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CCCCrrrr iiiisssstttt iiiiaaaannnn    WWWW....     SSSSCCCCHHHHEEEENNNNKKKK

CULTURA ÎN SECOLUL XXI

„Globalizare” devenitã între timp lozincã, parolã, devizã cu iz  de
cuvânt de spirit sau efect, circulã fantomatic prin toate mediile, cu
preponderenþã în cele electronice. Aici nu poate fi vorba doar de o
raportare la culturã ci mai mult, cultura va fi implicatã în politicã,
economie sau sociologie, o formã de cuplare transnaþionalã a tuturor
sistemelor ºi a societãþilor. Statele reacþioneazã, privind globalizarea, prin
mãrirea atractivitãþii teritoriului lor ca puncte de concentrare al capitalului,
mãrirea exportului naþional, distribuþia mondialã a tuturor bunurilor
individuale. Reducerea la o piaþã naþionalã ar sta în contradicþie cu ideea
de globalizare. Doar prin implicarea politicii, a economiei ºi nu în cele din
urmã a sociologiei se va putea vorbi ºi de ideea de globalizare a culturii
sau mai exact efectele ce le va avea asupra culturii. Unele voci critice
vorbesc despre o „globalizare a sãrãciei” dacã prin globalizarea culturii
se va înþelege mai mult o integrare decât un schimb bazat pe
reciprocitate. Acest punct nu va afecta, nu va putea afecta, cultura fiindcã
s-ar ajunge la o paralizare a ideii de identitate naþionalã iar raportul dintre
aºa-zisele culturi mari ºi culturi mici se va dezagrega ºi cine va dori, în
afarã de americani, o uniformizare a multiplelor culturi, fiecare cu
rãdãcinile ei, fiecare cu frumuseþea dobânditã în atâtea secole de
manifestãri diferite? Cine ar renunþa de bunã voie la sensibilitatea în care
s-a nãscut, s-a format ºi a trãit, la apartenenþa milieu-ului cultural
naþional, la înde-lungul anilor dobânditã limbã, valori spirituale, la
obiceiuri ºi datini? Nu, ideea de globalizare trebuie înþeleasã pozitiv, mai
mult ca o reciprocitate, ca o îmbogãþire a spiritului naþional într-un sistem
colectiv mai mare decât am fost obiºnuiþi pânã acum. Aceastã idee de
globalizare, ca sã dau doar câteva exemple, a intrat în conºtiinþa
mondialã doar în secolul XX strâns fiind legatã de impunerea politicã a
unor minoritãþi din Europa, Asia, America de Nord sau grupãri întregi din
Africa, America Latinã sau Africa împotriva dominaþiei coloniale
europene. Astfel împotriva asimilãrii – numite de þãrile colonizatoare ºi
„Globalizare” – sau ridicat miºcãri ca Négritude în Africa de Vest, Black-
Cinsciousness-Movement în Africa de Sud sau - ºi nu în cele din urmã
– miºcarea de apãrare a identitãþii etnice Black-Power în Statele Unite.
Globalizarea nu poate fi forþatã, ea trebuie sã se infiltreze în, ºi din bunul
naþional al fiecãrei identitãþi naþionale aducând astfel atât „întregului” cât
ºi „individualului” o nouã formã de prosperitate fãrã a mai vorbi de „culturi
mari” sau „culturi mici” care la urma urmei nu existã decât ca o formã
autocaracterizantã ºi nu una realã! Identitatea naþionalã va putea rezista
doar atâta timp cât nu se va lãsa acaparatã de noua formã de „colonizare
americanã” caracterizatã de tot mai mulþi artiºti europeni ca o „colonizare



a subculturii” sau o „americanizare a europei”.
Prin „globalizare” nu avem voie a înþelege altceva decât schimb de

culturi, întâlniri cu noi culturi care nu sunt mai puþin autentice decât cele
vechi sau cunoscute. Culturile au neþãrmurita putere de a asimila tot ce
li s-a pãrut a fi „strãin” ºi a o lega în mijlocul propriei forme de
manifestare. Astfel sãrbãtorim toþi, creºtini, musulmani sau budiºti
Crãciunul – prin alte motivaþii religioase - ºi totuºi nu ne simþim obligaþi de
a ne converti. Totodatã prin migraþie sau prin noua formã de comunicare
electronicã „internet” – internationem – ne miºcãm într-o mreajã de culturi
necunoscute, dar în sinea lor la fel de „mari”. ºi totuºi, acest fenomen nu
este un fenomen pe care trebuie sã-l atribuim zilelor noastre: Culturi ºi
feluri de viaþã se schimbã, unele dispar, altele noi apar nu însã fãrã a lãsa
urme.

Eoropocentrismul nu este un mit! Poate o dorinþã, poate un vis dar
cu siguranþã singurul drum de a riposta americo-centrismul care s-a
impus vertiginos în ultimii 50 de ani ºi acaparator în ultimii 15 cu evoluþia
noilor medii electronice.

Mulþi cred cã europo-centrismul e pe cale de dispariþie (deci existã),
alþii sunt de pãrere cã este o agonie sau cã se menþine cu oarecare
greutãþi pe când cei mai realiºti cred doar în schimbarea „învechitei
conotaþii”. Aici, cred eu, este punctul sãnãtos de plecare.

Accentul trebuie pus pe multiculturalism ºi trecerea peste
postcolonialul europocentrism. Trebuie sã fim conºtienþi de faptul cã
europeni fiind nu putem gândi decât în ºabloane europene, dar reducând
aceastã „gândire” la Europa ºi spunând Europa mã refer atât la Apus cât
ºi la Rãsãrit incluzând atât formele latine cât ºi cele slave fãrã a face
omisie de micul grup fino-ugric. Având în faþã aceastã perspectivã vom
constata nu numai cu mirare ci ºi cu satisfacþie importanta noastrã poziþie
în lume – poziþie naþionalã - ca europeni înnobilând astfel personalitãþile
pe care culturile noastre le-au dat ºi le vor da în continuare comunitãþii
mondiale. Doar conºtienþi de aceastã dezvoltare ne vom putea da seama
de formele pe care le va îmbrãca în secolul XXI realitatea europeanã. 

Cred cã ne facem prea multe griji în privinþa „supravieþuirii culturii”. Ea
va supravieþui! Formele pe care le va îmbrãca, cred, sunt de ordin minor.
N-am trecut de la cultura transmisã pe cale oralã la cea scrisã în grote sau
pe lut ars, apoi trecute pe pergament ºi mai târziu pe hârtie? N- am
inventat tiparul reuºind astfel s-o infiltrãm în lumea întreagã? Am trãit
evoluþia tiparului de la plãci gravate în lemn la literele lui Gutenberg, pe
urmã la plumb (linotip ºi monotip) ca sã ajungem prin anii 60 la zincografie
ºi reproducerile pe sisteme fotografice? Acum avem cãrþi pe CD-ROM-uri,
pe internet ºi mai nou putem cotrobãi prin bibliotecile lumii via satelit.
Formele s-au schimbat ºi cu siguranþã se vor schimba, rolul creatorului va
rãmâne acelaºi care a fost în dinastiile egiptene, în bibliotecile asiriene
sau alexandrine pânã în atât de frãmântatul secol XX.
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Cultura va supravieþui prin majoritatea formelor cunoscute
adãugându-i-se cele noi (filmul ºi întreaga paletã a sistemelor
electronice). Cândva în viitorul îndepãrtat va dispare hârtia ca mediu din
motive ecologice, economice ºi practice; noi nu vom prinde aceastã
evoluþie, generaþiile viitoare însã. Ca forme de manifestare a culturii nu
va dispãrea nici una fiindcã de mii de ani toate au format un complex,
toate s-au împletit ºi compensat reciproc încât dacã ar fi sã disparã una
ar trebuii sã disparã toate. Cel mai bun exemplu este filmul, mediul cu
cea mai rapidã dezvoltare economicã (ºi culturalã evident). Ea întruneºte
toate artele: poezia, muzica, artele plastice, arta interpretativã,
dramaturgia, dansul ºi, ºi, ºi...

Privind cultura umanistã ºi cultura tehnicã s-au stabilit deja relaþii
fructuase (mai ales în artele plastice) având în vedere ºi tematica noilor
opere de artã care nu pot fi concepute într-un secol nu numai tehnizat ci
mai ales tehnizant. E adevãrat cã unele manifestãri sunt dominate de
electronicã, dar aceastã situaþie nu poate fi de duratã. Suntem încã copii
care au o jucãrie nouã ºi am uitat scopul tehnicii pe care am dezvoltat-o.
Prea implementãm tehnica în operã în loc de a folosi tehnica ca pe un
instrument. Dar „vreme trece, vreme vine” ºi vom învãþa a umbla prin arte
- ºi cu tehnica - cum am umblat atâþia mii de ani fãrã a ne lãsa ca artiºti
infuenþaþi de pergament, hârtie sau computer.

„Previziunea” scriitorului francez ºi pentru un timp fostul Ministru al
Culturii sub de Gaulle André Malraux cã secolul XXI va fi religios sau
nu va fi deloc aparþine secþiunii de întrebãri fãrã rãspuns. Malraux a fost
în timpul vieþii lui tot ce se poate închipui: Un ateist rebel, un partizan al
credinþei care cerea de la credinþã mai mult decât avea el însuºi. Cine
vorbeºte prea mult despre credinþã nu mai poate trãi în ea! Un exemplu
ar putea da un eventual rãspuns. Ernst Jünger a murit la vârsta de 102
ani. Dupã rãzboi, în anul 1949, când a scris renumitul sãu roman
„Heliopolis” Jünger a susþinut cã timpul romanului de tip psihosocial s-a
sfârºit ºi cã va începe epoca romanului teologic. De ce ateistul Jünger
nu s-a reîntors la catolicism cu 30, 50 sau 70 de ani? De ce a asteptat
pânã la vârsta de 100 de ani? Aceaºi întrebare se poate pune ºi în
privinþa pictorului comunist italian – o viaþã întreagã fiind ateist – Renato
Guttuso care câteva luni înainte de moarte nu numai cã „s-a împãcat” cu
biserica catolicã, dar a ºi lãsat testamentar acestei biserici întreaga lui
avere!

Cine ºtie? Poate o anumitã formã de „înþelepciune” la bãtrâneþe,
indulgenþã înaintea sfârºitului suprem sau un fel de nonºalanþã înaintea
morþii? Devine poate, la sfârºit, bariera dintre ateism ºi credinþã fãrã
importanþã? Toate acestea sunt întrebãri ce le vom pune înainte de
moarte iar rãspunsul îl vom avea doar dupã ea!
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TEMERI

Mã tem de umbra care vine
În chip de ultimã-nserare,
De preatârziul ceas al toamnei
Când tot se tânguie ºi doare;

De-un vechi amurg, de-o amintire
Cu despletiri de curcubeie
Când se stingea, îndureratã,
La mine-n suflet o femeie;

De ce-l ce-n visu-i mã viseazã,
De cel ce zi de zi ne furã,
De ruga cea fãrã speranþã,
De cel ce-l rogi ºi nu se-ndurã;

De steaua ce, prin evi, îºi plânge
Pierdutu-i chip, de golu-n care
Cad lumi ce, rând, pe rând, învinse
Pier tânguind în Noaptea Mare;

De visul care-n zori se frânge,
De-un ceas când totu-i prea târziu,
De strigãtul de la rãscruce
Al celui singur ºi pustiu;

De geamãtul, în miez de fiinþã,
Al Nefiinþei, de-un Necine
Ce spre ceva de-a pururi merge
Deºi de nicãieri nu vine;

De sunetul, în miez de noapte,
Al ceasului, în turn, amar,
Când amãgiri în mine-s toate
ªi-aievea toate câte-mi par ...
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IIIIoooonnnn    IIIISSSSTTTTRRRRAAAATTTTEEEE::::

ITALIENISTICA ROMÂNEASCÃ ªI 
REZERVA SA DE SCRUM (II)

6. Pentru a înþelege însã bine dimensiunea ºi complexitatea istoricã a
realitãþilor pe care le avem în vedere, se impune a mai examina o serie
de fapte, de naturã sã lumineze din cel puþin încã o perspectivã motivele
orientãrii spre dreapta a multora dintre intelectualii români, în preajma ºi
în timpul celui de al doilea rãzboi mondial. În numãrul 1793, din 4
noiembrie 1940, al cotidianului „Porunca vremii”, condus de Ilie
Rãdulescu, deci la câteva sãptãmâni dupã instaurarea Statului Naþional
Legionar, un oarecare C. Guci semneazã articolul intitulat Aromânii ºi
Italia fascistã. Nu prea diferit, ca ton, de celelalte intervenþii, tot atât de
virulente, care apar acum, împotriva evreilor ºi a plutocraþiei mondiale, în
acesta se afirmã: „Românii din Albania ºi Epir, în perseverentã luptã
secularã pentru pãstrarea instinctului naþional ºi neºtirbitei lor limbi
strãmoºeºti, care le oglindeºte nobila originã latinã, se bucurã de
necondiþionatul larg sprijin, moral, cultural ºi material, al Italiei fasciste”.
Tonul emfatic ºi topica oarecum curioasã a frazei, care lasã impresia de
text tradus, se dovedesc caracteristice, în egalã mãsurã, ºi pentru modul
de redactare al afirmaþiilor care vor urma. Conform opiniilor lui C. Guci,
de aici: „va rezulta integrala fericitã trecere (sic!) sub râvnitul ocrotitor
scut (sic!) al strãbunei noastre «Roma cea eternã» a acestui element de
rasã latinã, realizându-se astfel un vechiu deziderat, din timpul rãsboiului
mondial, al comunelor româneºti Furca, Sanmarina, Abdela, Perivoli º.
a., când, în vederea apropiatei uniri cu Italia, proclamaserã autonomia
Pindului, prin ridicarea steagului independenþei, «Flamura Lupoaica
Romei»”.

E vorba, evident, de evenimente petrecute cãtre sfârºitul primului
rãzboi mondial, cu certitudine dupã debarcarea armatelor americane în
Europa, când afirmarea principiilor wilsoniene de instaurare a pãcii
trezise speranþele de independenþã ale atâtor popoare. „În acest sens –
continuã C. Guci – la 1919 a plecat din Bucureºti, la conferinþa de la
Versailles, o delegaþie de macedoromâni, compusã din domnul profesor
G. Murnu, membru al Academiei Române23, ºi inimoºii dispãruþi patrioþi
(sic!) Valaori ºi Papahagi, spre a supune forurilor competente
proclamarea de mai sus”. Informaþia aceasta, în stare sã explice nu
numai opoziþia viitoare a statului grec faþã de tendinþele de autonomie ale
aromânilor de pe teritoriul sãu, ci ºi imediata expulzare în masã a vlahilor
epiroþi în România, unde vor fi îndreptaþi spre Cadrilater, e de naturã sã
clarifice ºi multe din raþiunile ascunse pentru care aromânii vor vira
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puternic spre dreapta, în perioada interbelicã, inclusiv de ce ei sunt azi
divizaþi în douã tabere, dupã cum îºi considerã graiul un dialect al limbii
române ori un idiom de sine stãtãtor, printre celelalte limbi romanice.

Tentativa de constituire a unui stat aromânesc independent, la
sfârºitul primului rãzboi mondial, fie ºi cu protecþia Italiei, putere atunci
învingãtoare, a avut consecinþe dramatice. Pe plan politic, mirajul
independenþei, ideal atât de drag aromânilor, în ciuda eºecului tentativei
lor din 1919, de dobândire a statalitãþii, îi va face pe mulþi dintre ei sã-ºi
întoarcã privirile, în Europa, cãtre Italia mussolinianã ºi, în România, spre
Garda de Fier, dintre aromâni recrutându-se cei mai fervenþi adepþi ai
Cãpitanului ºi ai lui Horia Sima. Cum spunea C. Guci, în 1940, în ciudatul
sãu text românesc, parcã mlãdiat dupã o topicã strãinã: „Astãzi românii
din Albania ºi Epir […] se bucurã de triumful ºi gloria mereu crescândã
fascistã”, sperând „într-o paºnicã unire frãþeascã cu liberatoarele cãmãºi
negre”. Indiferent cum s-o fi chemat, C. Guci sau C. Gucci, autorul
articolului din noiembrie 1940 exprimã sintetic un punct de vedere ºi dã
o explicaþie concludentã motivelor pentru care, de exemplu, un Nicu
Caranica, nãscut la Bitolia, în 1911, ca fiu al profesorului de muzicã Ion
Caranica, va apãrea, în 1940, la Bucureºti, purtând cãmaºa verde, la
ordinele lui Constantin Papanace, ºi acesta un aromân, câtã vreme s-a
nãscut în 1904, în cãtunul Selia, de lângã Veria, din actuala Grecie, de
care asculta întrucât era vorba de ºeful Comandamentului Legionar.

Pe 28 octombrie 1940, armata italianã cu bazele în Albania atacase
prin surprindere Grecia, îngãduind lui C. Guci optimismul cu care vorbea,
la 4 noiembrie 1940, deci doar dupã o sãptãmânã de la invazie, despre
„necondiþionatul larg sprijin, moral, cultural ºi material, al Italiei fasciste”
pentru „românii din Albania ºi Epir”, în vederea împlinirii unui „vechiu
deziderat”. Mizând pentru a doua oarã pe unirea cu Italia, în vederea
obþinerii independenþei, aromânii nu aveau însã de unde ºti cã, la
sfârºitul lunii noiembrie 1940, armata italianã va fi respinsã pe
alineamentul de plecare ºi cã, în aprilie 1941, germanii vor fi aceia care
vor cuceri Iugoslavia ºi Grecia, slujindu-se de italieni ca de un partener
de mâna a doua. Dar acestea sunt farsele istoriei, fireºti pânã la un
punct, deºi extrem de dureroase pentru cei învinºi, pentru cã
întotdeauna, într-o încleºtare de mari proporþii, celor care pierd le este
sortit neantul, „gaurã neagrã” care va înghiþi inclusiv nazismul german,
nu peste mulþi ani, lãsând Europa pe mâna altor forþe politice.

7. Închisã prin anii 50, cu geamurile bãtute în scânduri, Academia
Românã din Roma a supravieþuit totuºi rãzboiului24, alãturi de graþia sa,
la care nu e de crezut sã fi rãmas insensibili nici soldaþii americani care
au ocupat capitala Italiei, dupã abandonarea acesteia de cãtre trupele
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germane. Aproape douã decenii, pe culoarele ei nu se vor mai auzi
glasuri omeneºti, ci doar ºuieratul fãrã nume al vântului troienind nisipul
fin în canaturi, pe sub uºi, printre paginile rãmase fãrã stãpân ale marilor
enciclopedii. În martie 1965, atunci când prelua puterea, la patruzeci ºi
ºapte de ani abia împliniþi, Nicolae Ceauºescu avea însã în minte, pentru
aceastã clãdire, proiecte ciclopice, care urmau sã o implice într-o nouã
aventurã, la fel de interesantã, dar cu totul diferitã, sub aspectul intenþiilor
care au declanºat-o, de motivele care au prezidat la naºterea sa.

Planul, ticluit cu ajutorul Securitãþii, implica mai întâi încercarea de a
sugera Occidentului cã, pe plan intern, în România aveau loc schimbãri
de anvergurã. Ca un prim pas, în 1965, Alexandru Balaci, elevul lui
Alexandru Marcu, a fost numit vicepreºedinte al Comitetului de Stat
pentru Culturã ºi Artã, funcþie de mare importanþã, îngãduind
observatorilor români ºi strãini fireasca întrebare referitoare la motivele
pentru care nu Nina Façon, celãlalt mare italienist român, a ajuns într-o
atare demnitate, cu atât mai mult, cu cât aceasta suferise, în timpul
rãzboiului, binecunoscutele persecuþiuni rasiale. Diversiunea nu implica
însã, în acest caz, stânga româneascã, cu ale sale trãsãturi specifice, ci,
dimpotrivã, orientãrile de dreapta, pe care comuniºtii nu le putuserã pânã
atunci controla. Al doilea pas l-a constituit, în 1966, redeschiderea
secþiilor de italianã din cele douã mari universitãþi unde studiul limbii ºi
literaturii italiene fusese sistat dupã reforma din 1948, adicã la Cluj ºi la
Iaºi, în genere prin readucerea la catedrã a foºtilor dascãli, fãrã a
scormoni prea adânc prin dosarele lor de cadre. Schimbarea aceasta
avea menirea de a induce, în opinia publicã româneascã, cu ecou firesc
în mass-media europeanã, a ideii de reformã indubitabilã, aflatã în plinã
desfãºurare. Cel de al treilea pas, de astã datã decisiv, a fost reprezentat
de trimiterea, în calitate de ambasador al statului român la Roma, a unui
comunist abil, însãrcinat, în aparenþã, cu rezolvarea unor litigii culturale,
dar de fapt cu misiunea de a face sã creascã cu orice preþ prestigiul noii
conduceri „de partid ºi de stat” în mediul politic peninsular.

„Înainte de plecare la post la Roma – istoriseºte Cornel Burticã în
volumul de interviuri pe care i le-a luat Rodica Chelaru, în 2001, cãci el
este demnitarul pe care comuniºtii români l-au trimis acolo ca
ambasador, în anul 1966 – Nicolae Ceauºescu m-a chemat la el ºi mi-a
stabilit câþiva parametri ai activitãþii mele viitoare. Unu: sã mã ocup de
recuperarea copiei Columnei lui Traian care se gãsea în depozitele
Vaticanului. Doi: sã mã ocup de recuperarea Accademia din Romania
(sic!), care se gãsea în custodia guvernului italian. Trei: sã dau atenþie
deosebitã problemelor economice, dezvoltãrii relaþiilor economice pe
toate planurile. ªi sigur, relaþiilor bilaterale, în general”25. Cât de
importantã putea fi recuperarea unei copii a Columnei lui Traian ori cea
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a vechiului sediu al ªcolii Române din Roma pentru „dezvoltarea relaþiilor
economice pe toate planurile” ºi a „relaþiilor bilaterale, în general”, cu
statul italian,  rãmâne greu de apreciat, dacã avem în vedere, fie ºi în
treacãt, formaþia culturalã a liderilor comuniºti. Ea rãmâne însã uºor de
întrezãrit, ca argument, pe dimensiunea jocului politic, unde comuniºtii se
dovediserã aºi ai diversiunii, în stare sã simuleze, sã disimuleze ºi sã
mimeze aproape orice.

Punându-se la treabã cu o hãrnicie demnã de admirat, mai întâi
Cornel Burticã s-a informat, poate ºi cu ajutorul lui George Lãzãrescu –
alt elev al lui Alexandru Marcu, câtã vreme acesta ºi-a luat licenþa în
literatura italianã în anul 1945, în cadrul aceleiaºi Universitãþi
bucureºtene, dupã care a devenit, prin 1964, ataºat cultural la Ambasada
României din Roma – asupra situaþiei existente la faþã locului. „Dupã cum
mulþi cunosc – spune Cornel Burticã în anul 2001 –, guvernul român a
comandat pentru studiul destinat studenþilor la istorie ºi arheologie o
copie a Columnei lui Traian, în forma desfãºuratã la sol. Copia a fost
confecþionatã de o întreprindere subordonatã Vaticanului, guvernul
român a plãtit-o, dar survenind rãzboiul, n-a mai fost adusã în þarã. Dupã
rãzboi, prin 1950, România a rupt relaþiile cu Sfântul Scaun, iar Vaticanul
a depozitat Columna în Museo Laterano ºi Palazzo delle Mostre (sic!).
Toate actele rãmãseserã însã la fostul secretar al Accademia di Romania
(sic!), care dupã rãzboi ceruse azil în Italia. Între timp, el a murit, iar soþia
sa n-a vrut sub nici o formã sã ne restituie actele”26. Întrerupând, pentru
o clipã, firul confesiunii ambasadorului român, se impune sã precizãm cã,
din varii motive, este exclusã identificarea celui decedat cu Dinu
Adameºteanu, bibliotecar, în timpul rãzboiului, al ªcolii Române din
Roma, apoi secretar al acesteia, dupã întoarcerea, în 1946, a lui Virgil
Vãtãºianu în România27. E mai degrabã de presupus cã demnitarului
comunist fie memoria i-a jucat o festã, de unde ºi cuvântul „secretar”, fie
cã a fost prost informat...

„Am început discuþiile cu Vaticanul – continuã fostul demnitar
comunist – în iulie 1966; a fost prima întâlnire exploratorie la
Grottaferrata, cu Cardinalul Agostino Casarolli, care îndeplinea funcþii
similare, de prim-ministru ºi ministru de externe al Vaticanului. Casarolli
a propus sã discutãm problemele în suspensie dintre Vatican ºi România
– situaþia unor dioceze, situaþia bisericii greco-catolice, circulaþia
episcopilor greco-catolici. Eu am spus cã aveam mandat doar pentru a
discuta despre Columna lui Traian. Purtam discuþiile în numele
Academiei Române (s. n.). Am primit aprobarea din þarã sã mã adresez
oficial Vaticanului, prin Notã Verbalã, pe care am înmânat-o, în octombrie
1966, Monseniorului Carlo Grano, nunþiul apostolic acreditat pe lângã
ºeful statului italian. Dupã mai multe întâlniri ºi discuþii, în noiembrie,
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acelaºi an, Monseniorul Casarolli ne-a anunþat cã Papa Paul al VI-lea
este de acord sã fie înapoiatã (sic!) pãrþii române copia Columnei lui
Traian”28.

„În ceea ce priveºte Accademia di Romania – afirmã Cornel Burticã
relatarea succeselor sale italiene – vina a fost a pãrþii române pentru cã
nu a respectat actul de constituire, în care se arãta cã oraºul Roma pune
la dispoziþie terenul gratuit, iar partea românã construieºte Accademia.
Dar nu se permitea modificarea obiectului de activitate al instituþiei,
respectiv, era destinat drept lãcaº de culturã ºi de sprijin al bursierilor
români veniþi în Italia. Or, autoritãþile române au decis dupã rãzboi sã
instaleze în clãdirile Accademiei (sic!) legaþia ºi agenþia comercialã, plus
cazarea întregului personal. În aceste condiþii, autoritãþile italiene au
închis Accademia, evacuând legaþia românã ºi agenþia economicã”29.

Relatarea, în mare mãsurã corectã, conþine totuºi câteva inexactitãþi.
Prin decretul emis în numele lui Victor Emanuel al III-lea, regele Italiei, în
ziua de 12 ianuarie 1922, statul italian acorda naþiunii române terenul de
construcþie pe termen nelimitat, dar în regim de concesiune, motiv pentru
care aceasta urma sã plãteascã, aºa cum se stipuleazã la articolul trei:
„Comunei din Roma, la 31 decembrie a fiecãrui an, o lirã italianã”. Datã
fiind respectiva stare de lucruri, aºa cum se aratã în articolul urmãtor:
„Dacã, din orice motiv, scopul prezentei concesiuni nu ar putea fi realizat,
ºi terenul ºi edificiurile s-ar destina la o întrebuinþare diferitã de aceea
specificatã sau ar rãmâne fãrã nici o destinaþiune, aceastã concesiune se
va relua ºi suprafaþa (terenul) va reveni în libera dispoziþiune a Comunei
cu toate operele care ar fi construite ºi fãrã nici o despãgubire”30 (s. n.).

Prin urmare, în momentul în care Cornel Burticã sosea la Roma, statul
român pierduse definitiv nu numai locaþia obþinutã cu atâta dificultate, în
1922, de guvernul României, ci ºi palatul construit în Pincio pe spezele
Bãncii Naþionale, cel inaugurat în 1933, în prezenþa lui Benito Mussolini,
actul din 1922 neconþinând prevederi referitoare la retrocedare. La mâna
italienilor, cum s-ar zice, Cornel Burticã a trebuit astfel, încã o datã, sã
vinã la Roma nu numai ca ambasador, ci ºi ca reprezentant legal al
Academiei Române, deºi nu era membru al ei, pentru a promite singurul
lucru pe care oamenii politici italieni îl puteau considera rezonabil, adicã
redeschiderea ªcolii Române din Roma, pentru care fusese construit
edificiul. Numai cã lucrul acesta nu-l va putea recunoaºte deschis fostul
demnitar comunist nici în 2001, câtã vreme reprezenta un fel de abdicare
de la modul de tratare triumfalist al propriei activitãþi, dacã nu o
recunoaºtere fãþiºã a fãþãrniciei politicii externe ceauºiste, pe care a
slujit-o atâta timp. Toate fie ºi din bunul motiv cã sediul fostei ªcoli
Române din Roma se afla, în 1966, în proprietatea, iar nu „în custodia
guvernului italian”…
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Dar sã-l lãsãm pe Cornel Burticã sã-ºi continue relatarea. „Am început
negocierile cu MAE italian – spune domnia sa – în iunie 1966 ºi au fost
încheiate la începutul anului 1967. S-a convenit ca partea românã sã
preia Accademia, dar sã ofere la Bucureºti un spaþiu pentru manifestãri
culturale ale ambasadei italiene. Înþelegerea între cele douã þãri s-a
consemnat într-un schimb de scrisori semnate la Bucureºti în vara lui
1967 de miniºtrii de externe – Corneliu Mãnescu, respectiv, Amintore
Fanfani. […] Apoi autoritãþile române au acordat fonduri pentru renovare
totalã. S-a fãcut, consider, o treabã excelentã”31.

Pânã la urmã, e de presupus cã nici comunistul Cornel Burticã, atât
de atent cu prezentarea, dintr-o perspectivã pãrtinitoare, a activitãþii sale
de diplomat, n-a înþeles foarte limpede specificitatea rolului jucat de el pe
tabla de ºah a politicii ceauºiste, afirmaþie valabilã, în egalã mãsurã, ºi
pentru alþi actori ai aceleiaºi piese, de la italieniºtii care sperau, prin 1965,
cã o nouã erã stã sã înceapã, pânã la foºtii deþinuþi politici care, dupã 21
august 1968, fãceau cerere de intrare în partid. Toate deoarece nici din
modul de a argumenta, nici din tonul relatãrii nu se desprinde
convingerea cã acesta ar fi conºtientizat, încã din anii ºederii sale la
Roma, ca ambasador, cã lui Nicolae Ceauºescu îi era profund indiferentã
soarta acelei copii a Columnei lui Traian, pentru care s-a ostenit atât,
dupã cum, recuperând sediul ªcolii Române din Roma, Ceauºescu
n-avea nici cea mai vagã intenþie sã redeºtepte interesul cultural pentru
Italia, cel care a animat generaþia interbelicã.

