâtul domnului Constantin.

Grandoarea mobilierului din biroul
secretariatului era fãrã voce.

În afara secretariatului, tovarãºul Va-
lericã, îngrijitorul ºi omul bun la toate al
liceului suna din chei.

- Gata de plecare, domnule profesor?
Vreau sã încui uºa de la intrare, dacã nu
vã supãraþi! ºi deschise uºa grea de la
intrare pentru a-l lãsa sã treacã pe domnul
Constantin.

- O seara bunã sã fie! ªi domnul
Constantin coborî scãrile grijuliu sã nu
omitã nici una.

Nori de corbi decolau de pe crãcile
plopilor, rotindu-se peste þiglele înnegrite ale
acoperiºului clãdirii cu streºini ce atârnau
neputincioase.

O luã spre casã prin parcul municipal,
redus an de an pentru a face loc blocurilor
luxoase de apartamente pentru cadrele de

partid ºi de stat. Liliacul era pe trecute ºi pe
straturile grãdinilor de la casele rãmase
nedemolate sau neîncorporate planului de
sistematizare, se uscau lalelele, iar zambilele
se luptau cu iarba rebelã.

Domnul Constantin merse pe strada pa-
ralelã cu antrepozitele gãrii, depãºi serele
gãrii ºi casa domnului Lebegioarã, croitorul
sãu de când era tânãr ºi cea a domnului
Berdescu, cizmarul domnului Ion ºi al cu-
coanei Elisa. Trecu de casa femeii care le
vindea borº în timpul din urmã, dupã tre-
cerea în eternitate a surorilor Manole, care
locuiserã lângã Raul Barnat. Trecu prin faþa
noului cinematograf ºi aruncã o privire la
afiºul unui nou film rusesc despre marele
rãzboi. Îºi controlã buzunarul ºi se asigurã
cã portofelul lui era tot acolo unde-l pusese.
Cu vârful degetelor controlã bancnotele.
Stãteau cuminþi înãuntru.

Pãºi înainte. Pe uºa-ncuiatã a mãcelãriei,
pe o bucatã de carton era scris Închis pentru
inventar. Brutãria era încuiatã fãrã mesaj.
Domnul Constantin încercã uºa ca sã fie
sigur. Vânzãtoarea, care-i fusese elevã, dar
nu dintre cele mai strãlucite, veni din spatele
magazinului, crãpã uºa ºi-i ºopti:

     - Pot sã vã dau o jumãte de franzelã,
dar este de ieri! Nu s-a adus nimic azi!

- Îþi rãmân îndatorat! ºi-i dãdu, discret,
douã bancnote pentru pâine si una pentru
dânsa ºi sacoºa din plastic cu reclamã de
þigãri strãine.

Vânzãtoarea se întoarse pe vârfuri cu
sacoºa ºi-ncuie uºa etanº.

Alaturi, alimentara cu autoservire - o
nouã iniþiativã - avea uºile-ncuiate fãrã orar.

Pe partea cealaltã a strãzii se ridica gara
construitã-n stil victorian, cu coºuri atâr-
nând, cu muºcate-mbobocite din care ºiroia
apa. Domnul Constantin vedea ºi auzea
trenurile sovietice cu destinaþia Odessa.
Trenuri de marfã, transportând mesajul
prieteniei... Sovrom lemn, Sovrom carne,
Sovrom grâne, Sovrom ciment, Sovrom
þevi...

Cozi cu oameni ciolãnoºi începeau sã
se formeze în faþa mãcelariei, în ciuda
anunþului din vitrinã.

Când domnul Constantin ajunse acasã,
merse în bucãtãrie, puse pâinea în cutia de
pãine ºi cercetã rafturile singuratece ale
frigiderului. Dãdu drumul la robinetul de apã
rece. Se auzi un sâsâit în gol. Luã o cratiþã
ºi o umplu pe jumate dintr-o sticlã de pe
pervazul ferestrei. O puse pe maºina de gãtit
ºi aprinse gazul. Merse în coridor, îºi soase
jacheta ºi deschise cele douã uºi ale
dulapului din lemn de nuc. Puse grijuliu
jacheta din material de tweed pe umeraºul
din cedru. Apoi îºi schimbã pantalonii din
tergal cu o pereche de trening. Închise
imediat uºile dulapului ca sã nu intre vreo
molie. Îºi scoase pantofii al caror lustru era
orbit ici si colo de praful zilei. Îºi puse
pantofii de casã, acum la vârsta a treia.

Se reîntoarse în bucãtãrie ºi aºteptã ca
apa sã fiarbã. Scoase o cutie albastra pe
care scria în englezeºte TEA ºi luã cu o
linguriþã câteva fire din frunzele mãcinate
ale ceaiului rusesc. Acoperi fiertura cu un
capac ºi închise gazul.

Merse în odaia de zi, unde fiica-sa sfo-
rãia uºor pe canapea, o carte atârnându-i
din mânã ºi cu motanul cu blana argintie
tãrcatã în poala, care-i rãspundea în ecou.

- Îmi odihnesc numai ochii. ªi se aranjã
confortabil în cuibul cu perne.

- Ce-ai fãcut la examen?
- Profesoara a fost impresionatã, la fel

ºi preºedintele Comisiei de bacalaureat.
Nota maximã cu felicitãri. Ei bine, m-am
prezentat mai bine ca toate fetele din clasã.
Zâmbi. Motanul o sancþionã cu ghiarele
adanc în genunchi.

- Uºurel, scumpule! Nu-i aºa cã-i deº-
tept! ªi frumos! N-are pereche!

- A fost Maria pe-aici?
- Sigur! Era gata sã plece când am sosit!
- Vãd cã n-a cumpãrat nimic!
- A spus ca nu s-a adus nimic la maga-

zinele din Piaþa Gãrii! S-a dus si la domnul
Aaron! Dar tot nimic! A spus, cã sã treacã
domnul profesor pe la dânsul pe acasa cãci
va aduce fãina!... Bunica a facut supa de
legume din gradina. Am trecut pe la dânºii
ºi m-am servit! Avea gust de legume. De
ce nu putem sã facem mâncare din carne?

Domnul profesor nu-i rãspunse ºi se
duse în odaia cu birou.

Un ciocanit puternic se fãcu auzit la uºa
de la intrare. Motanul tresãri violent, fata
se miºcã nesigurã.

- Vezi cine-i la uºã, te rog! Mama... se
întoarce de la Bucureºti cu trenul de noapte!

Copila merse la uºã. O deschise uºor.
- Tatã, e domnul Botez!
Înainte ca fata sã fi avut timp sã-l invite-

nãuntru, domnul Botez pãºi în holul de la
intrare.

- Buna ziua, Maruca! Trebuie sã vorbesc
urgent cu tatãl tãu!

Maruca înghiþi cu dificultate. Domnul
Botez era soþul profesoarei ei de chimie, iar
Maruca nu era pasionatã...

Domnul Constantin apãru zâmbind în
uºa biroului. Strânse mâna domnului Botez
ºi-l conduse în odaia de zi.

- Ia loc, te rog. Ce mai faci? Pot sã-þi
ofer niºte vin. Din via socrilor mei.

Domnul Botez îl urmã în odaia de zi. Îºi
frecã mâinile încurcat. Îºi bãtea cãlcâiele
ca ºi cum ar fi încercat sã se scuture de
zãpadã sau de noroi. Deschise gura. Cuvin-
tele ieºirã uscate, parcã crãnþãnind o bucatã
de sticlã, strecuratã într-un fel de mâncare.

- ªtii... Nu ºtiu cum sã-þi spun... Am
venit imediat... Mama ta a fost spitalizatã...
de urgenþã... Duduia Lucreþia este cu
dânsa... A leºinat în baie... S-a lovit rãu
la cap... De radiator... ªtii cum sunt
radiatoarele din fontã... Apoi se opri.

Buza de jos a Domnului Constantin
tremura uºor. Parcã cu încetinitorul, se
întoarse cãtre domnul Botez.

- Sunt gata! Sã mergem!

Ziua Domnului Constantin
Urmare din pagina 23

Tremurã luna
picurând otravã
în al meu suflet

Tremur ºi eu
în odaia-mi rece
unde moartea adie

Trup de înger decãzut
închipuie tãceri demonice;
Eu - strãin printre voi,
strãin pentru mine...

Întunericul e lumina
cu care mã hrãnesc.

Neant               Tãceri
LÃCRÃMIOARA MIHAELA MAGHIAR

elevã, Colegiul Naþional “Emanuil Gojdu”, Oradea

Din CIMITIRUL EROILOR ROMÂNI DIN PRIMUL

RÃZBOI MONDIAL, Araci (Vâlcele, Covasna)
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Ce ºtim despre David?
ªtim foarte puþine lucruri sigure despre

viaþa acestui neoplatonic târziu. Ba mai mult,
aºa cum cu îndreptãþire afirmã Gabriel
Liiceanu, traducãtorul ºi comentatorul
tratatului davidic intitulat “INTRODUCERE ÎN
FILOSOFIE”, “sursele sunt anecdotice ºi
nerelevante, pãrerile cercetãtorilor sunt
împãrþite, adesea contradictorii, fãcând
imposibilã existenþa unei imagini pozitive
unitare”. Or, dacã luãm aminte la
“Bibliografia selectivã” în care sunt incluºi
nemþi, francezi, ruºi ºi armeni, cu toþii
valoroºi davidologi, avem astfel dovada vie
cã opinia lui Gabriel Liiceanu este aceea a
unui cercetãtor pe cît de avizat prin sursele
la care apeleazã, pe atât de dornic de a aduce
un spor de luminã în aceastã chestiune. Iar
el, vizibil incomodat de pãrerile contradictorii
ale davidologilor citaþi, opteazã pentru un
model expozitiv, “care, renunþând la pre-
tenþia concluziilor ferme, se va mulþumi cu
prezentarea datelor oferite de surse ºi a
ipotezelor formulate de cercetarea modernã,
punând în locul unei imagini unitare, dimen-
siunea unei probleme”.

Dar, se vor întreba pesemne unii, de
unde pânã unde prezenþa unor armeni aºa
ca Missak Khostikian, V.K. Calojan sau I.
Manandian în suita davidologilor de prim
rang? De acolo cã vechi surse armene,
precum “ISTORIA UNIVERSALÃ” a armeanului
Stefan Asoghik, mort în primul deceniu al
secolului al XI-lea, sau “CARTEA ESEN-
ÞELOR”, cu autor necunoscut ºi datare
aproximativã la sfârºitul secolului al VI-lea
ori poate la începutul celui de-al VII-lea
(celebra scriere care a creat legenda în jurul
lui David), la fel ca lucrarea autorului creºtin
Gregor, mort în anul 1221, respectiv ca
Arakel Süneþi, un comentator armean al
faimoasei scrieri filosofice “DEFINIÞIILE

FILOSOFIEI” (varianta armeanã a lucrãrii
“INTRODUCERE ÎN FILOSOFIE”), toate aceste
surse au acreditat imaginea unui David atât
de înzestrat ºi plin de înþelepciune în scopul
ce ºi l-a asumat alãturi de alþi tineri armeni
de a învãþa limba greacã pentru traducerea
Bibliei ºi a altor opere din literatura elinã în
limba armeanã, încât – ni se spune cu multã
satisfacþie – nu doar David, ci ei toþi dovedirã
atâta sârguinþã ºi pricepere, “de îi întrecurã
pânã ºi pe greci”!

Existenþa unei serii paralele din scrierile
filosofice ale lui David, anume în greacã ºi
armeanã, nu a avut darul de-a aduce un plus
de certitudine în aceastã problemã de
exegezã. Cãci nu se stinsese bine ecoul
observaþiilor fãcute în anul 1892 de ilustrul
davidolog Adolf Busse, cum cã “în literatura
greacã, despre filosoful David nu existã
informaþii care sã confere temeiuri sigure
pentru comentarea vieþii ºi activitãþii sale”,
prin urmare el propunea sã se aºtepte un
studiu critic temeinic care sã aibã în vedere
nu doar sursele armene, ci ºi analiza com-
paratã a textelor greceºti ºi armene, nu
trecuse, deci, mult timp de când distinsul
cercetãtor îºi fãcuse cunoscute observaþiile
ºi rezervele în aceastã chestiune, când o
serie de orientaliºti ºi bizantinologi în frunte
cu C.F. Neumann, reuºea sã creeze un
portret al lui David, preluând ceea ce era
general în diversele relatãri privitoare la
filosof ºi eliminând pe cât posibil contra-
dicþiile scoase la ivealã de surse.

Respectiva imagine, preluatã de marile
enciclopedii ºi istorii ale filosofiei, face din
David un filosof neoplatonic creºtin, ori-

ginar din provincia Hark, care a trãit în
secolul al V-lea sau al VI-lea, a învãþat ºi
predat filosofia la Atena, apoi a scris cãrþi
filosofice (“INTRODUCERE ÎN FILOSOFIE”,
“COMENTARIU LA «Isagoga LUI PORFIR»”,
“COMENTARIU LA «CATEGORIILE» LUI ARIS-
TOTEL”) ºi cãrþi teologice (ca, de exemplu,
discursul antinestorian “DESPRE CRUCE”),
cãrþi redactate parte în limba armeanã, parte
în limba greacã, parte în ambele limbi.

Nici vorbã ca apele exegezei sã se
liniºteascã dupã aceastã precizare cãrtu-
rãreascã, dacã avem în vedere fie luptele
teologice de la acea vreme de început a
creºtinismului dintre monofizitismul bisericii
armene ºi tendinþele hegemonice ale bisericii
greceºti, fie faptul cã în viaþa culturalã a
Armeniei din secolele V-VII figureazã nici
mai mult nici mai puþin de ºapte nume
David, fiecare cu cognomenul sau supra-
numele sãu, graþie cãruia ei pot fi mai lesne
identificaþi: David Invincibilul, David Gra-
maticul, David Ipat etc.

ªi iatã cã taman atunci îºi fac intrarea
pe scena disputelor cercetãtorii armeni,
îndeosebi Missak Khostikian, care nu ezitã
sã dinamiteze ºubreda construcþie a con-
fraþilor sãi prin afirmaþii tranºante de genul:
“Nu suntem în posesia nici unei relatãri
autentice de încredere despre filosoful
David, ºi acelea de care ne-am ocupat pânã
acum sunt de origine târzie, anume din
secolele X-XIII”!

Iar M. Khostakian, cu coerenþa ideilor
sale, dupã cum opineazã G. Liiceanu, pur-
cede în continuare la examinarea scrierilor

ce poartã numele lui David. Astfel, printr-o
atentã comparare a conþinutului scrierilor
atribuite diferiþilor Davizi, Khostakian ajunge
la concluzia cã lucrãrile teologice, precum
ºi scrierea “ÎNTREBÃRI FILOSOFICE” atribuitã
lui David din Hark, nu îi aparþin filosofului
David Invincibilul. Ceea ce înseamnã cã
David filosoful ºi David teologul din Hark
nu reprezintã una ºi aceeaºi persoanã. Mai
mult, David filosoful, autorul celor trei
lucrãri menþionate, care existã atât în limba
greacã, cît ºi în armeanã, nu este un autor
armean, ci un neoplatonic grec pãgân, elev
al lui Olimpiodor cel tânãr (în filosofia
greacã sunt cunoscuþi încã doi filosofi cu
numele de Olimpiodor), ale cãrui lucrãri
elaborate iniþial în limba greacã, au fost
ulterior traduse în armeanã!

Cât îl priveºte pe David din Hark, autorul
vizat de sursele armene, acesta de fapt era
un teolog monofizit, care a trãit ºi a scris
în prima jumãtate a secolului al VI-lea. În
parantezã fie spus, monofizitismul n-a repre-
zentat doar o disputã aprigã, încheiatã în
primele veacuri de statornicire a creºtinis-
mului, cãci – dupã cum se ºtie – aceastã
erezie ce crede ºi susþine numai natura
divinã a lui Hristos, s-a perpetuat pânã în
zilele noastre sub chipul celor trei biserici
recunoscute: biserica armeanã, biserica
iacobitã ºi cea coptã...

Revenind la dezbaterea noastrã, sã no-
tãm justeþea diferenþelor observate de cerce-
tãtorii care au avut sub ochi atât “INTRODU-
CERE ÎN FILOSOFIE” cât ºi “ÎNTREBÃRILE FILO-
SOFIEI”, lucrare atribuitã de tradiþie tot lui

David Invincibilul. Se constatã, ne încre-
dinþeazã Liiceanu, nu doar orientarea de
ansamblu diferitã a celor douã cãrþi, ci ºi
concepþia diferitã în probleme identice.
Astfel, dacã în toate cele 41 de întrebãri ºi
rãspunsuri care alcãtuiesc lucrarea “ÎNTRE-
BÃRILE FILOSOFIEI” se simte prezenþa unui
apologet înflãcãrat al creºtinismului, nu
acelaºi lucru se poate spune despre autorul
tratatului “INTRODUCERE ÎN FILOSOFIE”, unde
apare doar formularea stereotipã: “Cu voia
Domnului am încheiat ºi capitolul de faþã”,
propoziþie cu care se încheie câteva dintre
cele 24 de capitole ale cãrþii ºi care are
menirea nu doar de-a sfârºi ceva, ci ºi de-
a face legãtura cu pasajele urmãtoare.

Apoi modul în care cei doi definesc omul
este atât de diferit, încât subscriem la pã-
rerea lui G. Liiceanu cum cã “unul ºi acelaºi
autor nu putea renunþa de la o lucrare la
alta la o definiþie pe care în ambele azuri o
reia de zeci de ori”. Cãci dacã pentru David
teologul, definiþia omului în calitate de ima-
gine a lui Dumnezeu este mai mult o descri-
ere bazatã în egalã mãsurã pe presupunere
ºi nãzuinþã, adicã “suflet unit cu trupul prin
intermediul respiraþiei ºi þinut ca unul singur
prin ea”, definiþia datã de David filosoful
are darul de-a fi simplã, clarã ºi precisã,
prin urmare mereu actualã, tocmai pentru
cã reuºeºte sã închidã în ea esenþa a ceea
ce defineºte: “Omul este o fiinþã raþionalã,
muritoare, capabilã de cugetare ºi cunoaº-
tere”.

Multe ar mai fi de spus înainte de-a sfârºi
acest capitol, însã o problemã se impune
în mod deosebit. Anume cea privitoare la
apartenenþa lui David la vechea religie pã-
gânã. Cãci dacã substanþa scrierilor sale
urmeazã linia spiritualitãþii elenistice, cum
se explicã urmãtoarele: a. Numele sãu biblic
de David; b. Menþiunea din titlul manus-
crisului grec: “Dupã glasul filosofului celui
prea iubitor de Dumnezeu”; c. Prezenþa
expresiei “Cu voia Domnului” din formula
cu care el îºi încheie unele dintre capitolele
cãrþii?

Din nou G. Liiceanu îl citeazã pe M.
Khostakian cu cele douã interesante con-
jecturi ale sale: 1. Scrierile lui David au
cunoscut interpolãri ulterioare din partea
unei persoane ori a unui grup de persoane
animate de interese teologice, ceea ce pare
cu atât mai plauzibil cu cât ºi în alte multe
cazuri s-a constatat intervenþia nu întot-
deauna subtilã a copiºtilor; 2. Este posibil
ca filosoful sã se fi convertit cãtre sfârºitul
vieþii la creºtinism, luându-ºi numele de
David. Nu aºa procedase ºi contemporanul
sãu, comentatorul Elias, la rândul lui elev al
lui Olimpiodor cel tânãr?

Chiar admiþând presupunerea din urmã,
totuºi pãrerea lui Missak Khostakian este
cã “scrierile lui David sunt cu totul strãine
de religia creºtinã; ele aparþin acelui tip de
lucrãri care s-au pãstrat în numãr mare în
ºcoala neoplatonicã atenianã ºi alexandrinã
în secolele al V-lea ºi al VI-lea”.

Þinând seama de aceastã avalanºã de
argumente, iatã cã în minte ni se contureazã
imaginea unui David nearmean, care a trãit
ºi creat la Bizanþ, pe timpul domniei lui
Justinian I (527-565), adicã într-o epocã
de apogeu a culturii ºi civilizaþiei acestui
imperiu ºi de decãdere a Europei occi-
dentale.

David, între enigmele vietiiGEORGE PETROVAI David, între enigmele vietii
si certitudinile filosofiei salesi certitudinile filosofiei sale
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Continuare în pagina 26

MONUMENTUL EROILOR ROMÂNI jertifiþi în primul
rãzboi mondial, fragment, Bod (Braºov).

Monumentul este opera sculptorului I. Iordãnescu.
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Ce ne învaþã filosofia lui David ?
Cu toate cã viaþa lui David este atât de

zgârcitã cu informaþiile necontradictorii,
avem totuºi una asupra cãreia toþi cerce-
tãtorii cu mic cu mare au cãzut de acord
ca fiind mai presus de orice îndoialã, anume
aceea cã filosoful este un neoplatonic târziu.
Ne amintim cã Porphyrios, elevul preferat
al lui Plotin ºi autorul scrierii “VIAÞA LUI

PLOTIN”, s-a nãscut în anul 232 sau 233
undeva în Siria. Paradoxal este faptul cã
deºi s-a nãscut cu circa 300 de ani mai tîrziu,
despre David existã la ora actualã mai puþine
date certe ca despre primii neoplatonicieni
grupaþi în jurul maestrului Plotin.

În definitiv n-are prea multã relevanþã
dacã David a fost armean ori grec, pãgân
sau creºtin, respectiv dacã a trãit la Atena,
Constantinopol ori aiurea. Important este
cã a scris ceea ce a scris ºi cã ceea ce a
scris a ajuns pânã la noi. ªi cum spiritul
scrierii se constituie într-o elocventã probã
pentru concepþia epocii în care ea a fost
plãmãditã, respectiv într-un fir cãlãuzitor
prin acele hãþiºuri greu de strãbãtut în
anumite zone ale cunoaºterii, iatã de ce
cercetãtorii recurg la aceastã metodã efi-
cace ca la un îndreptar al cãutãrilor pe calea
cea bunã. Urmãrind linia platonicianã în
cartea lui David, ne dãm seama cã el îl
cunoºtea bine pe Platon. Nici nu era cu
putinþã altminteri, atâta timp cât Olimpiodor
cel tânãr, profesorul sãu din Alexandria, era
autorul mai multor comentarii despre dialo-
gurile platoniciene.

Dupã aceste preparative, este cazul sã
ne întrebãm cam care este locul lui David
în istoria filosofiei ºi ce rol revine scrierilor
sale în algebra cunoaºterii umane.

Deoarece vremea marilor ºcoli filosofice
(pitagoreicã, platonicianã, peripateticã, stoi-
cã) trecuse, Gabriel Liiceanu opineazã cã
tratatul lui David este una din puþinele cãrþi
“din care ne putem da seama de trecere de
la spiritul unei culturi la litera ei”. Spiritul
devenind tot mai comod ºi mai indolent pe
mãsurã ce ne îndepãrtãm de apogeul exce-
lenþei filisofice atins în vremea lui Platon ºi
pe mãsurã ce urcãm pe scara istoriei înspre
vremurile moderne, iatã cã asistãm la tre-
cerea de la demersul euristic cãtre princi-
piul comentariului din vremea neoplato-
nicienilor ºi de mai târziu.

Cu toate cã David nu-ºi dovedeºte nici-
cât originalitatea în acest “inventar al
definiþiilor filosofiei corecte din punct de
vedere tehnic” (G. Liiceanu), ºi asta deoa-
rece cu mult timp înainte istoria filosofiei
marcase trecerea de la problematizãri la
probleme, totuºi, filosoful român apreciazã
tratatul “armeanului” ca pe “o micã summa
philosophica (subl. mea), un compendiu
care pune în luminã ceea ce fãcuse poste-
ritatea din filosofia antichitãþii”, mai exact
un manual, din care se poate prea bine
înþelege “ce devenise filosofia din secolul
al VI-lea”.

Dar cu toate cã în tratat nu se întrezãresc
nici mãcar urme din frãmântãrile, cãutãrile
ºi spectaculoasele izbânzi ale filosofilor
antichitãþii, îndeosebi din cele ale triadei de
aur: Pitagora – Platon – Aristotel, la a cãror
incontestabilã autoritate David se raporteazã
necontenit, totuºi “INTRODUCERE ÎN FILO-
SOFIE” se vãdeºte o carte deosebit de capti-
vantã ºi instructivã prin modul tranºant cum
autorul pune în discuþie noþiuni considerate
deja ºtiute (definiþia, diviziunea, filosofia
etc.), prin rigoarea deducþiilor, chiar ºi
atunci când logica este vizibil îngreunatã

de povara misticii pitagoreice a numerelor
extrase dintr-un veritabil folclor aritmetic,
ºi nu în ultimul rând prin frumuseþea, simpli-
tatea ºi claritatea demonstraþiilor ce-i atestã
autorului calitatea de filosof, dacã este sã
ne conducem dupã una din definiþiile sale
extrinseci: “Filosofia este mama demon-
straþiilor”.

Aºa cum îi stã bine unui dascãl, al cãrui
manual se conduce în mod evident dupã
un scenariu didactic prestabilit, David
avanseazã metodic ºi cu grijã, pornind atacul
împotriva adversarilor filosofiei chiar de la
noþiunile fundamentale: “Filosofia este
mama a tot ce existã”, “Filosofia nu se ocu-
pã cu particularul, ci cu universalul”, “Cel
care miºcã cerul este unul, acorporal, infinit
ºi nepieritor”, respectiv de la definirea
definiþiei ca “un enunþ concis” ºi de la
evidenþierea însuºirilor necesare filosofului
desãvârºit: virtute, capacitate de cunoaºtere
ºi capacitate de acþiune.

Apoi, dupã ce stabileºte cã “definiþia
corespunde unitãþii, iar diviziunea multi-
plului” ºi dupã ce precizeazã cã definiþia este
anterioarã diviziunii, aºa cum unitatea este
anterioarã multiplului, David ajunge la cele
ºase faimoase definiþii ale filosofiei, care în
cuceritoarea lor dezvoltare ºi înlãnþuire,
formeazã însãºi esenþa acestui tratat.

De ce taman ºase definiþii, când ºtiut
este cã Platon ne-o oferã ºi pe cea de-a
ºaptea, cu nimic mai prejos decât celelalte:
“Filosofia este elanul cãtre înþelepciunea
divinã”? “Deoarece”, ne asigurã David,
“primul numãr perfect este ºase (pânã la el
nu existã altul perfect), tot ºase sunt ºi
definiþiile filosofiei”.

Cu toate cã încã de la primele capitole
ale cãrþii el puncteazã cã o definiþie corectã
are nevoie de gen ºi diferenþã specificã,
totuºi, cele ºase definiþii ale filosofiei le
cerceteazã ºi ierahizeazã plecând de la
obiect, scop, excelenþã ºi etimologie. Între
timp, David are grijã sã evite capcanele pe
care singur ºi le-ar putea întinde, precizând
la locul ºi la timpul potrivit ba cã noþiunile
comune de tipul: “Divinitatea este iubitoare
de oameni”, nu au nevoie de oameni, ba cã
cele enunþate laolaltã în mod absolut nu sunt
enunþate ºi în mod specific, ba cã viaþa este
posesiune, în vreme ce moartea este priva-
þiune. Dar iatã ordinea stabilitã de David
pentru cele ºase definiþii ale filosofiei:

1) “Filosofia este cunoaºterea celor ce
sunt ca fiind ceea ce sunt”;

2) “Filosofia este cunoaºterea celor
divine ºi omeneºti”;

3) “Filosofia este pregãtirea pentru
moarte”;

4) “Filosofia este asemãnarea cu divi-
nitatea pe cât îi stã omului în putinþã”;

5) “Filosofia este arta artelor ºi ºtiinþa
ºtiinþelor”;

6) “Filosofia este dragostea de înþe-
lepciune”.