Întrebat despre ce a fãcut pentru a îndeplini cel de al treilea obiectiv
al misiunii sale diplomatice, acela referitor la „relaþiile economice” ºi, mai
ales, „bilaterale”, cu statul italian, Cornel Burticã se pierde în consideraþii
referitoare la „miracolul economic” românesc de atunci, constatat,
pasãmite, de „economiºtii occidentali”, îndrugã verzi ºi uscate despre
„realitãþile din þarã”, dovedind cã pur ºi simplu nu a intuit ºiretenia
diversiunii politic în care a fost implicat. Pentru cã, altfel, ar fi trebuit sã
arate cã ºtie ce face, ceea ce înseamnã a reacþiona nuanþat, luând o
necesarã distanþã, în ideea de a juca propria carte istoricã, câtã vreme
ºeful partidului ºi al statului nu avea alt gând decât pe acela de a intra,
cu un ceas mai devreme, în „sfânta sfintelor” politicii mondiale, tot ce
fãcea el ºi cei din jurul sãu, în numele patriei, reprezentând paºi fãcuþi în
aceastã unicã direcþie.

Caracteristica cea mai adâncã a ceauºismului rãmâne duplicitatea de
fond a ideologiei sale, în stare sã amãgeascã pe mulþi dintre cei care vor
intra în contact cu ea, întemeiatã pe capacitatea, specificã isteþimii
neaoºe, insului agramat, de a mima, pentru a-ºi ajunge scopul,
sentimente ºi idei pe care le-a vãzut preþuite de alþii, dar fãrã a le înþelege
ºi fãrã a avea respect faþã de ele. În aceste condiþii, faptul cã ofensiva
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româneascã pe frontul italian al diplomaþiei, la aurora anilor ’70, n-a fost
decât o diversiune de amploare rãmâne greu de observat. Bazatã pe
manipularea opiniei publice, ea avea drept scop introducerea lui Nicolae
Ceauºescu ºi a camarilei sale, fie ºi pe uºa din dos, în marea politicã
europeanã, loc bun de tras sfori ºi de organizat intrigi pentru impunerea
unor interese oculte, prin excelenþã partizane, vizând promovarea sa ca
lider politic de anvergurã mondialã.

8. Aparenþele au fost însã pãstrat. Aceasta în ciuda faptului cã acelaºi
Cornel Burticã, dupã ce, în ianuarie 1967, supraveghease încãrcarea „în
18 vagoane de tren” a „componentelor Columnei” ºi trimiterea lor în þarã,
a avut surpriza de a le regãsi, în vara anului 1968, încã în vagoane,
nedespachetate, în triajul Gãrii de Nord. Detaliul, comentat de fostul
ambasador într-unul din interviurile ce i-au fost luate dupã 1989, n-a
ajuns la cunoºtinþa presei italiene, dupã cum n-a fost cunoscut nici în
mediul diplomatic peninsular. Ceea ce s-a aflat la Roma a fost însã cã,
în vara anului 1967, în þarã s-au þinut concursuri pentru obþinerea, de
cãtre studenþii români, a unor burse de stat în Italia, unde aceºtia au ºi
plecat, în 1968, realitatea cã, în 1969, în sediul retrocedat din Pincio a
fost deschisã Biblioteca Românã din Roma, avându-l ca prim director pe
proaspãtul academician Alexandru Balaci, care va rãmâne în aceastã
funcþie pânã în 1973, când va fi rechemat în þarã pentru a fi uns, din
1974, preºedinte al Asociaþiei Române pentru Naþiunile Unite.

Cu bursã de stat vor ajunge în Italia, în 1968, Ioan Lascu, fiul lui
Nicolae Lascu, fost membru al ªcolii Române din Roma, bursier al
acesteia între anii 1932-1934, Marian Papahagi, urmaºul unuia dintre
membrii triumviratului Murnu-Valaori-Papahagi, plecat, în 1919, la
conferinþa de pace de la Versailles pentru a cere puterilor învingãtoare
formarea unui stat aromânesc independent în regiunea Pindului ºi,
alãturi de alþi câþiva, George Lãzãrescu, fostul ataºat cultural al
Ambasadei Române din Roma, între 1964-1965, licenþiat în literatura
italianã la Bucureºti, în 1945!32 Adicã dupã nu mai puþin de douãzeci ºi
trei de ani de la absolvirea studiilor universitare, împrejurare cât se poate
de grãitoare pentru felul „democratic” ºi „transparent” în care s-a fãcut
alegerea celor trimiºi sã redeschidã, la Roma, calea pe care pãºiserã,
înainte, marii savanþi români. Ca ºi Alexandru Balaci, George Lãzãrescu
fusese elevul lui Alexandru Marcu, suferise, prin anii ’50, din cauza
comuniºtilor, ºi putea povesti, la o adicã, cum soþia sa, Adriana
Lãzãrescu, la rândul sãu italienistã, fusese arestatã, în 1950, ºi eliberatã
fãrã proces, dupã patru luni de detenþie, doar pentru cã frecventase
biblioteca Institutului Italian din Bucureºti... 33

Miza era însã atât de importantã, încât fie ºi simpla rememorare a
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unora din parametrii ei e de naturã sã ne înfioare, la gândul cã
diversiunea ar fi reuºit, acum, când ºtim care era adevãrata faþã a
liderului de la Bucureºti. „Partea italianã ºi bãncile legate de Vatican – îºi
aduce aminte Cornel Burticã – fãcuserã propunerea sã finanþeze un
mare proiect de infrastructurã: o autostradã Timiºoara – Craiova –
Bucureºti – Constanþa, care sã aibã pe traseu benzinãrii AGIP-PECO,
puncte de aprovizionare cu diverse produse amplasate pe niºte pasarele
suspendate peste autostradã, snack-baruri. Ar fi fost dupã modelul din
Italia, Autostrada del Sole”34. Cu câtã uºurinþã ºi-ar fi putut aduce, în
1989, Nicolae Ceauºescu bãtãuºii din aºa-zisele gãrzi patriotice la
Timiºoara, dacã ar fi avut la dispoziþie o asemenea cale de transport! Cât
de uºoarã i-ar fi fost deplasarea lor, dacã acelaºi personaj ar fi avut la
dispoziþie ºi mijloacele auto pe care încheierea cu succes a tratativelor
le-ar fi fãcut sã circule pe ºoselele româneºti: „Partea românã purta
discuþii cu mai multe firme pentru achiziþia licenþei de producere a unui
autoturism mediu. Principalii concurenþi erau Renault ºi Alfa-Romeo. În
ambele cazuri intraserã în joc guvernele Franþei ºi Italiei. Ca ambasador
în Italia, cunoºteam bine oferta italianã: cedarea producþiei de maºini
Alfa-Romeo, cedarea unei linii de producþie autobuze ºi avantaje
financiare substanþiale”35.

N-a fost insã sã fie! Poate ºi din cauza înþeleptei mefienþe istorice a
Vaticanului faþã de comuniºti, în genere, dacã nu ºi din pricina rezistenþei
liderilor politici ai statului italian faþã de „curtea”, oarecum desuetã, care li
se fãcea, prin apelul la legãturi culturale care nu mai aveau acelaºi ecou
ca în perioada interbelicã. Negocierile au trenat, s-au nãscut suspiciuni,
formulate din ce în ce mai limpede, referitoare la sinceritatea pãrþii
româneºti, câtã vreme „principalele cereri ale Vaticanului se refereau la
eliberarea din închisori sau la ridicarea restricþiilor domiciliare ale unor
prelaþi ai bisericii greco ºi romano-catolice”, iar statului român i se cerea
„sã permitã cãlãtoriile unora din aceºtia la Roma, în special
Monseniorului Robu, pentru a fi uns cardinal”, alãturi de „refacerea unor
dioceze etc.”36.

În optimismul sãu viclean, plin de siguranþa abilitãþii de care credea cã
dã dovadã, Nicolae Ceauºescu n-a înþeles cã proba de foc a luptei
pentru câºtigarea Occidentului implica însãºi disocierea de comunism,
eventualitate pe care, cu mentalitatea sa de satrap oriental, pe care puþini
i-o intuiserã, n-a avut-o nici o clipã în vedere. În ciuda necunoaºterii
gândului sãu întreg, în vremea în care România fusese realmente
invadatã de cunoscutele camioane frigorifice pe care scria „Carne dei
Carpatzi” iar atâtea tinere credeau cã dau lovitura vieþii lor mãritându-se
cu un italian, au existat, în lumea politicã occidentalã, minþi lucide, care
s-au ferit sã-l legitimeze. Aºa cã România a rãmas cu 110 kilometri de
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autostradã, din cei o mie, la care visa dictatorul român, în ciuda abilitãþii,
repetãm, pe care credea cã o dovedise în organizarea planurilor sale.
Departe de a se limita, cum am vãzut ºi vom mai vedea, la culturã,
acestea vizau sinergic, într-o orchestrare bine gânditã, planul marii
politici.

Ideea de recuperare a dreptei româneºti, de împãcare cu exilul, dupã
ce puºcãriile politice fuseserã deschise, pãrea confirmatã nu numai de
componenþa grupului de studenþi trimis sã studieze în Italia, ori de
biografia celui dintâi director al Bibliotecii Române din Roma, ci ºi de
surprinzãtoarele iniþiative politice ale statului condus de Nicolae
Ceauºescu. În ianuarie 1967, România a recunoscut Republica Federalã
a Germaniei, iar în iunie, dupã rãzboiul de ºase zile cu þãrile arabe, a
refuzat sã rupã relaþiile diplomatice cu statul Israel. Pe 21 august 1968,
în Bucureºti, Nicolae Ceauºescu a þinut un discurs furibund, ascultat în
lumea întreagã, prin care blama invadarea Cehoslovaciei de cãtre
armatele Tratatului de la Varºovia. În acelaºi an, o delegaþie de partid ºi
de stat, în frunte cu Corneliu Mãnescu ºi Ion Gheorghe Maurer, vizita
Italia. E greu de spus, în aceste condiþii, în ce împrejurãri s-a produs
ruptura faþã de acest „front de luptã politicã”, cu alte cuvinte, când ºi de
ce ºi-a pierdut Nicolae Ceauºescu încrederea în eficienþa apropierii faþã
de Occident, ca mod de auto-propulsare politicã. Probabil cã, la modul
definitiv, aceasta nu s-a produs niciodatã...

Cert este însã cã, dupã tezele din iulie 1971, relaþiile cu Italia vor intra
într-o perioadã de nouã ºi evidentã stagnare. ªcoala Românã din Roma,
aºa cum o ctitorise Pârvan, nu va mai fi redeschisã niciodatã. ªi rãmâne
nedeschisã ºi acum, dupã ºaisprezece ani de la Revoluþie, cu sediul
administrat de Ministerul de Externe, departe de Academia Românã,
care i-a fost mamã ºi tatã. Dupã întoarcerea acasã a primei serii de
bursieri comuniºti, aceea ajunsã la Roma în 1968, pânã în decembrie
1989, pe banii statului român în Italia nu va mai pleca nici un student.
Biblioteca Românã din Roma, pãstoritã, pânã în 1973, de Alexandru
Balaci, se va dovedi o instituþie-fantomã, pãstratã în funcþiune din raþiuni
legate strict de prevederile decretului din 1922, pentru a evita o nouã
evacuare a sediului. Studiul limbii ºi literaturii italiene, în universitãþile
româneºti, va redeveni marginal, fiind suprimat, prin 1985, ca disciplinã
principalã. Liceele în care va continua sã se înveþe italieneºte, în
România, se vor putea numãra, în cele din urmã, pe degetele unei
singure mâini.

9. Într-un text publicat ca prefaþã a unei cãrþi dedicate romanului
„realist-socialist”, intitulat Arhipelagul bolnav, am încercat, cu ani în urmã,
trecerea în revistã a evenimentelor care au marcat subjugarea politicã a
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României, în perioada postbelicã37. Modul în care se impunea evocarea
etapelor tragice ale acestei înregimentãri reieºea, pânã la un punct,
direct din dinamica faptelor, în ciuda caracterului lor violent. Era, cu alte
cuvinte, destul de uºor de întrevãzut punerea în aplicare a unui plan
general de vivisecþie a organismului social, în conformitate cu preceptele
unei anume ideologii, ca ºi eºecul acestei experienþe. Desigur, actorii
dramei eram tot noi, românii, dominarea pulsiunilor socio-afective iscate
de contemplarea suitei de experienþe tragice la care au participat buni ºi
rãi, vinovaþi ºi nevinovaþi, îngãduind însã conturarea unui tablou general
relativ apropiat de realitate, pe care nu puteau avea motive sã-l conteste
decât torþionarii.

Nimic din toate acestea nu este insã valabil în cazul ceauºismului, cel
de al doilea tip de politicã totalitarã aplicat României, în epoca modernã,
în intenþia de a întrerupe dezvoltarea sa organicã. Adicã acel lung ºir de
experienþe care, în sens larg, îi dau procesului istoric nota definitorie, ca
fenomen de civilizaþie. Simpla pomenire a unor iniþiative precum
demolarea satelor, a mãnãstirilor, ori a unui întreg cartier bucureºtean,
Uranus, pentru a face loc Casei Poporului, nu lumineazã suficient de bine
specificitatea modului de a proceda al noilor satrapi comuniºti. Este în
continuare nevoie de asemenea anamneze, înþelese ca „studiu de caz”
– în ce ne priveºte, cel al „ofensivei italiene” a ceauºismului din anii
1966-1969 – pentru a putea surprinde cu adevãrat constituirea ºi
funcþionarea unui veritabil modus operandi de tip infracþional, inclusiv pe
planul raporturilor politice internaþionale, cu efecte catastrofale pentru
viitorul societãþii româneºti.

Bazat pe planuri elaborate în strânsa colaborare cu Securitatea ºi pe
inducerea în eroare a opiniei publice, acest mod de a proceda se
întemeia, în primul rând, pe manipularea indivizilor, indiferent cine ar fi
aceia, de la simpli cetãþeni la membrii de partid ori la oameni politici,
români ºi strãini. Calitatea de actant pe o atare scenã nu se dobândea,
apoi, prin simpla voinþã a subiecþilor ºi implica, în chip necesar,
cunoaºterea parþialã, de cãtre aceºtia, a jocului în care erau implicaþi. Nu
în cele din urmã, fiecãruia dintre participanþi trebuia sã i se dea de înþeles
cã obedienþa va fi rãsplãtitã „aºa cum se cuvine”. Or, cum ar fi putut fi
manipulatã, cu astfel de mijloace, Nina Façon, cea datã afarã din
învãþãmântul superior în 1939, ca urmare a aplicãrii legilor rasiale, când,
dupã reprimirea sa în universitate, în 1945, va scrie ºi va traduce din
Antonio Gramsci ºi din Palmiro Togliatti, dupã ce, în anii de represiune
pe care-i evocã ºi Mihail Sebastian, în Jurnalul sãu, fusese silitã sã-ºi
semneze studiile sub pseudonime precum Sorin Ionescu ori Ioana
Anin?38 Sã nu uitãm cã, în plin rãzboi, aceluiaºi Mihail Sebastian, Liviu
Rebreanu îi va monta Steaua fãrã nume tot sub pseudonim, punând
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ofiþerii Siguranþei antonesciene sã-l caute pe autor pe la Brãila ºi pe la
Galaþi, dupã cum militantismul de stânga din cartea Ninei Façon,
Concepþia omului activ, din 1946, rãmâne eiusdem farinae cu cel
profesat în timpul rãzboiului, când Nina Façon, alias Sorin Ionescu þi
Ioana Anin, scria despre Marsilio Ficino, Giordano Bruno, Niccolò
Machiavelli ori Galileo Galilei. „Defect” care nu-i va fi iertat ºi care o va
pãstra în anonimatul umilei munci ºtiinþifice, printre studenþi iar nu printre
diplomaþi...

Rãmâne un fapt ciudat, greu de înþeles la prima vedere, constatarea
cã nu stânga culturalã, câtã va fi fost, în acele vremuri tulburi, a
reprezentat, pentru ceauºism, zona din care ºi-a recrutat pionii, pe tabla
sa de ºah, ci dreapta ºi extrema dreaptã, cum e ºi cazul lui Iosif
Constantin Drãgan, prieten la cataramã cu Nicolae Ceauºescu,
milionarul dovedit, în urma suitei de procese încheiate în 1993, la Milano,
drept susþinãtor activ al lui Mussolini ºi membru al Gãrzii de Fier39. Toate
acestea în condiþiile declanºãrii, în þarã, dupã Tezele din iulie 1971, a
unei acþiuni de radicalizare doctrinarã de tip stalinist, prin care, pe
aceeaºi tablã de ºah, regele ºi regina se cereau apãraþi cu orice preþ, în
numele puritãþii ideologice a „liniei politice a partidului”, în procesul de
construire a „societãþii socialiste multilateral dezvoltate”. Pe de o parte,
adicã, e de avut în vedere plimbarea prin centrul istoric al Londrei, în
caleaºca auritã a reginei „perfidului Albion”, a perechii din aleea
Primãverii, evident, în compania suveranei ºi a prinþului consort, pe de
alta, comasarea satelor, salamul „cu soia”, demolarea bisericilor ºi
„epoca de aur”. Pe de o parte, iarãºi, e de luat în seamã nostalgia, bine
manipulatã, a italieniºtilor visând la redeschiderea ªcolii Române din
Roma, pentru care se construise, în perioada interbelicã, un superb
edificiu în cea mai frumoasã zonã a marelui oraº, pe de alta, decretul din
1974, de reducere drasticã a cotei de hârtie acordatã editurilor, al cãrei
efect direct va fi mutilarea planurilor editoriale ºi amânarea sine die a
tipãririi atâtor traduceri din marile literaturi ale lumii. Pe de o parte, în fine,
stau, ca la Voroneþ, naivii pe care Nicolae Ceauºescu a ºtiut sã-i ducã cu
zãhãrelul, fãcându-i sã creadã în patriotismul ori chiar în „geniul” sãu,
care l-au urmat adesea orbeºte, mai ales în primii ani ai domniei sale, pe
de alta, întreaga suitã de oportuniºti, fiecare în posesia unui crâmpei, mai
mic sau mai mare, din marele adevãr al minciunii comuniste, „isteþi” care
au vãzut în ascensiunea lui Nicolae Ceauºescu prilejul de a se procopsi,
cum a ºtiut ºi a putut fiecare.

10. Aºa cum a fost evocatã mai sus, în strânsã legãturã cu iniþiativele
politice care i-au hotãrât dezvoltarea, italienistica româneascã a urmat un
drum sinuos, marcat de momente de decãdere, dar de reuºitã



18

indiscutabilã, pe care nu ne-am propus sã le analizãm aici ca atare.
Constituindu-se într-o „bancã de date”, volumul de faþã încearcã sã ofere
virtualului cercetãtor doar instrumentul de lucru necesar pentru o atare
întreprindere, în chipul limitativ pe care îl impune ordinea sa tematicã.

Nu ni se pare greºit ori hazardat a observa cã, dupã cum aratã ºi
capitolul referitor la dinamica istoricã a receptãrii, traducerile din romanul
italian au avut un prim moment de înflorire în jurul anilor ’30, prin nimic
comparabil însã, ca extensiune, cu performanþa realizatã între anii
1942-1943 ºi, în perioada postbelicã, între anii 1966-1974. Nu se poate
vorbi, pe de altã parte, înainte de fondarea instituþiei de pe malurile
Tibrului, în mod cert înainte de primul rãzboi mondial, de formarea unei
ºcoli de italienisticã, ori de afirmarea, fie ºi timidã, a ideii de program de
traduceri, ca efect al sistematizãrii ºi ierarhizãrii valorice a textelor,
aceastã posibilitate începând sã se contureze abia in perioada
interbelicã. Preexistenþa, sub acest aspect, a modelului Ion Heliade
Rãdulescu, pe planul general al literaturii, se dovedeºte a nu fi avut ecou.
În aceeaºi perioadã interbelicã, apar însã traducãtorii de forþã, recrutaþi,
în genere, dintre elevii lui Alexandru Marcu, la rândul sãu un mare
tãlmãcitor, alãturi de G. Cãlinescu, reprezentantul cel mai de seamã al
ªcolii Române din Roma.

Continuitatea, în primele decenii de comunism, aproape nulã dacã o
evaluãm prin prisma criteriului valoric ori acela tematic, va fi asiguratã, o
datã cu depãºirea momentului 1965, prin activitatea unui nou pluton de
traducãtori, între care cei mai harnici se vor dovedi George ºi Adriana
Lãzãrescu. Ei vor lucra alãturi de Alexandru Balaci, Florian Chiriþescu,
Doina Condrea-Derer, ªtefan Crudu, Constantin Ioncicã, Mihai M.
Ionescu, Rodica Locusteanu, Despina Mladoveanu, Elena Murgu,
Tatiana Popescu-Ulmu, Florian Potra, Dragoº Vrânceanu. Nu în ultimul
rând se cuvine a aminti activitatea unor cãrturari pe care i-am numi
„solitari”, mai puþin preocupaþi de aspectul cantitativ al muncii lor, dar care
au reuºit, în perioada aceasta, sã ofere versiuni excepþionale ale unor
capodopere ale romanului italian. Un exemplu grãitor îl constituie, în
acest sens, traducerea româneascã a romanului Il Gattopardo, de
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, realizatã de Taºcu Gheorghiu.

Din pãcate, însã, urmãrirea aceleiaºi dinamici a traducerilor, sub
raport istoric, mai evidenþiazã un fapt, reductibil, în cele din urmã, la o mai
veche observaþie, referitoare la determinarea aproape epidermicã a
culturalului de cãtre politic, dacã nu în alte cazuri, atunci mãcar în
aceasta, al raporturilor româno-italiene. Mirajul Italiei, constituit încã de
pe vremea cronicarilor ca viziune a unui loc în care întotdeauna cultura
a putut înflori în voie, reconturat, o datã cu ªcoala Ardeleanã, prin apelul
la ideea de izvor pururi viu al tuturor virtuþiilor strãmoºeºti, pânã la a
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deveni, în sânul generaþiei de la 1848, simbol al miºcãrii de renaºtere
naþionalã, nu a înlesnit doar întoarcerea noastrã în Europa, ci ºi formarea
conºtiinþei naþionale moderne pe un teren dominat de ideologii adesea
concurente care, toate, au avut, ca mod de a se afirma, un puternic
caracter agresiv. În timp, ideea latinitãþii noastre, ca neam, a fost invocatã
aproape mereu pentru a justifica, direct sau indirect, acþiunea politicã, în
baza efectului implicit pe care îl scontau utilizatorii, prin biciuirea
sentimentului de mândrie naþionalã. Nu a fost, cu alte cuvinte, idee mai
exploatatã ºi mai deformatã decât aceastã, a iubirii pentru patria
strãbunilor, în toate variantele ei, ca sorginte a latinitãþii, ca rai al culturii,
ca izvor al modernitãþii, ca model ºi exemplu pentru dezvoltarea viitoare
a naþiunii. De unde ºi enorma voinþã de a îi specula înþelesurile, pânã la
limita demagogiei.

Italienistica româneascã, în ceea ce are ea bun ºi rãu, s-a dezvoltat,
sã o spunem deschis, nu numai pe fundalul acestei realitãþi, ci ºi ca o
laturã a sa, afirmaþie valabilã ºi în ceea ce priveºte traducerile din
romanul peninsular. Ele ne aratã, mai mult decât oricare alt segment al
culturii, aºa cum suntem, cu calitãþile ºi defectele inerente, dar despre
care adesea n-am vrea sã vorbim. Atât de mult n-am vrea sã vorbim,
încât preferãm, adesea, sã lãudãm straiele împãratului care se plimbã
gol prin cetate.

Dar cine ar fi putut bãnui, prin anii ’70 ai secolului trecut, când autorul
acestor pagini lua notiþe la cursurile de limbã ºi literaturã italianã ale
Universitãþii clujene, gravitatea ºi importanþa acestei constatãri? Ca ºi
semnificaþia, peste timp, a vocabulei zitella („fatã bãtrânã”), lãsatã
intenþionat pe tablã, de cãtre atotºtiutoarea profesoarã, dupã o lecþie
despre Gabriele d’Annunzio, pentru cea care urma sã intre în sala de
curs, dar care avea sã ne vorbeascã despre literatura rezistenþei ºi
despre partizani? Câþi dintre tinerii de atunci ar fi putut pricepe cã, în
spatele acestui gest, de care ne amuzam cu oarecare uimire, nu se
ascundea o simplã rãutate personalã, nãscutã în cine ºtie ce micimi
sufleteºti, ci falia care separã, prin straturi groase de scrum ºi cenuºã,
douã moduri de a concepe viaþa, fiecare cu motivaþiile, aspiraþiile ºi
neîmplinirile sale?

Note:
23 Pe vremea plecãrii sale la Versailles, G. Murnu nu era încã

membru al Academiei Române; va deveni în 1923, deci dupã
desfãºurarea acestor evenimente (cf. ***, Dicþionarul general al literaturii
române, IV: L-O, Bucureºti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, s. v.).

24 Nu aceleaºi lucruri pot fi spuse despre Institutul Român din
Germania, înfiinþat pe 16 August 1940, de Sextil Puºcariu, unde a lucrat



20

ºi Constantin Noica. Din pãcate, Jurnalul lui Puºcariu, din care au fost
distruse numeroase pagini, probabil de cãtre fiica savantului, Lia, cea
care l-a ºi ascuns, zidindu-l în podul casei de la Bran, de frica Securitãþii,
nu oferã suficiente informaþii în legãturã cu ºederea în Germania, pe
timpul rãzboiului, a savantului român. Este meritul Magdalenei Vulpe,
nepoata marelui lingvist, acela de a da primele desluºiri în legãturã cu
acest important capitol de istorie culturalã, pânã acum ocolit, cu atât mai
mult, cu cât: „Bombardatã întâi în 1943, clãdirea Institutului a fost complet
distrusã la sfârºitul rãzboiului” (Magdalena Vulpe, Institutul Român din
Germania, în „Studia Universitatis Babeº-Bolyai”, anul XLIV, 1999, s.
philologia, nr. 1-2, p. 42).

25 Rodica Chelaru, Culpe care nu se uitã. Convorbiri cu Cornel
Burticã, cuvânt înainte de Adrian Cioroianu, postfaþã de Dan Pavel, note
de Rodica Chelaru, Bucureºti, Curtea Veche, 2001, p. 70.

26 Rodica Chelaru, op. cit., p. 71. Cât priveºte identitatea
personajului care a avut în custodie arhiva ªcolii Române din Roma, a
se vedea nota care urmeazã.

27 Conform corespondenþei publicate de George Lãzãrescu, în
capitolul Documente, al cãrþii sale din 1996 (p. 157-228), Dinu
Adameºteanu ocupa, în timpul rãzboiului, postul de bibliotecar al ªcolii
Române din Roma, cel de secretar fiind ocupat, între 1938-1946, de
Virgil Vãtãºianu. La p. 118 a cãrþii sale, George Lãzãrescu face însã
greºeala de a-l numi pe Dinu Adameºteanu „secretar al ªcolii Române
din Roma în anii rãzboiului”, funcþie pe care acesta a ocupat-o, pentru
scurt timp, doar dupã plecarea în România a lui Virgil Vãtãºianu. Cã Dinu
Adameºteanu a fost într-adevãr secretar al ºcolii, chiar dacã pentru
puþinã vreme, acesta e un fapt pe care l-a mãrturisit el însuºi, dupã 1990,
atunci când a putut publica în România: „La sfârºitul rãzboiului,
profesorul Lambrino era chemat sã facã parte din Comitetul Institutelor
Academice (italiene ºi strãine), al cãrui secretar eram” (Dinu
Adameºteanu, Un mare elev al lui Vasile Pârvan: Scarlat Lambrino,
„Douãzeci ºi doi”, anul IV, 1993, nr. 3, p. 11, s. n.). E de presupus cã
secretarul unui atare Comitet trebuie sã fi fost ºi secretarul ªcolii, dacã
logica ne ajutã, numai cã Dinu Adameºteanu n-a murit în 1966 sau în
1967, ci mult mai târziu, nemaifiind clar cu cine a parlamentat Cornel
Burticã în vremea în care era ambasador la Roma. Sã fi fost persoana
despre care vorbeºte vãduva lui Giuseppe Lugli, profesorul universitar
italian care îndeplinise funcþia de consilier ºtiinþific al ªcolii, în acelaºi
rãstimp? Numai cã Lugli era italian get-beget ºi n-avea de ce sã cearã
azil pe malurile Tibrului...

28 Rodica Chelaru, op. cit., p. 71.
29 Rodica Chelaru, op. cit., p. 75.
30 Ap. George Lãzarescu, op. cit., p. 171.
31 Rodica Chelaru, op. cit., p. 75.
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32 „Îºi face studiile secundar la liceele «ªtirbei Vodã» din Cãlãraºi ºi
«Gheorghe ªincai» din Bucureºti, dupã care se înscrie la Facultatea de
Litere ºi Filosofie a Universitãþii bucureºtene, obþinând în 1945 licenþa în
literatura italianã. [...] În 1964 ºi 1965 a fost ataºat cultural la Ambasada
României din Roma, oraº în care se va întoarce în 1968 ca bursier” (***,
Dicþionarul general al literaturii române, IV: L-O, Bucureºti, Editura
Univers Enciclopedic, 2005, s. v.).

33 Cf. ***, Dicþionarul general al literaturii române, IV: L-O, Bucureºti,
Editura Univers Enciclopedic, 2005, s. v. „Mâna bunã” pe care au avut-o
comuniºtii români prin trimiterea la studii a lui Marian Papahagi, se va
mai verifica într-un caz. E vorba de Mariana Nicolesco, studentã a
Conservatorului „Gh. Dima”, din Cluj, aºadar elevã a Etei Boeriu, care va
face, dupã terminarea bursei primite pe lângã Accademia Santa Cecilia
din Roma ºi dupã rãmânerea sa în Occident, o carierã excepþionalã (cf.
ºi Despina Petecel, Muzica tãmãduitoare. Mariana Nicolesco, în
„Douãzeci ºi doi”, anul II, 1991, nr. 29, p. 14).