Primele douã definiþii pleacã de la obiect
ºi, dupã spusele pitagoreicilor, ele au fost
enunþate de Pitagora, cãci se ºtie cã maes-
trul, aidoma lui Socrate, nu a lãsat în urma
sa cãrþi scrise. Tot lui Pitagora îi revine ºi
cea de-a ºasea definiþie, cea dupã etimologie,
despre care David avea sã afirme cã “este
bunã deoarece este a lui Pitagora”!

Definiþiile a treia ºi a patra pleacã de la
scop (a treia de la scopul apropiat, a patra
de la scopul îndepãrtat) ºi ele au fost for-
mulate de Platon. În legãturã cu definiþia:
“Filosofia este pregãtirea pentru moarte”,
se cuvine sã amintim pledoaria lui David în

sensul exact al spuselor lui Platon, adicã sã
ne pregãtim pentru moarte, dat fiind cã omul
are trupul pieritor ºi sufletul nepieritor, însã
sã nu ne punem capãt zilelor nici cu temei,
nici fãrã temei. Punctul de vedere al lui
David în aceastã chestiune este cât se poate
de ferm: “Cel asemenea divinitãþii nu-ºi ia
singur viaþa”!

Fireºte, aceastã îndumnezeire a filo-
sofului trebuie înþeleasã în sensul amenda-
mentului formulat de Liiceanu: “Nu pentru
cã ar imita-o fãcând, ci pentru cã o imitã
ºtiind”. Deºi n-o spune explicit, pesemne
cã David nu-i considera pe stoici filosofi
desãvârºiþi, întrucât aceºtia au priceput din
definiþia lui Platon cã se cuvine sã-ºi ia viaþa,
fie cã aceasta este excelentã, fie cã este
obiºnuitã, fie cã este mizerabilã.

Definiþia a patra se raporteazã în exclu-
sivitate la asemãnarea cu divinitatea, de unde
concluzia lui David cã divinitatea se carac-
terizeazã prin cele trei însuºiri care-l carac-
terizeazã ºi pe filosoful desãvârºit: virtute,
capacitate de cunoaºtere ºi capacitate de
acþiune. Se subînþelege cã însuºirile omului
ºi ale divinitãþii nu sunt identice, de unde
obligativitatea adaosului “pe cât îi stã omului
în putinþã” din definiþia platonicianã.

Cãci ce înseamnã, de pildã, virtute la
divinitate ºi la om? Dacã natura divinitãþii
este bunãtatea, întrucât ea este incapabilã
de rãu, omul posedã doar virtutea de mode-
raþie, “fapt pentru care ºi este el capabil de
rãu”, aºa cum inspirat dezvãluie David
coexistenþa binelui ºi rãului din om. Cu
aceeaºi simplitate ºi mãiestrie în demon-
straþie, suntem apoi convinºi de autor în
legãturã cu diferenþa dintre capacitatea de
cunoaºtere a divinitãþii ºi cea a omului. Cãci
dacã “divinitatea le cunoaºte pe toate
oricând ºi dintr-o datã”, omul, în schimb,
nici nu cunoaºte toate lucrurile oricând
(nou nãscutul, de exemplu, nu cunoaºte
efectiv, ci doar virtual), nici nu le cunoaºte
pe toate dintr-o datã, ci numai pe rând.

Cât priveºte capacitatea de acþiune,
David a gãsit o formulare uluitor de simplã
ºi sugestivã prin care redã mãreþia ºi
atotputernicia divinitãþii: “Pentru divinitate,
termenii sunt convertibili: câte vrea, atâtea
îi ºi stau în putinþã, ºi câte îi stau în putinþã,
ºi vrea”. Evident cã pentru om termenii nu
mai sunt convertibili, cãci – ne asigurã filo-
soful cu aceeaºi supleþe de invidiat în mânui-
rea termenilor, “câte îi stau în putinþã, atâtea
ºi vrea, nu însã ce vrea, îi ºi stã în putinþã”.

Cea de-a cincea definiþie a filosofiei, cea
care pleacã de la excelenþã, îi aparþine lui
Aristotel. Raportul dintre artã ºi ºtiinþã este
categoric înclinat de David în favoarea ºti-
inþei, cãci nu numai cã ºtiinþa îi pune artei
la dispoziþie principiile, dar ºtiinþa se deo-
sebeºte de artã în privinþa obiectului: “Arta
se ocupã de cele instabile, de cele care nu
sunt mereu la fel”, în timp ce ºtiinþa, pe de
o parte se foloseºte mereu de raþiune, iar
pe da altã parte se ocupã de cele ce sunt
mereu aceleaºi.

În secþiunea dedicatã cunoaºterii filo-
sofiei prin diviziune, David împarte filosofia
în teoreticã ºi practicã, ºi asta deoarece ,
opineazã el, “teoreticul ºi practicul se întâ-
lnesc laolaltã în noi”. În privinþa obiectului,
partea teoreticã dominã partea practicã
(obiectul de cunoaºtere al teoreticului îl
formeazã toate cele ce sunt, al practicului
doar sufletul omenesc), însã atunci când
se are în vedere scopul, partea teoreticã,
ce are ca scop adevãrul, este dominatã de
practic, întrucât acesta vizeazã binele. Or,

când se pune problema raportului dintre
bine ºi adevãr, punctul de vedere al lui David
ni-l dezvãluie pe neoplatonicul get-beget,
foarte grijuliu cu distincþia operatã de Filosof
în rândul arhetipurilor sale: “Iar binele este
mai de preþ ca adevãrul, ca fiind mai uni-
versal”...

Urmeazã subîmpãrþirea pãrþii teoretice
a filosofiei în fizicã, matematicã ºi teologie,
iar a matematicii în aritmeticã, muzicã,
geometrie ºi astronomie. Apoi, dupã ce
noteazã pãrerea lui Platon despre rolul ºi
importanþa matematicii: “Matematica este
aceea prin care care trebuie sã ajungem la
lucrurile divine”, David ne oferã o nouã
mostrã de misticã a cifrelor, prin surprin-
zãtoarele analogii dintre disciplinele înºirate
mai sus ºi numere: aritmetica este analogã
lui unu (care pentru el nu este numãr, ci
început al numãrului!), muzica lui doi (nici
doi nu este numãr, ci începutul numerelor
pare), geometria lui trei (de-abia trei este
numãr), astronomia lui patru.

Tot la capitolul “Divizarea matematicii”,
David ne pune la dispoziþie o listã mai mult
decât discutabilã cu aºa-ziºii inventatori ai
acestor discipline: aritmetica au inventat-o
fenicienii, cãci ei erau negustori ºi aveau
nevoie de cifre pentru calcule; muzica au
inventat-o tracii, deoarece Orfeu era din
Tracia; geometria a fost inventatã din
întâmplare de egipteni, iar astronomia este
invenþia caldeenilor.

David este cât se poate de categoric în
ceea ce priveºte relaþia dintre practic ºi
teoretic: “Practicul se naºte din teoretic!”,
precum ºi în legãturã cu cele trei tipuri de
diviziune: de la gen la specii, de la întreg la
pãrþi ºi de la un nume omonim la semni-
ficaþii diferite.

Trece pe urmã la diviziunea pãrþii prac-
tice a filosofiei în manierã platonicianã ºi
aristotelicã. Dupã platonicieni, politica este
echivalentã pãrþii practice a filosofiei, pe
când aristotelicii divid partea practicã în
eticã, economie ºi politicã.

Tratatul lui David se încheie cu o între-
bare: Pentru ce existã filosofia? ªi tot auto-
rul rãspunde: “Pentru a pune în ordine sufle-
tul oamenilor ºi pentru a ridica sufletul de
la viaþa materialã obscurã cãtre cele divine”.
În acest rãspuns îl recunoaºtem deîndatã
pe Platon, care definea adevãratul filosof
în urmãtorii termeni: “Numesc filosof nu
numai pe acela care ºtie multe ºi pe acela
care este capabil sã distingã multe, ci ºi pe
cel care are o viaþã nepãtatã ºi nepângãritã”.
ªi iatã cum înþeleptul, adicã cel ce-ºi stãpâ-
neºte pasiunile, este inclus de Platon în rân-
dul filosofilor, în vreme ce Aristotel tãlmãcea
înþelepciunea “ca o abilitate care s-a modifi-
cat în perspectiva unei virtuþi morale”.

Ajunºi la finalul acestui excurs, sã
punctãm un fapt revelator pentru destinul
unui autor ºi al operei sale. Deºi David nu
este o personalitate de prim rang în cultura
universalã, totuºi “INTRODUCERE ÎN FILOSO-
FIE” a fãcut o impresionantã carierã medie-
valã în Rãsãrit ºi în întreaga zonã meditera-
neanã, tratatul fiind introdus ca materie
obligatorie de studiu în programa ºcolilor
din acele vremuri. Ba mai mult, dupã cum
ne încredinþeazã davidologii, neoaristote-
lismul didactic de mai târziu îi aduce lui
David cinstire ca unui însemnat înaintaº,
iar urme nu neglijabile ale influenþei sale se
întâlnesc nu doar la Ioan Damaschinul (sec.
al VIII-lea), ci chiar mai târziu în exegezele
lui Teophil Coridaleu (1574-1646), acest ul-
tim mare comentator aristotelic.

David, între enigmele vietii si certitudinile filosofiei saleDavid, între enigmele vietii si certitudinile filosofiei sale
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Spovedania, la Dostoievski poate fi
privitã din douã puncte de vedere care se
întrepãtrund: unul filosofic, iar cel de-al
doilea religios. Spovedania personajelor este
un act necesar, deoarece doar în acest mod
acestea îºi pot recãpãta liniºtea sufleteascã.
Mai mult, se poate observa cã Dostoievski
îºi creazã în aºa mod personajele, încât
acestea sã-ºi doreascã actul spovedaniei,
mai devreme sau mai târziu.

Cert este cã în pedeapsa lor, pedeapsã
care nu poate fi omisã sub nici o formã,
intrã ºi spovedania, ca un act de umilinþã.
Aceastã umilinþã este obligatoriu prezentã
pentru iertarea pãcatelor sãvârºite, care
apasã conºtiinþa personajelor într-o mãsurã
atât de mare, încât acestea nu pot trãi fãrã
sã-ºi împãrtãºeascã crimele.

ªi în Crimã ºi pedeapsã, ºi în Demonii,
ambii eroi îºi mãrturisesc pãcatele diferitor
personaje, mãrturisire care îi ajutã într-un
fel sau altul. Spovedania este modalitatea
în care credinciosul obþine de la Dumnezeu
iertarea pãcatelor, dacã încearcã cel puþin
sã nu le mai comitã. În ambele romane, taina
spovedaniei este prezentã în momentul când
Stavroghin ºi Raskolnikov au nevoie de
aceastã mãrturisire a pãcatelor simþind
nevoia sã fie iertaþi, chiar dacã nu neaparat
de Dumnezeu, cum se întâmplã, pe de o
parte, în cazul lui Stavroghin. Ambii eroi
îºi mãrturisesc pãcatele într-un moment
dupã care aceºtia nu le mai repetã, aºadar
este o pocãinþã desãvârºitã. Din acest lucru
este uºor de observat cã ei chiar au nevoie
de iertarea sufleteascã, pentru a putea
renaºte, cum se întâmplã în cazul lui
Raskolnikov. Autorul îºi iubeºte eroii ºi
acest lucru este evidenþiat de faptul cã el le
acordã posibilitatea de eliberare a sufletului
ºi a conºtiinþei prin spovedanie.

Spovedania are cel puþin douã efecte:
primul ar fi iertarea pãcatelor, iar al doilea
ar fi redobândirea liniºtii sufleteºti. Pentru
ca spovedania sã fie eficientã, cel care se
spovedeºte trebuie sã dea dovadã de sin-
ceritate, deoarece orice pãcat care este
înfãptuit poate sã fie iertat dacã cel care se
spovedeºte dã dovadã de smerenie ºi de
pãrere de rãu. Pãcatul eroilor lui Dostoievski
este un act de revoltã împotriva cerului ºi a
lui Dumnezeu, de aceea spovedania trebuie
sã fie un act de smerenie.

În Cuvântarea despre Puºkin, Dosto-
ievski spune cã cel care se va smeri ºi-ºi
va înfrânge mândria poate deveni un om
liber, atât de liber cum niciodatã nu ºi-a
închipuit. Lucru care se va revãrsa ºi asupra
celor care îl înconjoarã, astfel încât ºi ei
vor deveni liberi ºi numai în acest mod omul
va cunoaºte fericirea deplinã.

Spovedania reprezintã totodatã ºi singura
modalitate de a primi revelaþia dumnezeiascã
ºi puterea de înþelegere a conceperii omului
înainte ca lumea sã fi fost creatã. Cât timp
omul se aflã sub pãcat nu mai poate deosebi
rãul de bine. Acesta are nevoie de o persoanã
care sã-l îndrume ºi sã-l ajute în vindecarea
sufletului.

În cele douã romane ale lui Dostoievski,
Crimã ºi pedeapsã ºi Demonii, taina
spovedaniei este prezentã sub forme dife-
rite, dar autorul o face indispensabilã celor
doi eroi ai sãi, care, pentru a-ºi gãsi liniºtea
sufleteascã, trebuie sã se mãrturiseascã,
chiar dacã Raskolnikov nu se mãrturiseºte
unui preot, ci Soniei, ºi ea este un personaj
cãreia sufletul ei curat îi oferã posibilitatea
sã fie aptã pentru aceastã spovedanie.

Raskolnikov s-a gândit îndelung pânã
la actul în sine, pânã la a-ºi mãrturisi

pãcatele, dar conºtiinþa l-a împins la acest
lucru pentru cã nu a mai putut sã suporte
mustrãrile ei, astfel aflãm cã “îl neliniºtea
mereu gândul întâlnirii pe care avea s-o aibã
cu Sonia ºi, în unele momente chiar îl speria:
trebuia sã-i spunã cine a ucis-o pe Lizaveta
ºi, presimþind cât de grea va fi pentru el
aceastã mãrturisire, se strãduia sã nu se
gândeascã la ea”1, dar mãrturisirea îi reve-
nea mereu în minte cu sau fãrã voia lui
“trebuie oare sã-i spun cine a ucis-o pe Liza-
veta? […]. Întrebarea era stranie, fiindcã
simþi, chiar în aceeaºi clipã, nu numai cã
nu se putea sã nu-i spunã, dar nici mãcar
sã nu mai întârzie un singur minut”2.

Tãinuirea crimei, lui Raskolnikov îi pro-
voca o senzaþie de durere. Aceasta era pova-
ra lui, iar durerea era provocatã de conºtiinþa
lui chinuitã. Chiar dacã el s-a hotãrât sã-i
mãrturiseascã Soniei pãcatul lui, el simþea
totodatã ºi povara slãbiciunii, care îi accen-
tua durerea. Pentru un moment, raþiunea
ar fi vrut sã împiedice aceastã mãrturisire,
de aceea el a deviat de la subiectul pe care
ºi l-a propus ºi a încercat sã evite totul,
povestindu-i ce s-a întâmplat la praznicul
tatãlui ei ºi despre fuga de acasã a Katerinei
Ivanova.

Totuºi, el a ajuns la momentul decisiv ºi
cunoscând bunãtatea sufletului Soniei, el a
început sã-i mãrturiseascã pãcatul, totuºi
într-o formã puþin ocolitã, pentru a-ºi
motiva crima. De aceea el abordeazã totul
încercând sã o punã în situaþia lui, dar
numai în situaþia lui aparentã, deoarece el
pune prima datã accent pe situaþia materialã,
care se ºtie prea bine cã n-a constituit moti-
vul principal al crimei lui: “Închipuieºte-þi
Sonia, cã ai fi cunoscut înainte toate
intenþiile lui Lujin, cã ai fi ºtiut (absolut
sigur) cã, datoritã lui, Katerina Ivanova ºi
copiii se vor prãpãdi; ºi dumneata pe
deasupra (fiindcã dumneata te socoteºti
totdeauna ca neavând nici o importanþã, de
aceea am spus pe deasupra) […]. ªi aºa,
dacã toate acestea ar fi fost lãsate la alegerea
dumitale, adicã dumneata sã hotãrãºti: sã
trãiascã Lujin ºi sã comitã tot felul de
mârºãvii, iar Katerina Ivanova sã moarã,
ori sã moarã Lujin ºi sã scape Katerina
Ivanova cu ai ei? Ce-ai fi hotãrât?”3.

Sonia îi rãspunde pentru început cu o
altã întrebare, deoarece bãnuia deja cã îi va
spune ceva de genul acesta, dar ceea ce nu
pricepea ea era de ce o întreabã aºa ceva,
deoarece pentru ea soluþia ar fi simplã, ea
ar lãsa totul în voia lui Dumnezeu: “Pãi mie

nu-mi este dat sã cunosc voinþa Dom-
nului…[…]. Cum s-ar putea face ca viaþa
cuiva sã atârne de voinþa mea? ªi cine m-a
pus judecãtor peste viaþa ºi moartea oa-
menilor?”4.

La rugãmintea Soniei de a-i spune ce
are de spus fãrã a o mai chinui cu întrebãri
de genul acesta, el a recunoscut cã a înce-
put totul prin a cere iertare, de aceea a ºi
pomenit de Dumnezeu. Aºadar, mãrturisirea
lui vizeazã iertarea lui Dumnezeu, a unei
fapte care nu era în mãsura lui sã o comitã.
Dupã cum i-a spus Sonia, cã ea nu deþine
dreptul de a decide cine sã trãiascã ºi cine
sã moarã, acest lucru era valabil ºi pentru
el, iar el ºtia deja asta, de aceea are nevoie
de iertare, ºi tot acest lucru l-a împins ºi la
spovedanie.

Totuºi, pentru un moment, raþiunea lui
a pus stãpânire din nou pe el, astfel încât a
început sã o urascã pe Sonia, sentiment ce
ºi pe el l-a speriat: “ªi deodatã un sentiment
ciudat, neaºteptat, de urã faþã de Sonia i de
trezi în suflet. Speriat ºi mirat de acest lucru,
el îºi ridicã ochii ºi o privi adânc, dar întâlni
privirea ei îngrijoratã, plinã de durere ºi
iubire, ºi ura lui pieri ca o nãlucã. Era alt-
ceva, luase un sentiment drept altul. Asta
însemna cã sosise clipa grea.”5. Din senti-
mentele lui controversate se poate observa
bãtãlia care are loc în sufletul lui între bine
ºi rãu, sau între raþiune ºi conºtiinþã.

Odatã cu clipa dezvãluirii, pe Raskol-
nikov l-au încercat diferite sentimente care
se aflã la poli opuºi unul de altul, de aceea a
simþit el ºi urã faþã de Sonia, dar ºi o liniºte
sufleteascã în momentul în care a descoperit
iubirea din ochii ei. Mai apoi ºi-a simþit
bãtãile inimii, când mai puternice, când
simþea cã inima i s-a oprit de tot, încât la
un moment dat el s-a simþit atât de slãbit,
încât nu mai avea puterea necesarã sã facã
mãrturia.

Dar momentul potrivit a sosit: “Dacã
ºtiu… înseamnã cã sunt bun prieten cu el,
urmã Raskolnikov cu privirile pironite
asupra ei, nemaiputând sã-ºi ia ochii de la
ea, el… n-a vrut… s-o ucidã pe Lizaveta…
a ucis-o întâmplãtor… El voia s-o ucidã pe
bãtrâna… când era singurã… ºi s-a dus la
ea… Dar atunci a intrat Lizaveta… ªi el
era acolo… ºi… a ucis-o”6. În acel moment
a vãzut pe chipul Soniei groaza pe care a
vãzut-o pe faþa Lizavetei în momentul în
care a ucis-o.

Aºadar, conºtiinþa îl mustrã datoritã
faptului cã a ucis-o pe Lizaveta, fiinþã nevi-

novatã, asemãnãtoare Soniei. Pãrerea lui de
rãu nu era pentru crima în sine, în care sã
fie cuprinsã ºi moartea bãtrânei cãmãtãrese,
ci datoritã Lizavetei, datoritã faptului cã
aceasta nu era o fiinþã care dãuneazã ome-
nirii, era o nevinovatã. Într-un fel, o parte a
teoriei lui existã în continuare în sufletul
sãu, el totuºi crede cã un om care face rãu
celorlalþi oameni, meritã sã moarã.

Odatã ce spovedania a fost înfãptuitã,
naratorul mãrturiseºte cã el se simte “mar-
tirizat”7. Povara sufletului sãu a fost ridicatã,
dar Sonia îi dã, ca un adevãrat preot,
canonul, pedeapsa pe care trebuie sã o
îndeplineascã pentru ca sufletul sãu sã fie
iertat, eliberat, spunându-i cu toatã sinceri-
tatea ei cã îl va urma ºi la ocnã. Acest lucru
l-a luat prin surprindere pe Raskolnikov,
deoarece el avea nevoie de spovedania în
sine pentru ca sã-ºi uºureze sufletul, în faþa
lui Dumnezeu ºi în faþa conºtiinþei lui, el nu
s-a gândit cã trebuie sã plãteascã ºi în faþa
omenirii.

În acel moment, iar l-a cuprins acel
sentiment de urã faþã de Sonia, care l-a
încercat ºi mai devreme. Aparent când
apare în vizor umanitatea în general, acesta
simte o mare repulsie faþã de ea, dar,
totodatã, el este ºi omul care nu se poate
lipsi de ea.

Faptul în sine a fost efectuat, dar oare
în ce mãsurã ºi-a atins el scopul? Dorinþa
spovedaniei a existat cu un motiv, pentru
a-ºi uºura sufletul. Pentru a obþine iertarea,
spovedania trebuie sã fie fãcutã cu voia lui,
lucru pe care l-a înfãptuit, dar oare a obþinut
el iertarea ºi mântuirea sufletului? El nu a
regretat crima împotriva bãtrânei, consi-
derând-o un rãu pentru societate ºi conform
gândirii lui aceasta mai degrabã trebuie
omorâtã decât lãsatã sã facã rãu în conti-
nuare. Dar singura crimã pe care o regretã
este cea a Lizavetei, datoritã inocenþei sufle-
tului ei.

El a fãcut mãrturisirea, ºi a simþit cã ºi-
a descãrcat povara din sufletul lui, dar
încercarea lui de a fi iertat de cãtre Dum-
nezeu este foarte vagã, doar la începutul
discuþiei cu Sonia, la începutul spovedaniei
lui, mai apoi nu mai aminteºte de iertarea
sufletului, dar, totuºi, prin iertarea Soniei,
se poate accepta versiunea cã a primit
iertarea divinã.

ROXANA VAC
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ªi în cazul lui Stavroghin, spovedania
este modalitatea de a-ºi uºura sufletul de
sub povara crimelor, dar este înfãptuitã într-
un mod total diferit de cea a lui Raskolnikov.

În primul rând, diferenþa constã chiar
în structura romanului, care evidenþiazã
mãrturisirea, printr-un ultim capitol intitulat
La Tihon, dar cu menþiunea Spovedania lui
Stavroghin, fapt care anticipeazã eveni-
mentele care vor fi avute în vedere. Acest
capitol nu a fost publicat de la început în
roman, fiind interzis, el a apãrând doar dupã
anul 1923. Însã la noi, a apãrut pentru prima
datã acest capitol ºi numai mai apoi a fost
tradus restul textului.

La fel ca ºi Raskolnikov, nici Stavroghin
nu a avut mare liniºte sufleteascã în mo-
mentele premergãtoare spovedaniei, astfel
încât “nu dormi în noaptea aceea. Pânã la
ziuã el ºezu pe divanul sãu, […]. Lampa lui
arse toatã noaptea. Spre orele ºapte dimi-
neaþa adormi”8, numai dupã ce reflectase
îndelung la ceea ce avea sã facã a doua zi.

Având o fire mai introvertitã, o datã ce
decizia a fost luatã, acesta, fãrã a mai spune
ceva, s-a îndreptat direct spre mãnãstirea
Fecioarei de la Spasso-Evfimi pentru a-l
întâlni pe episcopul Tihon. Spre deosebire
de Raskolnikov, acesta a dorit sã-ºi spove-
deascã pãcatele în faþa unui reprezentant al
bisericii, aºadar, el cautã mai mult decât
Rascolnikov izbãvirea dumnezeiascã.

Întrebarea care se ridicã acum este de
ce Stavroghin a dorit sã meargã neaparat la
pãrintele Tihon ºi nu a mers la un oricare
alt preot? Rãspunsurile pot fi multiple: în
primã instanþã poate avea importanþã faptul
cã i-a fost recomandat de ªatov, mai apoi
este relevant faptul cã acesta înainte de a
se hotãrî sã meargã s-a informat cât a putut
de bine în ceea ce-l priveºte pe preot:
“Nikolai Vsevolodovici aflase cã locuia la
mãnãstire de ºase ani ºi cã era deseori vizi-
tat (de oameni din popor, dar ºi de oameni
de cel mai înalt rang), cã avea admiratori
înfocaþi, chiar la Petersburg […]. Dar el îl
mai auzise ºi pe unul din cei mai vârstnici
ºi importanþi membri ai clubului nostru, un
om foarte cuvios, declarând cã <<Tihon
ãsta e aproape nebun>>”9.

Existã posibilitatea ca Stavroghin sã-l fi
ales pe episcopul Tihon ca persoanã confi-
dentã ºi datoritã laturii lui mai lumeºti decât
a celorlalþi preoþi, fiind ºi el prin faptele sale
o persoanã uºor rãzvrãtitã în sensul cã
acesta proceda dupã cum credea el de
cuviinþã, nu neaparat numai dupã dogmele
bisericeºti: astfel în camera lui “se aflau
câteva gravuri <<lumeºti>>, mitologice, iar
într-un colþ, umplându-l tot, erau icoane
acoperite cu aur ºi argint ºi din care una,
foarte veche, conþinea relicve. Se pare cã
ºi biblioteca era alcãtuitã prea eclectic:
alãturi de operele pãrinþilor bisericii, erau
piese de teatru <<ºi poate chiar mai
rãu>>”10. Din aceastã descriere a chiliei lui
Tihon, imagine vãzutã prin ochii lui Stavro-
ghin se poate contura ideea cã partea mai
lumeascã a episcopului, i-a dat lui Nikolai
încrederea necesarã în el pentru a se putea
confesa. Stavroghin însuºi fiind un neadap-
tat, aceastã imagine despre Tihon, l-a
determinat la o micã asemãnare între ei doi.

Apoi Stavroghin are impresia, la primul
contact vizual cu pãrintele, cã acesta ºtie
pentru ce a venit, chiar dacã nici un om nu
avea cum sã cunoascã aceastã tainã a lui.
Aceeaºi impresie a stãruit pentru un scurt
moment ºi în cazul lui Raskolnikov, ºi
anume cã Sonia ghicise înainte de a-i spune
pãcatul care îl mãcina.

Momentele de nehotãrâre sunt marcate
la Nikolai de starea de nervozitate pe care o
manifestã în discuþia lui de la început cu

Tihon, când orice lucru îl împingea spre a
pleca de acolo, dar se rãzgândea repede,
ca ºi cum în interiorul lui se dãdea marea
bãtãlie între demonic ºi divin, divinul îl
þintuia pe loc, pentru a duce la bun sfârºit
spovedania pentru care venise, pentru a-ºi
uºura sufletul, iar demonul din el dorea sã-
l determine sã plece, pentru a-l putea
controla în continuare.