34 Rodica Chelaru, op. cit., p. 73.
35 Rodica Chelaru, op. cit., p. 73.
36 Rodica Chelaru, op. cit., p. 74.
37 În Romanul „obsedatului deceniu (1945-1964). O radiografie

alfabeticã, Cluj-Napoca, Diamondia, p. 5-34, text reluat, cu modificãri, în
Panorama romanului proletcultist (1945-1964), Cluj-Napoca, Dacia,
2003, p. 5-33.

38 Cf. Alexandru Niculescu, Nina Façon (1909-1974), în „Revue
Roumaine de Lingvistique”, anul XX, 1975, nr. 3, p. 309-310.

39 În revista „Il Panorama” din noiembrie 1988, ziaristul Bruno Crini
aducea la cunoºtinþa opiniei publice italiene faptul cã, în revista
mussolinianã „Conquiste d’Impero”, numãrul din 29 noiembrie 1940, Iosif
Constantin Drãgan publicase articolul Mistica legionarilor lui Codreanu,
reluat, ca separatum, cu titlul Corporativismul românesc – crâmpeie de
doctrinã legionarã, în acelaºi an. Acuzat de fascism, Iosif Constantin
Drãgan îl dã în judecatã pe ziarist ºi, în urma mai multor procese, pierde
printr-o sentinþã definitivã. Evenimentele fac ºi în România obiectul unei
campanii de presã, susþinutã de Adrian Niculescu, dar fãrã nici un efect
pe plan politic (Pentru a doua oarã Iosif Constantin Drãgan pierde
procesul, în „Douãzeci ºi doi », anul IV, 1993, nr. 16, p. 11 ; Pentru Italia
fascist dovedit, pentru România «un prieten» : Iosif Constantin Drãgan,
în „Douãzeci ºi doi”, anul IV, 1993, nr. 31, p. 8-9; textul sentinþei e publicat
în nr. 46, din acelaºi an, p. 10-11).

Notã: Redacþia cere scuze autorului pentru nemenþionarea numelui
sãu la prima parte a articolului, publicat în nr. 1 al revistei.
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I N E D I T E

MEMENTO II

Poeþi tâlhari pe lume sunt mulþi, mai mulþi ca hoþii;
Dar n-avem de la dânºii în urma unei vieþi
Nici cât din scoicã perla, sau încã mai de preþ,
Grea, ambra ce ne-o lasã din scârnã caºaloþii.

ÞARÃ A NIMÃNUI

Nici o tufã, nici un pom,
Numai ºes ºi stârv de om;
Pânã dincolo de moarte
ªi sub floarea epidermii,
Goi, nuntesc în pace viermii
ªi voinicii stau sã moarã
ªi nu mor, de dor de þarã;
Cã aici, prin þãri strãine,
Nici sã mori nu e mai bine,
Cã n-ai groapã ºi n-ai cruce,-
Crivãþ doar sã te usuce.
De le-ai cãuta prin haine
Dai de poze ºi de taine,
De iubiri, soþii ºi prunci
Ca în pacea de atunci,
Ca atunci când era pace
ªi n-aveam cu ea ce face.

MIªELIE

Ei au fost judecaþi înainte de a sosi judecãtorul,
Ei au fost judecaþi înainte de a sosi acuzarea,
Ei au fost judecaþi înainte ca apãrarea sã-ºi aibã cuvântul,
Ei au fost judecaþi înainte de a se face luminã,
Ei au fost judecaþi înainte de rãsãritul soarelui,
Ei au fost judecaþi prin împuºcare.
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ÎN VÂNTUL PLECÃRII

Cu aripile-n cer, ca o moarã de vânt
În bãtaia furtunilor, toate;
Iatã-mã despuiat de plâns, de cuvânt
ªi pizmuit, de prea fericit, peste poate

Nici sus în zbor, nici cu rãdãcinile-n lut
Bat din aripi înghiþit de marea cea mare
Naufragiat albatros, îmi aud, singur, pierdut
Din rãtãcite ecouri, disperata-mi chemare.

BILANÞ

Câþi ani ai pierdut aºteptând alþii mai fericiþi dar nesiguri,
Câþi, nebãgând în seamã lumina de azi tremurând pentru cea de 

departe de tine, de friguri,
Ce paradisuri þi-ai hotãrât paºilor drepþi, în dauna celor de faþã, 
dar stâng
Câte sãruturi þi-ai interzis, alii sperând, primilor muguri
Cum de þi-ai rãtãcit bravii cothurni printre ai atâtor nãtângi,
Trage linie, fã socoteala, ºi plângi.

ILUMINATUL

El cautã ceva ce n-a pierdut niciodatã
Cautã ºi strigã dupã ce n-a aºteptat de niciunde
ªi numai, batjocoritor, numai Ecou-i rãspunde
ªi-n marea pãdure de-aramã ºi taie vai mie în frunze nici o fatã
Ssst. Iatã-l
Cum umblã cu capul prin nori ºi calcã prin strãchini
Soarele-l duce de mânã ºi-l poartã încoace ºi-n colo
ªi lasã în urma lui ca nici unul din nou un drum de luminã
Întradevãr el cautã ce n-a pierdut niciodatã
Dar înfrumuseþeazã pãmântul
ªi cea mai mare parte din liota noastrã de îngeri cãzuþi, 
de îngeri de treabã, nu-l vede
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DIN JURNALUL INTIM AL DACIEI EDENICE (II)

Cu ani în urmã, printre prietenii noºtri, nu mulþi dar adevãraþi, se
numãrau ºi medici psihiatri. Când îi vizitam la clinicã, aºa cum în alte
locuri se discutã obligatoriu despre maºini ºi fotbal (în anii din urmã
adãugându-se ºi politica), în cercul nostru ni se descriau cazurile mai
deosebite apãrute printre pacienþi, cele ce se detaºau din scrânteala
comunã. ªi ca la orice simpozion unde expunerile teoretice sunt
însoþite de materiale demonstrative, medicii trimiteau o sorã sã aducã
în cabinet pe unul sau pe altul dintre cei despre care ni se vorbise,
noi fiind invitaþi sã conversãm înºine cu ei.

Cel mai interesant caz pe care l-am vãzut, care m’a impresionat
cel mai mult, a fost urmãtorul.

Era un om cu un comportament perfect normal, se îmbrãca întru
totul corect, la masã era cuviincios, nu încurca noþiunile, nu se
rãtãcea pe strãzile oraºului. Dacã nu erai prevenit, puteai discuta cu
el ore în ºir fãrã sã þi se parã cã ar bate cumva câmpii. ªi totuºi, viaþa
lui devenise de nesuportat. El era convins cã noi cu toþii am fost rãpiþi
de pe Pãmânt ºi duºi pe o planetã numitã Hula, cea pe care ne gãsim
acum. Aºtepta mereu o astronavã care, trecând din întâmplare prin
apropierea Hulei, sã opreascã aici pentru a-ºi rezolva o panã sau
pentru aprovizionare ºi sã ne ia sã ne ducã îndãrãt pe Pãmânt.
ªansele, îºi dãdea perfect de bine seama, erau extrem de reduse,
mai degrabã nule, dar, asemenea unui naufragiat, cum nu exista
alternativã, nu-i rãmânea altceva decât sã aºtepte la nesfârºit acel
vehicul de ocazie care s’ar putea sã nu mai vinã niciodatã. 

- N’am fost rãpiþi de nicãieri, am încercat eu sã-l clintesc din
blocajul fanteziei lui. Nu recunoaºteþi gara, biserica din centru,
parcul?… Ne gãsim pe Pãmânt. Existã munþii pe care-i ºtim, apele,
sunt locuri cu sãpãturi arheologice unde se vede trecutul acestei
planete. Sunt toate cele pe care le ºtim de când lumea, cu care ne-
am pomenit, între care ne-am dus viaþa… 

- Nu sunt acelea, replica el cu o convingere nestrãmutatã la un
argument cu totul ºubred la care, probabil, mai replicase de
nenumãrate ori. Numai seamãnã cu cele pe care le ºtim noi.
Conducerea de pe Hula a dat ordin sã fie reproduse cu exactitate
cele de pe Pãmânt tocmai pentru ca noi sã nu ne dãm seama cã am
fost rãpiþi, sã credem cã ne aflãm mai departe tot unde am fost. Nu
sunt deloc aceleaºi. Toate sunt falsuri, fãcute de ei… 

Atunci mi-am dat seama care e miezul tragediei lui. El nu tânjea
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ca un exilat dupã un loc anume, dupã casa pãrinteascã, satul natal,
þara de origine, ci dupã Pãmânt, dupã cel adevãrat. El dorea
autenticul, în vreme ce era osândit sã trãiascã într’un fals. El dorea
originalul, nu imitaþia, personajul real, nu sosia. Iar paradoxul, sau
poate cã tocmai nu paradoxul, fãcea ca toþi ceilalþi, inclusiv noi, toþi
cei care nu ºtiau sã-ºi ducã viaþa firesc, fericitã sau nefericitã dar
firesc, singurul condamnat la o suferinþã de neîndurat, singurul a
cãrui viaþã era insuportabilã fiind el, datoritã simplului fapt cã numai
el ºtia adevãrul.

Acum eu am ajuns în aceeaºi situaþie, cu deosebirea cã nu sunt
singurul, cã aproape toþi cei de vârsta mea sufãr acelaºi coºmar.
Lumea noastrã a dispãrut ºi noi suntem forþaþi sã trãim într’o cu totul
altã lume. Sã nu mi se spunã cã toate generaþiile anterioare au trecut
printr’o astfel de stare, cã la bãtrâneþe cu toþii, vãzând schimbãrile
petrecute în decursul vieþii lor vreme de câteva decenii, au constatat
cã lumea a devenit de nerecunoscut. Da, numai cã toate generaþiile
de pânã la noi au înregistrat schimbãrile, fie ele oricât de
spectaculoase, oricât de incredibile, oricât de înspãimântãtoare, ale
aceleiaºi lumi. Era vorba de progresul sau regresul, de evoluþia sau
involuþia lumii, ale unei lumi, aceeaºi, drumul ei cu toate meandrele
pe care le ºtim din istorie. Pe când în prezent asistãm nu la o
modificare ci la o rupturã: o lume a dispãrut ºi a apãrut alta.

Iatã o dovadã. Mergem în bibliotecã ºi, cu ochii închiºi, absolut la
întâmplare, luãm din raft o carte. Ce e? Cuore de Edmondo de
Amicis. Toþi copiii din generaþia mea o ºtiau, dacã nu dupã titlu ºi
autor, dupã conþinut. Chiar ºi cei mai neinstruiþi, cei care n’au citit-o,
prin manuale ºcolare, prin almanahuri, prin cele mai de circulaþie cãrþi
deci, tipãrite în tirajele cele mai mari, au dat mãcar peste un fragment
din ea. ªi, forþând puþin, dar nu prea mult, putem spune acelaºi lucru
ºi referitor la generaþiile anterioare, cã ºi acestea au citit-o chiar
înaintea scrierii ei. Pentru cã ceea ce se spune în ea i-a format pe toþi,
de la începutul lumii pânã la noi: un tip de relaþii dintre copii ºi pãrinþi,
dintre bãrbaþi ºi femei, dintre un ins ºi patria lui, dintre un ins ºi lumea
largã, dintre om ºi animal, dintre om ºi naturã, dintre om ºi divinitate.
Copiii noºtri încã au mai fost în atingere cu acea lume ºi chiar cu
Cuore. Pe când erau la vârsta desenelor animate au avut norocul sã
ruleze serialul De la Apenini la Anzi. Fireºte, l-au sorbit cu ochii ºi cu
sufletul, cu sufletul proaspãt în care se imprimã tot, de neºters. Astãzi
îi caut Dianei un film asemãnãtor. Sunt o grãmadã de canale cu
desene animate. Trec de la unul la altul. Nu vãd o figurã
recognoscibilã, un om sau un animal, numai niºte apariþii
respingãtoare, mai mult maºinãrii decât fiinþe, într’o sarabandã de
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violenþã, într’un vacarm al suprimãrii unora de cãtre ceilalþi. Nu sunt
buni ºi rãi, sunt doar cruzi cu toþii, dezlãnþuiþi într’o vitezã infernalã –
care pe care. Dã la altul!, îmi spune Diana, cã ãºtia-s urâþi. Dau la
toate dar nu dau decât de urâþi, parcã aceiaºi, nici nu-i poþi deosebi.

Lumea lui Cuore (ºi numim cartea simbolic, pentru cã pe ea s’a
nimerit s-o luãm din raft, dar sub acest titlu înþelegem tot ce s’a scris
pânã mai ieri) a apus.

Ne-am trezit într’o altã lume caracterizatã prin cinism, brutalitate,
egoism, tehnicism, automatism, lipsã de vibraþie sufleteascã,
dezinteres total faþã de tot ce e spiritual, interes exacerbat pentru tot
ce e posesiune materialã – lumea lui Mamona.

În Dacia edenicã eu am concentrat cealaltã lume, cea dispãrutã, a
mea, cu istoria ei, cu credinþele ei, cu morala ei, ºi chiar cu naivitãþile
ei. Cartea, fiind un produs spiritual, se înþelege cã nu va interesa
absolut deloc lumea de acum, cea preocupatã exclusiv de cele
materiale. Deºi…

Deºi eu cred cã, în ciuda tuturor evidenþelor, lumea aceea a mea,
tocmai pentru cã a fost fãcutã de Dumnezeu, nu poate dispãrea chiar
cu totul. Precum pustnicii de odinioarã, vor mai continua sã existe
unde ºi unde descendenþi ai acelei lumi, niºte iluminaþi care vor preþui
tradiþia cu atât mai mult cu cât ea e mai ameninþatã cu dispariþia, aleºi
ce vor prefera sã-I slujeascã lui Dumnezeu ºi nu lui Mamona.

Sã nu fiu totuºi fericit sã ºtiu cã Dacia edenicã va fi cititã cu
interes, cu pasiune, cu dragoste, tocmai de aceºtia? Ce alþi cititori
ideali ºi-ar putea dori un autor?

*  *  *
Eu vin din preistorie. O spun nu metaforic ci definind riguros o

realitate palpabilã, asupra cãreia am meditat cu gravitate, fiind vorba
nu doar de destinul meu personal ci de mersul acestei lumi în care ne
e dat sã trãim. 

În vederile lui Blaga, poziþie pe care mi-o însuºesc, preistoria ºi
istoria nu sunt douã etape succesive, una începând când se terminã
cealaltã, ci ele coexistã; preistoria precede istoria dar continuã sã
existe în paralel cu istoria, ea fiind un fel de materie primã din care
istoria se întrupeazã. Dar acest lucru poate fi constatat chiar dacã
pornim de la accepþia comunã a termenilor. Se considerã ca hotar
despãrþitor al celor douã apariþia scrisului. Preistoria nu a încetat sã
existe ºi istoria nu a apãrut instantaneu, pe tot globul, odatã cu
apariþia undeva, într’un punct al acestuia, a scrierii. Iatã, de ce
preistoria ºi istoria nu sunt douã etape succesive, una începând când
se terminã cealaltã, ci ele coexistã; preistoria precede istoria dar
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continuã sã existe în paralel cu istoria, ea fiind un fel de materie primã
din care istoria se întrupeazã. Dar acest lucru poate fi constatat chiar
dacã pornim de la accepþia comunã a termenilor. Se considerã ca
hotar despãrþitor al celor douã apariþia scrisului. Preistoria nu a
încetat sã existe ºi istoria nu a apãrut instantaneu, pe tot globul,
odatã cu apariþia undeva, într’un punct al acestuia, a scrierii. Iatã, de
pildã, în satul meu, un eºantion al satului românesc în general,
preistoria s’a prelungit pânã la al doilea rãzboi mondial. Învãþãtorul
meu, (Dumnezeu sã-l rãsplãteascã dupã meritele sale ºi dupã
jertfelnicia sa spre aprinderea în suflete a luminii!), a fost primul
dascãl în acel sat. Potrivit aºadar regulii general acceptate, în vreme
ce consãtenii mei, primii din ºiragul generaþiilor perindate acolo,
învãþau sã scrie, ieºeau din preistorie ºi intrau în istorie („ieºeau” e un
fel de a spune, pentru cã, aºa cum înþelegea Blaga, ei continuau sã
poarte în ei ºi cu ei foarte multã preistorie de care nu se debarasau
automat odatã cu aºezarea lor în bãncile ºcolii). Eu la treisprezece
ani am fost „dat la ºcoli”, am pãrãsit pentru totdeauna satul ºi m’am
integrat altei lumi. Atunci am încãlþat pentru prima datã în viaþa mea
bocanci, care nu erau de fapt ai mei ci, cam rupþi, ai fratelui meu mai
mare. Tot atunci, deprins cu lampa de petrol, ba, în criza de petrol a
rãzboiului, luminându-ne de la focul de lemne, am rãmas uluit când
am vãzut cã acþionând un buton din perete se aprinde lumina în
tavan. Banalitãþi, desigur, evocate azi, care însã pentru mine nu erau
deloc banalitãþi ci experienþe cruciale (de care sã te cruceºti),
uimitoare ºi dramatice – ieºirea din preistorie ºi intrarea în istorie.
Primitivismul rustic!, se va spune. Ce, sã regretãm acum lampa cu
gaz ºi focul de lemne?… Dar staþi puþin! Nu e vorba aici nici de regret
ºi nici de jubilaþie, ci de judecarea la rece a unor stãri de fapt
excepþionale, a unei intersecþii colosale, unice, fãrã precedent, a
cursului existenþei. Acel „primitivism rustic” era lumea aºa cum fusese
ea de la obârºii, fãrã nici o modificare esenþialã vreme de mii ºi mii de
ani nu numai în ce priveºte civilizaþia materialã ci ºi ca structurã
sufleteascã. Noi, înainte ºi în timpul rãzboiului mondial, trãiam în
aceeaºi lume cu rãzboiul Troiei. O lume care dispare sub ochii noºtri.
Se creeazã alta în care însã, cel puþin eu, mã simt strãin.
Contemporanii, deocamdatã, frapaþi de cascada schimbãrilor, nu sunt
dezmeticiþi ºi nu-ºi dau încã seama de ce se petrece. Le-aº dori din
tot sufletul ca ei ºi cei ce vor veni dupã noi sã nu se simtã strãini în
noua lume care se încheagã, dar tare mã tem cã odatã se va
întâmpla, iar aceasta va însemna un dezastru cosmic.

De ce le spun toate acestea? Pentru cã în aproape tot ce am scris
am luat amprentele acelei lumi revolute (excepþie fac prozele
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science-fiction în care am parodiat reflexe ilare ale lumii noi în curs
de constituire).

Constatam însã, cu îngrijorare, cã odatã cu lumea care dispãrea
ºi pe care eu o reflectam în scrierile mele, se sfârºeau ºi cunoscãtorii
acelei lumi, componenþii ei, cei care comunicau cu ea, virtualii mei
cititori adicã. Era ca ºi cum literatura mea ar fi fost scrisã într’o limbã
ai cãrei vorbitori se împuþinau de la o zi la alta, ea devenind curând
uitatã. ªi atunci eu pentru cine scriu?, l-am întrebat deloc retoric,
profund preocupat de aflarea unei noime a acelei activitãþi care e
rostul vieþii mele, pe fratele meu Relu, confidentul meu literar de
odinioarã, aºa cum îmi sunt acum Lucica ºi copiii noºtri, Mihai ºi
Luminiþa. Pentru cei de azi, neinteresaþi de ce scriu eu ºi mã tem cã
neinteresaþi de tot ce se scrie, dezobiºnuindu-se sã citeascã, sigur
nu. Mã tem cã nici pentru cei de mâine, iar pe cei de poimâine îmi e
foarte dificil sã mi-i închipui. Dar întrebarea cred cã nici nu trebuie
pusã, sau, dacã e pusã, e sigur cã odatã ºi odatã îºi va afla un
rãspuns. Autorul tãbliþelor de la Tãrtãria ºi-a pus aceastã întrebare?
ªi dacã ºi-ar fi pus-o, dupã ºase mii de ani eu i-aº putea rãspunde:
Nu ai scris în zadar! În Dacia edenicã þi s’a descifrat înflãcãratul
mesaj!…

Te salut peste timp, drag cititor al meu necunoscut, dar cu a cãrui
inimã inima mea transferatã în scris bate în acelaºi ritm!

*  *  *
Decebal a ascuns tezaurul þãrii sale, ce avea ea mai scump, sub

apele nevederii noastre. În Dacia edenicã eu fac vizibile crâmpeie din
acea comoarã.

*  *  *
S’ar putea ca demonstraþia din Dacia edenicã sã aibã puncte

slabe, pe care, fireºte, autorul nu le-a sesizat pentru cã altfel le-ar fi
fortificat. (O inconsecvenþã ºi-o recunoaºte, dar n’a reuºit sã o evite:
el se situeazã ferm ºi declarat pe o poziþie creaþionistã, dar în
cronologie nu se restrânge la cele câteva mii de ani de vechime a
universului pe care, în unele interpretãri, le-ar înregistra Biblia ci
acceptã o extindere a timpului mult mai mare). Din pãcate, criticile,
pentru cã se vor face nu echilibrat ci umoral, nu se vor lega de acele
eventuale puncte vulnerabile ci vor condamna cartea pentru o vinã pe
care ea nu o are, aceea cum cã ea ar aºeza pe români în fruntea
tuturor etniilor ºi ar vedea þara lor drept buricul pãmântului. Ceea ce
autorul, pe deplin conºtient de eroarea cãreia i-ar cãdea pradã dacã
ar formula asemenea aserþiuni, nu face câtuºi de puþin. El e o
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structurã logicã ºi ºtie cã, logic, din moment ce recunoºti cã omenirea
are un singur strãmoº, pe Adam, nu poþi susþine cã unii oameni sunt
urmaºi ai lui Adam mai direcþi decât alþii, cã unii descind mai direct din
Adam decât alþii. Tocmai creaþionismul este cel care, mãcar din acest
punct de vedere, acordã o egalitate absolutã tuturor oamenilor, în
vreme ce evoluþionismul imagineazã apariþia umanoizilor în mai multe
zone pe care le tot mutã dintr’un continent în altul în funcþie de
interese ce þin sã le urce pe una sau pe cealaltã mai în susul topului.

Învinuirea aceasta adusã Daciei edenice e ca ºi cum autorii unui
tratat de geografie a României ar fi culpabilizaþi cã acordã mai multã
atenþie României decât insulelor Kurile sau Fokland, pe autorii unui
tratat de istorie a românilor cã îi favorizeazã pe români în raport cu
celelalte popoare din istoria universalã, ori pe autorii unui tratat de
istoria literaturii române cã dau o mai mare atenþie lui Ion Heliade
Rãdulescu decât lui Cervantes ºi Shakespeare pe care îi ignorã total.

În Dacia edenicã se identificã segmente de dreaptã în care se
disting reminiscenþe din diferite etape ale devenirii de la Adam pânã
la noi, investigaþia neambiþionând însã la a observa întreaga
suprafaþã a globului ci rezumându-se la un teritoriu delimitat ºi la
locuitorii succesivi ai sãi. Dar iatã referitor la aceasta ce se spune
chiar în carte, pasaj pe care comentatorii la care ne-am referit se
vede cã l-au uitat mai înainte chiar de a-l citi: „S’ar putea crea
impresia cã noi prezentãm o regiune – strãvechea Havila, Valahia de
mai târziu, România de azi – ca fiind locuitã neîntrerupt, de la apariþia
primilor oameni pânã în prezent, situaþie ce a fãcut posibil ca aici sã
se perpetueze “amintiri” din timpii Genezei. Dar între timp a fost
Potopul, care a nimicit pe toþi oamenii de pe faþa pãmântului, cu
excepþia lui Noe ºi a alor sãi. Descendenþii acestora s’au înmulþit apoi
din nou ºi s’au rãspândit iarãºi pe întreg pãmântul, unii dintre ei
ajungând pe meleagurile þãrii Havila, alþii prin alte pãrþi. ªansele de
a poseda “amintiri” strãvechi, de la începuturi, sunt aºadar egale
pentru toþi locuitorii planetei. Acei dintre oameni, care au ajuns
sã populeze zona danubianã[…]nu sunt, prin urmare, cu nimic
mai favorizaþi decât oricare alþii în a deþine asemenea “amintiri”.
Istoricii religiilor au identificat reminiscenþe de la începutul existenþei
umane la cele mai diverse populaþii, risipite oriunde în lume. Impresia
semnalatã provine de acolo cã noi nu privim situaþia panoramic, ci ne
ocupãm de un caz particular.”

*  *  *
Dacia edenicã pe cât de uºor s’a scris, ca de la sine, fãrã un plan

ºi fãrã nici un efort din partea mea, pe atât de greu se lasã tipãritã,
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mai exact: nu se lasã tipãritã. Sã fie în carte taine pe care Dacia le-a
ascuns pânã acum ºi pe care nu doreºte sã le dea în vileag? Atunci,
de ce mi le-a descoperit? Sau ea mi le-a descoperit mie în
exclusivitate?

*  *  *
„Vara lui Sânmihai” le spune poporul celor câtorva zile, cel mult o

sãptãmânã, din preajma Soborului Sfinþilor Arhangheli când în
toamna târzie se face o breºã prin care vara de mult trecutã îºi mai
aruncã o datã privirea însoritã mai înainte ca iarna sã-ºi instaureze
teroarea.

Aºa ºi-a intitulat Blaga volumul de poezii scrise înaintea sfârºitului.
(Titlul a devenit apoi Varã în noiembrie, fie pentru cã cenzurii îi fãcea
rãu numele unei sãrbãtori creºtine, fie din propria iniþiativã a poetului,
el presupunând cã nu toatã lumea ºtie înþelesul acelei sintagme).

Am avut ºi eu „vara lui Sânmihai”, ºi încã lungã, extinsã pe ºapte
ani cât am lucrat la Dacia edenicã. Ajuns la adânci bãtrâneþe, cu
puterile fizice împuþinate ºi cu cele intelectuale ostenite, însingurat
literar, cu generaþia mea seceratã sub ochii mei ca pe un câmp de
bãtaie, neavând posibilitatea sã public, uitat de noile generaþii, ignorat
de criticã, am avut fericirea sã hãlãduiesc ani în ºir, nestingherit, prin
necuprinsul unei fermecate lumi ce nu mai este, lume ce gândea în
basme ºi vorbea în poezii…

*  *  *
„Toate senzaþiile agreabile din noi sunt miºcãrile, curgerile Apelor

primordiale. Chiar somnul e fluxul acestei mãri nevãzute, ºi
deºteptarea, refluxul. Câþi oameni stau lângã aceste ape extatice ºi
nu mai aud cântecul de leagãn al apelor materne, nu gustã jocul
rãpitor al valurilor lor nesfâºiate! Ca ºi aceste valuri, retrãim vârsta de
aur”, spunea inspirat Novalis. 

Din fericire, nu mã numãr printre acei „câþi”, aproape toþi, oameni
care nu mai aud cântecul de leagãn al apelor materne. Eu îl aud ºi l-
am dezvãluit ºi celorlalþi în Dacia edenicã. Dar, iarãºi, câþi vor voi sã-
l audã?

*  *  *
S’ar putea ca zbaterea mea pentru tipãrirea Daciei edenice sã fie,

ca ºi al lui Decebal, un rãzboi pierdut. Dar e absolut sigur cã al lui
Decebal a fost un rãzboi pierdut? Dacã ceea ce în ochii istoricilor
apare ca o înfrângere nu e decât o victorie atipicã? Nu cumva dacii,
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ca ºi românii apoi în întreaga lor istorie – ºi prin aceasta dovedindu-
se chiar veritabili urmaºi ai dacilor, – au transformat o împrejurare
care le era categoric împotrivã, mai mult: desfiinþãtoare, într’una care
sã le asigure supravieþuirea? Nu cumva, sub aparenþa romanizãrii,
însuºindu-ºi limba cuceritorilor, preluându-le numele, autohtonii i-au
dacizat pe “învingãtori”? Dacã printr’o, metaforic vorbind, analizã
ADN a spiritului s’ar putea stabili cât moºtenim de la daci ºi cât de la
romani, mã tem cã rezultatul ar fi unul care ne-ar ului. ªi nu sunt sigur
cã ne-ar dezamãgi.

*  *  *
“Miturile sunt concentrãri de mirãri.”

Aristotel

*  *  *
Nu-mi place propovãduirea de abstracþiuni (aºa cum fac eu chiar

acum). Adevãrul trebuie arãtat astfel încât sã poatã fi nu doar auzit, ci
ºi vãzut ºi pipãit. Dumnezeu Însuºi, care e Adevãrul suprem, Adevãrul
absolut, spre a ne fi accesibil, a fost nevoit sã Se întrupeze.

*  *  *
Suntem tereºtri, dar, cum suntem singurii oameni din Univers,

suntem cereºti.

*  *  *
Pe pãrinþii mei i-a chemat Ion ºi Maria, cele mai rãspândite nume

la români. Bunicii dinspre tatã se chemau Moise ºi Eva, iar cei dinspre
mamã Crãciun ºi Anumia. Ascendenþii mei, la acest nivel, purtau deci
numele a douã personaje biblice, strãmoaºa omenirii ºi cel mai mare
prooroc, un personaj folcloric, cel mai iubit ºi mai aºteptat de copii,
Anumia fiind dimensiunea ascunsã a rãdãcinilor mele, cea
hiperboreicã.

*  *  *
Am marele avantaj de a fi deasupra grupãrilor (literare, politice, de

interese), dar ºi teribilul dezavantaj de a fi în afara lor.

*  *  *
Acela care se întreabã dacã va fi citit, dacã va fi înþeles, dacã va

fi preþuit, dacã ceea ce reuºeºte sã punã pe hârtie reflectã ceva din
ce e în sufletul sãu, acela nu e îndeajuns de poet. Adevãratul poet
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scrie poezia cu naturaleþea cu care se deschide o floare – desãvârºit
de frumoasã, rãspândind o mireasmã adusã, asemenea mirodeniilor
purtate de caravane, de foarte departe, în cazul ei tocmai din Paradis
– fãrã sã ºtie de ce ºi fãrã sã se întrebe de ce. 

*  *  *
Amish-ii au refuzat sã „evolueze” ºi s’au încãpãþinat sã se

conserve în starea în care au fost în secolul XVIII. Ei sunt, deci,
pitoreºti ºi interesanþi pentru cã, în mijlocul unei lumi posedate de
beþia schimbãrii, care se schimbã cu voluptate, care nu ºtie cum sã
þinã mai abitir pasul cu toate schimbãrile care apar, ei constituie o
insulã cantonatã într’o epocã în restul lumii dispãrutã de mult.

Þãranii români au fãcut acelaºi lucru, numai cã pe parcursul nu a
douã sute ci a mii de ani. Descinºi într’un sat tradiþional românesc, noi
devenim contemporani nu cu Voltaire, ci cu cineva de dinainte de
Homer. Din nefericire însã, în vreme ce amish-ii persevereazã în
imobilismul lor, þãranii români ºi-au abandonat starea, au þinut sã intre
„în rândul lumii”. Au dispãrut adicã, consecinþã pe care n’au luat-o în
calcul atunci când s’au hotãrât sã nu mai fie refractari la ispita
schimbãrii.

Ce am mai putut reþine din noianul ce se pierdea eu am pus în
Dacia edenicã.

*  *  *
Când am fost ultima datã la Poieni împreunã cu Ionel ºi cu Relu în

cãutarea copilãriei noastre (iar dacã pentru mine personal încã nu pot
spune cã aceea a fost ultima datã pentru cã, teoretic, încã mai pot
ajunge acolo, împreunã cu ei a fost cu siguranþã ultima, ei fiind acum,
amândoi, ajunºi pe tãrâmul copilãriei eterne), primul consãtean
întâlnit – ºi care chiar venea direct din copilãria noastrã – a fost
Valeriu Armionilor, casa lor fiind prima cum cobori de pe Cãrãrile ce
duc la Sarmisegetuza. 

Ne-a arãtat o fotografie în care el apãrea în þinutã ºi cu armurã de
legionar roman. Regret enorm cã nu i-am cerut-o, iar el mi-ar fi dãruit-
o cu plãcere pentru cã întruna ne spunea arãtând cu mâinile roatã
spre oale de lut, ºtergare, icoane, scaunele vechi de lemn: Luaþi orice
doriþi din casa asta sã aveþi o amintire de la Poieni!… Aº arãta-o
acum: Iatã, eu, prinþ dac, scoborâtor (fiþi foarte atenþi la acest cuvânt
pentru cã riscaþi sã-l citiþi scorobitor) din Scorilo, cu cine am fost coleg
de bancã, – cu un roman!

Valeriu participase ca figurant la filmãrile pentru una din peliculele
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despre rãzboaiele cu dacii. Acolo trebuiau uriaºe desfãºurãri de
trupe, de ordinul miilor de combatanþi. Se dãduse sfoarã în þarã cã toþi
bãrbaþii între 20 ºi 40 de ani se pot prezenta la filmãri, cei care au cai
cu cai cu tot. ªi întradevãr lumea de prin toate satele Þãrii Haþegului
a dat nãvalã, nicidecum cu gândul la vreun Oscar sau mãcar la
ilustraþia unei coperte de revistã, ci pentru cã ziua de filmãri se plãtea
mult mai bine decât ziua de lucru, efortul cheltuit fiind incomparabil
mai redus. Când sã treacã la treabã, au fost adunaþi pe un câmp, iar
regizorul, urcat pe un stativ sã poatã fi vãzut, a strigat prin portavoce:
Cei care vor sã fie romani sã treacã în partea asta – ºi a arãtat spre
un morman de platoºe ºi coifuri strãlucitoare, iar cei care vor sã fie
daci sã treacã dincoace – acolo unde zãcea un munte de cergi,
sumane, cãciuli ºi opinci. Sigur, marea majoritate vor dori sã fie
romani, gândea regizorul, dar deocamdatã las la latitudinea lor, apoi
îi mai triez ºi mai restitui dintre ei ºi dacilor, astfel ca taberele sã iasã
echilibrat. Numai cã, împotriva previziunilor lui, toatã acea mulþime a
început sã se deplaseze ca o uriaºã viiturã spre zona dacilor, cealaltã
parte rãmânând complet descoperitã. A venit el atunci, povestea
Valeriu, ºi ne-a luat pe fiecare ca la recrutare: Tu mergi la daci, tu
mergi la romani…

Instinct? Memorie a subconºtientului?
Oamenii aceia, în afarã de ce ne spusese Domnul Sârbu la ºcoalã

(acum mã refer la consãtenii mei ºi ai lui Valeriu, dar situaþia era
aceeaºi pentru toþi ceilalþi) nu ºtiau despre strãmoºi nimic, iar, deºi de
câte ori mergeau la târg la Haþeg treceau prin Densuº, ba la Densuº
se duceau chiar mai des pentru cã acolo le era primãria, de Nicolae
Densuºianu nici nu auziserã. Ce-i chema, mult dincolo de acest
sfârºit al Daciei istorice la filmarea cãruia ei erau acum pãrtaºi, în
Dacia preistoricã?…

*  *  *
La Petroºani, profesorul meu de matematicã, domnul Niþaru, nu-mi

spunea niciodatã pe nume ci îmi zicea Retezatul. “Ia ieºi tu la tablã,
Retezatule, ºi aratã-le cum se rezolvã ecuaþia asta!…” 

Pe atunci, nu dãdeam altã explicaþie acestui fapt decât cã domnul
profesor va fi observat la mine ceva ce mã asemãna cu acel munte
pe care el, în casa lui de la Haþeg, în vacanþe, îl vedea zi de zi chiar
pe fereastrã. Ceea ce ar trebui sã mã încânte. „Guenon sublinia ca
având o deosebitã semnificaþie simbolicã numele care desemneazã
în acelaºi timp un munte ºi o fiinþã, adicã o fiinþã care absoarbe în ea
substanþa unui munte” (Vasile Lovinescu). Ajuns însã acum la vârsta
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concluziilor, aproape de rezolvarea acelei ecuaþii care a fost viaþa
mea, mã gândesc cã, fãrã voia domnului profesor, poate cã porecla
aceasta, de fapt titlul acesta de nobleþe, spune ºi altceva. S’ar putea
ca eu, în calitate de Retezat, sã fiu întradevãr un munte, dar un munte
neîmplinit. Pentru cã Retezatul, cu toatã mãreþia lui, cu toatã
splendoarea lui, cu tot farmecul sãu unic, e totuºi un munte fãrã vârf,
cu vârful retezat, de unde i se trage ºi numele. Iar eu toatã viaþa am
visat ºi m’am trudit sã-mi înalþ un vârf cu care sã ating vãzduhul. L-oi
fi având? Nu l-oi fi având?

*  *  *
A crea poezie înseamnã a înflori. Ca ºi floarea, poezia, deºi

frumoasã, pare inutilã, dar fãrã ea nu e posibil rodul.

*  *  *
Necunoscându-se limba dacã, cuvintele certificate ca având

origine traco-dacã s’au identificat astfel. S’au izolat mai întâi cuvintele
de origine latinã ºi stocul s’a dat de o parte. S’a fãcut acelaºi lucru cu
cele de origine slavã. Au fost apoi îndepãrtate cuvintele preluate de la
vecini, cele de origine maghiarã, turcã, germanã, greacã, bulgarã,
sârbã, rusã. Au rãmas în cele din urmã o mulþime de cuvinte, de
ordinul miilor, care sigur nu sunt de origine nici latinã, nici slavã, nici
greacã ºi de nici una din cele amintite. Acestea au fost comparate
unul câte unul cu cele din limba albanezã. Cum limba albanezã e
continuatoarea limbii ilirice, înruditã cu limba tracã, acele cuvinte din
acest ultim compartiment al limbii române care îºi gãseau înrudiri,
impresionant de apropiate, cu unele din vocabularul albanez,
posibilitatea împrumutului fiind exclusã ºi nerãmânând decât aceea a
moºtenirii dintr’un fond comun, au fost, cu toatã îndreptãþirea,
considerate ca provenind sigur din limba traco-dacã. Între acestea:
amurg, mugur, mânz etc. Numãrul acestor cuvinte e însã mic, ele au
fost inventariate extrem de parcimonios de I. I. Rusu, cel mai reputat
ºi mai de necontestat tracolog român, lor mai adãugându-li-se, tot cu
mari reþineri, dacã nu cu verirtabilã timiditate, altele de cãtre alþi
cercetãtori.

Dupã ce, aºadar, limba românã îºi avea o evidenþã clarã a
moºtenirilor etimologice, în nomenclatorul cãrora se gãsea de-acuma
ºi sertarul traco-dacic, a rãmas totuºi sub semnul întrebãrii o mare
secþiune în care, chiar ºi dupã extragerea câtorva sute de cuvinte de
origine traco-dacicã, vocabulele rãmase nu-ºi puteau identifica
pãrinþii, secþiune ce a fost expediatã sub firma: „Cuvinte de origine
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necunoscutã”.
Situaþie care ar putea fi, în cele din urmã, acceptatã dacã ar fi

vorba de un numãr redus de piese. Când însã acestea sunt cu miile,
situaþia naºte niºte întrebãri cât se poate de fireºti. Personal, pledez
ca, dacã nu toate, mãcar marea majoritate a acestor „cuvinte de
origine necunoscutã” sã fie înregistrate ca fiind de origine dacã.
Pentru cã mi se pare mai logic ca ele sã provinã din limba
bãºtinaºilor, dispãrutã în condiþiile ºtiute, decât sã fi cãzut din cer.
Dar, sã judecãm. Dacã admitem cã ilirii ºi tracii vorbeau douã limbi
diferite, deºi înrudite, trebuie sã acceptãm ºi faptul cã în limba traco-
dacã se gãseau ºi vocabule deosebite de cele din ilirã. Or, acestora,
dacã unele din ele s’au pãstrat în limba românã, nu avem cum sã le
aflãm similitudini în limba albanezã. Apoi, limba albanezã nu
conservã limba ilirã integral. Deci, teoretic, între cuvintele moºtenite
de români de la daci pot exista destule înrudite cu cele din ilirã, care
însã, cele din ilirã, nu s’au pãstrat altundeva, nici în albanezã, spre a
le mai putea lua drept termen de comparaþie.

Dar sã coborâm din sfera abstracþiunilor ipotetice în cea a
concretului celui mai bãtãtor la ochi. Cerna e considerat, fãrã ca sã
mai stea cineva nici o clipã pe gânduri, drept un nume slav, el
însemnând Neagra. Iatã însã cã îl întâlnim în documentele antice
referitoare la Dacia, inclusiv în hãrþi, cum e Tabula Peutengeriana, cu
secole înainte de venirea slavilor. Interesant însã, de fiecare datã el e
scris uºor diferit: Tierna, Dierna, Zerna, ezitãri de transcriere ce
demonstreazã cã la începutul cuvântului era un sunet imposibil de
redat în grafia grecã ºi latinã, acel ce, se vede cã existent în limba
dacilor, pe care însã lingviºtii îl cred ca apãrut mult mai târziu, preluat
de la slavi. 

Câte toponime, ºi, în general, câte alte cuvinte dacice nu se
gãsesc în aceastã situaþie, dar cãrora, în absenþa unor documente
edificatoare, asemenea lui Harap Alb, li se uzurpã identitatea de cãtre
tot felul de spâni!?

*  *  *
Eu am fost nãscut pentru Dacia edenicã. Toate celelalte scrieri ale

mele sunt scolii pe marginea, pe atunci neconturatã, a ei.

*  *  *
Dacia edenicã, aºa cum am mai spus ºi cum de fapt s’a întâmplat,

s’a scris aproape singurã, eu nefiind decât un tahigraf care a
înregistrat ceea ce i s’a transmis prin dictare.
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Surprinzãtor, fenomenul nu a continuat cu aceeaºi uºurinþã ºi în
faza urmãtoare, logicã, cea în vederea cãreia cartea a fost scrisã, cea
a tipãririi. Nedispunând eu de mijloacele bãneºti ca sã pot imprima
cartea, am apelat la toþi „Mecena” pe care i-am putut identifica, de la
miniºtri aparent preþuitori de culturã la mari capitaliºti dacologi, din
România pânã în America, dar nici unul nu s’a arãtat interesat de
tipãrirea unei cãrþi cu adevãrat paranormale (dacã descãrcãm
termenul de balastul sãu parazitar), de o carte adicã, în inundaþia
maculaturii insalubre pe valul cãreia s’a impus mai recent Codul lui
Da Vinci, scrisã, dacã nu cumva formula e total demonetizatã, sub
inspiraþie.

Iatã însã cã, – din superstiþie parcã nici nu-mi vine sã o spun, –  se
pare cã sprijinul pentru tipãrirea cãrþii îmi vine tocmai din Irlanda. 

Aici însã e absolut necesar un scurt popas. 
În scrierile vechi, apare o Insulã a Fericiþilor, pãstrãtoarea fericirii

edenice. În cartea mea (ºi o numesc astfel cu sfiala tahigrafului), eu,
în virtutea revelaþiei manifesatate prin intermediul documentelor din
cea mai strãveche antichitate pânã azi, o situez pe aceasta, deºi nu
e „insulã”, în Dacia. Cercetãtori de pânã acum, prizonieri ai literei care
denumea regiunea drept „insulã”, au plasat-o în Irlanda.

Faptul cã Dacia edenicã apare prin jertfelnicia ºi dãrnicia Irlandei
eu îl vãd ca o mãrturie a Irlandei cã ce se susþine în carte e demn de
crezare, cã ea însãºi, Irlanda, recunoaºte Daciei calitatea acesteia de
a fi edenicã.
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PATRIARHIA ECUMENICÃ A CONSTANTINOPOLULUI,
dupã 29 mai 1453. 

INSTITUÞIA, PATRIARHUL, SEDIUL, CATEDRALA1

În tot cursul anului 1453, creºtinii din Constantinopol au trãit zile
de coºmar, ºoc, disperare ºi credinþã puternicã în Dumnezeu, pe
care prin rugãciunile Prea Curatei sale Maici, Îl rugau sã-i apere,
înainte de 29 mai sau sã-i cruþe de furia cuceritorilor turci, dupã
aceastã datã. Dupã o oarecare liniºtire a populaþiei creºtine din
Constantinopol, sultanul a ordonat alegerea noului Patriarh
Ecumenic, iar soarta a cãzut asupra monahului Ghenadie II
Scolariul, cu numele de mirean Gheorghe Kurteses. A ocupat
tronul ecumenic în trei rânduri, I-a oarã, 1 ian. 1454 - 6 ian. 1456;
II-a oarã, vara 1462 - vara 1463;  III-a oarã, aug. 1464 - iulie 1465,
fiind probabil hirotonit întru arhiereu de cãtre Mitropolitul Heracleiei
Pontice, dupã vechea rânduialã canonicã localã ºi de care a þinut
Episcopia Bizanþului ºi apoi a Constantinopolului, pânã în anul 381
sau de un alt ierarh, delegat de Sinodul Patriarhal.2

Alegerea lui Ghennadios ca Patriarh, s-a fãcut în cadrul unui
Sinod, þinut la Constantinopol. Amãnunte nu cunoaºtem în legãturã
cu aceastã problemã. Regestele Patriarhale, actuale, se opresc la
data de ianuarie 1452, nr. 3408, care înregistreazã o scrisoare de
rãspuns a Patriarhiei, trimisã oraºului Praga, adicã husiþilor de
acolo. Regestele Imperiale se opresc ºi ele la nr. 3555, de la o datã
necunoscutã. Regestul imperial, nr. 3554, înregistreazã rãspunsul
împãratului Constantin al XII-lea, adresat lui Mehmed II, la
ultimatum-ul acestuia din urmã, trimis de Mehmed II, de-a preda
Constantinopolul.

Constantinopolul ºi Imperiul Otoman deveniserã multinaþional ºi
pluriconfesional, cu foarte mulþi creºtini încã, cãrora, sultanul
intenþiona sã le arate ºi o oarecare bunãvoinþã ºi sã-i liniºteascã.

Catedrala Patriarhalã canonicã, Biserica Sfintei Sophii, a
Divinei Înþelepciuni, simbolul Ortodoxiei, biserica bisericilor, mândria
ºi durerea creºtinilor, a fost confiscatã de Mehmed al II-lea, la data
de 29 mai 1453, fiind nu numai transformatã în moscheie, dar a fost
ºi declaratã de cãtre acesta, ca cel mai important sanctuar
musulman din Imperiul Otoman, din timpul acela ºi al patrulea,
dupã Mecca si Medina. Al treilea era Ierusalimul.
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Arhitectura Sfintei Sophii a devenit astfel normativã sau a
constituit modelul de urmat, pentru construcþiile ulterioare de
moschei, Arhitectura Sfintei Sophii a devenit astfel normativã sau a
constituit modelul de urmat, pentru construcþiile ulterioare de
moschei, care au fost ridicate pe teritoriul otoman. Aºa se explicã ºi
existenþa stilului arhitectonic cu boltã centralã, cu ziduri de plan
patrat, sau în formã de de trifoi sau de cruce, asemãnãtor bisericilor
ortodoxe, ca „stil imperial” otoman al moscheilor. Cel puþin Kemal
Atatürk, în anul 1935, a transformat Sfânta Sophia în muzeu, dacã
n-a acceptat sã fie redatã totuºi destinaþiei pe care a avut-o aceastã
bisericã timp de mai bine de un mileniu, adicã de bisericã ºi
catedralã creºtinã ortodoxã.

Vechea reºedinþã patriarhalã, [de pânã la 29 mai 1453], de lângã
Sfânta Sophia ºi din apropiere de Biserica Sf. Irina a fost ºi aceasta
confiscatã de Sultan, devenind ulterior monetãria Statului.

Pentru început, Mehmed II a decis ca Biserica Sfinþii Apostoli, a
doua ca mãrime ºi importanþã în oraº [acolo era ºi necropola
basileilor], sã devinã noua Catedralã Patriarhalã, iar clãdirile din jur
sã serveascã ca ºi reºedinþã ºi sediu al Patriarhului.

Pe data de 1 ianuarie 1454, Ghennadie II a fost confirmat ºi
investit de Sultan, dupã ce Sinodul l-a ales Patriarh Ecumenic, ºi la
data de 6 ianuarie a fost întronizat cu mare pompã, în Biserica Sfinþii
Apostoli. Nu cunoaºtem însã data hirotonirii lui Ghennadie II întru
arhiereu. Acest eveniment trebuie sã se fi întâmplat cu câtâva timp
înainte de 1 ianuarie 1454.

Sultanul, în calitate de urmaº ºi continuator al basileilor romei, s-
a strãduit sã respecte rânduiala ºi tradiþia privitoare la alegerea,
numirea ºi instalarea patriarhului, atât cât îi permitea religia lui
musulmanã ºi calitatea de ºef al acesteia, în imperiul sãu.

Cu ocazia investirii în funcþie, pe data de 6 ianuarie 1454, de
Boboteazã, Sultanul l-a învitat pe Ghennadios II sã ia masa
împreunã cu el, discutând ºi o mulþime de lucruri. Apoi, în mod
festiv, i-a înmânat cârja arhiereascã ºi mai marii curþii Imperiale l-au
condus în alai, pânã la noua Catedralã Patriarhalã, adicã la Biserica
Sfinþii Apostoli, pe locul cãreia, astãzi se aflã moscheia Sultan
Mehmet Fâtih Camii.iii Sultanul a avut cu Ghennadie Scolarios mai
multe întâlniri, înainte ºi dupã investirea în funcþie. Pentru a-l
asigura cã doreºte, ca Biserica Ortodoxã de pe cuprinsul Imperiului
Otoman ºi instituþia supremã a acesteia, Patriarhia Ecumenicã, sã
aibã un statut juridic bine definit, Sultanul a fixat în scris drepturile
ºi obligaþiile  Patriarhului, pe care le-a întãrit cu semnãtura ºi sigiliul
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sãu.
Aceste „porunci scrise”, numite pe turceºte Berat, i-au fost

înmânate Patriarhului, documentul pãstrându-se la loc de cinste în
Arhiva Patriarhiei Ecumenice.iv Foarte multe „Firmane” sau decrete
ale sultanilor, privitoare la drepturile creºtinilor ortodocºi în
Constantinopol ºi de pe cuprinsul Imperiului Otoman, care se
pãstrau în Arhiva Patriarhiei Ecumenice au dispãrut, fie din cauza
incendiilor care au avut loc, fie a devastãrilor fãcute de turci prin
lãcaºurile de cult sau la Sediul Patriarhie. Prin anul 1520, suntem
confruntaþi cu o astfel de situaþie, când Patriarhul Theolipt I (1513-
1522), neputând dovedi Sultanului Selim I (1512-1520), cu fermane
ºi berate, dreptul de folosinþã a unor biserici, pentru cã aceste
documente au fost mistuite de focul, unuia din numeroasele incendii
care s-au abãtut asupra sediului Patriarhiei, aceasta a recurs la trei
martori oculari.

Este vorba de trei ieniceri bãtrâni, creºtini ortodocºi, de origine,
în vârstã de peste 100 de ani, care au fost în garda personalã a
Sultanului Mehmed II, ºi au vãzut ºi auzit ce le-a dat ºi promis
acesta creºtinilor, cu ocazia intrãrii în Constantinopol, la 29 mai
1453. Prin Berat-ul din ianuarie 1454, s-au fixat urmãtoarele
„porunci scrise”, referitoare la drepturile ºi obligaþiile Patriarhiei
Ecumenice, a Patriarhului ºi creºtinilor din Imperiul Otoman, pe care
le formulãm în punctele urmãtoare:

1. Patriarhului Ecumenic i s-a recunoscut jurisdicþia supremã pe
întreg teritoriul Imperiului Otoman iar Bisericii Ortodoxe i s-a lãsat
libertatea pãstrãrii dogmelor ºi exercitarea liberã a cultului, în
limitele canonice ºi liturgice ale  Bisericii Rãsãritului, cu dreptul de-
a convoca ºi þine Sinoade.  

2. Nu i-a fost contestat Patriarhului Ecumenic nici dreptul de
jurisdicþie în afara graniþelor imperiale, în calitatea sa de cãpetenie
supremã a întregii Biserici Ortodoxe.

3. Mitropoliþii ºi episcopii ortodocºi, din Imperiul Otoman, urmau
sã-ºi pãstreze drepturile lor canonice ºi liturgice ºi sã dispunã
asupra veniturilor lor, ca ºi înainte de 29 mai 1453.

4. Patriarhul Ecumenic a devenit ºi  ETNARH sau „Milett Baºa”
[=paºã confesional], adicã Vizir al Sultanului pentru „naþiunea
creºtinã [confesionalã] ortodoxã” sau Rum Milett. Având rangul de
vizir, adicã de paºã sau ministru, Patriarhul Ecumenic dispunea ºi
de o gardã personalã de soldaþi turci, adicã „arnãuþi”. Patriarhul
putea fi judecat în cele lumeºti, numai de Sultan, iar în cele
bisericeºti, de Sinod, cu aprobarea Sultanului.
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5. Mitropoliþii ºi Episcopii erau judecaþi de Sinodul Patriarhal.
6. Avea dreptul  ºi sã punã taxe asupra clerului ºi credincioºilor

ºi sã le încaseze.
7. Patriarhul Ecumenic, în calitate de vizir, avea oricând acces la

Divan, pentru a interveni în favoarea sau defavoarea supuºilor sãi
creºtini ortodocºi: clerici ºi laici. 

8. Patriarhul avea nu numai dreptul de-a judeca, ci ºi pe acela de
apel, pentru toþi supuºii sãi ortodocºi din Imperiu.

9. El trebuia sã garanteze loialitatea creºtinilor ortodocºi, în faþa
sultanului, motiv pentru care au existat ºi situaþii când trebuia sã fie
sever, aspru, colaboraþionist ºi, poate, nedrept, pentru a nu periclita
interesele Patriarhiei, ca instituþie. Pentru greºelile creºtinilor faþã de
regimul otomanilor, rãspundea tot Patriarhul, în calitatea sa de
Etnarh.

10. Nunþile, înmormântãrile, precum ºi sãrbãtorile liturgice, sã
poatã fi þinute în deplinã libertate.

11. Crucile de pe biserici, în exterior ºi  de pe turnuri ºi acoperiº,
trebuiau sã fie îndepãrtate.

12. Trasul clopotelor a fost, în general interzis sau redus la
minimum, cu excepþia bisericilor de pe insulele greceºt ºi din Sfântul
Munte Athos. 

13. Clerul a fost scutit de bir, de la Patriarh ºi pânã la ultimul
slujitor.

14. Patriarhul avea, în continuare dreptul de-a sfinþii Sfântul ºi
Marele Mir, pentru toate bisericile de sub jurisdicþia sa, atât de pe
cuprinsul Imperiului Otoman, cât ºi în afara frontierelor acestuia.

15. Se interzicea „propaganda creºtinã”, adicã toate formele de
misionarism creºtin, pe teritoriul Imperiului Otoman, dar se încuraja
convertirea la islamul de orientare sunitã. Se interzicea, de
asemenea combaterea islamului, ca religie a imperiului ºi
împiedicarea creºtinilor de-a trece la musulmani. Prozelitismul era
permis ºi încurajat, numai dinspre Creºtinism, spre islam, deci era
unilateral. Trecerea de la islam, la Creºtinism ori criticarea
Coranului se pedepseau cu moartea. Apostazia musulmanilor sau a
noilor convertiþi la islam, se pedepsea cu moartea.

În contextul seriei de decizii sau „porunci scrise”, ale Porþii,
numite capitulaþii interne, în anul 1461, un statut asemãnãtor sau
berat,  Sultanul a emis ºi pentru Catolicosul Armeano-Gregorian ºi
pentru Rabinul Suprem al evreilor de pe cuprinsul Imperiului
Otoman.

Acestea au fost, în mare, punctele esenþiale, din statutul juridic
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al Bisericii Ortodoxe din Imperiul Otoman, fixat de Mehmed II, cu
ocazia investirii lui Ghennadie al II-lea, ca Patriarh Ecumenic al
Constantinopolului.

În calitate de Etnarh, funcþie echivalentã cu aceea de ministru –
vizir - sau Milett Baºa, adicã „paºã al unei confesiuni”, Patriarhul
Ecumenic, avea teoretic o funcþie foarte mare, pe care n-o
avuseserã antecesorii sãi, nici în timpul împãraþilor bizantini. Din
pãcate, funcþia de Etnarh, l-a fãcut numai dependent de regimul
otoman, nu sã-i dea mânã liberã, necesarã pentru acþiuni, care sã
asigure o bunã desfãºurare a activitãþii bisericeºti, pastorale ºi
administrative. Etnarhul îºi exercita funcþia, ajutat de un „sfat
intim”, compus din cinci persoane : patriarhul, marele logofãt (pe
timpul romeilor, primul ministru se numea astfel), ca persoanã de
legãturã între Patriarhie ºi Poartã, marele econom, sachelarul ºi
sacheliul. „Sfatul” Etnarhului era, de fapt, un „guvern” în
miniaturã, substituit Imperiului Bizantin, sub protecþia Porþii,
adicã avem de-a face cu situaþia de „Bizanþ dupã Bizanþ”,
definitã de Nicolae Iorga, prin Patriarhia Ecumenicã, a Marei
Biserici din Constantinopolul  otoman.

Bietul Patriarh a fost încãrcat cu funcþii, titluri ºi prerogative, care
pe parcurs, au fost nu numai încãlcate de sultani ºi de administraþia
otomanã-musulmanã, dar  în multe situaþii, dupã cum am mai spus,
mai mult l-au frânat, decât sã-l ajute sã-ºi poatã desfãºura în pace
activitatea de ierarh suprem al Ortodoxiei. Patriarhul Ecumenic a
devenit sclavul funcþiilor acordate de Sultan ºi nu mai avea mâna
liberã, pentru a-ºi exercita nestingherit jurisdicþia sa bisericeascã.
Cu aºa de mult tact a lovit Mehmed II în Bisericã, paralizându-i
întreaga posibilitate de evoluþie pentru viitor.

De  550 de ani, Patriarhii de pe Bosfor se luptã doar pentru a
putea supravieþui ca Bisericã ºi Instituþie, în „Constantinopolul
otoman ºi mai târziu turcesc”. În contextul acestei „toleranþe”,
creºtinii nu aveau voie sã înfiinþeze comunitãþi noi, nici sã
construiascã biserici, iar restaurarea, adaptarea sau repararea celor
vechi, era posibilã numai cu aprobarea administraþiei locale turceºti,
aprobare, care se acorda foarte greu. Nimic din toate câte i-au fost
garantate patriarhului, cu ocazia întronizãrii, în anul 1454, n-a
respectat nici sultanii, nici vizirii, nici autoritãþile inferioare sau
superioare otomane.