În momentul în care Nikolai a aflat cã
mama lui îl viziteazã pe Tihon o data pe
lunã, prima întrebare pe care acesta i-a pus-
o episcopului este dacã-l considerã nebun,
ºtiind cã de multe ori mama sa a pus acce-
sele demonice din el pe seama nebuniei.
Totodatã, el era conºtient de faptul cã orice
om simplu, cãruia îi lipseºte complexitatea
sufletului pe care o are el, nu e capabil sã-
l înþeleagã.

La fel ca ºi Raskolnikov, ºi Stavroghin
are nenumãrate momente în care raþiunea
vrea sã-l facã sã dea inapoi de la confesiune,
iar acesta începe sã schimbe subiectul, devi-
ind spre numeroase alte lucruri care, de fapt,
îl preocupã pe Tihon, preocupãri care lui
Stavroghin i se par chiar ciudate pentru un
preot, cum ar fi istoria detaliatã a ultimului
rãzboi.

Spovedania începe dintr-o datã, fãrã nici
un ocoliº, astfel încât Stavroghin îi mãrturi-
seºte: “cã uneori vedea sau simþea lângã el
un fel de fiinþã rea, batjocoritoare ºi <<rezo-
nabilã>>, care i se înfãþiºa sub diferite
aspecte, cu caractere diferite; <<dar e
mereu aceeaºi ºi eu turbez mereu>>”11. Însã
ceea ce este chiar ciudat, având în vedere
caracterul sãu, acesta a început sã vorbeas-
cã nefiresc de sincer faþã de Tihon, o
sinceritate care, având în vedere mãrturi-
sirea, este chiar foarte bine venitã pentru
sufletul sãu.

Însã imediat dupã aceastã mãrturisire,
parcã Stavroghin îl pune la încercare pe
Tihon, mãrturisindu-i cã: “Astea toate sunt
prostii, spuse el necãjit, revenindu-ºi. O sã
mã duc sã vãd un doctor.”12. La aceste
afirmaþii, Tihon ºtie ce este în sufletul lui
Nikolai, de aceea el nu urmãreºte sã-l inducã
în eroare, ºtiind cã, la oricare încercare de
genul acesta, Stavroghin îºi va da seama ºi
atunci chiar nu-ºi va mai dezvãlui sufletul
în faþa lui. În aceastã conversaþie, chiar
dacã la început ea pare a fi condusã de
Nikolai, adevãratul maestru de ceremonii,
sau psihologul care ºtie unde vrea sã ajungã
ºi prin ce cãi sã obþinã ceea ce doreºte este
Tihon.

Pentru a afla tot, Tihon conduce cu înþe-
lepciune conversaþia, astfel încât el aflã din
ce în ce mai mult, deoarece Nikolai îi vor-
beºte în continuare despre vedeniile lui:
“uneori vãd ºi nu sunt sigur cã vãd, cu toate
cã ºtiu cã este adevãrul: sunt eu sau este
el…Prostii! Dar vã este oare imposibil sã
admiteþi cã ar fi dracul? Adãugã el râzând
ºi cãpãtând prea brusc un ton zeflemitor. E
mai potrivit cu profesiunea dumnea-
voastrã?”13.

În continuare, subiectul de discuþie care
îl intereseazã pe Stavroghin este cel legat
de Dumnezeu ºi de diavol, de aceea vrea sã
vadã cât de mare este credinþa lui Tihon în
Dumnezeu, iar când acesta mãrturiseºte cã
ºi la el credinþa nu este perfectã, Stavroghin
simte o oarecare mulþumire de sine sã vadã
cã ºi omul lui Dumnezeu pe pãmânt se
îndoieºte sau mai bine zis se aseamãnã cu
el din acest punct de vedere. Numai cã
Stavroghin nu realizeazã cã Tihon îi mãrturi-
seºte anumite lucruri, deoarece a descoperit
care este adevãrata fire a eroului ºi, ca un
psiholog bun ce este, el ºtie cã aceasta este
cea mai bunã modalitate de a-l face sã-ºi
mãrturiseascã pãcatele.

Pe parcursul discuþiei se întrevãd din
dialogurile celor doi numeroase elemente ale
gândirii lui Dostoievski care iau fiinþã prin
opera lui artistic; astfel, Tihon îi mãrturi-
seºte lui Stavroghin cã “ateismul complet
este mai respectabil decât indiferenþa oame-
nilor de lume […]. Ateul desãvârºit ocupã
penultima treaptã care precede credinþei
desãvârºite (cã va face sau nu acest ultim
pas, asta este o altã chestiune); dar indife-
rentul, dimpotrivã, nu are nici o credinþã,
ci numai o teamã rea din când în când, ºi
dacã este un om sensibil”14. Aceasta este
opinia lui Dostoievski, care considerã a fi
cel mai mare pãcat indiferenþa faþã de
oameni.

Urmãtoarea mãrturisire, prin care Sta-
vroghin îi spune lui Tihon cã îl iubeºte mult,
îl bulverseazã puþin pe protagonist, deoarece
ºi pe el l-a mirat acest lucru, dar l-a ºi iritat.
Acesta a fost un moment în care lumina
din sufletul sãu a ieºit pentru o prea scurtã
perioadã la suprafaþã.

Stavroghin, într-un moment de reafir-
mare a libertãþii lui depline, îi spune episco-
pului cã lui nu-i “plac psihologii ºi spionii,
cel puþin aceia care vor sã se bage în sufletul
meu. Nu chem pe nimeni, n-am nevoie de
nimeni [...]. Ridicã glasul ºi-ºi îndreptã
capul într-o miºcare de sfidare: Sunteþi
sigur cã am venit sã vã mãrturisesc un se-
cret teribil ºi îl aºteptaþi cu toatã curiozitatea
pioasã de care sunteþi în stare. Ei bine, aflaþi
cã nu vã voi revela nimic, nici un secret,
pentru cã nu am nevoie de dumneavoas-
trã...”15. Dar la scurt timp dupã aceastã
afirmaþie, Stavroghin îi înmâneazã lui Tihon
un alt fel de spovedanie, o mãrturisire a
pãcatelor lui în scris, pe care acesta declarã
cã vrea sã o publice.

Aceastã mãrturisire cuprinde toate aven-
turile sale, necunoscute pânã acum de
cititor, de care acesta are parte în afara
guberniei în care stã mama lui, sau mai bine
spus în strãinãtate. Mãrturisirea cea mai
ºocantã, care îºi pune amprenta puternic
în conºtiinþa lui Tihon, este cea legatã de
Matrioºa, prin care iese din nou din textul
romanului ideea lui Dostoievski în legãturã
cu copii sãrmani, care sunt supuºi la
diferite batjocuri ale conºtiinþei umane, dar
în momentul în care Tihon îl întreabã ce s-
a întâmplat, deoarece aceastã foaie a mãr-
turiei nu i-a fost datã spre citire, Stavroghin
îi spune cã “nu s-a petrecut nimic. Absolut
nimic”16. Dat fiind faptul cã, pânã în acel
moment, Nikolai a fost foarte sincer, deºi
se subînþelege substratul faptei sale, a
violului, cititorului nu îi este oferitã o certi-
tudine a faptului în sine, deoarece textul
scris al momentului respectiv nu mai ajunge
sã-i fie dat lui Tihon spre citire.

O afirmaþie nihilistã este spusã chiar de
micuþa Matrioºa, în momentele sale de delir,
ºi anume “l-am omorât pe Dumnezeu”17.
Aceastã afirmaþie întãreºte credinþa cã
fetiþei i s-a întâmplat ceva atât de grav încât
a marcat-o pe viaþã, negând existenþa lui
Dumnezeu. La o copilã atât de tânãrã,
aceastã afirmaþie este un lucru foarte neo-
biºnuit.

Spre sfârºitul mãrturisirilor sale, el
scoate la ivealã o caracteristicã a sufletului
sãu, care pânã atunci a fost numai bãnuitã:
“Eram perfect conºtient cã sunt un mizera-
bil, dar nu-mi era ruºine de asta ºi în general
sufeream puþin. În acel moment, în timp
ce beam ceai ºi vorbeam cu prietenii, mi-
am putut da seama foarte precis, pentru
prima datã în viaþa mea, cã eu nu înþelegeam
ºi nu simþeam Binele ºi Rãul; cã nu numai
cã pierdusem acest sentiment, dar cã Binele
ºi Rãul, în sine nu existau (asta îmi con-
venea) ºi cã nu erau decât prejudecãþi”18.

Aceste mãrturisiri, pe de o parte îl scuzã
pe Nikolai de relele sãvârºite, deoarece
nefãcând diferenþa dintre bine ºi rãu, el nu
este întru totul responsabil de faptele sale,
însã faptul cã este conºtient de acest lucru,
îl acuzã, mai mult decât îl scuzã.

Pentru Stavroghin, aceastã spovedanie
are un rol benefic, la fel ca ºi în cazul lui
Raskolnikov, deoarece îl determinã sã se
gândeascã la anumite lucruri cum ar fi
mântuirea sufletului sãu. Acest lucru vrea
Stavroghin sã-l dobândeascã, prin mãrtu-
risirea lui, dar nu reuºeºte nici el, deoarece,
chiar dacã faptul îl sãvrºeºte de bunã voie,
el nu regretã cu sufletul pãcatele comise,
drept urmare ºi afirmaþia lui Tihon:

“Intenþia este foarte nobilã ºi ar fi
imposibil de exprimat mai bine o idee
autentic creºtinã. Pocãinþa nu poate merge
mai departe: ar fi o faptã admirabilã aceea
de a se pedepsi singur aºa cum proiectaþi,
numai dacã... [...]. –Dacã ar fi într-adevãr
o pocãinþã, dacã ar fi realmente o idee
creºtinã.”19.

Faptul cã Stavroghin se sinucide, în final,
dovedeºte cã el nu poate dobândi iertarea
pãcatului, deoarece, dupã mãrturisirea cri-
melor, nu doar cã n-a mai avut de gând sã
facã altele, ci a comis pãcatul suprem de a-
ºi lua propria viaþã.

Dar care este lucrul care-l duce pe Sta-
vroghin la pierzanie? Motivele sunt chiar
numeroase, printre ele ar fi faptul cã, dupã
sãvârºirea crimelor, acesta simte o anumitã
satisfacþie în înfãptuirea unui asemenea
pãcat; deasemenea, el doreºte permanent
sã se adânceascã în rãu, de aceea el cautã
totodatã ºi pedepsele pe care el le considerã
bine meritate; ºi mândria de a se crede
superior celorlalþi îi aduce pierzania, mândrie
care se manifestã prin orgoliul ºi egoismul
lui fãrã limite.

Scriitorul rus valorificã în romanele sale
ideea cã mântuirea reprezintã o posibilitate
pentru fiecare om, indiferent de gravitatea
pãcatului, de aceea Raskolnikov ºi Stavro-
ghin îºi mãrturisesc fapta ºi aºteaptã pe
urmã iertarea pãcatului. Pentru Raskolnikov,
Sonia este întruchiparea idealã a iertãrii
creºtine, acordându-i lui Rodion posibili-
tatea de a-ºi ispãºi ºi accepta pedeapsa. La
fel, pentru Stavroghin, episcopul Tihon
reprezintã posibilitatea iertãrii faptelor sale,
prin spovedanie.

Dostoievski ºi-a creat în aºa fel perso-
najele, încât le dã ºansa eliberãrii prin
spovedanie de crimele comise, însã aceasta
nu înseamnã neaparat cã ele o ºi dobândesc.
Ei au iniþiativa de a-ºi mãrturisi pãcatele,
însã datoria nu o duc pânã la capãt, deoa-
rece aceºtia nu doresc în totalitate o iertare
divinã; Stavroghin, spre exemplu datoritã
orgoliului sãu nemãsurat, spune cã el
doreºte mai mult iertarea proprie, el doreºte
sã se poatã ierta el însuºi de pãcatele co-
mise, iar Raskolnikov vrea mai mult sã-ºi
uºureze sufletul prin mãrturisirea fãcutã
Soniei.

Zodii în cumpãnã, primãvara 201028
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Din cele mai vechi timpuri, oamenii au
observat capacitãþile terapeutice extraor-
dinare ale muzicii. Astfel, italienii vindecau
anumite stãri psihice negative, pe care le
considerau ca fiind cauzate de muºcãtura
unui pãianjen numit Tarantulã, printr-un
dans pe care îl acompaniau de o muzicã
foarte veselã: Tarantela. În þãrile arabe, unii
bolnavi, despre care se spunea cã ar fi
posedaþi de spirite rele, erau vindecaþi în
cadrul unor ritualuri în care muzica ocupa
un rol primordial. O muzicã freneticã ale
cãrei  ritmuri obsesedante îl ajutau pe
pacient sã intre în transã. Pentru fiecare
boalã în parte, vracii amerindieni aveau un
anumit ritual care se compunea, printre
altele, din multe cântece. Acestea, spuneau
vracii, sunt cântece sacre care le-au fost
transmise de Marele Spirit în cadrul unor
viziuni. În Gabon, unii vindecãtori folosesc
muzica pentru a comunica cu lumea supra-
naturalã ºi a alege, împreunã cu forþele
nevãzute, plantele necesare pentru realizarea
unor bãuturi terapeutice. Riturile, ceremo-
niile sacre sau profane, momentele curente
ale vieþii, toate conþin, într-o dozã mai mare
sau mai micã, muzicã. În orice colþ de lume
ne-am afla ºi în orice moment al istoriei,
vindecãtorii, ºamanii, vrãjitorii au utilizat ºi
utilizeazã muzica pentru a acompania
diferite ritualuri de vindecare.

În multe regiuni ale lumii, aceastã
utilizare a fost intuitivã. În altele, oamenii
au încercat însã sã analizeze ºi sã studieze
virtuþile curative ale muzicii. De exemplu,
în  Grecia anticã  existau deja teorii privind
corespondeþa dintre un mod muzical ºi o
anumitã stare. Astfel, modul dorian era
considerat auster, cel hypodorian - mândru
ºi vesel, ionianul - voluptos etc. Platon ºi
Aristotel considerau cã anumite melodii
suscitã sentimente cum ar fi curajul, dorinþa
de acþiune, sobrietatea, pe când altele induc
moliciune sau  plãcere. Pe baza acestor ob-
servaþii, cei doi filosofi au conchis cã existã
melodii care contribuie la dezinhibarea
persoanei, iar altele duc sufletul spre binele
lui ºi al societãþii.

Teorii privind influenþa muzicii au fost
dezvoltate ºi în India, în China sau în lumea
arabã.

Muzicoterapia a existat din cele mai
vechi timpuri nu doar ca practicã ci ºi ca
teorie. Ea a început sã se contureze mai
clar, ca disiciplinã ºi profesie, abia la începu-
tul anilor 1950. Premisele acestei transfor-
mãri nu trebuie cãutate doar în avansarea
metodelor ºtiinþifice din domeniul medical
ci ºi în schimbãrile intervenite la nivelul
modului de viaþã european. Astfel, tot mai
mulþi oameni s-au mutat din zona ruralã în
cea urbanã. Locul vraciului din sat a fost
luat tot mai mult de medic ºi de psiholog.
Aceºtia au lãsat însã neacoperitã o anumitã
parte  a tratamentului. De unde nevoia de
art terapeuþi. Tehnicile lor sunt complemen-
tare intervenþiei unui psiholog sau unui
medic. Un vraci era ºi medic ºi farmacist
ºi psiholog ºi art terapeut. Acum pentru
fiecare dintre aceste domenii existã un
specialist.

Prin ce mecanisme ne ajutã muzica ?
Rãspunsul la aceastã întrebare este unul

cât se poate de simplu ºi are la bazã anumite
particularitãþi ale muzicii.

Muzica atinge direct emoþia. Ea uti-
lizeazã alte conexiuni, alte «drumuri»  pentru
a strãbate memoria decât cele utilizate în
mod obiºnuit.  În acest fel,  poate ajunge la
imagini ºi amintiri care au fost multã vreme
într-un con de umbrã. Poate rupe lanþul de
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conexiuni obiºnuit, instalând alte legãturi
între idei.

Muzica are capacitatea de a ne face sã
simþim ºi sã resimþim o amitire, o stare de
spirit, un moment de tristeþe sau unul de
bucurie. Ea poate facilita descãrcarea unor
emoþii puternice, golirea unor evenimente
de încãrcãtura emoþionalã negativã care le
este asociatã. De exemplu, o anumitã melo-
die pe care aþi ascultat-o împreunã cu o
persoanã dragã de care apoi v-aþi despãrþit.
Dupã mulþi ani, când reascultaþi aceeaºi
melodie, retrãiþi momentele din trecut. Dacã
ceea ce vã evocã este trist, într-o primã
fazã, veþi plânge. Dar dacã veþi asculta de
foarte multe ori accea melodie, veþi observa
cã pe mãsurã ce o ascultaþi,  durerea,
tristeþea diminueazã. E ca ºi cum aþi fi avut
un sac de pietre. De fiecare datã când
ascultaþi melodia respectivã aruncaþi una din
pietrele din sac. La un moment dat sacul
va deveni gol.

Muzica poate crea o stare de spirit, o
emoþie. Când emotivitatea este stimulatã,
de la un anumit nivel de intensitate, gândirea
urmeazã oarecum emoþiile. Atunci când
emoþiile sunt negative, gândurile sunt ºi ele
negre. Când emoþiile sunt pozitive, gândurile
sunt pozitive, omul este mai bun, mai cald,
mai tolerant. Acþionând asupra emoþiilor,
muzica acþioneazã ºi asupra gândirii ºi astfel
poate induce gânduri pozitive, optimiste.

Muzica poate produce o schimbare în
starea de spirit existentã. Poate fi un vehicul
între douã emoþii diferite. Un ascensor care
ne duce de la tristeþe spre bucurie, de la
agitaþie spre liniºte.

În plan fiziologic, muzica poate facilita
restabilirea unor ritmuri fundamentale ale
organismului, cum ar fi ritmul cardiac sau
cel respirator.

În urmã cu câteva sute de ani, Christian
Huggens a fost primul care a remarcat cã
dacã douã orologii sunt aºezate unul lângã
celãlalt, dupã un anumit timp,  pendulele
acestora se miºcã la fel. Mai târziu s-a
descoperit cã acelaºi fenomen se poate
întâmpla ºi la nivel celular. Toate orga-
nismele vii au capacitatea de a vibra ºi de a
crea unde care se propagã în jur. Aºezate
în apropiere, douã corpuri vibratoare cu un
ritm diferit, vor avea tendinþa sã-ºi modifice
miºcarea astfel încât sã vibreze exact la fel.
Acest fenomen se întâmplã ºi între om ºi
boxele care difuzeazã muzica. Dacã ritmul
de la care se pleacã este unul apropiat, iar
apoi ritmul muzicii  coboarã treptat pânã la

unul foarte lent, respiraþia va deveni ºi ea
lentã, iar ritmul cardiac va deveni calm,
liniºtit.

Muzica este o hranã spiritualã.
Experienþele efectuate de medicii Anne
Blood ºi Robert Zatorre au pus în evidenþã
faptul cã anumite bucãþi muzicale declan-
ºeazã reacþii cerebrale care ne fac sã ne
simþim fericiþi. Nu o datã am simþit cã ne
lipseºte ceva ºi nu o datã  ne-am refugiat
într-o camerã pentru a asculta, singuri ºi
în liniºte, un cântec. Muzica ne poate ajuta
sã ne satisfacem în parte nevoia de afec-
þiune, nevoia de evadare, nevoia de schim-
bare, nevoia de regularitate ºi rutinã. Muzica
ne poate încãrca energetic, ne poate hrãni
spiritual.

Muzica poate crea un cadru special,
departe de orice ameninþare, propice pentru
plãcere ºi joc. Muzica poate creea un spaþiu
tranziþional în sensul winnicottian al
termenului. Un spaþiu care nu este nici aici
ºi nici în altã parte dar care, în acelaºi timp
este ºi aici ºi in altã parte. Aºa cum arãta ºi
Edith Lecourt: «Împotriva haosului, muzica
permite crearea unui spaþiu sonor protejat,
limitat, controlabil, prezentând o rever-
sibilitate temporalã  ºi o posibilã lipsã de
gravitaþie, un spaþiu de joc codificat». Atunci
când ne aflãm într-un loc neospitalier, rece,
simplul fapt cã închidem ochii ºi ascultãm
o muzicã care conþine sunete asemãnãtoare
valurilor mãrii ne poate ajuta «sã plecãm»
mental la mare. Sã ne plimbãm pe o plajã ºi
sã ne bucurãm de soare ºi valuri.

Muzica este un fapt social total, în
sensul antropologic al termenului. Anumite
melodii ne pot învãlui într-o baie care este
deopotrivã sonorã, culturalã ºi non verbalã.
Aceastã baie, aºa cum aratã ºi Edith
Lecourt, «posedã douã faþete, una muzicalã,
mai apropiatã de subiectiv ºi alta verbalã,
dispusã spre suprafaþa externã care asigurã
contactul cu societatea. O faþetã de rezo-
nanþã ºi alta de sens ºi eficacitate ». Fiecare
melodie regrupeazã trãsãturile definitorii ale
grupului social care a creat-o. Instrumen-
tele, modul de utilizare a vocii, ritmul,
timbrul, linia melodicã, toate sunt oarecum
influenþate de structura societãþii în care au
apãrut, de mentalitatea, modul de viaþã,
emoþiile, gustul artistic, idealurile celor care
le-au imaginat ºi transmis.

Un exemplu în acest sens este muzica
locuitorilor unei zone situatã între Marea
Caspicã ºi  deºertul Taklamakan. Potrivit
muzicologului Jean During, acest teritoriu

este împãrþit între douã “lumi muzicale”:
cea a nomazilor ºi cea a sedentarilor. Douã
lumi care sunt diametral opuse atât ca stil
de viaþã cât ºi ca mod de a se raporta la
naturã ºi la lumea nevãzutã. Aceste diferenþe
s-au prelungit ºi s-au cristalizat ºi în mu-
zicã.

 Astfel nomazii nu utilizeazã tamburul
decât în cadrul ritualurilor ºama-
nice. “Baterea unui ritm serveºte deseori
pentru a dansa, dar nomazii turci nu
danseazã aproape niciodatã, excepþie fãcând
ritualurile ºamanice ºi sufi. În schimb, toþi
sedentarii danseazã. Dansul este uneori o
modalitate simbolicã de a marca un teri-
toriu”, explicã During.

Nomazii cântã din fundul gâtului cu o
voce strangulatã, care pare lipsitã de foþã.
O voce joasã, care, în opinia lui During,
sugereazã un raport magic cu pãmântul, cu
lumea din adâncuri, cu forþele telurice ºi
cu strãmoºii. Barzii nomazilor cântã solo ºi
preferã instrumentele care permit pro-
ducerea unor intonaþii nesigure, ca ºi cum,
spune During, «degetul ar derapa pe coardã
refuzând sã se fixeze ». Nomazii prelungesc
în acest fel setea lor de libertate în muzicã.

O libertate pe care sedentarii, care cântã
în grup, nu ºi-o pot permite, cãci a cânta
în grup presupune a utiliza coduri fixe pe
care sã le cunoascã toþi membrii grupului.
Elocvent în acest sens este faptul cã unul
dintre stilurile foarte apreciate de sedentari
este jura ôvôzi, care constã într-un duet în
care cei doi soliºti trebuie sã-ºi unifice
perfect vocile astfel încât spectatorii sã
audã un singur suflu.

Muzica sedentarilor este una profund
influenþatã de cea arabo-musulmanã. În
opinia lui During,  una dintre urmele  acestei
influenþe este importanþa care o are în
muzica sedentarilor ritmul talquin, un ritm
care este derivat din tehnicile respiratorii
pe care adepþii sufi le aplicã pentru a activa
energiile subtile ºi a-ºi modifica starea de
conºtienþã.

Intrând în contact cu muzica anumitor
grupuri etnice intrãm practic în contact cu
valorile lor, cu modul lor de viaþã, cu modul
lor de a concepe lumea. Din acest motiv,
muzica poate fi o punte de legãturã între
noi ºi strãmoºii noºtri, dar ºi între noi ºi
oameni situaþi la celãlalt capãt al lumii.

Muzica este un limbaj uman universal.
Este un mod de comunicare mult mai arhaic
decât cuvântul. Este un limbaj al emoþiilor
care ne acompaniazã întreaga viaþã. Muzica
este o modalitate de a comunica,  de a spune
ceva fãrã cuvinte, de a partaja lacrimi de
tristeþe sau de bucurie. Avem nevoie de
aceastã modalitate non–verbalã de expri-
mare. Aºa cum, atunci când ne este sete
bem apã, la fel, când suntem veseli sau triºti
avem nevoie sã fredonãm un cântec sau sã
ascultãm o melodie. ªi atunci vom alege
una care «plânge» cu noi sau una care
«saltã» în ritmul inimii noastre. E practic o
întâlnire, dincolo de cuvinte, între emoþiile
noastre ºi emoþiile celor care au compus ºi
interpretat melodia. Un dialog în care noi
am intrat pentru cã aveam nevoie «sã
auzim» acel discurs muzical. Iar com-
pozitorul pentru cã avea nevoie sã spunã
cuiva jalea sau bucuria lui. Acest dialog ne
permite sã descãtuºãm emoþiile, sã le
savurãm, dar ºi sã ne dezbãrãm de ele atunci
când sunt prea intense sau prea dureroase.
Ascultând o muzicã, nu mai suntem singuri.
Existã cel puþin o persoanã care ne-a
împãrtãºit la un moment dat starea de spirit:
compozitorul.
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“Aici am ajuns în urmã cu 20 de ani
împreuna cu familia mea ºi aici am rãmas”,
descrie vocalista ºi interpreta de muzicã
Jazz, Claudia Cervenca, simplul motiv pen-
tru care a ales sã trãiascã la Viena ºi nu
altundeva. Þãrii de baºtinã, se pare cã i-a
întors spatele pentru totdeauna, dupã spu-
sele dânsei, amintirile ce la mai pãstreazã
fiind doar cele din copilãrie. Aceste “do-
ruri”, cum Cervenca le numeºte, încearcã
sã le prelucreze ºi în creaþiile ei muzicale,
fiind probabil ºi o formã de a se confrunta
cu propriu-i trecut.

În afarã de aceasta, o inspiraþie pare a fi
ºi caracterul multicultural ºi diversitatea vie-
nezã, “aceastã diversitate se regãseºte ºi
în ultimul meu proiect Troica, la care de
fapt am plecat de la tradiþia româneascã,
dar n-am putut sã rãmân numai la aceste
rãdãcini”, spune Cervenca mai departe.

În copilãrie, la liceul de muzicã unde
Cervenca studiase muzica clasicã, ar fi în-
chis tot timpul radioul când auzea muzicã
popularã – mãrturiseºte, cu zâmbetul pe
buze, la un moment dat, “dupã mulþi ani,
ajungând aici la Viena, l-am descoperit pe
acest Grigore Leºe care m-a fascinat, la
fel ºi muzica lui Nicolas Simion, care ia
elemente folcloristice ºi le prelucreazã în
forma lui Jazzistã. Aceasta a fãcut cumva
sã mã deschid ºi sã simt ceea ce am refuzat
sã simt în copilãrie”.