La început, Sultanul n-a perceput nici o taxã la numirea
Patriarhilor. Nici Patriarhul Ghennadie II ºi nici primii sãi urmaºi  n-
au plãtit Sultanului nici un tribut sau peºcheº pentru numire. Dupã
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cucerirea Trapezuntului de cãtre Sultanul Mehmed al II-lea, în anul
1460, au fost transferaþi la Constantinopol mulþi greci din acel
imperiu minuscul, situaþie care a dus la apariþia unor rivalitãþi ºi
acþiuni de concureþã, dintre clerul grecesc „vechi”
constantinopolitan ºi grecii „venetici”, din Trapezunt. În contextul
acestor rivalitãþi, pe care Sultanul a ºtiut cu mult tact, sã le cultive,
întreþinã ºi exploateze, Simion I de Trapezunt (1466-1467 ºi
1471/1472-1474), al cincilea Patriarh, dupã Ghennadie II, a
cumpãrat Tronul Ecumenic, oferind Sultanului, la prima investire un
„dar”, peºcheº, ciubuc, de 500 de ducaþi aur.5 ªi, cum la turci,
„darul”, devenea obligaþie ºi „obiceiul”, devenea lege, în curând s-a
ajuns ca suma sã fie ridicatã la 2000 de ducaþi aur. Înainte de a
doua pãstorire, tot Simion I i-a oferit Sultanului 3000 de ducaþi aur,
În afara acestei sume, Patriarhia mai avea încã o datorie de 3000
de ducaþi aur, la Sultana-Mamã, Mara sau Maria ºi 1000 de ducaþi
aur în alte pãrþi. În total, Patriarhia Ecumenicã avea prin anul 1472,
o datorie de 7000 ducaþi aur, pe care Simeon I, n-a putut-o achita,
motiv pentru care, în anul 1474, Sultanul Mehmed al II-lea  l-a
depus din scaun. Pe la mijlocul secolului al XVI-lea, „preþul” pentru
cumpãrarea Tronului Ecumenic, a urcat la 4000 de ducaþi aur. În
aceste condiþii, practic, Poarta a scos, Tronul Ecumenic la licitaþie,
schimbând des patriarhii ºi dându-l candidatului care putea oferi mai
mult. Durata medie de pãstorire a unui patriarh era de doi sau trei
ani. Excepþiile au fost rare, având fiecare tâlcul ºi justificarea lor.
Efectele acestui sistem au dus nu numai la sãrãcirea Patriarhiei
Ecumenice, ci ºi la abuzuri ºi simonie în lanþ, de sus în jos ºi de jos
în sus. Patriarhii având nevoie de bani, practicau simonia în toate
situaþiile ºi la toate ocaziile posibile: numiri de mitropoliþi, episcopi,
stareþi, parohi, acordarea de dispense ºi alte documente canonice
sau chiar disciplinare. Vlãdicii procedau la fel, cu clerul ºi
credincioºii subordonaþi lor, pentru a recupera ceva din cheltuielile
avute la numire. De o bunã defãºurare a activitãþii liturgice,
sacramentale, euharistice, pastorale, chiriarhale sau canonice, nu
mai putea fi vorba. Mai târziu, în secolul XVIII ºi prima parte a
secolului al XIX-lea, sistemul acesta de licitaþie a Tronului Ecumenic
a constituit modelul ºi a fost aplicat de sultani ºi în cazul „domniilor
fanariote” din Þara Româneascã ºi din Moldova.6

Modul alegerii, confirmarea deciziei sinodale de alegere,
investire, cu înmânrea fermanului (=decretului) de numire,
acordarea cârjei ºi întronizarea Patriarhilor Ecumenici, Mehmed II ºi
sultanii  ulteriori, le-au respectat ºi pentru urmaºii Patriarhului
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Ghennadie II, pânã în anul 1657.
Sultanul Mahomed al IV-lea (1648-1687) a decis în anul 1657, ca

Patriarhul Partenie III (1656-1657) sã fie spânzurat, ºi din acel an,
toate prerogativele legate de numirea noului Patriarh Ecumenic, au
fost delegate marelui vizir, adicã primului ministru.

În anul 1516, turcii au cucerit de la arabi, Siria, cu Alepul ºi
Damascul; în acelaºi an, 1516 a cãzut Ierusalimul ºi Þara Sfântã
sub turci; un an mai târziu, în 1517, turcii au cucerit Egiptul, cu
Alexandria ºi Cairo. Suleiman I Kânüni – Magnificul (1520-1566) a
putut sã se intituleze: „Eu... [Suleiman, n. n.] cel ce sunt sultanul
ºi padiºahul Mediteranei, al Mãrii Negre, al Rumeliei, Anatoliei,
al þãrilor Rum ºi Karaman, al þinuturilor Zu’l-Kadr, Diyarbekir,
Kurdistan, Azerbaidjan, Persia, Damasc ºi Alep, Egipt, al
Sfântului Ierusalim, al glorioasei Mecca ºi al ilustrei Medina, al
tuturor þãrilor arabe, al Yemenului ºi (cetãþii) Djedda, al
teritoriului tãtar, ca ºi al altor numeroase þãri cucerite prin
puterea de subjugare a iluºtrilor mei strãbuni ºi a vestiþilor mei
strãmoºi, ca ºi al unui mare numãr de þinuturi cucerite de sabia
mea din care a þâºnit focul...”. 7

Privind Biserica Ortodoxã din Imperiul Otoman, numai Patriarhul
Ecumenic era investit ºi cu prerogative politice ºi civile. Ceilalþi
Patriarhi ai Tetrarhiei: de Alexandria, Antiohia ºi Ierusalim ºi-au
menþinut titlul, dreptul canonic ºi cutumiar, de jurisdicþie localã, deci
toate prerogativele anterioare, dar ca cetãþeni, adicã membrii ai
comunitãþii –naþiunii confesionale - ortodoxe, Rum Milleti
[naþiunea ’confesionalã’ a romeilor] se aflau, ei ºi credincioºii, cu
clerul acestora, sub controlul superiorului lor civil, Milett Baºa, adicã
Patriarhul Ecumenic, din Constantinopol. Efectul indirect al acestei
situaþii a fost eclipsarea ºi mai accentuatã a scaunelor patriarhale,
din partea Tronului Ecumenic, cu abuzuri de tot felul, mai ales din
partea administraþiei civile-turceºti ºi bisericeºti-greceºti, din
Constantinopol. De pildã, numai Patriarhul Ecumenic putea decide
când, care din Patriarhii Tetrarhiei ºi cât timp aceºtia puteau sta în
Constantinopol sau în altã parte, în afara graniþelor Imperiului sau a
teritoriului lor de jurisdicþie. 

Creºtinii aveau un statut de cetãþeni de categoria a doua în
imperiu, fiind numiþi în derâdere „ghiauri”, adicã „necredincioºi”,
iar pentru a-ºi putea exercita credinþa sau pentru a rãmâne creºtini,
trebuiau sã plãteascã haraci sau tribut, bir, dare în bani, naturalii ºi
copii [„darea sângelui”], pentru harem ºi pentru elita militarã a
ienicerilor.8
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Creºtinii nu aveau voie sã presteze jurãmânt, nici sã depunã
mãrturie într-un proces cu un musulman.

Creºtinii nu erau primiþi în slujbe publice, administraþie, armatã,
numai dacã  se turceau, adicã treceau la islam, fiind circumciºi.

Nici mãcar Mehmed II nu ºi-a respectat propriile promisiuni,
fãcute Patriarhului Ghennadie II, pentru cã a continuat ºi dupã
emiterea beratului din anul 1454, sã ia biserici de la creºtini,
transformându-le în moschei.

Chiar ºi prin vestimentaþie, creºtinii trebuiau sã se deosebeascã
de turci, neavând voie sã poarte straie scumpe. Bãrbaþii trebuiau sã
umble raºi, cu excepþia clerului, numai musulmanii aveau dreptul sã
poarte barbã. Dacã erau cãlare, trebuiau sã coboare de pe cal,
atunci când vorbeau cu un musulman etc.

În campaniile rãzboinice, creºtinii erau trimiºi pe linia întâia a
frontului sau erau folosiþi în luptele de hãrþuire ºi obosire a
inamicului, unde se murea pe capete, în felul acesta protejându-se
contingentul musulman al armatei otomane.

Nici mãcar Patriarhul Ecumenic n-a fost scutit de umiliri din
partea Sultanului ºi a administraþiei turceºti. Un exemplu elocvent
este Patriarhului Rafael I (1474-1475), sârb de origine, [ protejatul
Sultanei vãduve Mara(Maria), una din fostele soþii a lui Murad II ],
care, neputând plãti haraciul cãtre Poartã, a fost purtat de turci în
batjocurã pe stradã, cu un lanþ, legat de gât ºi silit de cãtre aceºtia
sã cerºeascã.

Sediul Patriarhiei Ecumenice ºi Catedrala au fost fixate la
început la Biserica Sfinþii Apostoli, construitã de cãtre Constantin
I cel Mare, restauratã din temelie, de cãtre marele Justinian I (527-
565) ºi jefuitã de cruciaþi, în anul 1204. 

La Sfinþii Apostoli, Patriarhul Ghennadie II a rezidat foarte puþin,
din cauza unei provocãri meschine a turcilor, care au depus în
bisericã cadavrul unui turc, întinându-o, biserica trebuind sã fie
târnositã din nou. Temându-se de repetarea unor astfel de gesturi,
Ghennadie II a pãrãsit aceastã bisericã, cerându-i Sultanului o altã
catedralã ºi sediu, iar acesta l-a trimis la Mãnãstirea
Pammakaristos, adicã a Prea Fericitei Fecioare.

Acolo a rezidat Patriarhul Ecumenic, din anul  1455 ºi pânã la
1587 sau 1590. Mãnãstirea Pammakaristos fiind pânã la 1455
mãnãstire de cãlugãriþe, Patriarhul a dispus ca acestea sã fie
transferate la Mãnãstirea din imediata apropiere, Sf. Ioan în
Trulo[Sinodul Trulan, 692].  

În anul 1587, Sultanul Murad III (1574-1595) l-a obligat pe
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Patriarhul Ecumenic Ieremia II (1587-1595, a treia oarã) sã
pãrãseascã aceastã Catedralã ºi reºedinþã, ceea ce s-a ºi
întâmplat, aºezãmânt, pe care apoi, la insistenþele marelui vizir,
padiºahul l-a transformat în moscheie, în anul 1591. În anul 1587,
de jure, Patriarhia Ecumenicã a rãmas fãrã sediu ºi fãrã catedralã.
Timp de aproape zece ani, pânã cãtre anul 1600, aceastã instituþie
a fost adãpostitã în Vlah Sarai, serviciile religioase, Patriarhul
Ecumenic fãcându-le pe unde putea, prin puþinele  biserici greceºti
din oraº, care mai rãmaserã la dispoziþia creºtinilor.9 Clãdirea
conacului Vlah Sarai mai existã ºi astãzi, dar se aflã într-o stare de
plâns.10

De prin 1598-1599, timp de aproximativ trei ani, Patriarhia
Ecumenicã a avut sediul provizoriu la biserica Sf. Dumitru
Xiloportas, de unde, în jurul anului 1601 s-a mutat la Sfântul
Gheorghe, în Fanar, lângã Cornul de Aur, unde a rezistat încã,
pânã astãzi. 

Cu toate aceste mizerii ºi ºicanãri continue, pe care a trebuit sã
le îndure Patriarhia Ecumenicã ºi întâistãtãtorii acesteia, marele ei
merit este cã a luptat pe burtã nu numai sã menþinã autoritatea
Bisericii Ortodoxe ci ºi pentru cã, prin calitatea de Etnarh a
Patriarhului, limba greacã, credinþa ºi tradiþiile rãsãritene, s-a
substituit Imperiului Bizantin, fãcându-l sã dãinue prin aceastã
instituþie veche, din cartierul Fanarului-Fener.11

Note:
1 Vezi, Teodor BODOGAE, Istoria Bisericeascã Universalã, vol.

II, Bucureºti, 1993, p. 126-139.
2 Vezi micromedalionul dedicat acestui patriarh, în paginile

ulterioare.
3 În curtea acestei moschei, lângã peretele de rãsãrit, se aflã

mormântul sultanului Mehmed al II-lea, într-o rotondã sau chiosc
specific stilului turcesc de adãpostire a mormintelor mai de vazã.

4 Istoria Bisericeascã Universalã, vol. II, Bucureºti, 1993, p. 126-
139. Le Métropolite MAXIME de Sardes, Le Patriarcat
Oecumenique dans l’Église Orthodoxe, Étude historique et
canonique par…, Traduit du grec par Jaques TOURAILLE, Édition
Beauchesne, Paris, 1975, p. 347-348.  Steven RUNCIMAN, Die
Eroberung von Konstantinopel 1453, Verlag C.H. Beck, München,
1990, p.207-212. 

BABINGER, Mehmed der Eroberer. Weltstürmer einer
zeitenwende, Mit 11 Abbildungen, Piper , München, Zürich, 1953¹,
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1987², p. 102-124; Andrina STILES, Imperiul Otoman  1450-1700,
Trad. Felicia Pavel, Editura All, Bucureöti, 1995, p. 17-19, 46-51, ºi
passim; Halil INALCIK, Imperiul Otoman. Epoca clasicã, 1300-
1600, Ediþie ºi studiu introductiv de Mihai MAXIM, traducere, notã,
completarea glosarului ºi indicelui de Dan PRODAN, Editura
Enciclopedicã, Bucureºti, 1996, 495 p.+ 2 hãrþi; Wolfgang GUNST,
Das Imperium der Sultane, Carl Hanser Verlag München, 1995, 414
p. ; Robert MANTRAN, [Coordonator], Istoria Imperiului Otoman,
Traducere de Cristina BÂRSAN, Edit. Bicall, Bucureºti, 2001, 682 p.;
apoi lucrãrile deja citate a lui  H. J. KISSLING ºi Edward GIBBON.

Steven RUNCIMAN, Die Eroberung Konstantinopel 1453,
Verlag C.H Beck München, 1990, p. 208.

5 Dupã alþii, suma ar fi fost de 1000 de ducaþi aur, vezi: V.
LAURENT, Les premiers patriarches de Constantinople sous
domination turque(1454-1476), Succession et chronologie. D’après
un catalogue inédit, în  Revue des Études Byzantines, Paris, tome
XXVI, 1968, p. 229-263.

6  Istoria Bisericeascã Universalã, vol. II, Bucureºti, 1993, p. 135.
7 Robert MANTRAN (Coordonator), Istoria Imperiului Otoman,

Traducere de Cristina BÂRSAN, Editura Bicall, Bucureºti, 2001, p.
141.

8 Acest „bir al sângelui” l-a instituit Sultanul Murad II, în anul 1438,
menþinându-se pânã în secolul XVII. În anul 1826, instituþia ienicerilor
a fost dizolvatã de Sultanul Mahmud II (1808-1839), în stil anatolic,
prin mãcelãrirea acestora, prin surprindere, în cursul unei singure
nopþi.

9 Biserica Pammakaristos a devenit moscheia Fethiye Camii, a
fost datã musulmanilor azerbaidjanezi ºi turciþilor georgieni ºi trebuia
sã eternizeze cucerirea Georgiei, Armeniei ºi Azerbaidjanului, în anul
1555.

Un „conac”, adicã o casã modestã, cu un cat, în actuala grãdinã
de pomi a Patriarhiei, care era reºedinþa principilor Þãrii Româneºti
(cei ai Moldovei aveau Bogdan Sarai, dispãrut, în urma incendiului
din 1784 sau 1786) ºi a reprezentanþilor acestora, pe lângã Poartã.

Pe turceºte: Fener, „Rum Patrikhanesi”, Patriarhia Romeilor sau
„Ortodoks Patrikhanesi”, Patriarhia Ortodoxã.

10 S. B. DAªKOV, Dicþionar de împãraþi bizantini..., p. 408-422.
Gerhard HERM,  Strahlend in Purpur und Gold, Das heilige

Reich von Konstantinopel, Econ Verlag, Düsseldorf, Wien, 1979,
379 p. + il. 

11 Edward GIBBON, Istoria declinului ºi a prãbuºirii imperiului
roman, Antologie,  vol. III, p. 231.
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TTTTuuuuddddoooorrrr NNNNEEEEGGGGOOOOEEEESSSSCCCCUUUU

PROVIZII DE ÎNTUNERIC (1)

pentru a mã obiºnui cu moartea,
noapte de noapte, pe ascuns,
îmi fac imense provizii
de întuneric.
apoi, adorm liniºtit, aºteptînd-o
cu mîinile împreunate
pe piept.

ca sã îmi prelungeºti agonia,
tu îmi arãºi un mormînt gol,
dar mereu îmi ascunzi
chipul morþii
ºi numele celui ales
de ea.

va fi liniºte, va fi pace

în timp ce mormîntul lui mihai gãlãþanu
se sapã singur,
pe-al meu îl vor sãpa reprezentanþii
firmei fane & fiii srl,
tartorii din cimitirul roboaica.
dupã aceea, va fi liniºte,
va fi pace...

muzeul senzaþiilor de cearã

dupã ce, ani de-a rîndul,
am hrãnit cu lecitinã amintirea
cã te-am iubit,
acum, încerc sã mã apar de tine
uitîndu-te.

sînt un vicios donator de organe,
gol pe dinãuntru ca o piramidã
din care au furat mumia.
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mi-a mai rãmas, nedorit de nimeni,
doar sufletul, suav ca un pãmãtuf.
cu el ºterg zilnic praful 
în muzeul pustiu al senzaþiilor mele
de cearã.

suflete aeriene, mai greu de oprit

în fiecare noapte, evadez din trup 
ºi sap galerii în lutul galben al cerului 
de toamnã,
cãutîndu-mi refugiile copilãriei,
cãutîndu-te.

e vremea cînd alcoolul, mai blînd
decît vulturul din caucaz,
mã mîngîie cu gheara ºi-mi vorbeºte
despre iubire.
ficatul meu s-a obiºnuit cu el,
cum fetele de la pod cu bãtaia zilnicã
datã de peºtele cu dinþii de aur. 

inventînd microscopul, radarul ºi ecograful,
camera de luat vederi ºi celula fotoelectricã,
dumnezeu poate dormi liniºtit.
la judecata de apoi, va descoperi
cã trupurile noastre îndrãgostite au pãcãtuit 
dorind sã se atingã,
pentru o singurã clipã, mãcar.

ceea ce nu ºtie batrînul e cã sufletele,
aeriene ºi mai greu de oprit,
au fãcut-o deja!
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VVVViiiisssstttt iiii aaaannnn    GGGGOOOOIIIIAAAA

POEZIE FLORALÃ ROMÂNEASCÃ

Prezenþa florilor ºi a simbolurilor acestora în poezia cultã româneascã
s-a fãcut simþitã destul de târziu, abia cu generaþia paºoptistã, îndeosebi
cu Vasile Alecsandri. Poeþii dinaintea lui cultivau temele predilecte ale
scriitorilor romantici europeni din prima jumãtate a secolului al XIX-lea,
fãrã sã acorde un rol semnificativ florilor. Însã ele au fost cântate întâi de
poeþii noºtri populari, în versuri simple ºi accesibile. Ochii fetei de la þarã
erau comparaþi cu “murele”, iar faþa cu “rujile” º.a.m.d. În general, florile
erau invocate pentru frumuseþea ºi culoarea lor în multe poezii din
colecþiile folcloriºtilor din toate provinciile româneºti.

Dimpotrivã, versurile primilor noºtri poeþi premoderni sunt pe cât de
naive în conþinut, pe atât de rebarbative ca limbaj ºi prozodie. Orice
absolvent de liceu îºi aminteºte de poezia naivã a lui Ienãchiþã
Vãcãrescu, “Într-o grãdinã”. Cam în aceeaºi vreme, Gh. Asachi scria
poezia întitulatã: “Timpul fuge cu iuþealã”. Precum poeþii Antichitãþii
greco-romane, moldoveanul asociazã trecerea timpului cu viaþa scurtã a
florilor: “Am vãzut cã-n primãvarã/ Dimineaþa, naºte-o floare,/ Dã miroase
pânã-n searã, / ªi apoi cu ziua moare,/ Timpul fuge…”

În epoca lui I.Heliade Rãdulescu se scriau fabule, satire ºi poezii cu
caracter anecdotic, cum este ºi creaþia acestuia, “Mãceºul ºi florile”. Aici
mãceºul este condamnat la pieire pentru cã suge seva florilor, el
simbolizând pe strãinii deveniþi rãufãcãtori în þarã. Astfel de “creaþii” nu
pot fi numite nici pasteluri, nici poezii florale fiindcã sunt scrieri
moralizatoare, iar poeþii nu sunt conºtienþi de încorporarea florilor în
imagini poetice care genereazã sentimente estetice.

Nici Dimitrie Bolintineanu nu este departe de poeþii amintiþi, deºi
versurile lui sunt mai fluente ºi plãcute. Între comparaþiile cu caracter
convenþional apare(în legendele sale istorice) ºi câte o floare, precum în
“Muma lui ªtefan cel Mare”, unde “Plânge ºi suspinã tânãra domniþã/
Dulce ºi suavã ca o garofiþã”. Însã atunci când acelaºi poet învesteºte
crinul cu simbolul morþii (în “O fatã tânãrã pe patul morþii”), poetul face un
mic pas spre poezia floralã cultivatã mai târziu de simboliºti.

“Florile sunt frumuseþea pãmântului ºi poezia lui”, afirma cândva
V.Voiculescu. “Fiecare floare e o poemã întrupatã, zãmislitã, în loc de
sunete, într-o carne de petale, carne fãrã stricãciune ºi plinã de
mireazmã cu substanþa dumnezeiascã din care vor fi plãmãdiþi îngerii”.
[1]

Astfel de flori aflãm în poezia cultã româneascã numai odatã cu
V.ALECSANDRI. El a fost printre puþinii din generaþia sa care a cãutat
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“natura” deopotrivã în spaþiul exterior (în lunca Siretului ºi pe dealurile din
împrejurimi) ºi în spaþiul ºi timpul lui lãuntric, fãcând din naturã un prilej
de mici reflecþii, atunci când se gãsea fie la gura sobei, fie dindãrãtul
ferestrei sale din Mirceºti.

Prin “Concertul în luncã” (Convorbiri literare, 1868) a pus în circulaþie
motivele florale autohtone. Termenul “concertuind” îl gãsim mai înainte la
poetul Iancu Vãcãrescu, însã la nici un alt scriitor din epocã nu aflãm
atâta bogãþie floralã, atâta culoare ºi atâta animaþie în imaginara salã a
“concertului” ca la V.Alecsandri. Epitetul personificator atribuie florilor (ºi
pãsãrilor) acele calitãþi ºi înfãþiºãri care plac cititorilor de orice vârstã.

Poezia se distinge prin delicateþea tonului ºi frãgezimea florilor
înºirate, ca pe pânza unui fin pastelist, în defilarea lor spre “sala de
concert”. [2] Fiecare “spectator” vine din mediul natural unde vieþuieºte,
dar cu deprinderi ºi conduitã omeneºti. De aici diversitatea lumii florale,
cu pitorescul ºi culoarea ei autohtone. Poetul a gãsit pentru fiecare floare
epitetul potrivit prin care îi subliniazã calitatea dominantã: bujorelul e
“vioi”; odoleana – “nãltuþã”; viorelele – “oacheºe”; busuiocul – “iubitor de
sânuri albe”; nalbele –” blânde”; lãcrãmioarele – “gingaºe” º.a.m.d.

Decorativã, raþionalã, accesibilã prin limbajul ornamental ºi prin
versificaþia regulatã, poezia floralã a lui V.Alecsandri lasã astãzi impresia
de “album ºcolar” botanic, tradus în limbajul beletristicii. Meritul esenþial
al poetului este cã a pus în circulaþie  florile peisajului românesc situat cu
aproximaþie între luncã ºi deal.

S-a scris enorm despre tema iubirii ºi a naturii în poezia lui M.
Eminescu, dar prea puþin despre locul ºi simbolul florilor în creaþia
romanticului. Fiind ºi ele componente ale peisajului, florile au fost
investite de poet cu “roluri” diferite. De pildã, în cele patru poezii incluse
în antologia noastrã ( Floare albastrã, Crãiasa din poveºti, Lacul ºi
Dorinþa) sunt prezente urmãtoarele: “albastra-mi dulce floare”, romãniþa,
trandafirii, florile de nufãr ºi cele de tei. Fiecare simbolizeazã ceva:
floarea albastrã – aspiraþia eului liric cãtre iubirea ºi frumuseþea absolutã;
romãniþa – naivitatea jocului iubirii; trandafirii – simbolul iubirii pasionale;
florile de nufãr ºi de tei – puritatea, candoarea ºi vraja sentimentului de
dragoste.

Se ºtie, nu orice floare ºi în orice context capãtã simboluri deosebite.
Prezenþa lor în poezia lui Eminescu ºi a celor de dupã el este
condiþionatã de sentimentele trãite de eul liric. Sentimentul naturii îl au
mulþi oameni, însã “sentimentul estetic al naturii” este trãit ºi exprimat
numai de marii creatori, care traverseazã aºa-numita “terapeuticã psihicã
(nãscutã) cu ajutorul frumuseþii naturii”. [3]

În poezia lui Eminescu, natura în general ºi florile în special
îndeplinesc fie rol de “cadru” sau “fundal”, fie de “martor”, fie de “scenã”
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pe care se desfãºoarã “jocul” dragostei.
Întrucât s-au cãutat cât mai multe înþelesuri filosofice, mitologice ºi de

altã naturã în simbolistica lor, florile trebuie tratate diferenþiat. De pildã, în
unele creaþii “teiul vechi” sau “teiul sfânt” nu mai joacã rolul de decor, ci
capãtã o investire miticã, închide în sine taina “locului sacru”, precum în
poezia “Fiind bãiet…” La fel, “floarea albastrã” din creaþia mult comentatã
este un “simbol tainic” ºi nu un simplu element decorativ. Pentru
romanticii germani, cunoscuþi de Eminescu, era simbolul “norocului care
umple întregul suflet”, dupã care se tânjeºte, se viseazã, fiind o “iluzie”
sau o imagine a “desãvârºitului”, a “idealului”. [4]

Dimpotrivã, în versurile din “Cãlin(file din poveste)”: “Acolo, lângã
izvoarã, iarba pare de omãt,/ Flori albastre tremur ude în vãzduhul
tãmâiet”, florile albastre nu sunt decât elemente de peisaj. La fel, în douã
versuri din “Cãlin Nebunul”: “Mult frumoasã e pãdurea cu-a ei trunchi de
aur roº/ Ce în frunza lor cea moale suspineau întunecoºi”…, suspinarea
codrului aratã “o durere a naturii însãºi, o misterioasã, profundã muzicã
a elementului, ºi nu transpunerea în cosmos a suferinþei poetului”. [5]

Cu AL.MACEDONSKI poezia florilor capãtã o înfãþiºare modernã. Din
douã perspective el poate fi considerat un autor original de poezie liricã
floralã: întâi pentru cã le-a fãcut cunoºtinþã contemporanilor sãi cu poezia
persanã de acest gen, cultivând unele motive în haina coloratã ºi
frumoasã a “Rondelurilor” sale; în al doilea rând fiindcã a introdus în
teoria ºi versificaþia vremii idei ºi tehnici simboliste.

Poet de o excepþionalã vitalitate spiritualã, el celebreazã prin poeziile
florale(unele incluse în antologia noastrã) “bucuria de a trãi”, de aceea
lirica sa e stenicã, antidepresivã, chiar optimistã. [6] “Grãdina” lui
Macedonski este una “eroticã” ºi metaforicã, precum aceea din
“Cântarea cântãrilor”, stimulatã de anotimpul primãverii ºi de combustia
sufleteascã a eroului liric, care freamãtã privind cum florile se cautã, se
îmbrãþiºeazã ºi se iubesc precum fiinþele tinere dintotdeauna: “Grãdina
este plinã de taina fericirei/ ªi nu e fir de iarbã de-alt fir ne-ndrãgostit”.
(Între frunze)

Macedonski nu este un contemplativ nostalgic ca mulþi dintre
simboliºtii vremii. Fiind un “citadin ostil oraºului”, el cautã un refugiu în
natura autohtonã, pentru a dobândi înseninarea ºi calmul interior. El
priveºte natura – spune Adrian Marino – cu rafinamentul ochiului de
artist, atent la culoarea, muzica ºi parfumul florilor din peisaj. În preajma
lor trãieºte adevãrate stãri de extaz, de îmbãtare olfactivã ºi auditivã,
datoritã crinilor ºi rozelor: “În crini e beþia cea rarã:/ Sunt albi, delicaþi,
subþiratici,/ Potirele lor au fanatici -/ Argint din a soarelui parã” (Rondelul
crinilor)

Poetul admirã deopotrivã liliacul, crinii regali, rozele, crizantemele,
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garoafele, micsandra º.a. El se imagina în rolul unui “gentil trubadur”
care-ºi uitã necazul privind a rozelor “cascadã”. În versurile din rondeluri
se întâlnesc sinesteziile macedonskiene sub formã coloristicã ºi
muzicalã, precum în “Rondelul rozelor din Ciºmegi”. De altminteri
Macedonski a introdus în poezia româneascã “corespondenþele””,
convertind emoþiile în senzaþii muzicale, care sugereazã frumuseþea
trecãtoare deopotrivã a florilor ºi a sentimentelor umane. (vezi Rondelul
rozelor ce mor).

Prin DIMITRIE ANGHEL ºi “discipolii” sãi poezia floralã cucereºte o
bunã parte din publicul cititor de dupã 1905, când apare volumul “În
grãdinã” al poetului amintit. Treptat, o parte din poeþii tineri reiau motivele
cultivate de maestru, unii înscriindu-se în curentul simbolist, alþii
rãmânând în tradiþia deschisã de V.Alecsandri. E vorba de Alice
Cãlugãru, Victor Eftimiu, Alfred Moºoiu, Mihai Moºandrei, Mihail
Celarianu ºi Radu Gyr – unii poeþi originali, alþii doar imitatori.

Revenind la Dimitrie Anghel, s-a afirmat de timpuriu cã el se leagã de
tradiþia liricã româneascã prin starea sufleteascã de “contemplativ,
simþitor la dulceaþa senzaþiilor, pe linia lui V.Alecsandri ºi D.Bolintineanu”.
[7] Deci nu ar fi un suflet modern suferind de “spleen”, ci întreþine
“corespondenþe cuminþi” cu florile, cãrora nu le poate asocia pãcatul ºi
crima. Florile sale primesc simþiri omeneºti: se bucurã, se întristeazã, se
îndrãgesc între ele, suferã ºi mor dupã ce au convieþuit precum fiinþele
umane.

Cele 22 de “imnuri” sunt închinate florilor: trandafirul,garoafa, iasomia,
crinul, cicoarea, stânjenelul, mãgheranul, crizantemele, brânduºele,
leandrul, busuiocul, lãcrãmioarele, viorelele, micºunelele, romãniþele º.a.
Ele formeazã un spaþiu închis, un fel de “sihãstrie” care înlesneºte
“aduceri-aminte” din Edenul copilãriei. Evocarea florilor se bazeazã pe
senzaþii olfactive ºi vizuale iar caracterizãrile  sugereazã calitãþi morale ºi
atitudini omeneºti: iasomia e “sfioasã”; garoafa ca un “strop de sânge”;
mãgheranii – “tãcuþi ºi triºti”; trandafirii – “S-aprind prin crengi” º.am.d.

Eroul liric intrã în imaginara grãdinã ca într-un templu, fiind cuprins de
“vrajã dulce”, iar florile-i “dezmiardã ochii”. (Florile)

Versul lui Anghel este lung, de 18 silabe, cu picioare iambice ºi cu
rimã femininã. Ele mijlocesc o fluiditate lentã a versului, potenþeazã acea
“morbideþã” ºi muzicalitate specifice poetului simbolist. Aceste trãsãturi
se observã cu uºurinþã în poezii precum: “În grãdinã”, “Dupã ploaie”,
“Crizantema”, “Dureri ascunse”, “Mãgheranii”, “Liniºte”, “Balul pomilor”
º.a.

Dintre continuatorii lui D.Anghel, MIHAIL CELARIANU (18931985) a
fost superior celorlalþi ca voce poeticã ºi s-a impus în conºtiinþa literarã
interbelicã a veacului trecut drept un reprezentant al simbolismului în
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variantã elegiacã ºi senzual-eroticã. Volumul sãu de poezii, “Flori fãrã
pace” (1938) a fost remarcat de marii critici ai epocii: G.Cãlinescu,
Pompiliu Constantineascu ºi Perpessicius. Acesta din urmã l-a numit
“amantul florilor”. Cu toþii au observat existenþa a douã faþete în formula
sufleteascã a lui Mihail Celarianu: pe de-o parte aspiraþia spre puritate a
sentimentelor, pe de alta ispita cãrnii, ambele reflectate în factura
versurilor. Versul suav ºi limpede alterneazã cu cel frãmântat ºi aspru. [8]

În cele 39 de poezii florale din volumul amintit sunt evocate sau
asociate flori de grãdinã, de câmp ºi de interior: trandafirul, crizantema,
garoafa, violetele, liliacul, crinul, petunia, tufãnica, floarea-soarelui, nalba,
nufãrul, muºcata º.a. El reþine îndeosebi parfumul acestora. Nu le
priveºte din exterior, ca mulþi confraþi din “ºcoala” lui Anghel, ci le
spiritualizeazã, conferindu-le cele mai neaºteptate simboluri. Le asociazã
ºi-ºi exprimã prin ele meandrele sufletului de îndrãgostit pasionat, care
se chinuie în dureroasa înfãptuire a pãcatului ce-i fierbe sângele. În acest
sens, poezia “Garoafele” a fost citatã de toþi marii critici, noi reþinând aici
doar prima strofã: “Garoafe negre care sunã când le-apuci,/ Ca niºte aur
ferecat ºi nevãzut,/ De descântat, de otrãvit ºi de vândut,/ Ca niºte bani,
ca niºte foc, ca niºte cruci.”

Perpessicius vedea în aceastã poemã floralã “un danþ satanic al
posesiunii”, o poezie de “noapte” sau de “infern”, de aceea el o comparã
cu poemele lui Baudelaire, “Les Fleurs du Mal”. [9]

Florilor cântate de poetul român li se reliefeazã câte o calitate care se
aflã în “corespondenþã” cu trãirile sale. Petunia îi sugereazã “Cerescul ei
parfum de sân deschis”, ceea ce-i aminteºte de “Amanta de Renal” din
romanul lui Stendhal. Nuferii sunt înzestraþi cu atribute funerare: “candele
reci stilizate”, care însoþesc “alba mireasã” pânã la poarta pãzitã de
îngeri. Floarea soarelui e “De pulbere ºi de nectar”, slãvitã pentru “razele
Domnului” de care s-a învrednicit. Se observã aici influenþa poeziei lui
Lucian Blaga.

Poezia floralã a lui Mihail Celarianu e încãrcatã de simboluri dificil de
descifrat, însã e originalã prin frenezia unui poet torturat de propriile-i
dorinþe ºi refulãri, exprimate adeseori într-un limbaj aspru ºi sincopat.

ªi în poezia floralã, ca ºi în alte genuri literare, putem descoperi în
creaþia aceluiaºi poet elemente care þin de ceea ce numim “tradiþie” ºi
care coexistã cu altele specifice “modernitãþii”. În acest sens îi putem
încadra între “tradiþionaliºtii moderni” pe V.Voiculescu, Ion Pillat, Adrian
Maniu ºi Lucian Blaga.

Poetul VASILE VOICULESCU (1884-1963) a fost încadrat în limitele
tradiþionalismului din mai multe motive: caracterul rural al inspiraþiei sale;
apelul la elementul folcloric prin alegorii, simboluri ºi cuvântul neaoº, de
circulaþie regionalã; legãtura lui cu ortodoxismul gândirist; caracterul
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“obiectiv” al lirismului sãu, reflectat în pastelul “monografic”, precum cel
coºbucian. [10]

Dintre poeziile florale, am inclus în antologie urmãtoarele: Casa
noastrã, La un nufãr, Spectrul vieþii, Pedeapsa macului, Nucul ºi Toiul
primãverii. Ele se aflã în volumele: “Poezii” (1916); “Din Þara Zimbrului”
(1918); “Pârgã” (1921) ºi “Urcuº” (1937).

Pentru a ilustra tradiþionalismul acestui poet, ne vom opri la poezia,
“Casa noastrã”. Pe linia impusã de Alecsandri ºi Coºbuc, privirea
poetului se îndreaptã întâi asupra satului, printr-o viziune panoramicã,
pentru a se fixa apoi asupra casei pãrinteºti, unde a copilãrit. Ca pe o
pânzã picturalã sunt aºezate componentele acestui “Eden” al vârstei
infantile, evocate la vârsta maturitãþii: poarta deschisã de jitar, curtea
largã, vecinã cu hotarul, fântâna, teiul cu “coama frântã” de trecerea
anilor, “prisaca chiaburilor albine”, florile ºi nucii îmbrãþiºaþi cu “câþiva
butuci vânjoºi de viþã”, pârgarul, fecior de popã ºi cântãreþ de stranã (ca
în poezia lui Octavian Goga). Apoi din nou o viziune panoramicã spre
plaiurile ºi poienile dinspre “munþii suri”, cu “albitele sprâncene”.

Existã aici destule elemente care þin de tradiþie: satul, casa copilãriei,
bunicii, viaþa ºi conduita sãteanului creºtin, regretul celui plecat º.a.m.d.
Toate sunt evocate vizual, cu puþine epitete: pace “robitoare”; viaþã
“dulce” º.a. Sunt menþionate ºi câteva flori, însã fãrã colorit ºi fãrã
parfum: pelinul, izma, cimbrul, rochiþa - rândunicii. Apoi, de la o strofã la
alta, existã un subþire filon epic pe care povestitorul Voiculescu îl
pãstreazã chiar în creaþia liricã, pentru a întãri maniera evocãrii. Aºadar
existã în poezia “Casa noastrã” suficiente argumente pentru a-l
considera pe Voiculescu un poet “tradiþionalist”.

În schimb, poezia “Spectrul vieþii” e modernã din multe puncte de
vedere. Ea este, în acelaºi timp, un pastel floral ºi o meditaþie asupra
faptelor omeneºti judecate de Providenþã cu un “cântar “ divin, numit aici
cu termenul de “vânturãtoare”:

Ai luat în mâna ta vânturãtoarea
Sã-mi treieri zilele ce le-am trãit
Ca sã s-leagã de-au rodit…
Întrebãrile ºi rãspunsurile pe care le aflãm din monologul liric(cu tentã

de dialog între om ºi Divinitate) ne amintesc de “Psalmii” arghezieni. Însã
poetul Voiculescu imagineazã un paralelism, comparând zilele felurite
trãite de om cu culorile diferite ale florilor. Deºi avem mereu cei doi
termeni ai comparaþiei, accentul nu cade pe elementul pictural (pe
culoarea florilor), ci pe termenul de comparat (faptele omeneºti), încât se
nasc astfel “corespondenþe” pe plan moral. Adicã, aºa cum
vânturãtoarea purificã seminþele de impuritãþi, la fel “vânturãtoarea”
divinã selecteazã faptele ºi pãcatele omeneºti ale fiecãrui trãitor creºtin.
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Cei doi termeni ai comparaþiei alterneazã de la un vers la altul, cel care
aparþine  pastelului, cu celãlalt al eului liric meditativ, care-ºi pune pe
cântar zilele: “ªi unele par albe, cum floarea/ Mãlinului îmbobocit/ Când
primãvara îl dezmiardã boarea:/ Sunt zilele în care am iubit./ Iar altele
sunt galbene ca fierea ori ºofranul,/ Sunt zilele de pizmã ºi de chin…”

Modernul Voiculescu creeazã în aceastã poezie simboluri ºi sinestezii
precum poeþii cunoscutului curent, dacã înþelegem prin “simbol” starea
psihologicã ºi corespondentul sãu imagistic. [11] Tocmai cele douã
elemente le gãsim în versurile urmãtoare:

Zac maldãr zile vinete de rãtãciri îndurerate…
ªi ceasuri aurii, de pace-s învârstate
Cu ºi mai rare ceasuri violete de avânt…
Altã poezie, “Toiul primãverii”, publicatã târziu, în vol. “Urcuº”,

confirmã silinþa poetului modern de a crea în spiritul poeziei interbelice.
Natura, aflatã în “toiul” înfloririi, adicã în punctul culminant al dezlãnþuirii
acestui proces, care ne creeazã acea stare de nãucealã, e surprinsã în
versuri unde asociaþiile lexicale propun o altã ordine între plante, pãsãri
ºi simþirea omului:

Pe coaste ierburi spânzurã nebune,
Vâlvoi de flori, salcâmi ies la uluci,
Duc tei adânci miresme în zãbune
ªi-i verde viersul mierlelor prin nuci.[…]
Azurul înfrunzeºte rândunele
ªi zãrile dau muguri de cocori.
Astfel de versuri îl fac “uitat” pe tradiþionalistul Voiculescu, alãturându-

l poeþilor  moderni.
Poezia floralã a lui LUCIAN BLAGA (1895-1961) este pe cât de

bogatã în simboluri, care þin fie de ceea ce numim tradiþie laicã, fie
religioasã, pe atât de modernã în formã ºi asocieri nemaiîntâlnite în lirica
româneascã dinaintea sa. Creaþiile de acest fel nu fac corp comun
editorial, ci sunt risipite în diferite volume: “Poemele luminii” (1918), “Paºii
profetului” (1921), “La curþile dorului” (1938), “Poezii” (1962). Cele mai
cunoscute ºi comentate poezii florale sunt: “În lan”, “Flori de mac”,
“Bunãvestire pentru floarea mãrului”, “Floare de viþã”, “Ulciorul”, “Odã
simplisimei flori” ºi “Brânduºile”.

Dintre criticii literari, Ion Pop [12] a argumentat locul privilegiat pe
care-l ocupã simbolurile florilor în creaþia blagianã. Chiar prima poezie
din volumul de debut, unde universul întreg este imaginat ca o “corolã de
minuni a lumii”, printre elementele cântate ºi iubite de eul liric se aflã, pe
primul loc, florile”: “cãci eu iubesc/ ºi flori ºi ochi ºi buze ºi morminte”. (Eu
nu strivesc corola…)

Pentru poetul “solar”, floarea a reprezentat componenta terestrã care
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susþine unitatea armonioasã a microcosmosului. Ea face legãtura între
zona subpãmânteanã a seminþelor ºi lumina solarã care favorizeazã
procesul “înfloririi”. “Trântit” sau “zãcând” în iarba primãvãraticã, el simte
imaginativ acest proces misterios al germinaþiei: “Din muguri/ amari
înfloresc potire grele de nectar”. [Mugurii]

La Blaga, printre conotaþiile atribuite florilor se aflã ºi aceea de facturã
mitologicã, numitã “naturã primordialã” sau “edenicã”, evocatã în poezia
“Lacrimile”. Aici, Adam, izgonit din “cuibul veºniciei”, are nostalgia
Paradisului ºi cere creatorului sã-i împãienjeneascã ochii cu un “giulgiu”
pentru a nu mai vedea “nici flori, nici cer, nici zâmbetele Evei ºi nici nori”,
iar Milostivul se îndurã ºi-i dete primului om ceea ce nu avea încã –
“lacrimile”.

În altã creaþie liricã, “Flori de mac”, tradiþia creºtinã este întãritã prin
culoarea deosebitã a acestei flori. Roºul aprins îi aminteºte de sângele
cãzut de pe fruntea lui Isus în Ghetsemani. (vezi antologia de faþã).

În general, Lucian Blaga particularizeazã anumite stãri sufleteºti prin
asociere cu câteva specii florale. Dacã în poezia amintitã culoarea
macilor simbolizeazã suferinþa crucificatului ºi durerea creºtinului, în alte
poezii din tinereþe, macii simbolizeazã “somnul”, crinul – “puritatea”,
trandafirul – “iubirea”, brânduºile – “tristeþea” provocatã de anotimpul
tomnatic, pãpãdia – “ecumenismul”, floarea de mãr ºi cea de viþã -
prevestesc vremea “rodului” ºi “aromelor”.

Aºadar, “florile” fac parte din simbolurile vegetaþiei, specifice spaþiului
liric blagian, alãturi de “arbore” ºi de “iarbã”. Ele clãdesc o punte magicã
între miracolul terestru ºi cel cosmic.

Spre deosebire de poezia contemporanilor sãi, lirica floralã a lui
Lucian Blaga împrãºtie arome grele, asemãnãtoare cu mirosul
pãmântului reavãn ºi roditor, binecuvântat de lumina ºi cãldura astrului
solar. Poeziile sale de acest gen nu au parfumul “cãmãrii” lui Pillat, nici
culoarea picturalã a lui Adrian Maniu, dar se reþin prin profunzimea ºi
complexitatea sentimentelor sugerate.

Dintotdeauna poezia a fost un “joc” al inteligenþei, sensibilitãþii ºi
fanteziei. Substanþa lirismului este o emoþie aparte redatã printr-o
“urzealã verbalã”, ordonatã în jurul unui nucleu, unui simbol cu virtuþi
estetice. [13] Existã totuºi un “gen” de poezie liricã scrisã pentru copii sau
pe înþelesul acestora. Ea se situeazã undeva între lirica “eului” ºi cea
“obiectivã”. Adicã, registrul afectiv exprimat este adeseori altoit pe un cât
de mic sâmbure anecdotic – fabulativ cu caracter ludic. Se aflã aici indici
temporali ºi spaþiali, o firavã succesiune de momente ºi întâmplãri care
însoþesc ºi subliniazã sentimentul dominant exprimat. Acestea le
descoperim într-un sector restrâns din poezia floralã a lui Tudor Arghezi,
Elena Farago, George Topârceanu, Otilia Cazimir, Ana Blandiana º.a. În
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cazul lor poezia floralã nu este una “purã” ºi unitarã, precum se aflã la
poeþii simboliºti din “grãdina” lui Anghel, ci combinatã cu pastelul clasic,
cu poezia vieþuitoarelor ºi a lumii vegetale în general Aceasta nu
înseamnã cã nu fac parte din marea artã.

Note:

1. V.Voiculescu, Gânduri albe, Cartea Româneascã, 1986, p.175.
2. Vezi Alecsandri, Pasteluri, Antologie, prefaþã, note ºi bibliografie de

Paul Cornea, Editura Albatros, Texte comentate, Bucureºti, (1972),
p.112.

3. Apud Al. Philippide, Sentimentul naturii ºi expresia lui literarã, în vol.
Scriitorul ºi arta lui, Editura pentru Literaturã, 1968, p.13-14.

4. Ion Negoiþescu, Poezia lui Eminescu, Editura pentru Literaturã,
1868, p.127-128.

5. Vezi Zoe Dumitrescu Buºulenga, Eminescu ºi romantismul german,
Editura Eminescu, Bucureºti, 1986, p.180-181.

6. Vezi Adrian Marino, Studiu introductiv, la Al.Macedonsky, Opere, I,
Poezii, Editura pentru Literaturã, Bucureºti, 1966, p.57.

7. ªerban Cioculescu, Dimitrie Anghel. Viaþa ºi opera, Editura
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10. Apud Ion Pop, Poezia lui Vasile Voiculescu, în vol. Transcrieri,

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976, p.47-49.
11. Pentru “simbol” ºi “simbolism” vezi Lidia Bote, Simbolismul

românesc, Editura pentru Literaturã, Bucureºti, 1966, p.278 ºi urm.
12. Vezi Ion Pop, Lucian Blaga ºi universul liric, Cartea Româneascã,
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13. Apud ªtefan Augustin Doinaº, Poezia ca univers, în vol. Poeþi

strãini, Editura Eminescu, 1997, p.16.
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HHHHaaaannnnnnnnaaaa     BBBBOOOOTTTTAAAA

O CÃLÃTORIE LA AUSCHWITZ-BIRKENAU
Identitate declinatã sau un altfel de jurnal

- oct. 2006 -

Visãtorul, accesând Google, cãutã pe internet drumul potrivit
pentru a-ºi atinge þinta cãlãtoriei visate deja de mai bine de patru
ani, dar veºnic amânate din motive nici de le înþelese: KL Auschwitz-
Birkenau. 

De ce sã vizitezi un astfel de loc dureros, întrebau prietenii, e
sinistru, chiar horor, niºte sârmã ghimpatã acolo împrejmuind clãdiri
goale din lemn sau cãrãmidã, fotografii ale groazei atârnând pe
pereþi înfãþiºând trupuri descãrnate, vrei niºte scene de groazã? te
uiþi la un film ºi gata, vrei barãci de lemn, du-te în Pata Rât si nu mai
ai chef de excursii plãtite în euro, cãlãtoreºte în altã parte, sunt
atâtea locuri frumoase pe pãmânt, iar Visãtorului îi plãceau plajele
întinse cu nisip fierbinte, apa turcoaz-albãstruie unindu-se la orizont
cu apusul purpuriu, îi plãceau munþii, stâncile, insulele, lagunele,
fluviile, iarba înaltã pânã la brâu presãratã cu margarete, da,
neapãrat margarete, dar gardurile de sârmã ghimpatã prin care
trecuse cândva un curent electric de 250 de waþi însemna altceva!
Visãtorul, cum îi spunea ºi numele, era totuºi doar un biet visãtor,
iar durerile le simþea acut, pânã îl epuizau emoþional, însã ºtia cã
are nevoie ºi de experienþa aceasta! Toatã suferinþa de pe pãmânt
e suferinþã gratuitã, durere izvorâtã pe degeaba, din care nu avea
nimeni nimic de primit, chiar dacã pe moment unele guverne
câºtigau hegemonie zonalã, ori aveau oarecare cãºtiguri
economice, vremile veneau de hac încumetaþilor, doar rãnile lãsau
cicatrici durabile, caverne supurânde pe suprafaþa planetei ºi în
sufletele oamenilor pentru generaþii întregi. Auschwitzul e o bubã,
care deºi pare închisã, a rãmas sã fie reprezentativã pentru tot ceea
ce s-a întâmplat ºi continuuã sã se întâmple pe pãmânt. Unde sã
mergi sã vezi urmele holocaustului roºu, uciderea sistematicã a
populaþiei în timpul supremaþiei comuniste? Ce a rãmas din lagãrele
de exterminare ale lui Stalin? El nici mãcar nu a avut nevoie de
lagãre, Siberia ºi minele erau lagãrul natural unde au putut deveni
lut milioanele de oameni fãrã sã atragã atenþia Occidentului, fãrã ca
la ora aceasta sã mai existe o propagandã de dezvãluire a
adevãrului. Unde sã vezi mormane de cadavre la Canalul Dunãre-
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Marea Neagrã? te bucuri de apã, de vaporaºe ºi câmpurile tãcute
de alãturi. KL Auschwitz rãmâne un cimitir unde sã plângi morþii
anonimi ai sistemelor dictatoriale.

Visãtorul privi harta afiºatã pe ecranul calculatorului ºi apãsã pe
comanda print pentru listare, aºa îi va fi mai uºor ºoferului sã
urmeze traseul: Cluj Napoca – Krakovia 756 km, via Miskolc, iar de-
acolo doar 47 de km pânã în fabrica morþii. 

traseul: Cluj Napoca – Krakovia 756 km, via Miskolc, iar de-acolo
doar 47 de km pânã în fabrica morþii. 

Krakovia, un oraº vechi, fostã capitalã a Poloniei pentru ani lungi,
cu un iz medieval, acoperitã în acest octombrie de o ceaþã ce-i
vopsea turnurile vechilor biserici în alb lãptos; în cetãþuia sa îºi
dorm somnul de veci regii poloni în sarcofage argintate, sub statui
impunãtoare. 

Un hostel pentru gusturi studenþeºti oferea la preþul de 12 euro
pe noapte ºi mic dejun la discreþie o rezolvare pentru cei care, dacã
nu doreau excursii în locuri sinistre, puteau alege viaþa boemã a
nefãcutului nimic lângã halbele de bere polonezã, studenþi din toate
tãrile, uniþi-vã! engleza ca limbã a casei venind de hac încurcãrii
limbilor la Turnul Babel, buna dispoziþie în jurul mesei de poker
umplea nopþile pânã înspre ziuã, încât micul dejun oferit în preþul
cazãrii devenea prânz, adesea cinã.

Visãtorul întoarse spatele hostelului studenþesc ºi o redescoperi,
fãrã surprindere, pe Elya alãturi. Fusese pe acolo tot timpul, dar o
simþi mai clar doar dupã ce vizitã cartierul evreiesc, fostul ghetou din
Krakovia. Se mai vedea sârma ghimpatã pe gardul înalt din stâlpi de
beton cu vârful încovoiat spre înãuntru, apoi urmele gloanþelor în
tencuiala veche, unele clãdiri arse, vopseaua scorojitã, case
nerenovate ºi pãstrate în starea aceasta doar pentru a conserva
ororile ce-au potopit cartierul. Alãturi de astfel de clãdiri se
înghesuiau case mari, luxoase, restaurante, sinagogi cu însemne
specifice, încã funcþionale, închise vizitatorilor în zile de ªabat,
adicã tot ce înseamnã un cartier evreiesc modern. În timp ce
strãbãteau strãzile vechi (vizavi de sinagoga micã au descoperit ºi
un restaurant cu nume de Transylvania) Elya povesti despre ghetoul
din Cluj din incinta Fabricii de Cãrãmidã, de pe actuala stradã Byron
(ce ironicã asociere), era foarte mare înghesuialã, locuiau cu pãrinþii
ºi sora ei pe opt metri pãtraþi, ºi-au izolat locul cu un cerceaf mare,
alb. Oamenii vorbeau între ei cã vor fi duºi într-un oraº la periferia
Ungariei, unde îºi vor putea construi locuinþe, ea se gândea cã tatãl
ei înþelept va ºtii ce e de fãcut, va lua legãtura cu rudele, era
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sfârºitul lui mai 1944 când, într-o noapte, au fost încolonaþi spre
garã ºi înghesuiþi într-un vagon; aproape cã s-a bucurat, va fi mai
bine, dar a fost îngrozitoare cãlãtoria în vagon, nu mai aveau
mâncare, în ghetou li s-a împãrþit niºte fasole, nu prea multã, dar o
fierbeau ºi cu oarecare economie, ajungea întregii familii, însã lipsa
de aer din vagon, foamea, mirosul de urinã care se intensifica cu
distanþele parcurse, la care se adãugau ºi alte mirosuri, un copil mic
murise, dar femeia nu voia s-o lase jos din braþe, treceau zile ºi
nopþi, mama avea febrã, aveau voie sã bea doar câte o gurã de apã
pe zi, tatãl lor, înþelept, þinea totdeauna o sticlã de apã de rezervã,
tatãl lor înþelept era..., Visãtorul n-o mai auzea, i se frângeau
cuvintele, erau foarte mulþi vizitatori la Auschwitz în acest
octombrie, intrarea era gratuitã, la fel fotografiatul fãrã flash sau
filmatul, doar ghidul  a costat 40 de euro pentru grup, plus filmul
documentar 2 zloþi de persoanã, o peliculã înregistratã de ruºi la
eliberarea lagãrului, cu imagini ºocante surprinse înainte de a se fi
muºamalizat totul.

...când au oprit în gara Auschwitzului, tatãl ei înþelept, auzi
Visãtorul vocea Elyei reluând, vãzu printre scândurile vagonului
soldaþi nemþi care le cereau sã lase bagajele jos, repede, repede, s-
a deschis ºi uºa vagonului lor, aer, aer, era un soare strãlucitor,
vesel, era începutul lui iunie, tare mai era cald, tatãl lor, înþeleptul,
le-a cerut sã se îmbrace cu toate hainele pe care le aveau la ei
ºtiind cã trebuie sã renunþe la bagaje, fermoarul fustei mamei ei se
agãþase ºi ea tot încerca sã-l închidã, se formaserã, la cererea
soldaþilor, douã coloane separate, bãrbaþii într-o parte, femeile în
vârstã ºi copiii mici în altã parte, cei capabili de muncã au luat-o
înainte, ceilalþi au rãmas pe loc, sora ei îi ºopti cã salvase niºte
fagure de miere ºi lumânãrile pentru mama lor, pentru vineri seara
când va începe ªabatul mama va putea rosti rugãciunea de
binecuvântare, rol destinat femeii în ritualul respectiv, fata mai privi
în urmã spre mama, dar îi întâlni privirea plinã de reproº cã au lãsat-
o singurã, vru sã se întoarcã, dar soldatul n-o lãsã, pe tatãl lor
înþelept nu îl mai vedeau în coloana de bãrbaþi, se vor întâlni
imediat, o sã-i spunã mai încolo de lumânãrile de ªabat, dar
ªabatul cu mama binecuvântând nu a mai venit niciodatã, nici pe
tatãl lor înþelept nu l-au mai vãzut, în acceaºi zi de iunie au plecat
spre cer cu fumul coºurilor din crematoriu sau poate din rugul
gropilor comune, asta au aflat mult mai târziu, de la cei din lagãr.
Elya avea 18 ani atunci. În acest octombrie nu a vrut sã intre în
lagãr, a rãmas afarã, Visãtorul a tot cãutat-o printre clãdiri, dar nu
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era, nici mãcar nu i-a spus în care bloc, la ce etaj, pe care prici a
dormit împreunã cu sora ei pentru anul groazei ce-a urmat.

Ghidul povestea arãtând spre clãdiri: iniþial aici a funcþionat o
cazarmã polonezã, de aceea clãdirile sunt bine construite, au douã
nivele...în timp ce intrau cu întregul grup în blocul 5 ghidul continuã,
ciment pe jos, sobe de teracotã, ºi arãtând spre ele menþionã: sunt
originale, nu recostruite, Visãtorul se apropie de una ºi pentru cã era
o persoanã kinestezicã le mângâie, avea nevoie sã atingã ori de
câte ori vedea ceva deosebit, atingea sticla vitrinelor în spatele
cãrora se aflau hãinuþe de copii mici, mormane de cufãre  cu
numele, adresa completã, þara de provenienþã, data naºterii, uite o
fetiþã o chema Hannah, avea doar 3 ani în’45, aveau voie sã
transporte pentru fiecare persoanã câte 25 de kg, oamenii urcau in
vagoane pãcãliþi, li se promitea o viaþã nouã, de aceea transportau
ce aveau mai valoros, apoi erau jefuiþi, dupã ce o datã mai fuseserã
jefuiþi la intrarea în ghetouri. Într-una din blocuri erau pãstrate tone
de pãr uman. De ce erau oamenii tunºi, se lãsau tunºi? întrebã un
student, dupã gazare, deþinuþi numiþi sondercomando, tundeau
cadavrele, le luau bijuteriile, scoteau dinþii de aur, pãrul era folosit
pentru þesutul unor stofe rezistente, o stofã rigidã folositã pntru
confecþionarea saltelelor sau ca întãrituri pentru revere, etc, de ce
tot pãrul acesta este cenuºiu? parcã toþi oamenii erau cãrunþi,
bãtrâni, deºi uite sunt ºi codiþe împletite, sigur a fost pãrul unor
fetiþe, e totul cenuºiu, rãspundea ghidul, pentru cã în timpul gazãrii,
din cauza asfixiei pãrul albea, intrau blonzi, bruneþi, ºateni ºi erau
scoºi albiþi; aici sunt pantofi, munþi de pantofi , papuci cu pompon de
Szeged, cizme cu toc, ghete cârpite de o mie de ori purtate de
deþinuþi, saboþii de lagãr din lemn, papuci de casã din pâslã,
sãndãluþe de copii, sunt 43 000 de perechi spune ghidul, cum i-o fi
numãrat cineva cã nici mãcar nu erau perechi, dincolo obiecte de
toaletã, periuþe de dinþi, pãmãtufuri, oglinjoare, cutii cu creme de
pantofi, creme de mâini, uite un capac de Nivea, obiecte de uz
casnic, strecurãtori, veselã, tacâmuri, sticle cu biberon pentru
bebelaºi, munþi de obiecte, jucãrii, pãpuºile parcã sunt vii atât de
triste par, pãpuºi fãrã ochi, ºchioape, cu rochiþele murdare.

Blocul 11 a fost cel mai dur bloc, acolo se înºirau la subsol
celulele în care s-a experimentat în’42 funcþionalitatea gazului
Cyclon B, experiment care a durat 2 zile, pânã exterminatorii ºi-au
dat seama ce cantitate, la ce numãr de victime ºi cât timp e necesar
pentru a ucide eficient în masã. În acel bloc erau camerele unde un
complet de judecatã în cadrul unor procese (care erau întotdeuna o
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mascaradã)  rostea sentinþe de execuþie pentru deþinuþii politici
polonezi, care se sfârºeau cu împuºcarea acestora în spaþiul dintre
blocurile 10 ºi 11(acestea aveau ferestrele bãtute în scânduri ca sã
nu se vadã ce se petrece afarã, noaptea), acolo era zidul de
execuþie, reconstruit la ora actualã. Celulele din pivniþe au servit în
continuare ca celule de torturã. Unele prevãzute cu uºi de fier foarte
joase, de aproximativ 40 cm de la podea, serveau pedepsitului
tortura statului în picioare, dupã ce se târa înãuntru ca un câine, în
patru labe, 4 deþinuþi în cuºcã ocupând un spaþiu de nici 1 metru
pãtrat pentru o noapte întreagã ca a doua zi sã iasã pentru a merge
la muncã forþatã. Pentru ce puteau fi pedepsiþi? pentru  lipsa unui
nasture, când un deþinut nu a mai vãzut ac ºi aþã de când a plecat
forþat de acasã, pedeapsã pentru o privire care nu era de
bunãvoinþã, ci eventual de amãrãciune, sau mai rãu, de sfidare. 