Despre caracterul românului, care dupã
pãrerea ei s-a transformat mult în aceºti
ani de dupã dictaturã, Cervenca spune cã-
i este greu sã mai gãseascã în þara-i de pro-
venienþã lucruri cu care ea se poate iden-
tifica. “Acest materialism accentuat care
s-a dezvoltat în România în aceºti ani, în
urma faptului cã în timpul dictaturii ne-
am luptat sã avem cât de cât ceva pe masã,
a devenit acum o prioritate, asta este ceea
ce eu întâlnesc în România la prima ve-
dere”. Este adevãrat cã existã ºi destui
intelectuali care reprezintã România aºa
cum ºi-o doreºte ºi ea, recunoaºte Cer-
venca mai departe, dar ceea ce se vede din
afarã este altceva. Înca ceva cu care Cer-
venca nu se poate împãca, ca ºi mulþi alþi
muzicieni de fapt, este cã “Românii din
þarã” sunt interesaþi mai mult de muzica
comercialã care este de cele mai multe ori
ºi foarte superficialã, ºi cã prea puþini dintre
aceºtia sunt deschiºi pentru artiºtii români
din afarã, deci cei plecaþi ºi stabiliþi în strã-
inãtãþi.

Aºa se face cã pentru realizarea ultimului
ei proiect muzical – “Troica”, Cervenca a
trebuit sã cearã sprijin Ministerului Afa-
cerilor Externe Austriece - departamentul
pentru culturã, aceºtia neavând vreo pro-
blemã cu faptul cã Claudia Cervenca este
româncã ºi nu cetãþean austriac. Nu de
mirare, dacã te gândeºti cã la Institutul
Cultural Român de la Viena, ca ºi român,
n-ai prea mari ºanse sã fii sprijinit, aceºtia
investind banii ce li se pun la dispoziþie la
rândul lor în artiºtii strãini; poate cã aceasta
este politica de care ºi Cervenca se plânge.

“Deci, dupã ce am câºtigat premiul
Austrian World Music Award 2007, am fost
întrebatã dacã nu doresc sã fac un album
pe care sã-l prezint la un alt festival care
urma sã aibã loc la Viena anul urmãtor,
fiind vorba despre festivalul Glatt und
Verkehrt. Neavând neapãrat mijloacele
necesare ca sã realizez singurã un astfel de
album, am cerut astfel prima datã sprijinul
Institutului Cultural Român din Viena,
dar…” Am încheiat citatul!

Sã revenim însã la proiectul “Troica”,
care briliazã atât prin interpretare vocalã,
cât ºi prin alternativa compoziþiilor sale. Ca
ºi referinþã muzicalã, proiectul “Troica”
implicã ºi elemente din limbajul ºi poezia
aromânã. Cervenca, fiind încã din copilãrie
fascinatã de muzicalitatea limbii aromâne,
care dupã spusele ei: “…mi se pãrea ba c-
o înþeleg, ba cã n-o înþeleg”. În urmã cu
câþiva ani ea a redescoperit aceastã limbã,
prin persoana doamnei prof. dr. Matilda
Caragiu Marioþeanu, care a încercat sã
documenteze aceast limbaj arhaic, fãcând
ºi diferite publicaþii de poezie aromânã.
“Din pãcate, dânsa a decedat în primãvara
lui 2009, iar noi n-am mai apucat sã ne
întâlnim, eu aº fi dorit sã folosesc vocea ºi
textele ei alãturi de muzica mea”, spune
Claudia Cervenca.

Un alt proiect muzical al Claudiei Cer-
venca, în care poezia joacã un rol important,
ºi anume cea a lui Mihai Eminescu, a fost
albumul intitulat “În vis”, realizat 2004.
“Eminescu m-a însoþit pe mine tot timpul,

 THEODOR DOMOCOS,

Claudia Cervenca este o vocalistã ºi
componistã româncã nãscutã la Braºov,
unde a absolvit liceul de muzicã. Mai târ-
ziu ºi-a continuat studiul de muzicã Jazz
la Viena. Stilurile muzicale cu care Cer-
venca se confruntã depãºesc formele con-
formiste, mergând de la Jazz la world
music ºi ajungând la muzicã experimen-
talã. Dintre cele mai importante proiecte
realizate amintim: That’s Jazz Quintet,
Balkanprojekt - alãturi de saxofonistul
Nicolas Simion, sau The Phonetics - din
cadrul Festivalului de Poezie ºi Muzicã
Contemporanã. Claudia Cervenca este
câºtigãtoarea premiului “Austrian World
Music Award 2007”. Primul ei CD, inti-
tulat “În vis”, a apãrut în 2004, urmat în
2008 de cel de-al doilea album, cu titlul
“Troica - dor”. Probe muzicale din compo-
ziþiile ºi interpretãrile Claudiei Cervenca
pot fi audiate la urmãtoarea adresã de
internet: http://www.myspace.com/clau-
diacervenca.

Text&Foto: THEODOR DOMOCOS © Viena 2010

Interesant pentru mine este cã dintre toþi
muzicienii ºi cântãreþii talentaþi cu care am
avut ocazia sã lucrez pânã-n prezent, fie c-
au ajuns între timp vedete sau nu, cei mai
puþin cunoscuþi dintre aceºtia au fost ºi cei
mai complicaþi. Aºa ºi Claudia Cervenca; ne-
a interzis sã publicãm interviul complet pe
care l-am realizat cu dânsa, pe motivul cã n-
o reprezintã aºa cum ea aºteaptã sã fie
reprezentatã. Sigur cã Cervenca a scãpat din
vedere cã nu suntem o agenþie publicitarã,
ci presã liberã. Totuºi, nu am dat publicitãþii
acel interviu, ci am realizat acest material, din
respect pentru muzica pe care o face ºi pe
care o recomandãm tuturor!

Notã

Claudia Cervenca,
printre stiluri muzicale

dar nu numai el, la fel ºi Ana Blandiana
sau George Bacovia”, spune Cervenca -
fiind însã convinsã cã românii poartã totuºi
poezia lui Eminescu în ei înºiºi, indiferent
unde s-ar afla. “Versurile lui Eminescu sunt
fãrã termen de expirare.

Poezia lui Eminescu este o bucatã de
adevãr care ne defineºte pe noi ca neam
românesc”.

În ambele albume pe care Cervenca le-
a realizat pânã-n prezent, se remarcã, pe
lângã sensibila interpretare muzicalã bazatã
pe diver-sitatea vocii ei, ºi un aspect liric.
Prin muzica ei, Cervenca exprimã emoþii
pe care încearcã sã le transmitã mai
departe. Acestea nu se lasã însã povestite
în cuvinte, “eu am de multe ori impresia
cã ceea ce vreau sã spun pot exprima mai
bine în aceastã formã non verbalã”. Cu
aceastã formã de exprimare, Cervenca se
gãseºte mai aproape de muzica contra-
basistei franceze, Joelle Leandre. De ase-
menea, pot fi simþite ºi influenþe ale artistei
americane Meredith Monk, de a cãrui stil
muzical ea recunoaºte c-a fost marcatã. Aºa
se face cã Cervenca a adoptat un deosebit
minimalism în muzica ei, rãmânând totuºi
foarte expresivã.

Chiar dacã Claudia Cervenca a pornit
de la Jazz, stilurile muzicale pe care ea le
adoptã diferã de la proiect la proiect, reuºind
însã sã le ºi combine, dând astfel o notã
personalã muzicii pe care o face. Cervenca
spune c-a fost întotdeauna interesatã sã
descopere diversitatea, încercând sã depã-
ºeascã limitele interpretãrii vocale, mergând
chiar pânã la abstract, într-acolo unde vocea
devine ea însuºi o formã instrumentalã. “La
acest punct mã gãsesc momentan”.

Claudia Cervenca,
printre stiluri muzicale

Nelu Oprean s-a nãscut în satul Ianoº-
da la 12 februarie 1958. Urmeazã ªcoala
generalã în satul  Ianoºda, apoi Liceul in-
dustrial de construcþii la Arad ºi Facultatea
de construcþii din Timiºoara. Este cãsãtorit
ºi are doi copii, Adriana ºi Alexandru. Între
anii 1982-1985 a lucrat la Schela de in-
stalaþii petroliere Suplacu de Barcãu, apoi
la Serviciul Mecanico-Energetic al SC
Plastor SA Oradea; urmeazã o perioadã
scurtã la SC Transilvania Import-Export
Oradea, ca gestionar la secþia serigrafie
ºi, în fine, din 2001 pânã în prezent, la
Electrocentrale Oradea ca operator
rondier.

Încã din clasele primare a îndrãgit
foarte mult cântecul popular, fiind înzestrat
cu talent ºi voce. În anul 1982 a participat
la o selecþie la Casa de Culturã a Sin-
dicatelor din Oradea pentru soliºti vocali.,
fiind selectat pentru concurs ºi declarat
admis la Ansamlul artistic “Nuntaºii
Bihorului”. În peioada studenþiei, a activat
la Ansamblul studenþesc “Doina Timi-
ºului”.

Un debut târziu: Nelu Oprean

Cunoscând-o pe doamna Maria Hai-
duc, ºi cântându-i un cântec din repertoriu,
marea interpretã a rãmas impresionatã de
vocea lui Nelu Oprean, pe care l-a invitat
sã participe la TVR Timiºoara la emisiunea
Debut 50 plus, pe care o câºtgã (martie
2009).

Ulterior, Maria Haiduc l-a chemat în
emisiunea dânsei “Criºule pe malul tãu”
de la TVT Beiuº

În anul 2004 a înregistrat 13 cântece
populare din Bihor, culese ºi prelucrate,
“Ianoºda, sufletul meu”, orchestrate de
Miticã Negrean.
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Cartea de faþã1 se vrea un strigãt de
dragoste ºi de preþuire pentru cântecul
popular românesc, cel din Bihor, în primul
rând. ªi, totodatã, un prilej de a elogia pe
slujitorii acestui cântec, interpreþii ºi
interpretele care-i dau viaþã, purtându-l în
lume cu devoþiune ºi har.

Ea s-a nãscut dintr-o mai veche intenþie
de a scrie despre Floricile Bihorului, even-
tual o monografie (Ioan Degãu), care, aso-
ciatã cu dorinþa realizãrii unui dicþionar al
interpreþilor de muzicã popularã (Miron
Blaga), s-a materializat, iatã, într-un “hi-
brid”, posibil de a se opri aici sau de a
continua cu un al doilea volum, care sã-i
cuprindã ºi pe cei rãmaºi în afara prezentelor
pagini. Oricum, Cântecul de dupã cântec
vine sã întregeascã antologia domnului Ioan
Degãu – Cântecele care au însoþit istoria,
fiinþa ºi conºtiinþa neamului (2001), adu-
când în prim plan parte din viaþa ºi acti-
vitatea unor interpreþi de excepþie ai
folclorului ºi muzicii populare din Þara
Bihariei, “salvând” de la o nedreaptã uitare
mesageri de valoare ai cântecului nostru
popular ºi propunându-i pe alþii la neuitarea
ºi gratitudinea noastrã.

Încã din 2005 am solicitat, prin presã,
colaborarea tuturor celor implicaþi în cultura
tradiþionalã, ambiþiile noastre fiind, atunci,
mai mari. N-am primit, însã, niciun semnal
din partea celor vizaþi. Anul trecut, am
reiterat invitaþia. Rezultatul se vede în aceste
pagini…

Nu vrem sã facem proces de intenþie
nimãnui, indiferent cã a refuzat oferta, cã
ne-a amânat la “calendele greceºti” sau, pur
ºi simplu, cã ne-a amãgit. Iubind cântecul
popular, noi îi iubim ºi pe interpreþii lui ºi,
indiferent de pãrerile lor unii despre alþii,
sau despre noi, noi îi preþuim pe toþi, în
primul rând pentru cã menþin vie “amprenta”
identitãþii naþionale, specificul spiritualitãþii
populare româneºti.

Din Þinutul de Sus, din patria Domnului
Eminescu, la ceas îngândurat de lume, a
venit în universul cântecului o Smãrãndiþã
frumoasã ºi deºteaptã foc, cu liliac
înflãcãrat în glas ºi cu miresme de tei înflorit
în aerul pe care-l respira. Elena Haºaº,
aceastã voce ºi astãzi rãzgâiatã de Cel
Ceresc, nãscutã pe maluri de Prut domol ºi
înºelãtor, la ªtefãneºti-Botoºani, în 24
februarie 1929, era unul dintre fructele
auguste ale acestor pãmânturi, care purta
în suflet har ºi chemare pentru a izvodi
bucurie ºi plãcere, entuziasm ºi speranþã.
Avea un repertoriu de privighetoare sãgetatã
de toate harurile divine ale graiurilor
româneºti (din Muntenia, Moldova, Ardeal,
Criºana etc), sensibilitate ºi armonizare
perfectã între melodie ºi text. Era ºcolitã,
ºlefuitã, dar, mai ales, avea plãcerea de a
cânta, ºi a trãi ceea ce cânta!

Întâmplãrile vieþii au purtat-o la Cluj,
unde a fãcut ªcoala Medie ºi Elementarã
de Muzicã (1948-1950), apoi la Iaºi, unde
va studia la Conservator - secþia canto
(1950-1952), fiind colegã de promoþie cu
Johny Rãducanu, Iulia Buciuceanu ºi alþii,
nu mai puþin celebri. Între 1952-1953 o
reîntâlnim la Cluj, la Conservatorul
„Gheorghe Dima” (tot secþia canto), pentru
ca, apoi, paºii s-o poarte prin diferite
localitãþi, pe unde soþul, medic militar, era

transferat. Zece ani, aproape, a cântat
incidental, inclusiv la Opera Românã,
cucerind pretutindeni inimile, dar nereuºind
sã facã o carierã ºi sã se impunã. Abia în
1963, la Oradea, ocupã un post stabil, de
lungã duratã, la Filarmonica de Stat. Ca
solist vocal a participat, pânã în 1973, la
toate spectacolele ºi recepþiile organizate ºi
susþinute de Filarmonica orãdeanã în þarã
ºi în strãinãtate, bucurându-se de aprecieri
superlative, ea fiind, de altfel, alãturi de
Elisabeta Pavel, Maria Haiduc ºi Dumitru
Sopon, una dintre vedetele instituþiei.

Din varii motive, în 1973 pleacã de la
Filarmonica de Stat Oradea, angajându-se
ca organizator cultural în Bãile Felix, unde
va rãmâne pânã la pensionare (1988). Aici,
nu numai cã va organiza un numãr
impresionant de spectacole, în special fol-
clorice, dar va deþine ºi iniþiativa construcþiei
unei noi sãli de spectacole, cu o capacitate
de 300 de locuri, urmare a activitãþii
susþinute de a atrage spectatori din staþiune,
dar ºi de formaþii ºi ansambluri din þarã ºi
din strãinãtate. Iniþiativa va deveni realitate,
aºa nãscându-se actuala Casã de Culturã
din Bãile Felix.

Încã din 1972 a început colaborarea cu
Ansamblul “Nuntaºii Bihorului”, colaborare
care continuã ºi astãzi, ca ºi cu alte cluburi
ºi organizaþii culturale din Bihor.

A fost, de-a lungul anilor, distinsã cu
numeroase diplome ºi premii, a înregistrat
zeci de melodii la radio, fiind, totodatã,
invitatã de numeroase ori la spectacole ºi
filmãri pentru televiziune. De asemeni, a
fost invitatã, ca solist vocal, în spectacole
de mare anvergurã, împreunã cu cei mai
prestigioºi interpreþi de muzicã popularã ºi
romanþe: Emil Gavriº, Dorel Merticaru, Ion
Luican, Angela Moldovan, Ana Pacatiuº,
Dumitru Sopon, Maria Haiduc, Felician
Fãrcaºu, Ioana Radu, Rodica Bujor,

Un izvor de apã vie: Elena Hasas

IOAN DEGÃU  MIRON BLAGA

Spaþiul acordat unuia sau altuia dintre
interpreþi nu are, în general, nici o legãturã
cu valoarea. A contat materialul bibliografic
aflat la dispoziþia autorilor cãrþii. Sã
menþionam cã, din “patriotism local”, I.D.
s-a ocupat mai îndeaproape de zona Criºului
Negru, iar M.B. de cea a Criºului Repede.

Am folosit, totodatã, în câteva cazuri,
tot din pricina problemelor de documentare,
materiale sau citate mai lungi din presã
aparþinând unor autori pe care i-am
menþionat la sfârºitul articolului respectiv.

De ce, totuºi, Cântecul de dupã cântec?
Pentru cã, asemeni oricãrei creaþii muzicale,
ºi cântecul renaºte ºi primeºte diferite colo-
raturi prin interpretare. Interpretul, ca pur-
tãtor de cuvânt al partiturii, devine regizorul
acesteia ºi, în funcþie de disponibilitãþile sale
creative, îi restituie ºi îi potenþeazã imaginea,
particularitãþile ºi misterul inefabilului sonor.
El este cel chemat, prin harul sãu, a da naº-
tere ecoului implinit de amintirea exprimãrii
artistice. Cântecul de dupã cântec este,
aºadar, muzica pe care-o auzi mult timp în
rãgazul de dupã interpretarea ei, este starea
de graþie care inundã sufletul ºi-l înalþã, este
puritatea spiritualitãþii care, prin melodie ºi
cuvânt, atinge pragul imponderabilitãþii.
Este incantaþia care ne urmãreºte parcã din
alt tãrâm…

Mulþumim doamnelor Florica Ungur,
Maria Haiduc, Elvira Lerinþiu, Zoriþa Lazar,
Florica Floruþiu ºi domnilor Florea Criºu,
Corneliu Buciuman, Constantin Bailef,
Nicolae Coroiu, pentru sprijinul acordat în
realizarea documentãrii acestei lucrãri.

Elisabeta Pavel, Viorica Flintaºu ºi mulþi,
mulþi alþii, de unii legând-o o prietenie aparte,
iar tuturor purtându-le amintiri frumoase.

Repertoriul Elenei Haºaº, bogat ºi variat,
n-a fost cantonat pe cântecul din Bihor, chiar
dacã vocea ei superbã i-a dat strãlucire ºi
inflexiuni aparte. N-ar fi prins-o nici graiul,
cu particularitãþi deosebite, nici portul. Cul-
tivatã, vorbind o limbã literarã impecabilã,
Elena Haºaº s-a prezentat, cel mai adesea,
ca o sintezã a naþionalului, atât în cântec,
cât ºi în port. De altfel, perioada de formare
ºi afirmare a domniei sale era una a naþio-
nalului, nu a regionalului, aceleaºi avataruri
suferindu-le ºi Elisabeta Pavel  sau Sofia
Popa, care nu puteau cânta “bihoreneºte”,
fiindcã produceau ilaritate ºi “dezapro-
barea” colegilor. Dar cât de înalt muzical,
aproape divin, sunã în glasul Elenei Haºaº
cântece ºi romanþe ca Foaie verde de
mohor, M-aº duce ºi eu la nuntã, Am o
mândruþã cuminte, Stai, tinereþe, Lampa,
Bãtrâne sat, Sã pãtimesc, În micul orãºel,
Aºa-i viaþa omului etc., etc.!

 O comoarã de suflet ºi cântec ea însãºi,
Elena Haºaº rãmâne un izvor de apã vie,
care a dãruit celor din jur nu numai cântece
ºi momente de graþie, ci iubire din cuvântul
îngerilor, din puritatea viselor, din fru-
museþea fãrã pereche a satului românesc.

Cântecul de dupã cântec

,,

1Ioan Degãu, Miron
Blaga: CÂNTECUL
DE DUPÃ CÂNTEC,
Oradea: Primus, 2010
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Un talent risipitor, risipit de o fire rebelã
ºi nonconformistã ºi de amiciþii inadecvate
a fost Alexandru Hanga, multã vreme un
rãsfãþat al publicului feminin ºi cap de afiº
a numeroase spectacole ºi turnee prin þarã.

S-a nãscut în localitatea Ciuhoi, la 9
martie1948, fiind nici cel mai mare dar nici
cel mai mic copil al unei familii cu posibilitãþi
modeste, care avea de hrãnit 12 guri.
Blonduþul Alexandru, cu o claie de pãr mai
tot timpul zburlit ºi cu doi ochi mari ºi
albaºtri, era un ºmecheraº cu carismã, care
nu se împãca prea bine cu ºcoala, dar
aduna copiii în jurul lui, care-l percepeau,
chiar ºi unii mai mari, ca lider. Avea, totuºi,
aplecare spre disciplinele artistice – desen,
muzicã ºi sport, aici dovedindu-se extrem
de talentat.

Dupã absolvirea ºcolii din sat ºi a uneia
profesionale, se angajeazã la SMT-Ciuhoi,
ca tractorist. De aici va ajunge într-un bi-
rou, fiindcã avea un scris caligrafic, îi plã-
cea sã citeascã ºi era inteligent, lucru mai
rar printre mecanicii agricoli! Face armata,
apoi se întoarce  ºi se angajeazã în Oradea,
lãcãtuº. Colinda, dupã orele de muncã,
cluburile ºi crâºmele împreunã cu o gaºcã
de prieteni ºi aproape totdeauna, cânta câte-
o doinã sau câte-un cântec de petrecere la
modã. Aºa este descoperit de Petre Bundiº,
care-l invitã sã-l viziteze la Filarmonicã, de
unde-l îndrumã spre ªcoala Popularã de
Artã. Aici, între 1970-1973 va studia cu
profesoarele Alexandrina Bãrbânþan ºi
Aurora Cipãu, specializându-se în canto,
obþinând calificativele de «instructor-
interpret» (media 10). Mai târziu,va obþine
atestatul tip A ca solist vocal de muzicã
popularã, pe care ºi-l va reînnoi periodic
pânã în 1998.

A fost perioada cea mai frumoasã din
viaþã, bucurându-se de rãsfãþul publicului,al
prietenilor, al colegilor... Dar, firea rebelã i-
a jucat iarãºi feste, ca în copilãrie ºi adoles-
cenþã... Iatã ce noteazã Simona Iacob în
acest sens:

“Risipei se dedã florarul”:“Risipei se dedã florarul”:

«Viaþa luiAlexandru Hanga avea sã se
schimbe radical dupã înscrierea la ªcoala
Popularã de Artã. Dovedindu-se de la înce-
put un bun cântãreþ, a fost angajat de Filar-
monica de Stat din Oradea. Anii de artist au
fost cei mai frumoºi, cei mai plini de aven-
turã. Numele lui Alexandru Hanga a apãrut
de nenumãrate ori în capul afiºului. Femeile
se dãdeau în vânt dupã tinerelul înalt cu
ochii ca cerul, iar ºtabii se înghesuiau sã-l
invite la petreceri, onomastici, sãrbãtori. Era
o vreme când în Oradea nici o petrecere
nu se fãcea fãrã Alexandru Hanga. Mai mult,
el era invitat ºi la venirea unor oaspeþi. Când
Ceauºescu ºi-a sãrbãtorit ziua de naºtere la
Balc, cel care a fost însãrcinat sã-i dea ca-
doul a fost Alexandru Hanga. «Am bãtut
þara întreagã. Peste tot eram primit foarte
bine. Oamenii cântau împreunã cu mine,
îmi ofereau flori, mã copleºeau cu aplauze.
Totdeauna eram aºteptat la ieºirea de pe sce-
nã pentru a da autografe», îºi aminteºte el.

Era un artist bun ºi foarte apreciat. Dar
în România acelor vremuri, asta nu prea
conta. Pentru cã la un moment dat, a spus
ce nu trebuia referitor la înalþii demnitari
români, Alexandru Hanga a fost dat afarã
din Filarmonicã. A fost o loviturã dureroasã
pentru el. ªtia cã este un cântãreþ de valoare,
ºtia cã pe scenã poate face minuni ºi nu
înþelegea de ce era mãturat de acolo ca o
bucatã de hârtie care nu mai trebuie nimãnui.
«N-am putut sã înþeleg niciodatã cum douã
cuvinte pot schimba atât de brusc viaþa unui
om. Nu mi-au spus nimic în faþã. Într-o zi
doar mi-au comunicat cã postul pe care-l

ocupam a fost scos la concurs. Evident,
m-am înscris ºi eu, crezând cã este o nouã
formalitate. Am cântat cel mai bine. N-am
obiceiul sã spun despre mine ceea ce nu
este adevãrat. Pe urmã ni s-a dat un test.
La acel test am rãspuns sincer. Atât de
sincer, încât au decis cã sunt un artist prost
care nu înþelege arta socialistã. ªi m-au dat
afarã, angajând pe locul meu pe cineva care
nu cânta atât de bine, dar care avea o con-
cepþie sãnãtoasã despre lume ºi viaþã...»

N-a stat sã se vãicãreascã, ci ºi-a luat
lãdiþa cu scule ºi s-a angajat la «Alumina»,
a trecut apoi pe un ºantier, a fost ºef de
lucrãri pe la Nojorid ºi lãcãtuº la Mobila
«Alfa» etc. Dar nu s-a fixat nicãieri, chiar
dacã s-a strãduit, chiar dacã a încercat sã
facã niºte inovaþii... Mai mult, a ajuns pe
drumuri, «boschetar», nebãgat în seamã de
autoritãþi, care-i refuzã de ani buni o locuinþã
socialã, pentru obþinerea cãreia  a intervenit,
oficial, pânã ºi DCCPCN-Bihor, prin inspec-
torul interimar Crãciun Parasca, care scria:
«Suntem siguri cã vã este cunoscutã situa-
þia dramaticã în care se aflã solistul de mu-
zicã popularã bihoreanã Alexandru Hanga.
ªi numai faptul ca un artist care a slujit
vreme îndelungatã melosul popular a ajuns
sã locuiascã la Azilul de noapte din Oradea
e un fenomen greu de acceptat într-o so-
cietate umanã ºi creºtinã, la care ne rapor-
tãm cu toþii. Iatã de ce ne adresãm Dvs,
pentru a încerca ºi a epuiza toate demersurile
legale în vederea asigurãrii unei locuinþe
sociale (o garsonierã) acestui om». Sã no-
tãm cã nimeni nu a luat nici o mãsurã, deºi
memorii ºi cereri s-au fãcut ºi la Primãrie,
ºi la Prefecturã, ºi la Consiliul Judeþean. Dar
ce mai înseamnã un artist în societatea
noastrã bolnavã, pentru ariviºtii noºtri?...

Pânã în 1989, luiAlexandru Ioan Hanga
îi era interzis sã plece cu vreun ansamblu

în strãinãtate, fiind tãiat ºi de la apariþiile
discografice, iar azi îi este refuzat un
acoperiº, ceea ce, totuºi, înainte de 89, i se
acordase...

Ca artist, Alexandru Hanga a colaborat
cu Ansamblul «Doina Bihorului» al sin-
dicatului de la «Metalica», cu formaþiile
artistice (folclor ºi brigãzi artistice) de la
«Alumina», cu «Nuntaºii Bihorului», fiind
angajatul Filarmonicii de Stat din Oradea
aproape douã decenii. A cântat alãturi de
marii artiºti de muzicã popularã a þãrii, de
la Elisabeta Pavel, Dumitru Sopon, Floricile
Bihorului etc., pânã la mai tinerii Leontin
Ciucur, Dorina Miescu, Cornel Borza,
Voichiþa Mihoc etc., etc. ... S-a bucurat de
prietenia regizorului ºi scenaristului orãdean
Mircea Popescu, a umoristului  Ioan Dobra
etc., cu care a conlucrat în realizarea a nu-
meroase spectacole etc.

Indiscutabil, a fost un excelent cântãreþ
de muzicã popularã, de petrecere ºi
romanþe, dar ºi de muzicã uºoarã, fiind un
tenor bine ºlefuit la ªcoala Popularã de Artã.
Repertoriul sãu conþinea piese din spaþiul
bihorean, din cel ardelenesc (Sopon, Sãbã-
deanu, Cristoreanu, Fãrcaºu etc.) sau din
muzica uºoarã italianã. Doinea extraordinar,
fiind primul urmaº de mare calibru al lui D.
Sopon la Ansamblul folcloric «Criºana».