În unele celule ale deþinuþilor politici se murea prin înfometare, în
altele prin lipsã de aer, nefiind prevãzute cu geam de aerisire, iar un
numãr de pânã la 40 de deþinuþi închiºi în ele (într-un spaþiu de sub
20mp) mureau din lipsã de oxigen. Mai era blocul spital, un bloc la
fel de sinistru ca cel anterior, care servea ºi ca bloc de experimente
pentru doctorul Mengele împreunã cu echipa sa. Doctorul selecta
personal transporturile hotãrând cu o miºcare scurtã a braþului pasul
la dreapta, viaþa, sau pasul la stânga, drumul camerelor de gazare.
60-70% din fiecare transport mergeau direct la moarte, doar copiii
peste 12-14 ani ºi adulþii pânã la 35-40 ani, capabili de muncã, erau
cruþaþi, pânã la o selecþie viitoare.

Mai cumplit decât Auschwitzul, care era un KL (lagãr de
concentrare) central, având în subordine în jur de 40 de lagãre mai
mari sau mai mici, Birkenau era un lagãr uriaº construit special
pentru acest scop în locul unui sãtuc ai cãrui locuitori au fost mutaþi.
Blocurile din lemn, lungi ca niºte grajduri, cu priciuri pe trei nivele,
unde nivelul de jos era adesea direct pe pãmântul mocirlos, plin de
ºoboºani miºunând nopþile, erau adesea neîncãlzite, de unde atâta
amar de lemne pentru încãlzirea zecilor de barãci?, latrinele cu câte
180 de orificii, fãrã scurgere, curãþate manual, robinetele fãrã apã,
lipsa  posibilitãþii de a spãla rufele murdare, tifosul gata sã
izbucneascã în oricare moment, motiv suficient pentru a trimite
întregul bloc la gazare, Kapo-uri violenþi, câinioºi, fericiþi sã
maltrateze, sã batã, sã þinã deþinuþii în frig, în zãpadã ore în ºir, sã
ucidã nou-nãscuþii în gãleata din baracã, Birkenau era un lagãr
prevãzut cu 4 camere de gazare ºi tot atâtea crematorii fiecare cu
câte 4 cuptoare.
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În camerele de gazare ºi în faþa cuptoarelor nu se vorbeºte,
acolo sunt locuri în care vizitatorii tac ºi þin un moment de
reculegere, prea mulþi oameni au murit în locul acela mic, ca sã poþi
sã treci indiferent sau curios sau apatic. Acolo poþi trece doar cu
ochii în doliu! Uneori în lacrimi! Poate cu o undã de revoltã, poate
cu stupoare în faþa lipsei de atitudine ce-a persistat ºi încã persistã.

Ce-a învãþat omenirea? Au trecut 60 de ani ºi lecþia a rãmas
neînvãþatã. Atâtea Auschwitzuri în miniaturã în casele oamenilor, în
mijlocul rãzboaielor, în suburbiile marilor oraºe, în penitenciarele
sistemelor dictatoriale ºi încã nu e voie sã vorbeºti despre ele,
intoleranþa, discriminarea au fãcut paºi mari, în fosta Iugoslavie
rãnile supureazã încã, în marea Rusie cîte focare s-au stins? Ce se
întâmplã cu adevãrat în Irak, în Gaza, în Liban? Dar þãrile
comuniste ce ascund în pivniþele penitenciarelor lor? 

Visãtorul a regãsit-o pe Elya la poartã. Reuºise sã scape
împreunã cu sora ei care avea la eliberare 30 kg. Au fost îmbarcate
într-un tren, dar conductorul, la înþelegere cu deþinuþii, contra
promisiunii de salvare a propriei vieþi, ºtiindu-se poate vinovat, a tot
plimbat trenul înainte ºi înapoi pânã i-au ajuns americanii din urmã.
Inscripþia care îi întâmpina ºi care mai e ºi azi  la intrarea în fostul
KL Auschwitz  Arbeit macht frei a fost lãsatã în urmã, numãrul tatuat
pe mânã încet s-a ºters, dar amintirile sunt încã extrem de vii, parcã
prea vii!

ªi Visãtorul eram eu. Am vãzut, am suferit, am tras concluzii, am
fotografiat, am tradus fiecare cuvânt al ghidului  ca grupul de elevi
ºi studenþi sã nu piardã nici o informaþie, turiºtii români sunt foarte
rari acolo, dar clujenii ºtiu cã peste 15 000 de evrei au fost deportaþi
în timpul ocupaþiei horthyste din Cluj. O hartã mare în primul bloc
aratã deportãrile din toatã Europa, inclusiv de la noi. 

Elya are peste 80 de ani ºi m-a învãþat cã nu cei puternici
supravieþuiesc, ci totul atârnã de vreme ºi de împrejurãri, vorba
înþeleptului Solomon.
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IIIIoooonnnn    MMMMAAAARRRRIIIIAAAA

POEZIA

poezia este un spaþiu 
liber 
un ring în care
sufletul tãu luptã
cu Dumnezeu
de pe poziþii
de egalitate
poezia este un spaþiu
liber
un ring în care frumuseþea 
se confruntã
cu urâtul
ºi întotdeauna
învinge

TRISTEÞE

de tristeþea nopþii
ºi a ploii
singurã la marginea
lanului de grâu
cu o razã de lunã
sperietoarea
îþi tãia venele

POEMUL

un poem este o maºinã
de visat
când nu mai ai puterea 
de-a crede
ºi visa
viseazã el
ºi pentru tine

FISURA

poezia este o fisurã
în real
locul
pe unde
se poate strecura
oricând
Dumnezeu

LÃTRATUL

lumea asta 
agitatã
mã pune la fereastrã
ca pe o rufã spãlatã
ºi eu tac
în loc sã latru
apoi mai scriu un vers
de parcã el
ar putea fi
rãzbunarea mea
când colo
versul meu
nu este decât
un lãtrat
îndrãgostit
de lunã

ÎNTÂMPLARE

în dreptul inimii mele
s-a aºezat
un fluture
o decoraþie
datã
de Dumnezeu.
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MMMMiiii rrrrcccceeeeaaaa     GGGGOOOOGGGGAAAA

Laurenþiu HODOROG ºi tinereþea fãrã batrâneþe a
Clujului cultural. Pledoarie pentru o statuie de om

În plimbãrile mele estivale pe strãzile Clujului, mi se întâmplã din
ce în ce mai rar sã întâlnesc cunoºtinþe, prieteni ori figuri familiare…

Aproape cã nu mai cunosc pe nimeni ºi cã nimeni nu mã mai
cunoaºte.

La vârsta mea ar fi natural sã constaþi cã Oraºul s-a primenit ºi,
cu înþelepciune ºi bun- simþ, sã te retragi în penumbrã, apoi în
umbrã, iar, când o fi voia lui Dumnezeu, chiar mai departe, cum
atâþia ºi atâþia din lumea clujeanã de odinioarã au ºi fãcut-o…

Pe mine însã acest sentiment mã încearcã neînþelepþeºte, ca o
pedeapsã pentru absenþa mea de mai mulþi ani din urbe. Francezul
spune: „Partir c’est mourir un peu » (« A pleca înseamnã a muri
puþin.”).

„-Am fost un fiu atât de ingrat, încât sã merit sã mã pascã chiar
renegarea de cãtre propria cetate?, mã autocompãtimesc, când, de
fapt, acolo, pe malurile Senei, în vestita ºi aparent (în special pentru
un român) inaccesibila cetate universitarã Sorbona, îi învãþ pe
studenþii francezi ori de alte naþii sã iubeascã România ºi românii,
dintre care pe ardeleni ºi pe clujeni în primul rând?”

Apoi tot eu îmi descânt : „-Dar nu este oare România însuºi raiul
nerãsplãtirii, în care nicio faptã bunã nu rãmâne nepedepsitã, cum
ne este datul din moºi-strãmoºi ?”

De ºi mai multã amãrãciune mã umple constatarea cã lumea
tânãrã, care mi-a invadat Oraºul (extraterestrã?), nici mãcar nu mai
cunoaºte valorile tradiþiei, în care noi, generaþiile mai vechi, cu
sfinþenie ºi jertfã ne-am inserat ºi am crezut cu toatã fiinþa!… Mai
mult chiar, le ignorã în mod voit, le dispreþuieºte ºi, „în uitare”, le
condamnã la pieire…

Pradã acestor reflecþii, într-una dintre dimineþile trecute, pe când
tocmai panicasem, mã aflam pe o strãduþã din spatele magazinului
„Central”. Dintr-o datã, când m-aº fi aºteptat mai puþin, un miraculos
colac de salvare mi-a fost întins în apa ce se agita sã mã înghitã…

În faþa mea s-a oprit Laurenþiu Hodorog, directorul dintotdeauna
al Casei de Culturã a Studenþilor…

- Domnule director, m-am bucurat, sunteþi neschimbat. N-aþi
îmbãtrânit deloc …

- Pãi, dragule, mi-a rãspuns, n-am avut timp… Eu sunt mereu în
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activitate. Peste câteva ore plec cu ansamblul „Mãrþiºorul” în Italia …
„Sã nu îmbãtrâneºti, pentru cã n-ai timp”, ãsta da remediu magic

pentru dobândirea tinereþii fãrã bãtrâneþe! Laurenþiu Hodorog îmi
dãdea, iatã, ºi la cei 58 de ani ai mei încã o minunatã lecþie de viaþã. 

Am început sã depãnãm amintiri comune. Îmi vorbea domol ºi,
prin faþa ochilor sufletului, au prins a mi se perinda întâmplãri ºi
scene de acum aproape 40 de ani. Cu glasul cel mai neutru posibil
pomeneºte în treacãt cã, în anul 2007, urmeazã sã împlineascã 80
ani, iar Casa de Culturã a Studenþilor din Cluj-Napoca - 50 de ani.

„- Incredibil, dar adevãrat, mi-am spus în gând. «Hodorog-Haus»
[„Casa Hodorog”, în limba germanã], cum i s-a spus, dintru
începuturi ºi fãrã încetare, Casei de Culturã a Studenþilor din Cluj-
Napoca, purtãtoare dintotdeauna pe buzele clujenilor, aºadar, a
numelui directorului ºi animatorului, de al cãrui spirit unic, irepetabil
ºi inconfundabil s-a impregnat, va împlini, în anul ce vine, 50 de
toamne... ªi mai incredibil însã pare faptul cã tot atunci Laurenþiu
Hodorog va împlini 80 de primãveri...” M-am surprins astfel  preþuind
cele douã vârste în balanþa gândului în toamne ºi în primãveri. În
toamne cei 50 de ani ai Casei de Culturã a Studenþilor din Cluj, cãci,
vai, dupã pensionarea directorului Laurenþiu Hodorog, lipsa de
interes a oficialitãþilor clujene, generând lipsa de fonduri (dacã unui
om de talia etico-moralã ºi profesionalã a lui Laurenþiu Hodorog nu i
s-a putut refuza nimic, tânãrului ºi aparent inexperimentatului sãu
succesor nu i s-au acordat prea multe ºanse ºi apoi ºi vremurile s-
au încrâncenat ostile culturii), a fãcut ca acest lãcaº de imensã
spiritualitate, ce a iradiat culturã ºi a generat infuzie de tinereþe în
toate sectoarele cetãþii de la poalele Feleacului, ca mai toate
lãcaºele de culturã clujene, sã nu mai fie ce a fost odinioarã.  În
primãveri, cei 80 de ani ai impetuosului ei ctitor, director ºi
animator, neschimbat ºi debordând de tinereþe, vigoare ºi optimism,
pe care mã bucuram peste mãsurã sã-l revãd. Mi-am amintit cât de
contagioase îi erau calitãþile ºi în urmã cu 40 de ani pentru toate
generaþiile ce i-au trecut prin mâini. Mã simþeam, la rândul meu,
dintr-o datã întinerit. O dovadã cã exerciþiul nostalgiei este extrem de
benefic. Întreaga lume a tinereþii mele a reînviat, o lume în care
Laurenþiu Hodorog a fost un neîntrecut magician, maestru, domn ºi
stãpân al unei baghete fermecate, din al cãrei vârf minunile þâºneau
în cascade.  Emblema Casei de Culturã a Studenþilor a reprezentat-
o, incontestabil, Ansamblul „Mãrþiºorul”. Spectacolele folclorice erau
fabuloase desfãºurãri de forþe ºi energii în viziunea coregrafului,
regizorului, managerului, artistului Laurenþiu Hodorog. Evenimentele
cruciale ale vieþii rurale, în lumina celor mai pure tradiþii strãmoºeºti,
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erau valorificate cu sfinþenie, în spectacole de un nivel greu ori chiar
imposibil de egalat, darãmite de întrecut de cãtre formaþiile
profesioniste din þarã. Dumitru Fãrcaº, la pupitrul orchestrei
ansamblului, „tânãr ºi neliniºtit pe atunci”, astãzi un mit al artei
româneºti, maestru ºi taragotist de geniu, secondat de acordeonistul
Gheorghe Mureºan, cu Gheorghe Turda, neîntrecutul rapsod
popular al Maramureºului (ca sã nu-l amintim decât pe el), la
microfon ºi formaþia de dansuri populare pur ºi simplu electrizau
publicul. Cu aceºti minunaþi „copii ai sãi”, Laurenþiu Hodorog a
colindat întreaga lume, a cules laurii tuturor festivalurilor
internaþionale de folclor ºi a fost cel mai destoinic ambasador al
cântecului ºi dansului popular românesc, al României înseºi. De
acelaºi prestigiu se bucura în lumea muzicalã a þãrii Ansamblul de
estradã. La pupitru compozitorul Gabriel (Biþu) Mãrgãrint, iar la
microfon soliºtii: Lidia Andronescu (medic în Suceava), Mimi Sântu
(profesoarã la Facultatea de Litere a U.B.B.), Ileana Chira-Benga
(profesoarã la U.M.F.), Sanda Sântu, Octavian Cadia, George
Nicolescu, Stela Enache (toþi patru interpreþi profesioniºti de muzicã
uºoarã), Monica Bozac-Cremene (redactor la Editura „Dacia”), Doru
Munteanu (scriitor), Delia Lungu-Balaban (crainic la Televiziunea
Românã Bucureºti), Ionel Bud (profesor la Agronomie), Ildiko Bokor
(profesoarã de sport ºi multiplã campioanã a României),
subsemnatul ºi genialii prezentatori Paul Prunã ºi Dan Boteanu
(ambii instrumentiºti la Filarmonica braºoveanã) entuziasmau ºi ei ºi
ridicau sala în picioare. Aveam cu toþii emisiuni ºi înregistrãri la
Radioul ºi la Televiziunea naþionalã din Bucureºti. Formaþiile de
teatru, patru la numãr, au pus în scenã piese valoroase din
repertoriul românesc ºi universal, sub îndrumarea marii actriþe
Olimpia Arghir [în piesa cu un singur personaj, „Moartea vine pe
casetofon”, extraordinara performanþã actoriceascã ºi incredibila-i
frumuseþe au impus-o definitiv memoriei publicului pe Alina
Viehmann, profesoarã la Facultatea de Litere a U.B.B, ºi tot în
aceeaºi trupã s-au mai distins ºi bas-baritonul de talie mondialã,
luxemburghezul Ionel Pantea ºi Horia Puºcaºu, redactor la „Vocea
Americii”- Washington], a lui Octavian Cosmuþa, [în „Cei doi tineri din
Verona”  de Shakespeare, de pildã, a distribuit trei viitori scriitori:
Horia Bãdescu, Alexandru Jurcan ºi subsemnatul; în trupã mai jucau
ºi Vali Cimpoieº de la Medicinã ºi Coca Bloss, care a ºi devenit o
remarcabilã actriþã], a lui Radu Þuculescu [promova cu precãdere
piesele dramaturgului Radu Þuculescu] ºi a lui Ion Vartic [în celebra
sa „Ars amatoria” Ioan Gyuri Pascu culegea ropote de aplauze la
scenã deschisã]. Radioul studenþesc (redactorii lui au fãcut carierã
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la Radio Transilvania ºi Bucureºti), brigãzile artistice de agitaþie de
la Medicinã, de la Agronomie ºi de la Politehnicã, conferinþele de
jazz ºi speologie ale lui Iosif Viehmann, legendã vie ºi el a Clujului,
„Cinemateca”, cu filmele aduse de cãtre Philippe Folch, pe care
clujenii nu îndrãzniserã nici mãcar în vis sã creadã cã le vor putea
viziona vreodatã, concertele de producþie ale Conservatorului, serile
de poezie ºi de cenaclu ale „Echinoxului”, ale „Dialogului” ºi ale
„Napocii  Universitare”, clubul foto, cineclubul, cercurile de picturã,
graficã ºi sculpturã, de dans clasic ºi modern, de canto, de turism,
de compactorie, corul dirijat de cãtre Gelu Furdui, au completat, în
mod cum nu se poate mai fericit, imensa paletã de activitãþi a Casei
de Culturã a Studenþilor, în spatele cãreia a stat, neobosit ºi
inepuizabil, imprimându-le „cu trup ºi suflet” inconfundabila marcã:
Laurenþiu Hodorog. Selecþia pentru trupe, cercuri ºi cluburi echivala
cu „consacrarea” pe tãrâmul artei studenþeºti clujene. 

A fost magic... Prin bãtrânele vene ale bimilenarei cetãþi
Napoca, Laurenþiu Hodorog a pompat sânge proaspãt ºi seve
împrimãvãrãtoare... A creat o fabuloasã atmosferã, în care Casa de
Culturã a Studenþilor pur ºi simplu a concurat instituþiile profesioniste
clujene: Teatrul Naþional (ºi încã în perioada sa de aur ºi de glorie!),
Ansamblul Folcloric al Filarmonicii de Stat, Teatrul de Estradã al
Armatei etc. etc.

În cei 50 de ani de activitate creatoare la postul de comandã
al Casei de Culturã a Studenþilor, Laurenþiu Hodorog a impus ºi
a consacrat însuºi conceptul de artã studenþeascã clujeanã. 

Practic toate numele marcante de azi îi datoreazã „ucenicia
personalitãþii”... Îl întâlneai pretutindeni, la orice orã din zi ºi, de
foarte multe ori, ºi din noapte, risipit într-o jertfelnicã dãruire. Prezent
mereu în culise, la toate spectacolele ºi manifestãrile, înainte de
intrarea fiecãruia dintre noi în scenã, ultimele cuvinte de încurajare
îi aparþineau: „-Aratã-le ce poþi, dragã! Þine-te bine!”

„Omul sfinþeºte locul.”, spune o veche zicalã româneascã.
Laurenþiu Hodorog, cu apostolatul lui, a ilustrat-o la modul ideal.
Proverbiale i-au rãmas spiritul de emulaþie ºi de fair-play statornicit
între tineri, preocuparea de a-i forma nu numai din punct de vedere
artistic ci ºi uman, oferindu-le propriul exemplu, omenia ºi cãldura
umanã, cu care se apleca asupra fiecãrui student în parte. Depunea
imense eforturi în diligenþele fãcute pe lângã serviciul de
contabilitate condus de cãtre cerberul Sofia Neacºu, ca sã-i poatã
recompensa pe cei merituoºi ori cu probleme de ordin financiar. Ne
cunoºtea pe toþi ca pe propriul buzunar. Dupã fiecare eveniment
cultural oferea o masã, iar, în decembrie al fiecãrui an, faimoasa
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„pomanã a porcului”, când îºi aduna toþi „copiii” în jurul mesei, pentru
a-i ospãta ºi cinsti în sfânta tradiþie strãmoºeascã. Sub privirile-i
pline de încântare pãrinteascã s-au înfiripat prietenii de-o viaþã ºi
chiar cupluri care îi datoreazã fericirea ºi realizarea în viaþã. 

Clujul nostru drag, prin „fenomenul” ºi „fenomenalul” Laurenþiu
Hodorog, se poate considera, în cea de-a doua jumãtate a veacului
XX, o cetate privilegiatã. 

La ceasul aniversar al celor 80 de ani ai „Domnului Director”,
lãcaºul de înaltã spiritualitate – Casa de Culturã a Studenþilor – are
datoria de onoare sã-ºi cinsteascã ctitorul aºa cum se cuvine.

Într-o cetate cultural-universitarã, unde Liceul de Coregrafie
poartã numele unui alt „dãruit”, Octavian Stroia, e o datorie de
onoare pentru Alma Mater Napocensis ca pe frontispiciul Casei de
Culturã a Studenþilor sã inscripþioneze numele celui care i-a dedicat
viaþa ºi a impregnat-o cu inconfundabilul sãu spirit: Laurenþiu
Hodorog. Evident, acordându-i-se, în prealabil, ºi titlul de cetãþean
de onoare al Clujului.

Casa de Culturã a Studenþilor din Cluj-Napoca
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MMMMiiiihhhhaaaaiiii llll     DDDDIIIIAAAACCCCOOOONNNNEEEESSSSCCCCUUUU

ªTIINÞA ªI ARTA PORTRETULUI LITERAR

Domnul profesor Romulus Neag
este una dintre personalitãþile
reprezentative ale culturii române
contemporane. Scrierile sale în
domeniile criticii ºi istoriei literare
(ne gândim în special la
colaborãrile prin care s-a impus la
noua serie a revistei Gândirea),
activitatea de monografist al unor
importante instituþii culturale din
Transilvania, arta ºi rigoarea cu
care evocã în medalioane
portretistice memorabile figurile
unor intelectuali rãmaºi în
conºtiinþa noastrã nu numai în
calitate de creatori ci ºi ca înalte
repere civice ºi morale, i-au atras
respectul, admiraþia ºi, mai ales,
adeziunea sufleteascã profundã a
celor care îi cunosc ºi îi
comenteazã opera.

Scrisul sãu, dominat consecvent de imperativul sobrietãþii, susþinut
de sublime valori naþionale ºi istorice, de sentimentul datoriei
neabãtute faþã de cei în mijlocul cãrora trãieºte, dar ºi de precizia cu
care îºi construieºte demonstraþiile, este totdeauna revelator, capabil
sã catalizeze în noi disponibilitãþi sufleteºti nebãnuite. 

Cãrþile domnului profesor Romulus Neag ne amintesc de tot ceea
ce este mai înãlþãtor ºi mai demn în tradiþiile culturii româneºti din
Ardeal. Ne amintesc, îndeosebi, de faptul cã noi aparþinem unei
culturi care a fost ºi rãmâne o culturã luptãtoare. 

În 1995 domnul profesor Romulus Neag a publicat la Brad un
volum intitulat Personalitãþi brãdene în lumina istoriei. Partea cea mai
importantã a acestui volum este constituitã de portretele unor oameni
politici, savanþi, clerici ºi mari dascãli de simþire româneascã impuºi
în istorie ºi în lume în strânsã relaþie cu realitãþile istorice ºi spirituale
ale oraºului de pe Criºul Alb. 
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Pentru a pune însã mai bine în luminã modul cum aceste
personalitãþi s-au afirmat în domeniile pe care le-au cultivat, autorul
ºi-a început volumul cu capitole precum Þara Zarandului – vatrã de
spiritualitate româneascã ºi ortodoxã, Bradul în memoria timpului ºi
Liceul Avram Iancu din Brad – izvor de culturã ºi civilizaþie menite sã
evoce specificul unui „orizont spaþial ºi temporal” fãrã de care
înfãptuirile celor evocaþi nu pot fi înþelese.

Dar nu numai oraºul Brad apare în aceste capitole introductive.
Numeroase alte sate ºi oraºe din Munþii Apuseni ºi din toatã
Transilvania sunt amintite fie succint, fie mai nuanþat, în funcþie de
mersul evocãrii.A ieºit astfel o carte despre „oameni ºi locuri” care ne
atrage ºi ne cucereºte sufleteºte, plinã de puterea de convingere a
unor date documentare atent selectate, mai mult decât semnificative.

Recent domnul pofesor Romulus Neag a publicat „ediþia a II – a
revãzutã ºi adãugitã” a volumului Personalitãþi brãdene în lumina
istoriei.

Deºi titlul primei ediþii a fost pãstrat, este, de fapt, o altã carte,
pentru cã strucutura ei a fost modificatã, dar mai ales pentru cã ea se
prezintã „într-o nouã concepþie”.

În afara textului, dominat de un puternic elan liric ºi intitulat În loc
de prefaþã, semnat de Prof. Univ. Dr. Mircea Vaida-Voevod, precum ºi
de un lãmuritor Cuvânt înainte, în care domnul profesor Romulus
Neag explicã „obiectul cercetãrilor noastre”, noua carte este alcãtuitã
exclusiv din portrete istorice.

Ele sunt grupate în secþiunile: Luptãtor pentru lege, credinþã ºi
neam, Ctitor în vatra strãbunã, Temelii în culturã, Pe urmele
înaintaºilor, Ziditor de suflete ºi aºezãminte, În universul mirific al
cuvântului, Cu luminã în lumina veacurilor, În lumea înaltã a sunetelor
ºi culorilor, În slujba cetãþii. 

Sunt portrete ale unor personalitãþi istorice precum eroul naþional
ºi martirul cauzei româneºti Avram Iancu, Andrei ªaguna, „tribunul,
conducãtorul ºi îndrumãtorul spiritual”, Vasile Damian, „apãrãtor al
credinþei strãmoºeºti ºi al limbii naþionale”, Sigismund Borlea, de
numele cãruia se leagã organizarea ºi apãrarea administraþiei
româneºti a Zarandului ºi a unui adevãrat program de emancipare
social-culturalã a a concetãþenilor sãi, episcopul de fericitã amintire
Roman Ciorogariu, vãzut „în lucrarea timpului care desãvârºeºte”, dr.
Amos Frâncu, „tribunul moþilor”, în secþiunea Luptãtori pentru lege,
credinþã ºi dreptate; ale unor întemeietori de instituþii precum
„înþeleptul ºi luminatul Ioan Pipoº”, dr. Iosif Hodoº, care a trãit „o viaþã
de luptã, suferinþã ºi nãdejdi”, protopopul ortodox Iosif Baºa, „un
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caracter cu zel apostolic”, basarabeanul Vasile Stroescu „Mecena al
culturii române”, Teodor Pop, venit în lume ºi în istorie din lumea
satului bihorean, co-fondator al Bãncii Albina ºi al Asociaþiunii
Transilvane pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român,
dr. Ioan Papp, care a a trãit „o viaþã închinatã justiþiei”, în secþiunea
Ctitori în vatra strãbunã; dr. Pavel Opriºa, eminent pedagog, unul
dintre „bãrbaþii de seamã ai Ardealului de la sfârºitul secolului al XIX
– lea ºi primele decenii  ale secolului al XX – lea”, dr. Ioan Radu,
„personalitate proeminentã în istoria Transilvaniei”, Candin Ciocan,
înscris „în galeria de elitã a directorilor Liceului Avram Iancu din
Brad”, profesorul Nestor Lupei, eminent profesor de ºtiinþele naturii,
Vasile Boneu, „profesorul patriot, omul model”, Vasile Fugãtã, fiu de
preot din Luncoiul de Jos, cu studii de teologie ortodoxã la Sibiu,
eminent profesor, pasionat de cercetãrile ºtiinþifice dedicate preistoriei
noastre, în secþiunea Temelii în culturã; profesorul Emil Popa, un
„spirit enciclopedic”, Georgina Rovenþa, „o luminã în nobila carieirã
didacticã”, Pandele Oncescu, eminent profesor de limba ºi literatura
francezã, mare animator cultural, Lazãr Benea „înþeleptul”, strãlucit
profesor de limba ºi literatura latinã, în secþiunea Pe urmele
înaintaºilor; pãrintele Arsenie Boca, unul dintre marii noºtri monahi
duhovnici, a cãrui personalitate spiritualã este definitiv legatã de
mânãstirea Brâncoveanu de la Sâmbãta de Sus, strãlucit om de
culturã, dar ºi înþelept dascãl de gândire ºi simþire româneascã,
Ilarion V. Felea, „teologul dublat de profesor”, pãrintele Virgil Perian,
cel ce a înãlþat mãreaþa bisericã din Brad, un adevãrat apostol, pe
care credincioºii l-au urmat totdeauna cu deplinã încredere, ca pe
pãstorul lor sufletesc, respectat ºi iubit, în secþiunea Ziditor de suflete
ºi aºezãminte; Ion Gorun (Alexandru Hodoº), „publicist ºi scriitor
sãmãnãtorist”, Adam Bolcu, „plugar ºi scriitor popular”, Emil
Giurgiuca, unul dintre cei mai importanþi poeþi din literatuira noastrã în
secolul al XX – lea, George Boldea, poet strãlucit, a cãrui viaþã s-a
frânt prea devreme, Grigore Popa, fãrã de care apariþia în 1933 la
Brad a revistei Abecedar nu poate fi înþeleasã, Gheorghe Minovici,
implicat în buna funcþionare a societãþii Mica, Iuliu Giurgea, traducãtor
deosebit de activ din englezã în românã, dar ºi ctitor al bisericii
ortodoxe din Brad, poetul Vlaicu Bârna, strãlucit interpret liric al
frumuseþilor din Þara Moþilor, Mircea Sântimbreanu, unul dintre cei
mai importanþi evocatori ai universului mirific al  copilãriei, Elvira
Ivaºcu, „o voce în eter”,  scriitor ºi publicist fecund, crainic al
Radiodifuziunii Române, Marcel Petriºor, romancier de strãlucitã
vocaþie, Mircea Vaida-Voevod, scriitor polivalent, autor al unor opere
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fundamentale, descendent dintr-o strãveche familie nobiliarã
româneascã, dar mai ales un adevãrat „aristocrat al spiritului”, în
secþiunea În universul mirific al cuvântului; Nicolau I. Mihelþianu,
eminent lingvist, Nerva Hodoº, ctitor al unei noi discipline - bibliologia,
Enea Hodoº, reputat folclorist, George Secula, panegirist al lui Avram
Iancu, Iudita Secula, „memorialistã a Zarandului”, dr. Nicolae Oncu, al
cãrui destin ilustreazã „o istorie pecetluitã prin jertfã ºi sfinþitã pin
lacrimi”, Ion Rusu Abrudeanu „publicist ºi gazetar fecund, continuator
al unor confraþi din Apuseni”, doctorul Stelian Ivaºcu „ilustrã
personalitate a medicinei româneºti” , în secþiunea Cu luminã în
lumina veacurilor; Marcel Olinescu, strãlucit grafician, „personalitate
polivalentã a artei ºi culturii române”, Radu Mânzat-Moga, „un clasic
al sculpturii române”, Gheorghe Pârvu, eminent muzician, în
secþiunea În lumea înaltã a sunetelor ºi culorilor, Ioan Ghiºa, director
al Institului Financiar Criºana, primarul Ioan Bocãescu, eminent om
politic ºi edil al oraºului Brad, în secþiunea În slujba cetãþii.