De asemeni,reuºea sã sensibilizeze orice
public, având carismã ºi un mod profund
de a colora orice cântec, inclusiv cele de
joc. Dintre cei care, cândva, l-au ascultat,
oare cine nu freamãtã rememorând Pe
drumul Ciuhoiului, Nu ºtiu, mândrã, vai
de mine !, Haidã, fatã, ºi te joc, Mândra
mea de la Ciugud, Pe valea Barcãului etc.
sau melodiile lui Sopon trecute prin «filtrul»
interior al lui Alexandru Hanga: Io-s fecior
de bihorean, Câte fete-s bihorene ºi Cucule
de pe cetate?!...

O duminecã a cântecului: Corina Lele
De la poalele Munþilor Pãdurea Craiului,

dintre dealuri când domoale, când abrupte,
când golaºe, când acoperite cu pãduri
bãtrâne, care “tragãnã” la orice adiere de
vânt, acoperind corul de triluri sublime al
pãsãretului de pe ramuri, vine sã ne încânte
ºi sã ne descânte sufletul o voce îngereascã,
dulce ºi limpede, tremurãtoare ca frunza
plopului, Corina Lele-Ionescu, deopotrivã
trestie cugetãtoare ºi cântãtoare, deopotrivã
har divin ºi rafinament artistic dobândit în
numeroºi ani de studiu ºi exerciþiu. Glasul
ei de tânãrã privighetoare vrãjeºte cuvintele,
aprinde aerul, inundã ºi rãscoleºte cele mai
ascunse unghere ale sufletului cu naturaleþea
celui în care Pronia Cereascã a depus alese
daruri, talent, sentimente ºi emoþii profunde,
rost ºi rostire ºi toþi munþii de cântec ai înal-
tului ºi adâncului, ai fiinþei. De altfel, Corina
este când om, când pasãre, când înger, dar,
mai ales, ºi om ºi pasãre ºi înger în acelaºi
timp, este, adicã, cântec ea însãºi…

S-a nãscut pe la început de Florar ºtur-
lubatic (5 mai 1983), într-un orãºel cochet
din apropierea Criºului Repede (Aleºd), unde
se va întoarce, peste ani, ca tânãr ºi entu-
ziast profesor, care, chiar dacã s-a convins
cã nu poate muta munþii din loc, va încerca
sã zgândãre ºi sã trezeascã apetitul pentru
frumos ºi pentru melos în inimile multor
copii ºi tineri. A copilãrit ºi s-a copilãrit,
însã, în Gãlãºeni, sat superb la poalã de

codru verde ºi-n vecinãtãþi de criº nãvalnic
ºi nãbãdãios. Aici, unde a urmat ºi cursurile
primare ºi gimnaziale, a cunoscut atât viaþa
asprã, de zi cu zi, a satului românesc, cât
ºi cea de duminecã, de bisericã ºi veselie,
de horã ºi danþ, a þãranului, care au lãsat
urme adânci în memoria ºi fiinþa ei ºi cãrora,
peste ani, le va da propria interpretare ºi
dimensiunile umane corespunzãtoare. ªi tot
aici ºi-a început “cariera” de interpret al
cântecului popular, hârjonindu-se ºi între-
cându-se în triluri cu pãsãrile cerului, dar
ºi pe scena Cãminului Cultural, unde trebuia
sã onoreze orice serbare sau manifestare
ºcolarã. Înclinaþiile artistice evidente, talentul
ºi dorinþa personalã îi cãlãuzesc paºii spre
Liceul de Artã ºi Muzicã din Oradea, pe
care-l absolvã (secþia canto) în anul 2001,
dar ºi spre ªcoala Popularã de Artã
“Francisc Hubic”, a cãrei absolventã este
anul urmãtor.

Aceeaºi irepresibilã dragoste pentru
muzicã, pentru cântecul popular, o conduce
ºi spre Facultatea de Muzicã (secþia Peda-

gogie muzicalã) a Universitãþii din Oradea
(examen de licenþã, 2006), dupã care se
întoarce spre þinuturile natale, devenind
profesor de educaþie muzicalã la Colegiul
Tehnic “Alexandru Roman” din Aleºd.

Dornicã de afirmare, dar, mai ales,
muncind pentru a se cultiva ºi perfecþiona,
Corina Lele a colaborat între anii 1997 ºi
2000 cu Ansamblul folcloric “Florile Biho-
rului” al Palatului Copiilor din Oradea
(coregraf Florica Negrãu), cu care a parti-
cipat la numeroase festivaluri ºi concursuri,
bucurându-se de laurii premiilor ºi ai
aprecierilor.

Pânã acum, i-a apãrut un CD – Cântaþi,
fete, horile (2003) ºi a colaborat la altele
(Moºtenitorii Bihorului, Mândru-i cântecu-
n Bihor ºi cântat cu drag ºi dor), majo-
ritatea melodiilor fiind din repertoriul Floricãi
Bradu, Floricãi Ungur etc., ºi variante ale
unor cântece cunoscute ale acestor inter-
prete, “noutãþi folclorice fiind greu de gãsit,
chiar ºi-n satele mai izolate, darmite în cele
în care civilizaþia industrialã s-a insinuat mai
de mult”, mãrturiseºte Corina. ªi, totuºi,
cântecele “vechi” ale Corinei Lele respirã
un aer de prospeþime ºi de cãldurã aparte.
Le ºtii, le-ai auzit în alte interpretãri, unele
celebre, dar, în gura Corinei, sunã parcã
altfel ºi se lipesc de suflet ca o marcã
poºtalã pe plic. ªi-au nuanþat culoarea, ºi-
au pus arome cereºti  în mierea pãmân-

teanã. ªi le citeºti cu poezia din cuvinte, cu
graþia ºi fragilitatea fiinþei interpretei, cu
seninul sau înceþoºarea ochilor ei, care ard
în cântec ºi-n rãspãrul tinereþii ºi frumuseþii,
pârjolind sensibilitãþile din jur, incendiind
vãzduhul sau descãtuºând potopul din
preajma lacrãmii … Mãicuþã, când m-ai
fãcut, Cântaþi, fete, horile, Þucu-þi, bade,
ochii tãi, Bãdiþa cu patru boi, Sili maica
sã mã deie, Sclobozi, soare,-n asfinþit etc.
sunt cântece care trãiesc la cote înalte mai
ales prin poezia din ºi dintre cuvinte, prin
plusul de trãire ºi emoþie pe care Corina
Lele le infuzeazã interpretãrii, prin sobri-
etatea ºi distincþia jocului scenic, care con-
ferã o aurã dramaticã melodiilor. Ai impresia,
uneori, cã Florica Bradu ºi Florica Ungur
ºi-au reunit marile calitãþi naturale în
persoana Corinei, totuºi, ea are o perso-
nalitate proprie, care-o apropie de “mode-
lele” sale, dar o ºi diferenþiazã. O apropie
dragostea ºi respectul pentru cultura po-
pularã, talentul excepþional, o modestie
specificã celor aleºi, dar o diferenþiazã
timbrul personal, viziunea fondului, moder-
nitatea (bine cumpãnitã) a interpretãrii. La
urma urmei, ceea ce o apropie o ºi desparte
de “modelele” sale, prin factorul personal,
individual. Prezenþa Corinei nu este una
aristocratã, ci una a demnitãþii; nu este una
autoritarã, ci una charismaticã.

Alexandru Hanga
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Una dintre cele mai autentice ºi per-
sonante voci ale cântecului popular româ-
nesc din zona Criºului Negru, Irina Mihoc,
s-a ivit în lume la 20 mai 1957, în fabulosul
târg al Beiuºului, de pe Valea Nimãieºtilor.
Ca orice artist conºtient de propria valoare
ºi de profesionalismul sãu, interpreta de har
care este Irina Mihoc s-a dedicat folclorului
ºi cântecului popular, copiilor ºi familiei cu
devoþiunea exemplarã a omului de la þarã, a
cãrui viaþã, al cãrui trai, culturã ºi aspiraþii
le cunoaºte ca puþini alþi confraþi de breaslã.
Modestã ºi discretã, Irina Mihoc pune, însã,
extrem de multã pasiune ºi suflet, seriozitate
ºi temeinicie în tot ceea ce face, inspirând
dragoste ºi respect, admiraþie ºi preþuire.

ªcoala primarã ºi gimnaziul le face în
Beiuº, iar studiile secundare la Liceul
Pedagogic “Iosif Vulcan” din Oradea. Dupã
absolvire, în 1977, este repartizatã ca învã-
þãtoare în satul Damiº, o aºezare patriarhalã
din Munþii Pãdurea Craiului, rãsfiratã pe vãi
ºi pe dealuri domoale, ori în luminiºuri de
pãdure, unde timpul a stat, parcã, în loc,
de sute de ani, de unde va “evada” în 1983,
pentru a se aºeza la Budureasa, alt topos de
referinþã pentru cultura tradiþionalã, sat de
lãdari aºezat între Beiuº ºi Stâna de Vale.
De aici îºi va lua zborul în 1989, titulari-
zându-se ca profesor la Clubul Copiilor din
Beiuº, la cârma cãruia va fi numitã în anul
2003. În aceastã periodã, face studii
superioare la Universitatea din Oradea,
inclusiv Facultatea de Muzicã, pe care-o
absolvã strãlucit.

Cu muzica popularã a cochetat încã din
fragedã tinereþe, fiind prezentã pe scenã la

Autenticitate si prestigiu:
Irina Mihoc

toate serbãrile ºi manifestãrile culturale
ºcolare, pentru ca, în clasa a VII-a, sã
obþinã un premiu I pe þarã la un concurs
folcloric al ºcolarilor.

Au urmat, apoi, numeroase festivaluri
ºi concursuri judeþene, interjudeþene ºi
naþionale, la care frumoasa elevã de Peda-
gogic ºi, ulterior, tânãra dãscãliþã din Munþii
Bihorului a coborît cu tot talentul ºi toatã
frumuseþea spiritualã a þãranului român
cucerind lauri ºi premii, reprezentând cu
cinste un spaþiu aparte în folclorul românesc
ºi, mai ales, reprezentându-se pe sine drept
un talent ºi o voce aleasã în concertul
tinerilor interpreþi de muzicã popularã nu
numai din Bihor. A obþinut “marele premiu”
la Bocºa, în 1979, Premiul I la “Primãvara
arãdeanã”, 1980, Premiul I la “Mândru-i
cântecu-n Bihor”, tot Premiul I la
“Cântecele Streiului” (Simeria, 1984),
Premiul II la “Maria Tãnase” (Craiova,
1984), la Corabia (1983) etc.

În 1985 obþine cea mai râvnitã distincþie
de orice interpret de muzicã popularã –
Trofeul “Floarea din grãdinã” al Televiziunii
Române, fiind a doua bihoreancã ºi…
Mihoc (dupã Voichiþa) care a reuºit sã
câºtige cel mai important concurs de acest
fel al timpului.

Primele înregistrãri la radio dateazã din
1980, iar înregistrarea primului disc “Elec-
trecord” o realizeazã în 1983 (colectiv).

Urmeazã ºi alte înregistrãri (discuri, CD-
uri, casete) ºi participã ºi la spectacole,

numeroase prezenþe TV la cele mai pres-
tigioase posturi din þarã ºi organizarea unui
ansamblu folcloric la Clubul Copiilor din
Beiuº, cu care a obþinut succese remar-
cabile.

De o primire aparte s-a bucurat caseta
La noi, la Binº, pãstã Criº, o antologie de
sublime plângeri ºi triluri de privighetoare
paradisiacã, cu dulceaþã ºi inflexiuni primã-
vãratice în glas, parcã pentru a dovedi cã,
la români, cântecul este deopotrivã fiinþã,
ºi istorie, ºi om, ºi munte, ºi neuitare…

“M-am nãscut într-o familie de þãrani,
oameni simpli, oneºti, iubitori ºi pãstrãtori
ai comorilor folclorice. De mic copil am
îndrãgit folclorul. M-am nãscut cântând ºi
am crescut cu cântecul.

Tatãl meu, mare dãnþãuº, cânta foarte
frumos atât vocal, cât ºi instrumental  (flu-
ier) iar mama mea, avea o voce inegalabilã
ºi a fost un valoros rapsod popular. Bãtrânii
satelor îºi amintesc de mama mea în felul
urmãtor: “Când horea Floarea Lãzarii din
Sãliºte, rãsuna pe zeci de sate”.

Oameni sãraci de altfel, mi-au  lãsat cea
mai valoroasã zestre: folclorul autentic, aºa
cum ºi ei l-au moºtenit de la moºi-strãmoºi.

Am promovat întotdeauna ºi promovez
autenticul din zona Beiuºului. ªi la costu-
maþie sunt la fel de exigentã, nu îmbrac
decât costumaþia autenticã, adicã: poalele
mândru împãturate, spãtoiul din pânzã, zadia
de pãr cu fodre sau zadia cusutã cu mãtase
ºi motrin (aþã coloratã), cojoacele ºi su-

manele binºeneºti, cârpe de pãr «de  dupã
cap» ºi încalþ cu multã dragoste obielele ºi
opincile pe care le-a purtat dintotdeauna
þãranul român.

Sunt în permanenþã preocupatã de
culegerea de folclor, de promovarea ºi valo-
rificarea acestuia, de îmbogãþirea zestrei
folclorice cu alte ºi alte costume populare,
care de care mai frumoase. Am în prezent
cincizeci de costume populare, dar fiecare
are o notã aparte.

În curând va apare un nou CD, cu titlul
«Nu-i modru cã ºtiu cânta». Ca ºi reper-
toriul anterior, ºi piesele de pe acest CD au
ca tematicã aspecte din viaþa satului, obi-
ceiuri ºi tradiþii. Cuprinde de asemenea ºi
câteva cântece satirice.

Sunt foarte atentã la linia melodicã, care
se încadreazã perfect în specificul Biho-
rului. De-a lungul carierei mele am fãcut
muncã de cercetare ºtiinþificã ºi voi lansa o
carte cu titlul «Zona Etnograficã Beiuº -
Aspecte Monografice».

Am dãruit din culegerile mele de folclor
ºi elevilor mei,soliºti, astfel cã în 2008 am
scos un CD care poartã titlul formaþiei
«Lilioara». Fiecare copil are imprimate pe
acest CD câte douã piese ºi astfel au reuºit
sã realizeze filmãri pe diferite posturi de
televiziune.”

De la poale de Pãdurea Craiului, de pe
dealuri dulci ºi domoale ºi ape încã zglobii
de Criº Repede, aduce cântecul – când
bãtrânesc sau îmbãtrânit, molcom ºi
învãluitor ca un amurg cu tei în floare, când
mai nou, mai tineresc, zvãpãiat sau incen-
diar -, totdeauna, însã, de bunã calitate, o
tânãrã cu nume oarecum ciudat, frumoasã
foc, dar modestã ºi sociabilã, Otilia Hara-
goº-Seghedi! Ea vine dintr-un sat cu oameni
celeºti, deprinºi a sluji cu devotaþiune atât
lucrurile divine, cât ºi cele pãmântene, buni
gospodari ºi harnici truditori întru ziua de
mâine, care nu s-au depãrtat de tot de tra-
diþiile ºi obiceiurile înaintaºilor, de portul,
credinþa ºi mentalitãþile acestora. Otilia vine,
aºadar, dintr-un sat de la începutul cursului
mijlociu al Criºului Repede, Birtin, locul,
pare-se unde se fãcea vama sãrii. Ea vine
cu frumuseþea ºi desagii de cântec ai
þãranilor români din aceastã zonã de excepþie
(a Criºului Repede), care a dat interpreþi de
mare valoare melosului bihorean (Florica
Ungur, Cornel Borza) ºi care promite la fel
de mult prin ea ºi prin tinerii ei colegi (Corina
Lele, Ioana Urs etc.). Cântecele ei sunt cele
ale vieþii rurale cotidiene, cu necazurile ºi
sãrbãtorescul satului tradiþional – de muncã,
de dragoste ºi dor, de nuntã, dar, mai ales
de joc. În repertoriul Otiliei Haragoº, doi-
nele (trãgãnatele, horile), chiar dacã nu
ocupã un loc central, îºi au ºi ele importanþa
cuvenitã, configuraþia lor melodicã gãsindu-
ºi un suport potenþator în emisia naturalã a
vocii interpretei, ceea ce sporeºte ºi drama-
tismul ºi profunzimea trãirilor.

De remarcat, de altfel, opacitatea Otiliei
Haragoº la “fãcãturile”, la melodiile în stil
popular, care cultivã “excentricitãþile”, în
general, confraþilor mai vârstnici, în cãuta-
rea de succes ºi notorietate, dupã o carierã
“insipidã, incolorã ºi inodorã”.

Având ca suport o culturã muzicalã ºi
focloricã solidã, Otilia Haragoº preferã sã
dea glas valorilor consolidate, sã le revita-
lizeze prin particularitãþile personalitãþii sale
interpretative, prin modul ei propriu de a
înþelege ºi promova muzica popularã. Aici
se aflã, desigur, ºi motivul pentru care Mari-
oara Murãrescu, la  Televiziunea Românã,
o rãsfaþã, alãturi de alte certitudini ale
cântecului bihorean (Antonela Ferche-Buþiu,
Corina Lele, Ionel Ban, Ciprian Zopota). Dar
cum sã nu rãsfeþi vraja cântecului, cum sã
nu rãsfeþi o fatã frumoasã care dã glas – ca
sensibilitate ºi har – trãirilor omului de la
þarã, în fond – de oriunde, cum sã nu rãsfeþi

bucuria regãsirii de sine în prezenþa unei
interprete care ºtie ce-i cântecul ºi-l infu-
zeazã ºi celor din jur, unei interprete care
are ºtiinþa portului popular în toate
componentele ei?! Priviþi-o la un spectacol
(sau într-o fotografie) ºi veþi fi impresionaþi
de autenticitatea pieselor, de armonia
culorilor, de grija pentru detalii! Indiscutabil,
Otilia Haragoº are ceva din þinuta ºi distincþia
Floricãi Bradu, dupã cum, de la Florica
Ungur, pare sã fi împrumutat sentimentul
profunzimilor cântecului, iar de la Florica
Duma – variaþia de tonalitate ºi a tempoului.

Sã ne oprim, însã, asupra câtorva ver-
suri dintr-un cântec de dragoste: “Cât îi Vadu
Criºului/ Fecior ca bãdiþa nu-i/ Cât ar fi
Vadu de mare/ Fecior ca bãdiþa n-are/ … /
A mneu bade-i tânãruþ/ Nu l-aº da pe alt
drãguþ/ …/ Dragu-mi-i, batã-l norocu” …
Sau asupra altor câtorva, dintr-un cântec
de joc: “Bihoreanã-s, bine-mi ºede/ Aºa zâci
cin’ mã vede/ Da ºi la cântec ºi la joc/ ªi la
vorbã ºi la port/ Mã cunosc cã-s din Bihor/
Pã-ncreþitul poalelor/ Pã-ncreþitul poalelor/
Pã jocul picioarelor/ M-o fãcut mãicuþa
bine/ Sã fiu dragã la oricine/ Da m-a fãcut
maica, fãcut/ Sã am gurã de horit/ Sã am
gurã de cântat/ ªi picioare de jucat/ ªi
picioare de-nvârtit/ ªi ochii de celuit/ Mi-o
pus maica nume Floare/ ªi-mi petrec la
sãrbãtoare/ ªi-mi petrec cu horile/ ªi uit
supãrãrile/ Mulþumesc la mãicuþa/ M-o
fãcut sã ºtiu cânta/ La cine cu drag m-
ascultã/ Cât triieºte nu mã uitã/ Mi-i drag
lumii ºi horesc/ Mi drag portu’ bãtrânesc/
Portu ce l-am cãpãtat/ Dã la a mnei bãtrâni

din sat/ Poale mândre ºi spãcel/ Cum sã
poartã-n satu’ mneu/ Poalele cu tiviturã/ La
feciori mintea le-o furã”… Melodia, cân-
tecul care-a impus-o pe Otilia Haragoº, un
adevãrat ºlagãr bihorean, este Dragu-mi-i
danþu-aista: “Dragu-mi-i danþu-aista/ Când
îl joc cu bãdiþa/ C-a meu bade joacã bine/
Nu mã face de ruºine/ Joacã-mã, bãdiþã,
bine/ ªi mã pot þinea cu tine” …

Toate aceste versuri, de o simpliate de-
zarmantã, comunicã lucruri la fel de simple,
stilistic însa fiind inexpresive ºi aproape in-
signifiante. Rolul lor, în joc (dans), este de-
a rotunji vocal melodia, dându-i culoare ºi
viaþã, mai ales prin virtuþile vocale ale inter-
pretei. ªi iatã, cum, din aproape nimic, se
nasc câteva cântece remarcabile ºi aura unui
interpret!

N-am vrea sã spunem cã avem de-a
face cu un caz singular, dimpotrivã: majo-
ritatea interpreþilor de talent ºi cu o solidã
pregãtire muzicalã reuºesc sã salveze piese
mediocre, alteori nesemnificative de la uitare
sau chiar de la “moarte”.

Interpretã cu har, sã sperãm cã Otilia
Haragoº-Seghedi va face, împreunã cu
Antonela Ferche-Buþiu, Corina Lele-Io-
nescu, Ioana Urs etc. ceea ce Floricile
Bihorului au fãcut pentru cântecul acestei
extraordinare zone, redându-i autenticitatea
ºi sonurile inconfundabile. O meritã, în
primul rând, cântecul popular românesc,
iar apoi aceastã extraordinarã “generaþie
2000". Care, dincolo de promisiuni, trebuie
sã vinã cu certitudini.

,

Rãsfãt cu iasomie si crini:
Otilia Haragos-Seghedi
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Din þinutul de basm ºi legendã al
Beiuºului, de la poale de munþi ºi pãduri dulci
ºi îmbietoare, înmiresmate de ºopotul
izvoarelor ºi trilul pãsãrilor de munte, dintr-
un Meziad arhistrãvechi – chematã de glorie,
dar, mai sigur, de soartã – a poposit în urbea
de pe Criºul Repede, pe la începutul
deceniului 70, o fatã deosebit de frumoasã
ºi talentatã, despre care se spunea cã va
face o strãlucitã carierã în lumea soliºtilor
de muzicã popularã – Silvia Negruþ. Semãna
mult, la chip, cu Florica Ungur, ºi poseda o
voce de o naturaleþe frapantã, cristalinã ºi
limpede, ca un clinchet de clopoþel de argint
sau ca un ºopot de izvor divin de munte,
care, ascultat, încântã ºi descântã ºi astãzi
orice iubitor de folclor muzical. În plus, avea
o deosebitã plãcere ºi bucurie a cântecului,
un mod extraordinar de a trãi ºi a se
individualiza prin cântec.

Nãscutã, aºadar, în þinutul pietros ºi
pãduratec al Meziadului, la 19 octombrie
1950, într-o familie de þãrani mijlocaºi, plinã
de har ºi daruri, Silvia ºi-a petrecut copilãria
în sat, alãturi de cei trei fraþi, urmând tot
aici clasele primare ºi gimnaziale, tot aici
urcând ºi pentru întâia oarã pe scena
Cãminului Cultural ºi cântând cântecele
locului, ale pãmântului, sub îndrumarea
reputatului culegãtor de folclor prof. Petru
Miheº, directorul ºcolii din localitate.

A urmat, apoi, o ºcoalã profesionalã, la
Oradea, concomitent lucrând la Dobreºti
ºi colaborând cu Ansamblul “Lioara” al
UTC-ului, pânã în 1972 când, împreunã cu
“Nuntaþii Bihorului”, face un turneu în Italia,
care-i aduce aprecierile deosebite ale presei
italiene ºi ale conducãtorilor ansamblului
orãdean.

Anul 1974 este, poate, cel mai plin, din
punct de vedere artistic, din viaþa Silviei:
face înregistrãri la radio ºi televiziune, trece
douã etape la “Floarea din grãdinã”, presa
localã o rãsfaþã cu superlative.

În frumosul sãu volum PRIETENII MEI,
CONCURENÞII, apãrut la Editura Eminescu,
eminentul om de televiziune ºi folclor care
a fost Mihai Florea scrie cu cãldurã, vie
simpatie, multã dragoste ºi apreciativ despre
emisarii Bihorului la “Floarea din grãdinã”
1974 (etapa I sau a II-a) – Livia Vereº, Maria
Scorþe, Silvia Negruþ, Flavius Hadadea ºi
Maria Sidea. Fiindcã acum vorbim despre
Silvia, sã reproducem paginile care-i sunt
dedicate:

“(...) Dupã interludiul cu Alexandru
Andriþoiu, o invit în scenã pe Silvia Negruþ.

- Reamintiþi, vã rog, telespectatorilor de
pe ce plai bihorean veniþi.

- Vin dintr-un sat vestit, Meziad.
- Într-adevãr vestit e satul dumnea-

voastrã, datoritã peºterii Meziad, din apro-
piere.

- Fost-aþi pe-acolo? mã întreabã con-
curenta, schimbînd de data aceasta rolurile.

- De bunã samã, îi rãspund în grai cît
mai apropiat de al ei.

- V-or plãcut locurile?
- ªi locurile ºi oamenii. Peºtera atrage

an de an tot mai mulþi drumeþi.
- Paznicul, cel care v-o însoþit cu lãm-

paºul de carbid prin peºterã, ce fel de om
vi s-o pãrut?

- Fain ºi tare blînd.
- Îi ceva neam cu mine, pentru aceea v-

am întrebat.
- Amu fã bine ºi zî-ne un cîntec de pe la

dumneata.
- Oi zice:

“Tãt aºa-mi grãie doru’
De-amãrît moare omu’
Da’ dacã iubeºte, nu!”

Un impuls “poetic” mã face sã adaug:
- “Bine zîce cîntecu”
Spectatorii surîd, Silvia Negruþ zâm-

beºte ºi ea, apoi îºi drege glasul ºi cîntã
singurã vorbele pe care le recitase. Dupã
ce terminã o întreb:

- Cu orchestra ce veþi cînta?
- “Pãdure peste Dobreºti / Bãdiþã departe

eºti!”
Pe atunci, Silvia Negruþ lucra la frizeria

din comuna Dobreºti. Între timp ºi-a schim-
bat ºi meseria ºi locul de muncã ºi am
întîlnit-o ospãtãriþã la “Cîrciuma bihoreanã”
din Oradea.

Revin la dialogul cu concurenta ºi
comentez în glumã cele douã versuri:

- Nu e chiar departe bãdiþa. Îl vãd în
rândul al zecelea frîngîndu-ºi mîinile de
emoþii!

- Ce ochi buni aveþi! Îmi rãspunde
prompt interlocutoarea, apoi cîntã balada
Petre a Bradului, cu atîta suflet ºi atîta
cãldurã încît zãresc ochi umeziþi în salã.
Ca sã restabilesc atmosfera de voie bunã ºi
sã împrãºtii aerul grav lãsat de baladã,
încerc o notã de divertisment:

- Unele fete cîntã la “Floarea din grã-
dinã”, apoi le peþesc bãieþii. Aºa s-ar putea
întâmpla ºi cu dumneavoastrã, mai ales
acum, dupã etapa a doua.

- Nu ºtiu. Sã vedem cîte puncte primesc.
Dacã mã picã juriul, nu mã mai cere nici
un ficior.

Rîsete în salã (...).

Silvia Negrut

- Aria folcloricã ºi etnograficã bihoreanã
cunoaºte vechi datini, tradiþii: ºezãtoarea,
claca, hora satului, obiceiuri de Anul Nou,
Sînzienele, Feleaga, Cununa de seceriº ºi
altele. Din aceastã mulþime de datini,
obiceiuri, tradiþii, dumneavoastrã ce aþi ales
sã povestiþi?

- Lioara.
- Lioara e acelaºi lucru cu Feleaga?
- Feleagã îi zice la noi la ºtergarul cu

care se joacã Lioara.
Silvia povesteºte Lioara, în care bãieþii

joacã fetele invitîndu-le cu un ºtergar fru-
mos cusut. Existã ºi o parte cîntatã a acestui
obicei, care seamãnã a colind laic. Obiceiul
vrea sã spunã cã din asemenea jocuri se
aleg viitoarele perechi pentru tot restul vieþii.

- Deci e un fel de Periniþã, dar cu urmãri
mult mai serioase.

- Oho! exclamã Silvia. Periniþa e floare
la ureche, o schimbi de cîte ori vrei.

Urmeazã încã o melodie cîntatã împre-
unã cu orchestra, dupã care concurenta
promoveazã cu un punctaj mult superior
limitei cerute: 236. Deºi juriul “n-a picat-
o”, iar punctajul a fost excelent, nu ºtiu
dacã pe Silvia Negruþ a cerut-o vreun fecior
sau este încã necãsãtoritã. (...)”

A cântat, apoi, în spectacole - ca invitatã
a diferite formaþii ºi ansambluri de amatori
sau profesioniste, la “serile româneºti” ale
OJT-ului, mai ales pentru strãini, apoi la
“Crîºma bihoreanã”...

În 1975, încã mai visa frumos ºi a
fãcut-o, în continuare, încã un deceniu...
Dar, iat-o confesându-se, într-un scurt
interviu, lui Ioan Creþu de la “Criºana”:

“- Cine eºti, Silvia Negruþ?
Oarecum surprinsã, zice, mai în glumã,

mai în serios:
- Sînt o fatã ca oricare! N-am nimic

deosebit! Dar, pentru cã mã întrebaþi, vã
spun cã m-am nãscut acum douãzeci ºi
cinci de ani, în Meziad, cã lucrez în Oradea,
ospãtãriþã, cã m-am îndrãgostit de muzica
popularã ºi cã încerc sã valorific ceea ce-
mi spunea mai demult fostul meu învãþãtor
ºi primul îndrumãtor, Petru Miheº, adicã
sã nu las “sã moarã” un talent ºi o voce.

- Deci, la Meziad ai început sã cînþi...
- Da, în ºcoalã, ºi apoi am perseverat,
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ceea ce fac ºi acuma. Îmi place mai mult
creaþia folcloricã din zona mea de baºtinã,
de unde de altfel am cules patru cîntece,
le-am imprimat la radio ºi la televiziune, iar
pe lîngã acestea am încercat sã-mi “croiesc”
un repertoriu cam de vreo douãzeci de
melodii ce se potrivesc vocii ºi... vîrstei
mele.

- Adicã?
- Adicã, de genul “Pãdure peste Do-

breºti”, “Vai de mine ce-o mai fi”, “Mai hori-
r-aº ºi-oi cînta” ºi altele. Cu care am debutat
ºi apoi am continuat la concursul “Floare
din grãdinã”. Anul trecut, în septembrie, am
trecut de etapa a doua, mã pregãtesc intens
pentru a treia.

- Ce înseamnã cã te pregãteºti intens?
- Cînt la “serile româneºti”, consult alþi

confraþi, sînt ajutatã la perfecþionarea ºi
“curãþirea” stilului de Ion Dobra ºi Dezideriu
Ardeleanu, ºi o solicit destul de des pe Flo-
rica Ungur, pe care o admir foarte mult ºi
de la care am avut cu adevãrat ce învãþa.

- ªtiu cã ai avut cîteva succese, ºi la
“Floarea din grãdinã”, ºi în faþa publicului
ascultãtor, dar vreau sã te întreb - pe ce
succese mizezi în continuare?

- Sã cîºtig “Floarea”, sã imprim un disc,
sã am un repertoriu numai al meu, sã fiu
solicitatã în formaþii sau ansambluri, sã gust
ºi eu din turnee, deci sã mã afirm.”
(Criºana, 6 septembrie 1975).

“Am mai cîntat o perioadã lungã la
“Crîº-ma bihoreanã”, de unde am rãmas
cu mulþi prieteni ºi multe amintiri frumoase,
iar cea mai frumoasã este aceea cã m-am
îndrãgostit, m-am cãsãtorit ºi astãzi mã
mândresc cu cei doi copii ai mei: Ioana ºi
Sebastian” - ne mãrturiseºte Silvia Negruþ,
azi o doamnã venerabilã, extrem de plãcutã,
în ochii cãreia se citeºte, însã, o nostalgie
de necuprins în cuvinte...

Cântecele ei trãiesc însã, e adevãrat:
cântate de alþii, care au uitat sã-i mulþu-
meascã pentru ele, dar nu au forþa expresivã
ºi nu nasc fiorii pe care-i împrãºtiau vocea
de aur a Silviei, a frumoasei fete de douã-
zeciºiceva de ani din Meziadul dumnezeisc
al þãranului român...

Ma már tudható, aki akarja, meg-
tudhatja, hogy ki volt Sinka István, hogyan
és mivel gazdagította az egyetemes magyar
irodalmat. Sinkánál mélyebbrõl, nagyobb
szegénységbõl, nyomorból, kiszolgálta-
tottságból, szenvedésbõl nemigen jött költõ
a magyar irodalomba, de talán még a
világirodalomba sem. A kiváló képességû,
szülei szegénysége miatt mégiscsak négy
elemi iskolát elvégzõ és korán árvaságra
jutó parasztfiú sorsa, életútja, költõvé ,
íróvá válása ma már jól nyomon követhetõ-
résztbenéppen legfontosabb prózai mûve,

a Fekete bojtár vallomásai címû önéletrajzi
regénye segítségével- a nagyszalontai szülõi
háztól a bihari, sárréti , békési pusztákon,
Vésztõn, át Budapestig s végül a Farkasréti
temetõig.

Sinka István költészete a harmincas-
negyvenes évek népi mozgalmától, népi
irodalmától nem függetlenül, de  azokhoz
képest is sajátos, egyedi minõséget
képviselve bontakozott ki. A középkorban
megrekedt világról, a látható magyar
társadalom alá szorult pásztori- paraszti
népréteg kegyetlen életmódjáról, mágikus-

mitológikus létezésérõl és kifejezésmódjáról
hozott üzenetet Sinka, miként Kodály és
bartók is. Azzal a különbséggel, hogy neki
nem másoktól kellett begyûjtenie az õsi
magyar népi látásmód, a népköltészeti
hagyományvilág szemléleti és formai lemeit,
elég golt önmagát vallatóra fognia. A
harmincas évek végétõl  kötetei, versei  a
cenzorok és fõügyészek gyakori céltáblái
voltak lázító, forradalmi tartalmuk miatt. A
kommunista hatalomátvétel után kiszo-
rították mûveit az irodalmi életbõl, így
kötetei csak 1961- tõl jelentek meg újra.

ELEK TIBOR.

,

Sinka István (1897 szeptember 24- 1969 június 17)
 költõ –író

SILVIA NEGRUÞ. Fotografii din arhiva personalã.
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La Editura Imprimeriei de Vest din
Oradea a apãrut un volum dedicat muzicii
corale contemporane din Romînia, o ediþie
îngrijitã de maestrul Gheorghe David. În
prefaþa opusului, un alt maestru, prof. Univ.
Dr. Valentin Timaru, a consemnat ur-
mãtoarele: “Ajunsã la a VII-a ediþie,
Antologie coralã de muzicã religioasã ºi
cultã îºi dovedeºte deja longevitatea ºi con-
secvenþa apariþiei anuale. Tenacitatea maes-
trului Gheorghe David rodeºte precum ci-
clul reînnoirilor anuale, prezentîndu-ne, cu
o admirabilã generozitate, creaþia coralã ro-
mâneascã. Consecvenþa redactorului amin-
tit se reflectã ºi în prezentarea graficã im-
pecabilã a volumelor editate sub egida
Consiliului Judeþean Bihor, constituindu-se
astfel în adevãrate modele editoriale. Volu-
mul de faþã mai are ºi meritul de a marca
un moment aniversar, ºi anume cei 75 de
ani împliniþi de compozitorii Doru Popovici
ºi Remus Georgescu, colegi de generaþie,
care au contribuit la evoluþia muzicii româ-
neºti. Alãturi de cei care-i poartã în suflet,
ºi semnatarul acestei prefeþe doreºte lui
Doru Popovici ºi Remus Georgescu numai
zile senine.”

În postfaþã, Gheorghe David ºi-a expus
considerentele sale: “Tot mai apreciate în
þarã ºi peste hotare, în instituþiile muzicale
de specialitate, cât ºi de formaþiile corale,
cele 7 volume Antologie coralã, muzicã
religioasã ºi cultã, reprezentând un impor-
tant ºi generos act de culturã, în scopul
cunoaºterii compozitorilor români ºi a crea-
þiilor lor. Dupã cum a afirmat compozitorul
ºi muzicologul Doru Popovici într-o emi-
siune la Radio Cultural Bucureºti, “aceste
antologii corale, care au cuprins cele mai
valoroase opusuri ale compozitorilor români
de piese vocale, au intrat ca bibliografie
obligatorie pentru muzica închinatã corurilor
a capella, concepute de cei mai valoroºi
compozitori din þarã”. Sincere mulþumiri
tuturor colaboratorilor ºi instituþiilor care
ºi-au adus contribuþia la editarea celor 7
volume!”

Meritul maestrului Gheorghe David
constã în faptul cã el nu este exclusivist!
ªi de aceea, ne prezintã cei mai dotaþi com-
pozitori novatori, cu opusurile lor, variate
ca stil, dar unitare în ceea ce priveºte an-
corarea în profunda spiritualitate româneas-
cã. În felul acesta, conþinutul culegerii
corale atrage atenþia celor ce conduc des-

Nãscut în localitatea Zalazowa Wola, nu departe de Varºovia, la 22 februarie 1810,
Frederic Francois Chopin va deveni simbol al patriotismului acestui popor încercat de
vitregiile perioadei din istoria acestei naþiuni.

Prin arta sa, drept compozitor ºi interpret, Chopin s-a aflat în primele rînduri prin
patosul sãu în multe compoziþii asimilate drept îndemn contra celor ce vroiau dispariþia
statului polonez. Scria Robert Schuman: piesele pentru pian ale lui Chopin sunt “imnuri
sub flori”, legat de creaþia cu evident caracter naþional polonez.

Contemporan cu Liszt, Schumann, Mendelssohn-Bartholdy ºi alþii, Chopin s-a
bucurat de elogioase aprecieri. Astfel, R. Schumann îl considera un “geniu” dupã
audiþia variaþiilor la “Don Juan” al lui W. A. Mozart, iar Liszt nota: “Poetul sau artistul
reuºesc sã rezume nãzuinþa spre frumos a unui popor ºi a unei epoci.”

Viaþa romanticã a lui Chopin s-a împletit cu arta sa. Astfel, poeta George Sand
spunea: “Cui seamãnã Chopin? Muzicii sale.” George Sand a fost alãturi de Chopin în
ultimele clipe ale vieþii sale: era octombrie 1849, în Paris.

În cea mai mare parte dedicatã pianului, opera sa cuprinde studii, valsuri, poloneze,
nazurci, lieduri, concerte pentru pian ºi orchestrã (fa minor ºi mi minor) ºi altele.

Polonia a instituit Festivalul-Concurs ce-i poartã numele, laureaþii acestei manifestãri
dobîndind recunoaºtere internaþionalã.

CORNELIU BUCIUMAN

FREDERIC FRANÇOIS CHOPIN
200 de ani de la naºtere

Aniversãri UNESCO

Însemnãri pe marginea
unei antologii DORU POPOVICI

tinele artei sonore închinate “corului a ca-
pella” asupra faptului cã, în anii României
postdecembriste, sunt neglijate, aproape în
totalitate, opusurile din avangarda compo-
nisticã a Euterpei din þara noastrã! Cum
istoria muzicii se face pornind de la docu-
mente ºi nu de la resentimente, trebuie sã
subliniez cã, în anii României socialiste,
când în fruntea secþiei vocale de la Uniunea
Compozitorilor ºi Muzicologilor se aflau
“meºteri mari”, nemuritorii I. D. Chirescu
ºi Dumitru D. Botez, lucrãrile, cu caracter
novator, ale unor autori ca Tiberiu Olah,
Anatol Vieru, Miriam Marbe, Cornel Þãra-
nu, Liviu Glodeanu, Mihai Moldovan, Sabin
Pãutza ºi alþii au fost mult interpretate de
sublimele noastre formaþii corale ºi de diri-
jorii respectivi - îi amintesc, cu precãdere,
pe Dumitru D. Botez, Marin Constantin,
Diodor Nicoarã, Florentin Mihãiescu ºi
Constantin Râpã.

Îi adresez multilateralului artist Gheor-
ghe David un sincer Laus tibi! Din fericire,
ceea ce nu a realizat Editura Muzicalã a þãrii
în ultimii 20 de ani, a realizat Gheorghe
David în câþiva ani. Ceea ce întãreºte sensul
cuvintelor în virtutea cãrora stalinizarea artei
sonore, în general vorbind, este o realitate
tristã. Fenomenul vibreazã în consonanþã
cu “scuiparea”, în scrieri penibile, a Bunului
ºi Omniprezentului Dumnezeu, a Mântu-
itorului, Domnului Nostru Iisus Hristos, a
Sfintei fecioare Maria ºi a multor creatori
de geniu, în frunte cu Sfântul Mihai Emi-
nescu ºi sublimul doinitor George Enescu,
ºi jignirea religiei creºtine, fapte penibile, la
care se adaugã o teribilã deculturaþie, încu-
rajate de slugile unei dictatoriale forþe ocul-
te, care, de la Marea Revoluþie Francezã,
loveºte, violent, în statele naþionale, în
economiile lor ºi-n cultura creºtinã.

Închei, felicitându-l din nou pe maestrul
Gheorghe David, care, la activitatea sa
polivalentã, ar putea avea ca motto cuvintele
sculptorului-poet Pavel Mercescu: “Înþelep-
tul este o lampã, poetul e o candelã/ poezia
este ecoul dumnezeirii din noi, ce ade-
meneºte/ veºnicia sã poposeascã pe pragul
casei noastre/ cel ce arde ca o flacãrã/
cãlãuzeºte ºi pe ceilalþi prin întuneric.”

PS Sper ca maestrul Gheorghe David, dirijorii
Nicolae Iliescu, Stelian Olariu, Diodor Nicoarã,
soprana Georgeta Stoleriu sã fie premiaþi pentru
activitatea lor fecundã de conducerea Uniunii
Compozitorilor ºi Muzicologilor din România.

LUCIAN STEIA
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“Mostenitorii”
si “muguri de tezaur”

,

,

În deosebita-i grijã ºi dragoste pentru cântecul bihorean ºi interpreþii
sãi, mai ales pentru cei tineri, Maria Haiduc propune - tuturor iubitorilor de
folclor ºi de muzicã popularã - un “moºtenitor” ºi trei “muguri de tezaur”,
patru talente, aºadar, în care domnia-sa, alãturi de alþi confraþi, are o
deosebitã încredere, prevãzându-le, dacã timpul ºi conjuncturile le vor fi
favorabile, un viitor strãlucit pe scena româneascã a cântecului.

O tânãrã din ce în ce mai prezentã pe
scenã ºi pe micile ecrane este Claudia Ca-
cuci, nãscutã în localitatea Luncºoara (co-
muna Auºeu), la 19 ianuarie 1994, actual-
mente elevã în clasa a IX-a la Liceul de
Arte din Oradea. Urmeazã, în paralel, ºi
ªcoala Popularã de Artã “Francisc Hibic”,
canto popular, unde este anul II.

A început sã cânte pe scena Cãminului
Cultural din Luncºoara, încã din clasda a
VII-a, fiind rãsplãtitã cu Premiul I ºi al II-
lea la “Varietãþi bihorene”, odatã, chiar în
localitatea natalã, unde a avut loc Festivalul-
concurs.

A mai participat la Festivalul-concurs
“Fântana darului”, la ªimleul Silvaniei, unde
a obþinut Premiul I, la Festivalul Cântecului
ºi Dorului din Þara Chioarului (Baia-Mare),
unde i s-a acordat Menþiune, la Festivalul
Datinilor ºi Obiceiurilor de Crãciun ºi Anul
Nou, uznde a fost iarãºi laureatã etc.

A filmat ºi înregistrat melodii din Bihor
pentru Favorit TV, Etno TV, TVR2, Hora
Tv, La Sat TV, TV Arad, TV Beiuº ºi TVS
Oradea º.a.

Este solistã vocal a Ansamblului “Au-
ºana” ºi colaboreazã cu grupul vocal “Li-
oara” al ªcolii Populare “Francisc Hubic”.

Din þinutul de ºes al Bihorului, de la
Sântandrei, vine o tânãrã speranþã, desco-
peritã de Luminiþa Tomuþa, actualmente
elevã în clasa a VII-a la Liceul de Artã din
Oradea, clasa Picturã, Alexandra Paina
(nãscutã 19 aprilie 1997, Oradea). Face
canto popular cu profesor Anamaria Gal,
fiind, totodatã, solist-vocal colaboratoare
a Ansamblului “Florile Bihorului” al Palatului
Copiilor din Oradea.

Descoperirea universului folcloric se
produce pe la nouã ani, când a început
dansul popular la Ansamlul “Lioara” al Casei
Tineretului din Oradea, pentru ca, dupã trei
ani de dansuri, sã se “reprofileze” pe cântec,
urcând, ca interpret de muzicã popularã,
pe scena Parcului Bãlcescu din Oradea.

Repertoriul Alexandrei cuprinde ºi patru
cântece “proprii”, în aranjamentul muzical
al lui Miticã Negrean. Pe micul ecran, a
debutat la emisiunea “La Izvorul Dorului”
(realizator: Radu Potoran), urmând cola-
borarea cu Maria Haiduc (“Criºule, pe malul
tãu”), la TV Beiuº, apoi cu TVS Oradea
(realizator: Iuliana Bãican-Chelu), Etno TV,
TVR3 Cluj, La Sat TV, Favorit TV, TV Arad
etc. La Festivalul “Comori de aur” de la
Beclean (9 mai 2009) a obþinut o menþiune
ca solistã vocal ºi un premiu special al ju-
riului pentru costum, pentru ca, în 9 noiem-
brie acelaºi an, sã obþinã Premiul I la “Vari-
etãþi bihorene” (Salonta), acelaºi premiu la
Festivalul de Datini ºi Obiceiuri de Crãciun
(Oradea), ºi iarãºi la “Varietãþi bihorene”
(Vadu Criºului, 2010).

S-a înscris cu proiectul “Folclorul în-
nobileazã omul” la ªcoala Nicolaer Bãl-
cescu, având-o ca organizator pe prof. Alina
Zaha.

Raul-Daniel Leuca (nãscut 23 septem-
brie 1998, Beiuº) vine de la Liceul Peda-
gogic “Nicolae Bolcaº”, unde este elev în
clasa a VI-a, dar rãdãcinile îi sunt în Meziad,
localitate extrem de bogatã în folclor ºi în
talente.

Activând pe lângã Casa de Culturã Beiuº,
participã la festivalul-concurs “Moºteni-
torii” (realizator: Marioara Murãrescu),
octombrie 2006, obþinând placheta “Muguri
de tezaur”, iar anul urmãtor, 2007, la “Vreau
sã fiu mare vedetã”, organizat de Antena 1.
La finele anului 2008, concureazã la Festi-
valul de folclor “Tinere speranþe”, Gherla,
clasându-se primul între 41 de concurenþi
soliºti vocali. Între anii 2008-2010 participã
la concursul local “Varietãþi bihorene” la
Beiuº, ªtei ºi Vaºcãu, obþinând de fiecare
datã Premiul I ca interpret vocal ºi instru-
mentist (vioarã cu goarnã). Participã ºi la
Festivalul naþional de Muzicã Popularã Ro-
mâneascã “De Ispas, la Nãsãud”, unde este
gratulat cu Premiul III (2009), iar la “Rapso-
dia Româneascã”, organizat de TV Favorit,
obþine punctajul maxim la cele patru etape,
urmând sã aparã la Gala Laureaþilor. A
obþinut Premiul de Popularitate la concursul
pentru copii “M-am nãscut cu stea în
frunte”, organizat de Etno TV.

Cursant în anul III al ªcolii de Artã
“Francisc Hubic”, clasa canto popular,
profesor Florin Mariº-Hinsu ºi Remus
Lazea. Studiazã, în particular, vioara, cu
profesor Traian Buran.

Are un repertoriu specific zonei Beiuº,
selectat ºi ajustat de bunica Ana Burtic ºi
mama Dorina Doiniþa, douã împãtimite ale
cântecului popular, repertoriu din care a
înregistart ºapte piese vocal, una instru-
mental, urmând a imprima cât de curând
încã cinci piese.

Cu rãdãcini în Þinutul Vaºcãului, în satul
Cãlugãr, este extrem de tânãra ºi talentata
Antonia Hoza (nãscutã la 13 septembrie
2000), elevã în clasa a IV-a la ªcoala Dacia
din Oradea, cursantã la canto în clasa prof.
Anamaria Gal, la Palatul Copiilor. Se bucurã,
totodatã, de îndrumarea doamnei Maria
Haiduc, care i-a girat ºi debutul televizat
(TTV Beiuº). Alte apariþii tv: Hora, Favorit,
TVS etc.

Are cinci imprimãri cu cântece “proprii”:
Pã drumu de la Vaºcãu, Rãu pe pare fetelor,
Zâs-o buna cãtã mine, M-o fãcut maicuþa
me, Aºe o zâs oarecine, pe care doreºtze sã
le înmulþeascã prin culegeri din zonã, mai
ales cã bunica este, ea însãºi, o arhivã de
folclor.

1 2 3 4

1 Alexandra Paina
2 Raul-Daniel Leuca
3 Claudia Cacuci
4 Antonia Hoza
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Distribuþia este asiguratã de
actori tineri, care au început deja
sã-ºi facã un nume în teatrul
românesc, unii dintre ei prinzând
ºi roluri secundare, dar de impact,
în filme ca Filan-tropica ºi
Rating, Katalin Varga ºi Return
of the Living Dead: Rave to the
Grave: Adrian Cucu (Todoruþ),
Claudia Ardelean (Ofe-lia),
Sebastian Marina (Tinu),
Alexandrina Ioana Costea (Cor-
nelia), Ion Fiscuteanu Jr. (Cãtã-
lin). Doar Richard Regian (Laci)
nu practicã activ actoria, dar hai-
nele ei nu-i sunt mari deloc. Regi-
zorul (Milucu), umplând un gol de
ultim moment creat de indispo-
nibilitatea unui actor, îºi asumã ºi
rolul unui personaj care-i vine, de
altfel, turnat. Într-un rol de câteva
secunde, face figuraþie Gheorghe
Brade (Omul cu gãina), o figurã
emblematicã a tânãrului de la þarã,
acolo unde este, de altfel, plasatã
întreaga acþiune a filmului.

Lucian Þion a studiat regia de
film la una dintre cele mai impor-
tante universitãþi americane, rãtã-
cindu-se apoi prin lumea largã, cu
diferite proiecte, de teatru, film,
graphic design, educaþie, cãlã-
torie, din Bangladesh pânã în Un-
garia, din Camerun pânã în Tadji-
kistan, din Peru pânã în Olanda.
Ce mai, a bãtut meridianele, deºi
nu cred cã a ajuns pânã la ultimul!

Dar, într-un fel, deasupra ca-
pului lui Lucian Þion stã, ca o sa-
bie a lui Damocles, o vorbã bãtrâ-
neascã: cine merge pe toate dru-
murile, nu ajunge nicãieri. De
aceea, poate, Lucian Þion s-a în-
tors acasã, într-o Românie pe care
fac pariu cã n-o înþelege (sã-l vãd
pe acela care se poate bate cu
pumnul în piept cã pricepe ce e
România de azi), sã-ºi fixeze cea-
sul, ca sã vorbesc ca Marin Sores-
cu, dupã fusul orar al cinemato-
grafiei româneºti.

Numai cã, spre deosebire de
ceilalþi cineaºti români din aceeaºi
generaþie cu dânsul, Lucian vine
cu un aer uºor american, de prac-
tic amestecat cu naiv, dorindu-ºi
ca filmele lui sã nu fie vizionate
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Muºchii mei
films & Gerard Vi-
sion prezintã un me-
diu metraj inedit în
peisajul cinema-
tografic românesc
de azi:     Parastasul lui Viorel nu
se mai þine aici, un film de
Lucian Þion, care semneazã atât
regia, cât ºi scenariul, orchestrat
imagistic ºi montat de Gerard Gui,
unul dintre cei care a re-inventat
televiziunea în Oradea, ajutat la
camera secundã de Alexandru
Nyulas.

doar de o castã elitistã ºi, uneori,
elitardã, ci de publicul larg. Aºa
cã debutul lui pe pelicula româ-
neascã nu putea fi decât o come-
die. Chiar aºa, lipseºte ceva mai
mult filmelor româneºti de azi ca
umorul?

Socotesc necesar de precizat
cã Lucian Þion a beneficiat, pe
toata durata durerilor facerii aces-
tui film, de asistenþa nepreþuitã a
unui critic de film de maximã
seriozitate, Pavel Azap.

Parastasul lui Viorel nu se
mai þine aici este un film de low
budget, turnat în doar câteva zile
în localitatea Remeþi (Bihor), cu
sprijinul rezidenþei pentru artiºti
Casa cu gânduri, a ªcolii Generale
din Remeþi ºi a Primãriei Bulz.

Sã ne imaginãm un sat oare-
care în România anilor 2020.
Mândruþa, vaca pe care þãranul o
iubeºte ca pe ochii din cap, e tot
acolo. Gãina care urmeazã sã fie
sacrificatã pentru o cinã festivã în
amintirea mortului Viorel cotco-
dãceºte ºi ea. Gurii satului i-a luat
însã locul psihologul. Crâºma, ca
loc de dezbatere a lucrurilor lu-
meºti, este o realitate paralelã. I-a
luat locul sala de ºedinþã.

Dar avem ºi indivizi aparent noi:
psihologul, venit de la oraº sã îi
dezbare de adicþii pe þãrani, func-
þionarul de tip nou de la primãrie,
ºoferul de tir, tânãrul întors dupã
ani de muncã dintr-un Occident
simþit ca lipsit de moralitate, care
se declarã îndrãgostit de o persoa-
nã de acelaºi sex (care este pe
deasupra chiar fiul popii). Mai
avem ºi televizorul, care îl pune
pe þãran în faþa unor declarate
deschideri de orizont. Sau e pe
dos? Avem þãranul supravieþuitor
ºi avem þãranul impostor, care se
confruntã cu o întrebare veche de
când lumea sau chiar mai veche
ca dânsa: ce-i, domnule, cu dra-
gostea fizicã? Bine, formula e mai
directã în film, nouã nu ne permite
pudoarea.

Lucian Þion nu face însã inter-
pretãri. Totul rãmâne la nivel de
sugestie. Este bine sau este rãu cã
se importã tehnici generalizate în
Occident (terapia de grup, în spe-
þã)? Formã fãrã fond? Au ele con-
secinþele aºteptate sau stãm sub
umbrela lui fã ce zice popa, nu ce
face popa? Doar cã nu e popa, ci
e psihologul. Adicþia de sex a
personajelor, este ea pretinsã? Þine
de normalitate? Cum abordãm ho-
mosexualitatea? Dar jocurile ero-
tice ce se chemau pânã de curând
perversiuni sexuale? ªi încã vreo
câteva asemenea.

Nu e România profundã. Pa-
rastasul lui Viorel nu se mai þine
acolo. Este un mic fragment – de
o posibilitate deloc relativã – din
satul românesc în câþiva ani, când
normele europene de trai ºi gân-
dire se vor fi implementat, dar tot
în felul românesc de a te spãla pe
mâini din ultima jumãtate de secol:
pe deasupra.

OCTAVIAN
BLAGA

,

Foto: Theodor Domocoº

Moldova de peste Prut a dat
naºtere mai multor personalitãþi
ºtiinþifice de mare calibru, care au
avut de spus un cuvânt greu în
cercetare, înscriind pagini de certã
valoare în diverse domenii ale ºti-
inþei ºi culturii: chimistul Nicolae
Zelinschi, geograful Lev Berg, mi-
crobiologul Lev Tarasevici, astro-
nomul Nicolae Donici,  pedologul
Nicolae Dimo, teologul ºi mitro-
politul Arsenie Stadniþchi, cano-
nizat de Biserica Ortodoxã Rusã
din Diasporã cu numele de Sfântul
Arsenie, nepotul lui, matema-
ticianul Vladimir Andrunachievici
ºi alþii. Printre ei un loc distinct îl
ocupã marele fizician rus cu rãdã-
cini basarabene, acad. Piotr Leoni-
dovici Kapiþa, dublu laureat al Pre-
miului “I. V. Stalin” (1941, 1943),
dublu Erou al Muncii Socialiste
(1945, 1974), decorat cu 7 ordine
Lenin ºi, în sfârºit, distins cu cea
mai înaltã distincþie în domeniul
ºtiinþei - laureat al Premiului Nobel
(1978) pentru descoperirile sale
fundamentale ºi inovaþiile din do-
meniul fizicii temperaturilor joase.

Fiul sãu este de asemenea un
remarcabil fizician, care îºi desfã-
ºoarã activitatea în Rusia, acad.
Serghei Petrovici Kapiþa, profe-
sor, doctor habilitat în fizicã ºi
matematicã, savant de talie mon-
dialã, în prezent cercetãtor ºtiin-
þific principal al Institutului de Pro-
bleme Fizice al AªR, vicepre-
ºedinte al Academiei de ªtiinþe
Naturale a Rusiei. Interesele ºtiin-
þifice ale lui Serghei Kapiþa þin de
aerodinamicã, magnetism, accele-
ratoare, fizica nucleului, istoria ºti-
inþei ºi culturii. În ultimul timp este
preocupat de problemele ºi dina-
mica miºcãrii populaþiei în lume.
A participat la unele manifestãri ºti-
inþifice din Republica Moldova.
Totdeauna ºi-a manifestat simpatia
ºi interesul faþã de Patria sa isto-
ricã, problemele ei ºi a fost recep-
tiv atunci când i-a fost solicitat
concursul în soluþionarea unora
dintre ele, inclusiv ºi la pregãtirea
cadrelor ºtiinþifice prin filiera Insti-
tutului Fizico-Tehnic din Mosco-
va.

Serghei Kapiþa s-a nãscut la 14
februarie 1928 la Cambridge, în
Marea Britanie, unde tatãl sãu,
tânãrul savant Piotr Capiþa, se afla
într-o deplasare ºtiinþificã de du-
ratã, activând în laboratorul din
Cavendish, condus de renumitului
fizician Ernest Rutherford. Aici,
tatãl sãu a avansat rapid în cariera
sa academicã, afirmându-se ca un
cercetãtor deosebit de talentat. În
1923 a devenit doctor în ºtiinþe,
oferindu-i-se prestigioasa Bursã
“Maxwell”. În 1924 devine adjunct
al directorului acestui laborator.
Peste un an este ales membru al
Colegiului Trinity. În 1928 Acade-
mia de ªtiinþe a URSS i-a acordat
titlul de doctor habilitat în fizicã ºi
matematicã, în 1929 l-a ales în
calitate de membru corespondent.
În anul urmãtor Piotr Kapiþa de-
vine profesor-cercetãtor al Socie-
tãþii Regale din Londra. La insis-

tenþa lui Ernest Rutherford, aceas-
tã Societate creeazã special pentru
Piotr Kapiþa un nou laborator, ce
purta numele chimistului ºi indus-
triaºului de origine germanã Lud-
vig Mond, pe banii cãruia a ºi fost
construit ºi inaugurat în 1934.

Astfel, primul ei director a de-
venit Piotr Kapiþa, dar cãruia i-a
fost sortit sã activeze aici doar un
singur an. Oficialitãþile din URSS
i-au propus sã revinã în þarã, însã
savantul a pus condiþia de a i se
permite libera circulaþie în Europa,
ceea ce Moscova nu a acceptat.
Totuºi, Capiþa a fost ademenit în
URSS, când i-a ºi fost anulatã viza
în Anglia. Ca rezultat, nu s-a mai
putut întoarce în laboratorul sãu.
Rutherford ºi alþi savanþi cu renu-
me n-au rãmas indiferenþi faþã de
situaþia creatã ºi au apelat la autori-
tãþile sovietice ca sã-i permitã lui
Piotr Capiþa continuarea lucrãrilor
ºtiinþifice în Anglia. Desigur, au
fost refuzaþi. Savantului i s-a pro-
pus funcþia de director al Institu-
tului de Fizicã al Academiei de
ªtiinþe a URSS, acesta acceptând
acest post cu o condiþie - achiziþio-
narea fostului laborator din Anglia.
Pânã la urmã, Rutherford s-a re-
semnat, înþelegând ca ºi-a pierdut
remarcabilul colaborator, ºi a ac-
ceptat afacerea sovieticilor. Astfel,
URSS a cumpãrat utilajul din La-
boratorul “L. Mond” ºi Piotr Ca-
piþa a putut sã-ºi continue cerce-
tãrile începute în Anglia.

La vârsta de 15 ani, fiul sãu,
Serghei Kapiþa, este admis la Insti-
tutul de Aviaþie din Moscova, pe
care-l absolveºte în 1949. La 21
de ani se cãsãtoreºte. În conti-
nuare, lucreazã la Institutul de
Aerohidrodinamicã, apoi la Institu-
tul de Geofizicã ºi pînã în prezent
- la Institutul de Probleme Fizice
al Academiei de ªtiinþe a Rusiei.
Timp de 35 de ani a condus Ca-
tedra de fizicã (cea mai mare din
þarã) a Institutului Fizico-Tehnic
din Moscova. Activitatea sa ºtiin-
þificã s-a fructificat în peste 150
de lucrãri ºtiinþifice, inclusiv 6
cãrþi, 14 invenþii ºi o descoperire
ºtiinþificã. A elaborat modelul ma-
tematic al creºterii hiperbolice al
numãrului de locuitori de pe Terra.

Anul 1973 a adus o turnurã
neaºteptatã în viaþa ilustrului sa-
vant, când profesorul Serghei
Kapiþa a publicat cartea “Viaþa
ºtiinþei”, care a servit drept imbold
pentru apariþia emisiunii de popu-
larizare a ºtiinþei “Evident, dar -
neverosimil” la Televiziunea Cen-
tralã. Pe parcursul a 37 de ani este
autorul ºi prezentatorul ei, ce poate
fi vizionatã ºi astãzi pe micile e-
crane la Canalul TV “Cultura” din
Rusia. Se bucurã de o mare popu-
laritate din partea a zeci de milioane
de telespectatori, educând deja câ-
teva generaþii de îndrãgostiþi ai
ºtiinþei. Fiind cea mai longevivã,
emisiunea a fost introdusã în Car-
tea recordurilor Guinnes. În anul
2008  Serghei Kapiþa a fost distins
cu Premiul special  al Academiei
de Televiziune Rusã pentru contri-

buþia sa personalã la dezvoltarea
acestui domeniu.

Serghei Kapiþa este vicepre-
ºedinte al Academiei de ªtiinþe
Naturale a Rusiei, membru al Aca-
demiei de ªtiinþe din Europa,
membru al Academiei de Televi-
ziune din Rusia, preºedinte al So-
cietãþii de Fizicã din Eurasia, preºe-
dinte al Clubului savanþilor ºi antre-
prenorilor din Rusia “Nikitsk”,
membru al Clubului din Roma,
membru al Societãþii de Literaturã
ºi Filosofie din Manchester. A fost
distins cu titlul de Laureat al Pre-
miului de Stat al URSS, al Pre-
miului Academiei de ªtiinþe din
Rusia ºi al Premiului “Kalinga” al
UNESCO, toate acordate pentru
activitatea de promovare ºi de po-
pularizare a ºtiinþei.

Academicianul Serghei Kapiþa
este o personalitate distinctã, ori-
ginalã, care incitã un interes in-
contestabil din partea studenþilor,
jurnaliºtilor, savanþilor, interlocu-
torilor sãi  în abordarea proble-
melor multiaspectuale ale vieþii
noastre. Mai mult decât atât, s-a
manifestat ca un om curajos ºi
adept convins al sporturilor ex-
treme: conduce avionul; a coborât
în una dintre cele mai adânci peº-
teri din împrejurimile Sydney-ului,
în Australia; de mai mulþi ani prac-
ticã diving-ul. A supravieþuit con-
secinþele unui atac asupra vieþii sale
din partea unui bolnav psihic, tra-
tându-se mai mult timp în secþia
de neurochirurgie a unui spital din
Moscova.

Rãmâne ºi în continuare un
îndrãgostit de viaþã, apreciind sim-
plele valori perene: un suflet bun,
un oponent onest, o carte nouã,
veºnica muzicã clasicã. Suprema
sa realizare în viaþã o considerã
familia: soþia - Ana Alekseevna
Krâlova, fiica academicianului rus
Aleksei Nikolaevici Krâlov, cei trei
copii - fiul, Fiodor, filolog, acti-
veazã la Institutul de Literaturã
Universalã; fiica, Maria, psiholog,
lucreazã la Universitatea de Stat
“M.V. Lomonosov”; fiica, Var-
vara, medic în cadrul ªcolii Supe-
rioare de Economie din Moscova.

Pãstreazã cu sfinþenie memo-
ria bunicilor sãi, Leonid Capiþa ºi
Olga Stebniþkaia, despre care se
ºtie cã sunt basarabeni. Cu pãrere
de rãu, în Republica Moldova nu
se cunosc biografiile lor. E cazul
sã studiem în detalii istoria acestei
familii celebre, care a întemeiat
Cetatea de la Kronºtadt, iar des-
cendenþii ei, Piotr ºi Serghei Ka-
piþa, ºi-au adus o mare contribuþie
la dezvoltarea fizicii mondiale.

Alegerea acad. Serghei Petro-
vici Kapiþa în calitate de membru
de onoare al AªM în cadrul Adu-
nãrii membrilor Academiei de ªti-
inþe a Moldovei din 6 aprilie curent
este un argument în plus de a ne
cunoaºte istoria ºi de a cinsti pe
înaintaºii noºtri.

Familia de origine
basarabeanã Kapita

www.voceabasarabiei.net/
(Radio Vocea Basarabiei)

SERGHEI KAPIÞA
Foto:  http://mdn.md/
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Era pe la mijlocul anilor ’50, 1955 sau
1956, nu-mi mai aduc foarte bine aminte.
Cu toþi citisem în ziare despre ultima reali-
zare a regimului, inaugurarea «Podului prie-
teniei româno-bulgare» de la Giurgiu.

Atunci, învãþãtorul nostru a avut o idee
minunatã, dar nãstruºnicã pe vremea aceea:
«Ce-ar fi sã mergem la pod ºi sã întâlnim
elevii de vârsta voastrã dintr-o ºcoalã bul-
garã? Doar suntem prieteni ºi construim îm-
preunã socialismul!»

Zis ºi fãcut! Tatãl unuia dintre colegii
mei a obþinut un autobuz cu ºofer dela intre-
prinderea unde lucra, noi am compus o scri-
soare (în ce limbã?) pe care am trimis-o
direcþiei ºcolii din Ruse care purta acelaºi
numãr, anunþând data ºi ora sosirii la pod.

ªi-am plecat la drum  Nu însã înainte
de a lua câteva bucheþele de flori, cadou
pentru viitorii noºtri prieteni. Tatãl meu se
aranjase sã aibã o zi liberã ºi a venit cu noi,
împreunã cu alþi doi sau trei pãrinþi care
trebuiau sã supravegheze cei 30 de nãzdrã-
vani care se zbenghuiau fãrã încetare.

Odatã ajunºi la postul de graniþã de la
intrarea pe pod, învãþãtorul ºi câþiva pãrinþi
s-au dus sã explice ofiþerului de gardã in-
tenþia noastrã de a-i întâlni pe elevii bulgari,
pe care de altfel îi vedeam într-un grup
compact la mijlocul podului. Ofiþerul s-a
uitat lung la noi ºi a zis: «Nici nu poate fi
vorba! Ca sã vã urcaþi pe pod, chiar ºi nu-
mai pe partea româneascã, vã trebuie un
paºaport; cu atât mai mult dacã vreþi sã-i
întâlniþi pe bulgari!» Duº rece pentru toatã
lumea!

Tatãl meu a început sã parlamenteze cu
ofiþerul de la graniþã. Nu-mi amintesc cât
de mult au durat discuþiile, însã în cele din
urmã s-a ajuns la un compromis: o delegaþie
de vreo 10 elevi români era autorizatã sã
meargã pânã la mijlocul podului – în aºa
zisul «no man’s land» - pentru a-i întâlni pe
reprezentanþii elevilor bulgari. Bineînþeles cã
tatãl meu ºi cu mine fãceam parte din dele-
gaþia românã. Când am ajuns la mijlocul
podului, bulgarii, mult mai numeroºi decât
noi, ne-au înconjurat ºi au început sã ne
acopere de cadouri: cutii pirogravate, nãfra-
me brodate, obiecte de lemn sau din piele
frumos decorate...

Noi, cu cele câteva bucheþele de ghio-
cei, aveam aerul cam ridicol!

Dupã cele 15 sau 20 minute ale întâlnirii,
când ne-am întors pe solul românesc, tatãl
meu a remarcat, printre zecile de cãrþi poº-
tale primite de la bulgari, una scrisã în limba
francezã. A luat-o ºi mi-a spus: «Acum ai
un prieten în Bulgaria! Cum ajungem la
Bucureºti, îi poþi trimite o scrisoare.» «Cum
o sã fac ? Nu ºtiu niciun cuvânt în fran-
cezã!», i-am rãspuns. «Nicio importanþã!
Tu scrii în româneºte ºi eu traduc!»

Aºa a început o legãturã bulgaro-românã
care dureazã de mai bine de jumãtate de
secol!

Dupã câteva luni de schimb de scrisori
în limba francezã cu «prietenul meu Pepo»,
a venit ºi ziua sã ne cunoaºtem personal.

Era moda cãlãtoriilor de o zi în Bulgaria,
nu atât în scopuri culturale cât pentru a face
«afaceri». Se duceau atunci, pentru a fi
vândute cu preþ bun, pulovere “flauºate”
de plastic, rochii de tergal etc., care nu se
gãseau în Bulgaria, ºi se aduceau tot felul
de nimicuri asemãnãtoare cu care fãceai doi
bani jum’ate beneficiu. Însã operaþia era
complicatã, pentru cã autorizaþia de a voiaja
nu era emisã decât dupã vreo 60 zile dela
cerere, iar paºaportul colectiv numai cu o
zi înainte de data plecãrii. Aºa cã, nefiind
siguri de a fi acceptaþi, n-am putut informa

Mon ami Pepo

din vreme familia lui Pepo de sosirea
noastrã.

Când am ajuns la Ruse, în faþa hotelului
central unde s-a oprit autobuzul, am remar-
cat cã doamnele s-au nãpustit spre toaletã,
de unde, ieºind, pãreau sã fi pierdut fiecare
vreo zece kilograme. În schimb, arborau
în braþe pulovere, fuste, bluze pe care bul-
gãroaicele, care aºteptau de jur împrejur,
se bãteau sã le cumpere.

Noi însã, aveam alt obiectiv. Drept care
ne-am îndreptat înspre adresa lui Pepo, din
fericire în plin centru al oraºului. Aici, cum
era dimineaþa unei zile de lucru, nu era mai
nimeni acasã. Însã bunica lui Pepo, care a
început sã vorbeascã germana cu pãrinþii
mei, ºi-a chemat imediat fiica ºi ginerele la
telefon ºi, nu dupã multã vreme, casa s-a
umplut de lume care vorbea toate limbile
pãmântului: franceza, germana, engleza,
bulgara, româna…

Numai eu aºteptam cu frica în sân mo-
mentul în care va trebui sã vorbesc în
francezã cu Pepo. Pregãtisem câteva fraze
bine studiate, pe care le repetam în tãcere
cu înfrigurare. A trebuit sã aºtept vremea
prânzului, când Pepo s-a întors dela ºcoalã.
I-am adresat cuvântul, debitând frazele pre-
gãtite. Tãcere totalã! Pepo nu înþelegea
nicio vorbã în francezã. Aºa am descoperit
cã scrisorile trimise de Pepo erau de fapt

scrise de mama lui, care studiase înainte
de rãzboi la liceul Notre Dame de Sion din
Ruse. De fapt corespondenþa dintre Pepo
ºi mine era un schimb de scrisori între ma-
ma lui ºi tatãl meu!

De altfel, familia Ecoff era o familie de
intelectuali de înalt nivel: pãrinþii, amândoi
doctori, sora lui Pepo, Anna, muzicianã, iar
prietenul meu, sculptor animalier debutant.

Între timp însã, dupã diferite încercãri
nereuºite, am descoperit cã singurul vector
lingvistic comun cu Pepo era ... limba rusã!
E drept cã pentru el era mult mai uºor decât
pentru mine!

Masa care a urmat a durat câteva ore;
au defilat prin casã prieteni, rude ºi vecini,
veniþi sã vadã minunea: «prietenul lui Pepo
dela Bucureºti care trimite scrisori în limba
francezã». Numai eu, cunoscându-mi com-
petenþele lingvistice reduse, nu ºtiam în ce
gaurã de ºarpe sã mã mai ascund.

În fine, dupã ore întregi de palavre, se
apropia momentul plecãrii, însã noi nu vân-
dusem cele câteva pulovere aduse dela Bu-
cureºti, care trebuiau sã acopere costul cã-
lãtoriei. Când i-am vorbit Binkãi Ecova
despre problema noastrã, a zâmbit ºi ne-a
dat imediat suma cerutã, urmând sã se des-
curce în zilele urmãtoare cu prietenele ei.

Mai complicat a fost cu vizita oraºului.
Auzisem, cine ºtie cum, despre o bisericã

subteranã construitã în ascuns pe vremea
turcilor, pe care voiam sã o vãd. Prietenii
noºtri bulgari nu ne-au refuzat, însã am
simþit cã ezitau ºi trãgeau de timp. În cele
din urmã, ne-au mãrturisit cã preferau sã
nu fie vãzuþi intrând la bisericã, ceea ce le-
ar putea aduce nenumãrate dificultãþi cu
autoritãþile comuniste.

Dupã câteva luni, în vara care a urmat,
a venit rândul lui Pepo sã ne viziteze la
Bucureºti. A sosit pentru câteva zile ºi îmi
amintesc cã mi-a adus, printre alte cadouri,
un porc mistreþ sculptat într-un calup de
sãpun. Pentru Pepo, care trãia într-un mic
oraº din Bulgaria, pe atunci þara cea mai
aliniatã din lagãrul socialist dupã dorinþele
«fratelui cel mare», la Bucureºti totul era
nou ºi frumos. Dar cel mai mult l-a impre-
sionat faptul cã la noi se dãdeau filme
americane ºi mai ales «westernuri», gen pe
care nu-l vãzuse niciodatã. Drept care ne-
am dus la «Scala», unde tocmai rula «Cei
ºapte magnifici». Însã cum filmul era turnat
în englezã ºi subtitrat în românã, Pepo nu
înþelegea nimic din scenariu. Ca urmare a
trebuit sã-i traduc dialogurile în limba rusã!
Sau cel puþin rudimentele în genul «ãsta-i
cel bun» sau «ãsta-i cel rãu».

Pe atunci nu-mi puteam imagina cã
însuºi unul din unchii lui Pepo fusese un
celebru ºerif în Texas la sfârºitul sec. XIX,
cunoscut sub porecla «El Pistolero».
Aceastã poveste urma sã o descopãr numai
dupã 40 ani.

Câþiva ani mai târziu am pãrãsit România
cu pãrinþii ºi ne-am stabilit în Franþa. Pro-
babil cã legãtura cu prietenii noºtri din Ruse
s-ar fi întrerupt aici dacã ei n-ar fi desco-
perit adresa noastrã mulþumitã unor cunoº-
tinþe comune din Bucureºti.

Aºa se face cã familia Ecoff a apãrut la
Paris prin mijlocul anilor ’70. Ei voiajau ca
mai toþi turiºtii sosiþi din þãrile comuniste
pe atunci: cu maºina plinã de cutii de pateu
de ficat, de salam, dormind pe treptele
Operei din Paris. Bineînþeles cã pãrinþii mei
i-au invitat sã locuiascã la noi, cu atât mai
mult cu cât eu eram plecat, ca de obicei,
prin cine ºtie ce colþ al lumii. Drept care,
corespondenþa cu Ruse a fost reluatã tot în
francezã, pentru cã între timp toþi membrii
familiei Ecoff îºi însuºiserã aceastã limbã,
ca ºi mine de altminteri.

Mon ami PepoADRIAN IRVIN ROZEI

Podul Giurgiu - Ruse,
“Podul prieteniei româno-bulgare”

Continuare în pagina 38

Prietenul meu Pepo, împreunã cu mama ºi sora
1

2
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RUSE, RUSCIUCK: rãmaºi cu obiceiuri proaste
de pe vremea turcilor, continuãm sã numim
oraºul de dincolo de Dunãre, Rusciuck. E ca ºi
cum ai vorbi unui francez despre…
Strassenburg, sau unui român despre
Kostendje ! Deci, dacã nu vrem sã-i insultãm
pe prietenii noºtri bulgari, e preferabil sã vorbim
despre Ruse, evitând sã le amintim câteva
secole de ocupaþie turceascã. Mai curios e cã
ºi fiica lui Jacques Canettti, Jacqueline, care,
de altfel, n-a pus niciodatã piciorul în oraºul
natal al tatãlui ei, mi-a vorbit de… Rusciuck!
Poate cã era în amintirea cetãþeniei unchiului
ei, Elias Canetti!

La începutul secolului XX, Canetti, pro-
prietarul unei importante societãþi de comerþ
pe Dunãre din Ruse, era descendentul unei
familii de evrei spanioli instalate de patru
secole în peninsula Balcanicã. Aºa se face cã
în casã se vorbea ladino (iudeo-spaniola), pre-
cum ºi germana.

În jurul anului 1900, Ruse se bucura de o
stare de prosperitate excepþionalã, datoritã co-
merþului dunãrean, axã vitalã de trecere între
Europa Centralã ºi Mediterana. Oraºul, cu o
istorie de 2000 ani, dar care aþipise sub domi-
naþia turceascã mai multe secole, odatã cu obþi-
nerea independenþei Bulgariei, se deschidea
la influenþele sociale ºi culturale ale Europei.
Aceastã nouã prosperitate, materializatã între
altele prin trecerea noului serviciu de cale
feratã al «Orient-Express-ului», ºi-a lãsat am-
prenta pânã azi prin cele aproape 200 edificii
clasate «monument de patrimoniu», din care
mare parte construite în stilul «art nouveau».

În familia Canetti erau trei bãieþi: Elias,
Nisim (Jacques) ºi Georges, care vor marca,
fiecare în domeniul lui, arta ºi ºtiinþa secolului
XX. Nãscuþi la Ruse în 1905, 1909 ºi respectiv
1911, cei trei fraþi ºi pãrinþii lor pãrãsesc Bul-
garia în 1911 ºi se instaleazã în Anglia, unde
vor rãmâne pânã la moartea tatãlui, în 1913,
dupã care întreaga familie se mutã la Viena.

Aºa se face cã limba în care s-a distins
Elias Canetti a fost germana, deºi între 1939 ºi
1971 el a locuit la Londra.

Este inutil sã-l mai prezentãm pe Laureatul
Premiului Nobel de Literaturã, decernat în 1981.
Ajunge sã spunem cã imensa lui operã (jur-
nale, autobiografie, eseuri, un singur roman...)
este o mãrturie capitalã asupra dramelor seco-
lului XX, vãzutã prin ochii unui permanent
exilat.

Mai puþin cunoscut, însã tot tât de
remarcabil într-un domeniu complet diferit,
este fratele mijlociu, Jacques Canetti. Memo-
riile lui, scrise în limba francezã sub titlul «On
cherche jeune homme aimant la musique» au
fost publicate în 1978.

Citindu-le, descoperim traiectoria uimitoa-
re a unui «cãutãtor de talente» în domeniul
muzicii uºoare, care a marcat istoria genului în
a doua jumãtate a secolului XX în Franþa.

La numai 20 ani, Jacques Canetti, deja
pasionat de jazz, invitã în Franþa câþiva maeºtri
ai acestei muzici americane, Louis Armstrong,
Cab Calloway, Duke Ellington, ºi le organi-
zeazã turnee în þarã, în general prin oraºele
universitare.

Însã, adevãrata lui revelaþie începe în ziua
în care Maurice Bleustein-Blanchet, creatorul

postului «Radio Cité» îi încredinþeazã direcþia
artisticã a staþiei. În emisiunile create de el,
rãmase ca model în istoria radiofoniei, debu-
teazã câþiva cântãreþi care vor marca scena
mondialã, printre care Edith Piaf ºi Charles
Trenet.

În timpul celui de al II-lea Rãzboi Mondial,
deºi interzis de activitate, Jacques Canetti reu-
ºeºte sã organizeze, împreunã cu actriþa Fran-
çoise Rosay, câteva turnee artistice în zona
neocupatã ºi în Africa de Nord.

În 1947, Jacques Canetti creazã la Paris
celebrul cabaret «Les Trois Baudets» unde s-
au lansat cei mai celebri cântãreþi/autori/
compozitori de limbã francezã ai secolului XX:
Georges Brassens, Jacques Brel, Guy Béart,
Serge Gainsbourg, Boris Vian, Francis Le-
marque, Félix Leclerc, Mouloudji, Boby La-
pointe, Anne Sylvestre, Maurice Fanon, Len-
ny Escudero, Claude Nougaro, Henri Salva-
dor... Tot aici s-au fãcut cunoscuþi numeroºi
umoriºti francezi precum Pierre Dac, Francis
Blanche, Robert Lamoureux, Fernand Ray-
naud, Darry Cowl, Raymond Devos, Philippe
Noiret, Jean-Pierre Darras, Jean Yanne, precum
ºi mari interpreþi ca Juliette Gréco, Catherine
Sauvage, Isabelle Aubret, Philippe Clay, Les
Frères Jacques...

În acelaºi timp, Jacques Canetti orga-
nizeazã ºi turnee peste hotare prezentând de
exemplu în Statele Unite ºi în Japonia pe Yves
Montand sau sponsorizând recitalurile lui
Maurice Chevalier.

Începând din 1962, Jacques Canetti inau-
gureazã casa de discuri «Les productions Jac-
ques Canetti», care inventeazã sistemul de lan-
sare al cântãreþilor pe care îi acompaniazã de-
a lungul întregii lor pregãtiri artistice, pânã la
comercializarea muzicii lor, cu toate riscurile
inerente acestei activitãþi.

Însã flerul lui Jacques Canetti este atât de
fãrã greº, încât el îºi permite sã editeze primele
discuri ale unor actori/cântãreþi deveniþi mai
apoi mari celebritãþi, precum: Jeanne Moreau,
Serge Reggiani, Jacques Higelin, Simone Sig-
noret, Pierre Brasseur, Michel Simon... Tot el
scoate pe piaþã primele antologii ale poeþilor
muzicii uºoare franceze, cum ar fi Boris Vian ºi
Jacques Prévert.

Sensibil la fenomenul «café-théâtre», care
începea sã încolþeascã la Saint-Germain-des-
Prés, Jacques Canetti lanseazã în cabaretul
«Bilboquet» artiºti ca Jacques Higelin sau Bri-
gitte Fontaine.

Dar poate cã cel mai celebru «elev» al lui
Canetti a fost Jacques Brel, lansat în 1954 la
cabaretul «Les Trois Baudets».

Jacques Canetti ºi-a încetat activitatea în
1997 ºi a decedat în acelaºi an.

Cabaretul «Les Trois Baudets», loc de me-
morie ºi istorie a vieþii culturale pariziene timp
de 20 ani, ºi-a închis porþile în 1967, ºi a devenit,
sub bagheta unui promotor englez... cabaret
erotic! Dupã ce-ºi schimbã de mai multe ori
numele, localul este închis definitiv în 1996.

În ciuda eforturilor unei asociaþii create în
scopul salvãrii acestui «loc de memorie» ºi al
interesului manifestat atât de Jacques Canetti,
cât ºi de câþiva oameni politici de vazã (Jack
Lang, ministrul Culturii, Bertrand Delanoë, pri-
marul Parisului) a trebuit sã treacã mai bine de
zece ani pânã la redeschiderea din februarie
2009. O salã de 250 locuri, nou amenajatã pe
douã nivele, spaþii de pregãtire a spectacolelor,
dar ºi zone de convivialitate, un restaurant
pentru 60 persoane, un bar, un foaier sunt puse
la dispoziþia publicului de «Ville de Paris», noul
proprietar al localului. Rãmâne sã se gãseascã
o «locomotivã», cum era Jacques Canetti, pen-
tru ca noul lãcaº de culturã sã se instaleze de
manierã perenã în peisajul parizian. Programul
iniþial prevede 300 spectacole pe an.

Cel de-al treilea bãiat Canetti, Georges
(1911-1971), deºi nu a obþinut notorietatea fra-
þilor lui mai mari, a realizat totuºi un parcurs
excepþional. Dupã studiile secundare realizate
între 1921 ºi 1928 la Frankfurt, Viena ºi Paris, el
urmeazã cursurile ºcolii de medicinã din Viena
ºi Paris. În 1935 este naturalizat francez.

Anul 1934, când Georges se îmbolnãveºte
de tuberculozã, marcheazã o etapã capitalã în
viaþa ºi activitatea lui, cu atât mai mult cu cât
mama sa va muri trei ani mai târziu de conse-
cinþele aceleaºi boli. Pasionat de aceastã mala-
die, Georges Canetti studiazã  «preistoria fti-
ziei» (perioada ce separã primo-infecþia tu-
berculoasã la copil de începutul bolii la adult).

Urmeazã diferite etape în studiul tuber-
culozei încununate în 1940 de premiul Péan al
Academiei Naþionale de Medicinã din Paris.

Între 1944-1947, Georges Canetti e din nou
bolnav de tuberculozã, ceea ce nu-l împiedicã
sã fie ales membru titular al societãþii de studii
ºtiinþifice asupra acestei boli.

În deceniile urmãtoare, al treilea frate Ca-
netti a devenit o personalitate prestigioasã în
lumea medicalã francezã ºi internaþionalã, în
domeniul tuberculozei.

ªef de laborator la Institutul Pasteur, expert
al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii, ºef al
Serviciului epidimiologic al aceluiaºi institut,
ba chiar ºi vicepreºedinte al Consiliului de Ad-
ministraþie, secretar general al Uniunii Interna-
þionale împotriva tuberculozei, cavaler al Le-
giunii de onoare, iatã numai câteva etape din
prestigiosul parcurs urmat de mezinul fraþilor
Canetti. Georges Canetti se stinge din viaþã
pe 27 august 1971 la Vence, în sudul Franþei.

Au mai trecut vreo 20 ani.
Multe lucruri s-au schimbat în lume ºi,

mai ales, în þãrile est-europene dupã 1990.
Pe la mijlocul anilor’90, când reînce-

pusem sã vin în þarã de douã-trei ori pe an,
am decis cã era vremea sã-mi revãd prietenii
din Ruse. I-am sunat la telefon ºi le-am
indicat orarul trenului cu care urma sã
sosesc dela Varna.

Pepo mã aºtepta în garã. Cum l-am
recunoscut dupã ce nu ne vãzusem aproape
o jumãtate de secol? Mister! Însã l-am re-
marcat imediat în mijlocul peronului. Poate
ºi pentru cã Pepo, devenit de mulþi ani me-
dic dietetician, cântãreºte mai bine de 100
kg. Pepo locuia cu mama ºi sora lui în
aceeaºi casã din centrul oraºului pe care
am cunoscut-o în anii ’50. Numai cã acum
am remarcat cã vila lor fusese construitã
în jurul anilor 1900 ºi decoratã în cel mai
pur stil «art nouveau», asemeni cu mare
parte din construcþiile din cartierul central
al oraºului.

Ca ºi în urmã cu patru decenii, ne-am
aºezat la masã ºi am vorbit ore în ºir. Tot
ca în anii ’50, aveam o problemã! Nu, de
data asta nu mai trebuia sã vând la repezealã
câteva fuste de tergal! În cele câteva ore
de care dispuneam, voiam sã vizitez oraºul
ºi mai ales casa familiei Canetti.

Bineînþeles cã istoria atât de uimitoare a
familiei Canetti, originare din oraºul Ruse,
nu putea decât sã-mi stârneascã o curio-
zitate legitimã. Oare ce mai rãmânea în
amintirea colectivã din acea perioadã despre
care Elias Canetti spunea: «... puteai auzi
vorbindu-se ºapte sau opt limbi în aceeaºi
zi. În afarã de bulgari..., erau mulþi turci...
ºi, chiar alãturi, cartierul sefarzilor spanioli,
al nostru. Întâlneai greci, albanezi, armeni,
þigani. Românii veneau de dincolo de Du-
nãre... Mai erau ruºi, ce e drept puþin nu-
meroºi»?

De altfel, în ciuda anilor numeroºi petre-
cuþi în Occident, ca un pur produs al Bal-
canilor de acum un secol, Elias Canetti avea
sã pãstreze naþionalitatea turcã pânã în
1946. Spre marea mea surprindere, la
mijlocul anilor ’90, mai nimic nu amintea
în oraºul Ruse de prezenþa familiei Canetti.

Desigur cã prietenii mei, familia Ecoff,
mi-au arãtat casa unde locuiserã cei trei
iluºtri intelectuali.

Cu atât mai mult cu cât ea se gãsea în
plin centru al oraºului ºi la numai o arun-
cãturã de bãþ de casa lor. Însã în acea vreme
nu vedeam nicio placã, niciun nume care
sã aminteascã mãcar trecerea celui mai
ilustru fiu al oraºului.

Din fericire, dupã anul 2000 am revenit
la Ruse. Lucrurile se schimbaserã «du tout
au tout». Peste tot, plãci instalate pe edificii
amintesc prezenþa în oraº a lui Elias Canetti,
ba chiar ºi un basorelief pe zidul fostului
liceu Notre Dame de Sion, care azi se nu-
meºte... «Elias Canetti». Ceilalþi fraþi nu sunt
menþionaþi! La umbra marelui stejar, nu
creºte nimic (vechi proverb francez)!

În schimb, am avut o surprizã, cu ade-
vãrat neaºteptatã ºi care mi-a explicat in-

teresul pe care Pepo îl manifestase faþã de
westernul vãzut la Bucureºti acum 50 ani.
Pepo a scris o carte, intitulatã «Roy the
Gun: El Pistolero». Nu, nu e vorba despre
încã un roman de aventuri imaginare din
«Vestul sãlbatic», ci de o poveste autenticã
scoasã din memoria familiei Ecoff.

Se pare cã, în a doua jumãtate a se-
colului XIX, la cererea autoritãþilor tur-
ceºti, o bandã înarmatã de cãlãreþi cerchezi
au nãvãlit într-un sat bulgar pentru a-i
pedepsi pe locuitorii creºtini care se revol-
taserã. Ei au masacrat mai toatã populaþia
bãrbãteascã. Printre rarii supravieþuitori,
poate chiar singurul din familia sa, se
numãra un bãiat de vreo zece sau unspre-

zece ani, care a scãpat cu viaþã ascunzându-
se într-un copac. Era un unchi îndepãrtat
al lui Pepo. Bãiatul, rãmas fãrã familie, a
decis sã plece pe jos înspre America. Ajuns
în Texas, dupã nenumãrate aventuri, tânãrul
bulgar a decis sã se rãzbune, devenind un
înverºunat apãrãtor al legii. Devenit ºerif,
el a fost poreclit «El Pistolero» pentru dex-
teritatea excepþionalã cu care mânuia armele
de foc, ceea ce îl transformase în spaima
traficanþilor de pe Rio Grande.

Aºa cã Pepo a decis sã scrie ºi a publicat
romanul vieþii acestui unchi îndepãrtat.

Nu-mi mai rãmâne decât sã învãþ limba
bulgarã pentru a putea aprecia toate detaliile
acestui western insolit !

La Bastide Vieille, august 2009

Notã

Mon ami Pepo
Urmare din pagina 37

Prietenul meu Pepo, în faþa Casei
Memoriale Elias Canetti din Ruse

Familia Canetti

De la stânga la dreapta: Elias Canetti, Jacques
Canetti, afiº de la redeschiderea cabaretului Le
Trois Baudets ºi Georges Canetti.

1, 3, 6: Adrian Irvin Rozei
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Conceptul estetic
Lucrarea “Conversaþii cu Dumnezeu”

este o instalaþie textilã, imprimatã, care
reprezintã, prin felul în care a fost
conceputã, rãspunsurile exprimate plastic
la o serie de întrebãri ce vizeazã subiecte
esenþiale pentru omenire: de unde venim,
ce rol avem pe lume, unde ne ducem, ce
este dincolo etc. Cu ajutorul unei simbo-
listici cât mai bogate, am încercat sã con-
cretizez artistic frãmântãrile mele  în
legãturã cu relaþia noastrã cu Divinitatea,
cu destinul uman ºi cu lumea de “Dincolo”.

Alegerea piramidei ca format de expri-
mare a “Conversaþiilor” nu este întâm-
plãtoare datoritã implicãrii acestei figuri
geometrice în evoluþia culturii ºi civilizaþiei
umane, cât ºi a energiilor benefice pe care
le poartã prin simbolistica ei.

Lucrarea a fost conceputã prin formã,
desen ºi cromaticã în aºa fel încât sã dea o
senzaþie specialã de spaþiu ºi trãiri, ruptã de
cotidian, într-o altã dimensiune. Am încercat
sã izolez privitorul de tot ce aparþine realitãþii
înconjurãtoare ºi sã îi ofer o altã realitate,
ce þine de spiritual ºi de subtil. În funcþie
de linia privirii, el va fi înconjurat de oceanul
primordial, de flãcãrile iubirii ce se varsã în
soare, ori de umbrele sufletelor care se
înalþã spre divinitate – aici simbolizatã de
albul imaculat.

Piramida se doreºte a fi privitã din
interior, pentru a oferi o zonã exclusivistã
în care sã meditãm la marile întrebãri
existenþiale. Dimensiunea impunãtoare
creazã un efect vizual  impresionant.
Cromatica în crescendo de la închis la
deschis  vine sã evidenþieze traseul com-
poziþional de pe verticalã.

Poziþionat central, din vârf este sus-
pendat un con aurit ce semnificã un pendul
ezoteric sau un corn al abundenþei. El repre-
zintã legãtura dintre Dumnezeire ºi lumea
fizicã.

Pânza piramidei, iniþial albã,  a suferit
toate modificãrile pe care tehnicile textile
de imprimare le îngãduie, pentru a deveni o
suprafaþã compoziþionalã cu mesajul artistic
dorit.

Pe întreaga înãlþime am separat patru
câmpuri orizontale ce se desfãºoarã suc-
cesiv pe înãlþime. Aproape de bazã oceanul
ºi cerul primordial, albastru, plin cu peºti ºi
pãsãri, sugereazã geneza.

Urmeazã o zonã de culoare roºu intens
pe care într-o miºcare brownianã dar as-
cendentã, am desenat spirale – simbol al
potenþei, ce fecundeazã ovule-matcã, asi-
gurând perpetuarea speciei ºi a vieþii. Totul
pe fundalul flãcãrilor purpurii, proprii iubirii
ºi pasiunii, dar ºi purificãrii prin iubire.
Roºul se stinge în galben, segmentul cãpã-
tând reflexe solare.

Zona a treia a fost gânditã pentru a
exprima înãlþarea sufletelor cãtre Divinitate
– siluete vagi care se pierd în alb.

În vârful piramidei, culoarea albã,
olimpianã,  purã ºi nemãrginitã, îl reprezintã
pe Dumnezeu.

Demersul artistic pe care mi l-am asumat
are la bazã dorinþa de a aduce în prim-plan
credinþa noastrã, problemele fundamentale
privind moartea ºi viaþa, relaþia fiecãruia
dintre noi cu forþa supremã.

Lucrarea este menitã sã ofere un spaþiu
de meditaþie asupra acestor lucruri, sã
mângâie ºi sã aline, sã arunce în derizoriu

Conversatii cu Dumnezeu

frãmântãrile mãrunte ale existenþei materiale
ºi mai ales sã evidenþieze prioritatea laturii
spirituale. Am încercat punctarea viziunii
plastice asupra unor teme cu implicaþii ma-
jore în conºtinþa ºi existenþa umanã: Gene-
za, Mitul Soarelui, Mitul Luminii ºi Eter-
nitatea.

Omul este frãmântat de problemele
existenþiale ale naºterii lumii în care trãieºte,
cu privire la Soarele ce-i conduce viaþa
materialã, la esentele Luminii Divine ce-i
determinã viaþa spiritualã, a Vieþii de Apoi
ce  înglobeazã  speranþa fiecãrui om spre
Iubirea Supremã.

 Din vârful piramidei va atârna  un
Pendul  de  Aur ce ne aratã: trecerea tim-
pului, instrumentul radiestezic de aflare a
adevãrului ºi de comunicare cu  Divinitatea
sau Cornul Abundenþei revãrsat înspre noi
de Dumnezeire.

Conversaþiile cu Dumnezeu pe care fie-
care dintre noi le are în momentele dificile
ale vieþii, dar ºi în cele de împlinire, sunt de
fapt clipe plãcute, armonioase în care sen-
timentul iubirii dintre om ºi Creatorul lui este
omniprezent.

Într-o astfel de conversaþie artistul îl în-
treabã pe Creator, iar rãspunsul acestuia
este chiar lucrarea de artã - pentru cã mâna
ºi mintea artistului au fost îndrumate de har
de la Sfântul Duh  pentru a gãsi cea mai
potrivitã  ºi sugestivã exprimare plasticã.

Este un omagiu, o odã închinatã divi-
nitãþii ºi pãcii interioare a fiinþei.

Alegeri creative
Piramida are dimensiuni corespunzã-

toare pentru a asigura privitorului aflat în
interiorul ei distanþa propice cuprinderii
vizuale necesare pentru contemplarea op-
timã a grafismelor de pe pânzã.

Pornind de la bazã spre centru, cu aspect
de frizã stratificatã pe verticalã, se vor
desfãºura prin  mijloace plastice fazele
lucrãrii.

Reamintesc cã primul segment are ca
idee centralã a compoziþiei Geneza lumii în
care trãim. Izvorul simbolistic pentru zona
Genezei este dat de Vechiul Testament.

În ziua a cincea Dumnezeu a creat peºtii
ºi pãsãrile - zborul în douã medii diferite:
acvatic ºi aerian, într-un Ocean Primordial
infinit.

Pentru întreaga instalaþie textilã am folo-
sit  vopsirea fibrei textile în tehnica piangi.
Peste efectele nuanþelor de albastru se inter-
vine cu imprimare – cazul  peºtilor, pãsãrilor
ºi bancurilor de peºti. Cromatica: nuanþe
diferite de albastru cu  efecte vizuale, irizãri

negre, mov, albe, griuri colorate. Peºtii ºi
pãsãrile mult mai deschise la culoare
datoritã  luminii ce strãbate din exterior, dau
o dinamicitate frumoasã ansamblului.

Alte tehnici textile folosite: monotipie,
decolorare, vopsire, batick.

Irizãrile albastre ale oceanului ºi cerului
primordial  se vor pierde în a doua mare
zonã a lucrãrii, cea a “Conversaþiei despre
foc ºi iubire”

Ca o încununare a mãreþei Sale creaþii,
Domnul a fãurit vietuiþoarele de toate
felurile, fiarele pãmântului ºi târâtoarele dupã
soiul lor. Apoi EL a zis: “Sã facem om dupã
asemãnarea Noastrã... L-a facut parte bãr-
bãteascã ºi parte femeiascã. “Creºteþi, în-
mulþiþi-vã, umpleþi pãmântul ºi supuneþi-l…”

Segmentul al doilea, ce se întinde într-o
frizã de jur împrejurul piramidei, este de un
roºu aprins. Ea simbolizeazã atât flãcãrile
ce purificã, cât ºi pasiunea iubirii dintre
oameni. Bãrbatul ºi femeia sunt reprezentaþi
prin douã semne sugestive: linia ºerpuitã
începutã printr-o spiralã ce se infige într-
un cerc, acestea semnificând actul de
procreere.

De jur împrejurul roºului  se aflã  nenu-
mãrate simboluri ale virilitãþii masculine, în
goana de a fertiliza pentru a asigura con-
tinuitatea speciei. Spirala puncteazã sim-
bolic ciclul vieþii.

Cromatic: se merge pe nuanþe de roºu
pornind de la mov în zonele de întretãiere
cu albastru ºi continuând cu roºuri aprinse,
vibrate, urcând spre portocaliu ºi galben .

Tehnicile folosite: vopsirea are efecte
vizuale armonioase ºi imprimarea în zonele
de grafie se decupeazã frumos datoritã
luminii exterioare pe fundalul roºu-intens.

Zona continuã cu varietãþi de galben .
Sufletele ºi Divinul, a treia zonã impor-

tantã a lucrãrii, situatã în partea superioarã,
evidenþiazã siluetele schiþate ale sufletelor
ce se înalþã spre Albul Absolut ce reprezintã
divinitatea .

Cromatica – pentru aceastã zonã este
un galben copt, plãcut, cald, ales atât pentru
liniºtirea spaþiului vizual în urma vibraþiilor
roºului, cât ºi pentru expresivitatea culorilor
în reprezentarea sufletelor. Galben auriul
este culoarea folositã pentru aura sfinþilor
ºi iniþiaþilor, este culoarea corespondentã
chakrei.

În vârful piramidei este segmentul de
alb pur, imaculat, superior, distant, neo-
menesc, realizat fãrã nici un fel de inter-
venþie cromaticã, reprezentând divinitatea.

Din vârf, atârnã de un fir subþire greu
vizibil un pendul semnificând instrumentul

radiestezic, legãtura dintre Sus ºi Jos, dar
ºi cornul abundenþei pe care Forþele  Su-
preme îl trimit spre umanitate.

Din punct de vedere tehnic, pendulul
este un con confecþionat din fibrã de carbon
cu dimensiunea de 70 cm lungime, 40 cm
diametrul bazei, pe el existã increþituri prin
lipire de folie autocolantã, pentru a fi mai
expresiv. Conul este suflat cu vopsea gra-
fitti aurie, prin colorit sugerând bogãþia,
frumuseþea ºi puterea lumii de dincolo.

Aspecte tehnice
Piramida textilã are o înãlþime de ºapte

metri ºi latura bazei de ºase metri.
Din punct de vedere al realizãrii tehnice,

compoziþia spaþialã textilã “Conversaþii cu
Dumnezeu” a ridicat câteva probleme . Din
start, pentru un obiect de o asemenea dimen-
siune s-a impus un schelet metalic ce a
necesitat sã îndeplineascã condiþii de rezis-
tenþã ºi stabilitate.  Construcþia din fier este
formatã din laturi telescopice, ele au fost
concepute în aºa fel încât fierul sã fie com-
plet mascat de pânzã.

Pânza albã din bumbac 100% a fost
croitã ºi cusutã, apoi a fost încercatã pe
scheletul metalic.

În continuare, materialul textil a fost
supus proceselor de vopsire ºi imprimare.
Ca prim pas, pânza pe toatã lungimea ei a
fost legatã într-un anumit fel cu sfori pe
segmente, în speci-ficul vopsirii piangi. Aºa
legatã a fost introdusã în baia de vopsire la
cald, pe segmente.

De la stânga la dreapta vopsirea a
început folosindu-se coloranþi chimici bleu-
marin, albaºtri, apoi roºii ºi, într-un final,
galbeni. În extrema dreaptã a rãmas nevop-
sit spaþiul alb ce se va gãsi în vârful pira-
midei. Dupã vopsire, sau vopsire succesivã
cu culori intermediare, acolo unde a fost
cazul, s-au desfãcut sforile ºi s-a uscat
materialul.

Apoi s-a intervenit peste pânza vopsitã
cu imprimare de mai multe feluri: serigraficã
(cu site), prin rezervare cu substanþe spe-
cifice (aici hipoclorit), ºi tehnica batik. Prin
aceste tehnici s-au realizat efectele speciale
de pe zonele albastre, roºii ºi galbene -
bancurile de peºti, pãsãrile, spiralele, um-
brele etc.

Pendulul ezoteric a fost confecþionat din
fibrã de carton, înfãºurat ºi fixat pentru a
menþine o anumitã formã. Deasupra au fost
lipite bucãþi de autocolant încreþite inten-
þionat pentru o mai mare expresivitate. Apoi
obiectul a fost suflat cu spray grafitti auriu
pentru a avea aparenþa unui obiect preþios.

ANCA POPESCU RATIU Instalatia  textilã, Instalatia  textilã
Conversatii cu Dumnezeu
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Zodii în cumpãnã, primãvara 2010 40

Eu vã spun, un popor, dacã e un popor,
ºi nu e o zdreanþã fluturatã de vânturi ºi de pulbere
(sau dacã nu este un câine schelãlãind
cu coada între picioare alungat de stãpâni),
un popor e un om ca toþi oamenii.
Eu vã spun, un popor e un om ca toþi oamenii!

Pe el îl aºteaptã o maicã bãtrânã acasã,
lui îi este foame ºi îi este frig gândindu-se ce bine
ar fi sã fie mâine soare. El se gândeºte
la copiii lui ºi privirile i se lasã
asemenea unor pãsãri dincolo
de zare în celãlalt mileniu.

Eu vã spun cu umilinþã:
un popor e un om ca toþi oamenii!
El are casã cu prispã
cu scarã putrezitã de lemn, ºi cu iederã,
cu bãtãturã cu leauri în care cotcodãcesc orãtãniile,
cu livezi de nuci, de cireºi ºi de pruni pe coasta
din spatele casei.

Nevasta sapã grãdina
udând legumele ºi prãºind pãmântul;
dimineaþa ºi seara
dã la pãsãri închizându-le în ocolul hoarelor.

Nu e lucru uºor sã fii popor pe lumea aceasta;
cetele de barbari spoite cu sânge pe mâini
se uitã în bãtãtura ta rânjind;
un popor poate sã fie blestemat
sã-l înjunghie hoþii în drumul mare,
sã-l omoare cu toporul la el în bãtãturã,
sã-i ia turmele ºi câinii ºi copiii cu pielea obrazului
albã ca zãpada.

Sã nu credem cã un popor ar putea sã fie altceva
decât un om ca toþi oamenii!
Un popor care sã n-aibã noroc pe lume
ca unul nea Lisandru, þãran senin ºi glumeþ;
era cald ºi frumos,
pãmântul mirosea a cicoare,
cerul era albastru nu vedeai tu un fir de nor
cât te uitai ºi totuºi la un moment dat
s-a auzit un vâjâit cumplit, apoi o bufniturã
cã ziceai cã se scufundã pãmântul sub tine;
nea Lisandru nu mai era oricât te-ai fi uitat

pe toatã câmpia cât se întindea ea,
vedeai numai o groapã în pãmânt
cu diametrul cam de ºase metri
ºi un pietroi cât capul unui om pe fundul gropii
negru ºi încins cã ieºeau aburi din el.

Cãzuse din cer drept în capul lui nea Lisandru
care nu mai era nicãieri
dacã nu cumva se grãbise repede repede
sã se ascundã de frica vâjâitului
în lumea ailaltã.

Oricãrui popor i se poate
întâmpla un asemenea nenoroc!

Poþi de asemenea sã fii un popor frumos
ºi pomãdat pe dinafarã,
cu hainele curate pe tine
ca acei credincioºi care se duc duminicã dimineaþa
la bisericã; ferice de oamenii ãºtia zici
în rai de-a dreapta Domnului vor sta ei
ºi când colo ei merg pe drum
cu ficaþii putrezi în ei,
cu o bubã albastrã cât un lac în locul stomacului,
unii având în cugetul lor
crima înaltã ca vârful unui munte de mãrgean
ieºind din mare; ei merg pe lume senini ºi împãcaþi
ca ºi cum aºa ar merge toatã viaþa
ºi deodatã îi vezi cãzând în mijlocul drumului.

Sângele le curge din nas,
formând o bãltoacã de un albastru roºiatic.

Eu vã spun,
un popor e un om amãrât ca toþi oamenii,
cu grijile ºi necazurile lui;
nevasta-i boleºte în casã, copiii îi umblã desculþi
prin bãtãturã, n-are bani sã cumpere gaz,
lumânãri, încãlþãri la copiii ãi mari,
cu viaþa pustie cum e sufletul sãu ca un prund
pe care n-a cãlcat picior de om.

E mic ºi gãlbejit, neras ca þãranul obosit
care n-a dormit o sãptãmânã;
în verile secetoase iese în bãtãturã,
se uitã pe câmp ca nebunul,
pânã-i dau lacrimile;

nu zice nimic numai îl vezi cum se topeºte
pe picioare ca un boþ de cearã.

Eu vã spun, un popor
e un om pe lumea asta ca toþi oamenii;
sânt unii puturoºi cã le e ºi lene sã se scoale,
merg pe drum dormind
cine ºtie la ce se gândesc
ºi deodatã dau ca prostu în groapa plinã de bani.

Alþii sãrãcii muncesc de se omoarã,
sunt cinstiþi ºi buni ca pâinea caldã,
ºi-ar da ºi haina de pe ei
numai sã-i fie semenului lor bine.
Nu vor fi niciodatã bogaþi
nu se va prinde aurul de mâinile lor
cum nu se prinde tãmâia de diavol;
vor ajunge sã îmbãtrâneascã
frumoºi ºi senini ca niºte îngeri
care au trecut prin rai
cu aripile arse de respiraþia Domnului.

Alte popoare sunt viclene ca dihorii,
altele  pizmaºe ca ºerpii care învenineazã
totul în jurul lor;
altele îºi omoarã pruncii
tolãnindu-se apoi la soare;
altele sunt vai de capul lor,
pline de pãduchi scormonind prin gunoaie,
carnea le crapã de leprã pe oase;
cade jegul de pe ele
cum se surpã un mal.

Unele sunt fãcute sã fie domni pe lumea aceasta,
sã stea cãlare pe acoperiºurile Imperiilor
uitându-se la celelalte neamuri
ca la muºuroiul de furnici;
altele sunt blestemate
sã fie amãrâþii lumii.

Eu vã spun cu o imensã tristeþe
popoarele sunt ºi ele oameni ca toþi oamenii!

Altele sunt fãcute sã piarã,
sã nu rãmânã nimic în urma lor,
ca ºi când nici n-ar fi fost vreodatã!

Un popor e un omUn popor e un omSTEFAN DUMITRESCU,

,,ca toti oameniica toti oamenii
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