Personalitãþilor evocate în noul sãu volum, riguros conceput ºi
realizat, domnul profesor Romulus Neag le dedicã medalioane, în
care datele biografice sunt asociate cu amirabile creionãri portetistice.
Precizia informaþiei documentare ºi istorice este întregitã astfel de
arta evocãrii epice. Trãsãturile morale ale celor portretizaþi sunt
subliniate în mod special, prin raportãri la mediul familiar, ºcolar,
instituþional ºi, mai ales, spiritual în care ei au trãit, s-au format ºi au
creat. Tocmai prin raportare la epoca istoricã în care au trãit, meritele
exemplare, uneori excepþionale,  ale acestor personalitãþi apar ºi mai
clar.

În fond, arta portretului, indiferent cã acesta este realizat cu
mijloacele oferite de picturã sau literaturã, are în amãnuntele cadrului
general care însoþesc trãsãturile fizice ºi morale ale celui evocat
importante puncte de referinþã ºi de susþinere. În cazul portretelor în
bronz, în marmurã sau în granit, unele gesturi, amãnunte expresive
sau moduri de înfãþiºare a braþelor, îmbrãcãminþii ºi a detaliilor
întãresc, de asemenea, sugestia cadrului social ºi istoric fãrã de care
portretul nu poate exista.

Teofrast, în Caracterele (Charakteres) sale, Plutarh în Vieþile
paralele (Bioi paralleloi), Suetoniu în Vieþile celor 12 Cezari (Vitae
duodecim Caesarum), zecile de autori care în Antichitate ºi în Evul
Mediu elaborau scrieri de tipul Despre vieþile bãrbaþilor iluºtri (De viris
illustribus), Jean De La Bruyère în celebrele sale Les  Caractères ou
les moeurs de ce siècle nu procedau altfel, pentru simplul motiv cã
individualizarea ºi obiectivarea unui portret nu este posibilã fãrã
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reliefarea trãsãturilor specifice ale celui evocat, vãzute însã,
neapãrat, în relaþie cu firea sa, respectiv cu trãsãturile  lui psihice ºi
morale, ºi cu epoca în care a trãit.

Literatura noastrã, de la Sfântul Ioan Cassian, în epoca
dacoromanã, trecând apoi prin scrierile unor autori atât de diferiþi ca
Gr. Ureche, Miron Costin, Dimitrie Cantemir (în acest sens Vita
Constantini Cantemyrii este o realizare exemplarã), Ion Ghica (în
Scrisorile lui cãtre Vasile Alecsandri), Octavian Goga (în strãlucita lui
publicisticã ºi în memorii), Nicolae Iorga (în Oameni care au fost) ºi
pânã în zilele noastre este plinã de evocãri portretistice de o înaltã
valoare istoricã ºi esteticã. Fãrã îndoialã, strãlucitul om de culturã
care este Romulus Neag le-a avut în vedere ºi a reflectat asupra lor
din perspectiva propriilor sale preocupãri portretistice.

Credem însã cã acelea care l-au influenþat mai mult pe domnul
profesor Romulus Neag, atunci când a elaborat portretele incluse în
Personalitãþi brãdene în lumina istoriei, sunt strãlucitele modele
oferite de Nicolae Iorga în Oameni care au fost.

Ca ºi Nicolae Iorga, domnul profesor Romulus Neag se opreºte
asupra unor personalitãþi cu valoare exemplarã, pentru cã în
concepþia amândorura, numai acestea, meritã sã fie evocate.

Ca ºi Nicolae Iorga, domnul profesor Romulus Neag îºi realizeazã
portretele dintr-o dublã perspectivã: istoricã ºi sentimentalã. Alianþa
aceasta dintre documente ºi trãirea subiecticã a celui care le
cerceteazã amplificã puterea de seducþie esteticã a textului. 

Ca ºi la Nicolae Iorga, dimensiunea subiecticã, respectiv
sentimentalã a evocãrii, întãreºte impresia de autenticitate ºi, ca o
consecinþã, puterea de convingere a portretelor. 

Ca ºi la Nicolae Iorga, tensiunile, contradicþiile ºi evoluþiile istorice
dramatice sau tragice sunt vãzute prin intermediul unor destine
umane, respectiv al unor portrete devenite simboluri. Sunt simboluri
care ne reprezintã pe noi toþi în ceeea ce avem mai bun, mai demn,
mai înãlþãtor. 

Iatã cum scrie domnul profesor Romulus Neag despre colegul sãu,
eminentul profesor de latinã Lazãr Benea: „Ca exponent al lumii
rurale, cu îndeletniciri specifice, el vine dintr-o ancestralã comuniune
cu natura, beneficiind de experienþa milenarã, ºi se reîntoarce în
naturã cu zestrea intelectualã dobândtiã prin contactul cu marii
gânditori ai lumii. El este þãranul dintr-o existenþã pastoralã, creator al
unei mitologii originale, dar ºi filozoful aplecat asupra marilor întrebãri
ale lumii. Din aceastã sintezã se naºte un chip unic în frumuseþea lui,
caracterizat prin discreþie, sobrietate, fineþe, subtilitate, capacitate de
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a pãtrunde esenþele, de a formula concluzii ºi a desprinde
învãþãminte. El este înþeleptul unic în diversitatea lumii; percepe
glasul pãmântului, înþelege cântecul pãsãrilor, dialogheazã cu o
frunzã, înþelege schimbarea vremii dupã semnele naturii ºi
prevesteºte viitorul. Trãieºte cu aceeaºi discreþie misterele divinitãþii.
Dar toate acestea imperceptibile la nivelul comun” (pag. 152).

Iatã acum ºi evocarea  preotului Virgil Perian, ziditor de suflete ºi
ctitor de aºezãminte: „Personalitatea Pãrintelui Virgil Perian, între
multiplele-i însuºiri, o are într-un mod elevat pe aceea de a-i insufla
un simþãmânt tainic al evlaviei creºtineºti. Aºa se explicã prestigiul de
care s-a bucurat în comunitatea ortodoxã brãdeanã, care nu numai cã
l-a venerat ci, urmându-i pilda, a sporit în viaþa duhovnicescã. Tuturor
conlocuitorilor le-a împãrtãºit cuvânt de zidire la dimensiuneile unei
mari înãlþimi spirituale. El a fãcut sã încolþeascã în sufletul tuturor
sãmânþa miraculoasã a cuvântului dumnezeiesc spre rodire în viaþa
de fiecare zi.

Când l-am cunoscut, nu cu mulþi ani înainte de a-ºi încheia
activitatea duhovniceascã, în haina-i îmbãtrânitã de vreme, fãcea
impresia unui Apostol sau a Sfinþilor Pãrinþi în pelerinajele de
evanghelizare a neamurilor. Cu pasul mãsurat, mereu acelaºi, ca
pentru o lungã cãlãtorie, senin ºi totuºi adâncit în gânduri, cãci avea
bine întipãrit în minte principiul de viaþã al strãmoºilor latini: festina
lente. Mereu constant cu sine însuºi, încrezãtor în „steaua” lui, avea
aerul unui sfânt coborât dintr-o veche icoanã. Timpul îi pusese cununi
de lauri” (pag. 179).

Despre Nestor Lupei domnul profesor Romulus Neag scrie: „ A
încerca sã schiþezi imaginea profesorului Nestor Lupei, sã-i defineºti
trãsãturile personalitãþii ºi sã-l încadrezi în diversitatea speciei umane
e o acþiune din cele mai temerare. Ce-ai putea sã admiri mai mult din
componentele personalitãþii lui? Intelectualul de formaþie ºtiinþificã
cunoscut prin lucrãrile sale în lumea geologilor din þarã ºi strãinãtate,
umanistul informat în domenii din cele mai diverse: de la cultura ºi
literatura popularã la scriitorii clasici ºi moderni? Filozoful aplecat
asupra marilor întrebãri ale universului? Pedagogul cu inima deschisã
spre sufletul tânãr? Activistul cultural în înþelesul iluminist al
cuvântului, în „dialogul cu lumea”, oratorul care electrizeazã
mulþimile? Omul de omenie  receptiv la bucuriile ºi suferinþele
semenilor?

Personalitatea profesorului, cãci el rãmâne în primul rând
profesorul, este atât de complexã, încât orice demers e o palidã
încercare. 



76

În tot ceea ce face e numai suflet, de o energie debordantã, cãci
unde e freamãtul mai mare, acolo îl gãseºti, în tumultul vieþii, de
atâtea ori nu lipsitã de primejdii, în confruntarea de energii, cãci el e
numai energie, voinþã ºi acþiune. Colocvialul inepuizabil, încât pe
patul ireversibilei suferinþe, cere sã-i fie înregistratã o scânteitoare
dizertaþie pe marginea blagienei „corole de minuni a lumii”.
Sintetizând „în neastâmpãrul vieþii”, el e un mare neastâmpãrat, dar
nu din impulsuri nestãpânite, ci trecând totul prin cenzura luciditãþii,
de aceea el rãmâne un învingãtor” (pag. 121).

Domnul profesor Romulus Neag este un scriitor autentic. El are
vocaþie epicã. El are o conºtiinþã clarã a extraordinarelor forþe
spirituale existente în cuvânt. El scrie cu entuziasm, dar ºi cu dreaptã
mãsurã. Scrisul sãu aratã marea înãlþime sufleteascã la care se
situeazã ca personalitate artisticã ºi moralã. 

ªtiinþa ºi arta domnului profesor Romulus Neag de a construi epic
portrete memorabile cu ajutorul unor relatãri referenþiale vin tocmai
din pasiunea cu care el trãieºte focalizarea subiectivã a
evenimentelor din trecut. 

Identificarea dintre eu-l naratorului ºi cel al personalitãþilor
exemplare la care se referã este totalã ºi revelatoare în ordinea
moralã, socialã, istoricã ºi esteticã. Pentru cel ce citeºte ultima carte
a domniei sale este, mai presus de toate, o artã ziditoare de suflet.

Datoritã domnului profesor Romulus Neag, oraºul Brad din inima
munþilor Apuseni ne apare într-o dublã ipostazã: ca Areopag ºi ca
Panteon al unor personalitãþi mai presus de loc ºi de timp. Ca
Areopag, pentru cã domnul profesor Romulus Neag ne demonstreazã
cu prisosinþã strãlucirea intelectualã ºi creatoare a reuniunilor de
învãþaþi, artiºti ºi personalitãþi de o înaltã þinutã patrioticã, civicã ºi
moralã care în diverse etape au marcat istoria dramaticã a oraºului
de pe Criºul Alb. Ca Panteon, pentru cã oraºul Brad ni se înfãþiºeazã
ca un monument naþional în care sunt pãstrate nu numai rãmãºiþele
pãmânteºti ale unor ilustre personalitãþi creatoare, ci, mai ales, spiritul
faptelor prin care ele au strãlucit ºi îndeosebi puterea lor de iradiere
emoþionalã peste epoci ºi generaþii.

Dupã ce întoarcem ultima filã a volumului Personalitãþi brãdene în
lumina istoriei ne simþim mai buni, mai încrezãtori în noi înºine, mai
demni.

Sã spunem cã pentru aceasta îi suntem profund recunoscãtori
domnului profesor Romulus Neag este prea puþin.
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AAAAuuuurrrreeeellll     PPPPOOOODDDDAAAARRRRUUUU

ZÃLUDA

Urmele rãzboiului se vedeau în
fiecare gospodãrie a satului. Curþile
în care nu mai rãmãseserã bãrbaþi în
putere îºi cãscau magaziile deschise,
ºoproanele învechite, cu urmele
urâte ale paraginii împrãºtiate la
fiecare pas. Nevasta lui Pircu îºi
vedea de gospodãrie, împreunã cu
bãiatul ei de ºapte ani. Muierea lui
Gabor însã nu mai fãcea nici un fel
de gospodãrie, dar, ca nevastã de
ostaº plecat la rãzboi, se îngrijea în
schimb cu deosebire de chipul ei, se
sulemenea ºi se gãtea, primind în
lipsa bãrbaþilor vârtoºi niºte
copilandri de paisprezece -
cincisprezece ani, ceea ce se
cunoºtea cu prisosinþã dupã porþile
de scânduri unse din belºug cu
smoalã ºi mai pãstrând urme cafenii de osânda obºteascã.
Gospodãria lui Ladariu rãmãsese pustie; înainte de plecare stapânul
bãtuse ferestrele cu scânduri; acoperiºul era pe alocuri spart, brusturii
crescuserã deasupra, lacãtul de la uºã ruginise, iar vitele rãtãcite se
strecurau oricând le venea pofta pe poarta cãscatã, în curtea
nãpãdita de hãþiºul de bãlãrii ºi de lobodã, cãutându-ºi adãpost pe
vreme de zãpuºealã sau pe vreme urâtã. Un zid de la casa lui Nuþu
Furdui sta sã se nãruie drept în uliþã, susþinut de o proptea în chip de
furcã, înfiptã în pãmânt; soarta se rãzbuna pesemne pe bravul
artilerist pentru atâtea cãsuþe ruseºti pe care le dãrâmase, ca ochitor
la tunul sãu.

Aceeasi priveliºte ofereau toate uliþele ºi ulicioarele din Cãpâlna.
Numai la capãtul din vale, curtea lui Ilarie Gãzdac se fãlea cu
înfãþiºarea ei de gospodãrie întreagã, fãrã surpãri. Dar nici acolo nu
mai era totul fãrã cusur. Cocoºii de tablã, de vechi ce erau, cãzuserã
de pe acoperiºul gãbãnaºului, care se lãsase într-o rânã, ºi orice ochi
ager putea desprinde anume alte scãderi în ale gospodãriei. Braþele
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bãtrânului nu mai pridideau la toate, semãnãturile se împuþinau, fãrã
a mai pomeni de rest; atâta doar cã familia lui Gãzdac nu se împuþina
la numãr. În locul celor doi fraþi, Vasile ºi Dumitru, care rãtãceau pe
fronturi, Anuþa nãscuse doi gemeni în toamna anului din urmã.
Izbutise sã facã tocmai pe placul socrilor, aducând pe lume un bãietaº
ºi o fetiþã. Sarcina o dusese anevoie, uneori abia mai putea umbla,
chinuitã de durerile care fulgerau în picioare; mergea târându-ºi
glezna, dar îndura suferinþa fãrã crâcnire, nelãsând-o niciodatã sã-i
schimonoseascã chipul smead, slãbit ºi ferice. În clipele când durerea
îi depãºea puterile de îndurare, tâmplele i se broboneau de sudoare,
ºi numai dupã aceste semne îi era de ajuns Lucreþiei, mama-soacrã,
sã-ºi dea seama de starea ei ºi s-o dojeneascã, dând din cap:

- Culcã-te, afurisito! Pentru ce te omori cu zile? 
Într-o zi seninã de septembrie, a adus pe lume doi gemeni: o fetiþã

ºi un bãieþel.
Când Ilarie Gãzdac auzi în ogradã cã norã-sa nãscuse doi gemeni,

aºa cum îºi dorise, îºi desfãcu braþele, apoi plânse de bucurie ºi, în
cele din urmã, se repezi la moaºa care venise într-un suflet.

- Cum vezi, nu se isprãveºte cu neamul Gãzdacilor! Uite, Anuþa 
mi-a dãruit un bãiat ºi o fatã. Ce norã! Ce mai norã! Doamne
Dumnezeule, scumpa de ea, cu ce s-o rãsplãtesc eu pentru asta?!

Anul fusese îmbelºugat; vaca fãtase doi viþei, oile aduseserã câte
doi miei. Minunându-se de aceastã dãrnicie a naturii, batrânul îºi
spunea în gând: “Ce an norocos mai avem, ºi ce mai belºug! Peste
tot numai gemeni... Acuºi avem la prãsila cu duiumul!”

Anuþa alãptã pruncii vreme de un an; îi înþãrcase în septembrie,
dar nu se putu întrema pânã în târziu de toamnã. Pe chipul ei firav,
dinþii sclipeau lãptos de o lumina caldã ºi blândã, ºi ochii, ce pãreau
nemãsuraþi de mari, îi strãluceau în obrajii supþi. Se dãruia toatã
copiilor ºi se arãta mai putin grijulie cu sine; rãgazul de la treburile
gospodãreºti îl cheltuia numai pentru prunci; spãla, torcea, cârpea ºi
adeseori - aºezându-se pe marginea patului, cu un picior atârnat - îºi
scotea gemenii din leagãn ºi, eliberându-ºi sânii mari, plini de lapte,
ca doi pepeni albi-gãlbui, cu o miºcare a umãrului îi fãcea sã sarã
afarã din cãmaºa largã, þi-i alãpta pe amândoi deodatã.

- ªi aºa te-au stors cu totul! Prea des îi hrãneºti! spunea Lucreþia,
plesnindu-ºi nepoþeii peste picioruºele dolofane.

- Lasã, hrãneºte-i! Nu-þi cruþa laptele, cã n-ai sã-l strângi pentru
caimac! se amesteca batrânul, care-ºi veghea nepoþii cu o gelozie
exageratã.

În anii aceºtia, viaþa scãdea spre vad, ca apele umflate ale
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Arieºului în descreºtere. Zilele se perindau plicticoase ºi, târându-se
una dupã alta, treceau nebãgate în seamã, în veºnicã forfotealã, în
trudã ºi nevoi, în puþinele bucurii ºi în marile, neadormitele griji pentru
cei plecaþi în rãzboi. De la Vasile ºi de la Dumitru veneau rar scrisori
de pe front, în plicuri soioase ºi pãtate de ºtampile poºtale. Cel din
urmã rãvaº al lui Dumitru trecuse prin mâini necunoscute; jumãtate
din cuprins fusese ºters apãsat cu cernealã violetã, iar pe marginea
foii de hârtie, cenuºie, stãtea un semn ciudat, fãcut tot cu cernealã.
Vasile scria mai des decât Dumitru ºi, în epistolele adresate Otiliei, o
ameninþa ºi o ruga sã termine cu prostiile - zvonuri despre viaþa prea
slobodã a nevestei ajunseserã, pesemne, pânã la urechile lui.
Dumitru trimitea odatã cu scrisorile lui ºi ceva bani - solda ºi prima
pentru decoraþii - fãgãduind sã vinã în concediu, dar de venit nu
venea.

Toamna sugruma copacii ºi ierburile, brumele de dimineaþa
sfãrogeau frunzele, pãmântul respira tot mai rãcoros, nopþile de
toamna erau tot mai întunecoase ºi mai lungi. Soldaþii stãteau cu
schimbul în posturi de tranºee, trãgeau asupra inamicului, se hrãneau
ca vai de ei, ºi nimãnui nu-i ieºea din cuget amintirea primitoarelor
meleaguri natale.

În aceastã toamnã, Otilia îºi rãzbuna cu prisosinþã tot traiul ei
descumpãnit de femeie în putere, fãrã bãrbat. Ilarie Gãzdac se sculã
înaintea tuturor, ca totdeauna, ieºi în ogradã ºi se apucã cu mâinile
de cap: poarta scoasã din þâþâni de niºte mâini rãufãcãtoare se afla
de-a curmeziºul drumului, zvârlitã în mijlocul uliþei. Era o mare ruºine.
Bãtrânul aºezã poarta la loc, iar dupã masã o pofti pe Otilia în
bucãtãria de varã. Nu se ºtie ce au vorbit ei acolo, dar, dupã câteva
minute, Anuþa o vãzu pe Otilia  þâºnind afarã din bucãtãrie, cu
nãframa cãzutã pe umeri, ciufulitã ºi cu lacrimi în ochi. Trecând prin
faþa Anuþei, strângea din umeri, arcurile vârtoase ºi negre ale
sprâncenelor tremurau pe chipul ei plâns ºi mânios.

- Stai, blestematule, c-ai sã mã þii tu minte! ºuiera ea printre buzele
umflate.

Bluza îi era ruptã la spate, o vânãtaie proaspãtã, roºie-albastrã, se
zãrea pe trupu-i alb. Otilia, cu poalele rochiei fluturând în vânt, urcã
în fugã treptele cerdacului, se mistui în tindã, iar bãtrânul ieºi
ºchiopãtând din bucãtãrie, furios nevoie mare. În mers, strângea în
patru hãþurile cele noi de piele.

Anuþa auzi vocea rãguºitã a socrului sãu:
- Ai merita o  bãtaie mai zdravãn cãþea ºi curvã ce eºti!
Ordinea fu astfel restabilitã. Timp de câteva zile, Otilia se arãtã
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întruchiparea cuminþeniei ºi a bunei-cuviinþe; seara se ducea la
culcare înaintea tuturor, rãspundea la privirile pline de milã ale Anuþei
cu zâmbete reci ºi cu miºcãri dispreþuitoare din umeri ºi din
sprâncene, ca ºi când ar fi vrut sã spunã: “Nu-i nimic, vom vedea!” Iar
în a patra zi se întâmplã ceva despre care nu ºtiau decât Otilia ºi
bãtrânul. Dupã care faptã, nora avea surâsuri triumfãtoare, iar socrul
umblã vreme de o sãptãmânã încurcat ºi pocãit, ca un motan care
fãcuse cine ºtie ce poznã. Nu-i povesti nimic bãtrânei ºi-i tãinui
întâmplarea pânã ºi pãrintelui Irimie, la spovedanie, ascunzându-i de
asemenea ºi gândurile pãcãtoase ce-l nãpãdiserã cu acest prilej. 

Iatã cum s-au petrecut lucrurile. Îndatã dupã întâmplarea de
sãptãmâna trecutã, bãtrânul, sigur de cuminþenia desãvârºitã a
Otiliei, îi spuse muierii sale:

- N-o cruþa pe Otilia. Dã-i brânci  sã munceascã din greu. Dacã are
de lucru, atunci nu-i rãmâne timp sã umble halaripu, ca o iapã în
cãlduri. Cã n-are în cap decât ºezãtoarea ºi uliþa.

Cu acelaºi gând o puse în ziua aceea pe Otilia sã mãture aria, sã
rânduiascã în dosul casei o gramadã de lemne vechi, curãþã
împreunã cu ea ºura pentru pleavã. Chiar în fapt de searã, gândi sã
mute vânturãtoarea din magazie în ºurã ºi o chemã pe norã-sa:

- Otilia!
- Ce-i, tatã socrule? întrebã ea din ºura.
- Fã-te-ncoa’, sã mutãm vânturãtoarea.
Potrivindu-ºi nãframa ºi scuturând pleava care-i intrase dupã

gulerul bluzei, Otilia ieºi pe uºa ºurii ºi trecu pe portiþa ariei spre
magazie. Bãtrânul, îmbrãcat cu o scurtã vãtuitã de lucru ºi cu nãdragi
cârpiþi, ºontâcãia în faþa ei. Curtea era pustie. Amurgul purpuriu se
stingea dincolo de marginea satului, dangãtul de clopote vestea
vecernia. Un nouraº de culoarea zmeurei sta nemiºcat pe cerul
strãveziu, deasupra capului; dincolo de râu, ciorile se clãtinau pe
ramurile desfrunzite ale plopilor albicioºi, asemenea unor cârpe arse.
În liniºtea netulburatã a înserãrii, fiecare sunet era curat, sigur ºi
impunãtor. Un miros de bãlegar cald, ºi de fân plutea în aer, dinspre
þarcul vitelor. Gâfâind în opinteli, bãtrânul, împreunã cu Otilia, aduse
în ºurã vânturãtoarea de un roºu spãlãcit, o puse într-un colþ, împinse
cu grebla pleava risipitã în grãmadã si dãdu sã plece.

- Tatã-socrule! îl chemã Otilia, cu voce înceatã.
Bãtrânul fãcu un pas în dosul vânturãtoarei, fãrã sã bãnuiascã

nimic ºi întrebã:
- Da’ ce-i?
Cu bluza descheiatã ºi cu faþa întoarsã spre el, nora îºi punea în
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orânduialã pãrul la ceafã. O razã sângerie a apusului de soare,
strecuratã printr-o crãpãturã din peretele ºurii, tremura asupra ei.

- Aicea, tatã-socrule! Uite! Vino sã vezi! rosti ea, aplecându-se
într-o parte ºi privind hoþeºte peste umãrul socrului, la uºa larg
cãscatã.

Batrânul veni în dreptul sãu. Deodatã Otilia ridicã braþele ºi,
cuprinzând gâtul lui Ilarie, împreunându-ºi degetele, începu a se da
îndãrãt, trãgându-l dupã ea ºi ºoptind:

- Uite, aicea, tatã-socrule! Aicea, cã-i moale...
- Da’ ce-þi veni? o întrebã speriat bãtrânul.
Rotindu-ºi capul, încercã sã scape din strânsoarea braþelor nurorii

sale, dar Otilia îi tragea capul spre dânsa cu o putere crescândã,
suflându-i în barbã cu gura caldã, râzând ºi murmurând ceva în
ºoaptã.

- Lasã-mã, bestie! se smuci bãtrânul ºi simþi pântecele tare al
femeii.

Strângându-l în braþe, Otilia cãzu pe spate ºi-l rãsturnã peste ea.
- Satano, ai înnebunit? Lasã-mã!
- Nu vrei? întrebã Otilia, gâfâind, ºi, desfãcându-ºi bratele, îl

îmbrânci în piept. Nu vrei? Sau nu poþi? Atuncea sã nu mã mai
judeci... Aºa!

Sãrind în picioare, îºi potrivi grãbitã fusta, îºi scuturã pleava de pe
spate ºi-i strigã drept în faþã bãtrânului, zãpãcit cu totul:

- Atuncea, pentru ce m-ai bãtut deunãzi? Ce, îs o hoaºcã? Adica,
dumneata, când erai tânãr, parcã erai altfel? N-am bãrbat de un an!
Cu cine vrei sã simt ºi eu cã trãiesc? Cu dulãul? Sâc, ºontorogule!
Na, cotul!

Otilia fãcu un gest obscen ºi se îndreptã spre uºã, sãltând din
sprâncene. Ajunsã în prag, se mai cercetã cu luare-aminte, scuturã
pleava de pe bluzã ºi de pe naframã ºi spuse fãrã sã-l priveascã:

- Nu pot fãrã de asta... Am nevoie de bãrbat, iar de nu-þi place, mi-
oi gãsi eu altul ºi n-ai decât sã-þi þii gura!

Cu mers legãnat, ajunse la poarta ariei ºi dispãru, fãrã sã se uite
îndãrãt, iar bãtrânul, rãmas mai departe rezemat de peretele roºcat
al vânturãtorii, morfolind un pai între dinþi, cerceta ºura ºi vârfurile
încãlþãrilor ponosite, cu o privire uluitã ºi vinovata. “Te pomeneºti cã
are dreptate, zãluda! Poate c-ar fi trebuit sã intru în pãcat cu ea?!”,
gândi în acea clipã, buimac ºi nedumerit de cele întâmplate.
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DE LA POETICÃ LA ETICÃ: CLAIRE LEJEUNE

Nãscutã la 5 octombrie 1926, la Havré, în regiunea Hainaut, scriitoarea
belgianã Claire Lejeune va face primele clase la ºcoala catolicã din satul
natal, apoi va efectua doi ani de studii la Liceul Marguerite Bervoets din
Mons. Decesul prematur al mamei sale, din 1945, o sileºte pe tânãra
Claire Lejeune sã-ºi întrerupã studiile ºi sã se cãsãtoreascã cu un
profesor de englezã. O experienþã bulversantã din 1960, pe care autoarea
o va califica drept vecinã cu nebunia, îi va schimba profund modul de
gândire, începând, ca autodidactã, o strãlucitã carierã intelectualã, de
scriitor ºi filozof. Va înfiinþa în 1962, la Geneva, celebrele Cahiers
Internationaux de Symbolisme, iar în 1965, Réseaux, o publicaþie axatã
pe studii de filosofe moralã ºi politicã. 

Prima sa carte de poezie, La gangue et le feu (Bruuxelles, Phantomas,
1963), va fi urmatã de peste cinsprezece volume de poezii, eseuri, teatru,
personalitatea ei copleºitoare manifestându-se cu strãlucire în toate
domeniile. Volumele de poezie Le pourpre (1966), La geste (1968), Le
dernier testament (1969), Elle (1969), Mémoire de rien (1972) dovedesc
o deplinã maturitate poeticã.  Rigoarea matematicã a acestui lirism se
asociazã cu un ton orfic, cu misterele instaurate de elipsã, de o spunere
ce aspirã mereu spre strãlucirea rece, diamantinã, a aforismului. Poeta
renunþã adeseori la bogãþia metaforei pentru o economie maximã a
cuvântului, redus la esenþe. Într-un interviu acordat Rodicãi Lascu-Pop,
poeta belgianã recunoaºte fascinaþia exercitatã asupra gândirii sale de
Heraclit, filosoful grec la care poezia ºi geometria fãceau corp comun. De
la anticul patron al obscuritãþii împrumutã, se pare, acel cult al originilor
aurorale, al cuvântului înþeles ca instrument al revelaþiei, al aproximãrii
matematice ºi misterului.

Originalitatea gândirii ei se va regãsi ºi în eseuri precum L’Atelier
(1979), L’Issue (1980), L’Oeil et la lettre (1984), Court-Circuit (1986), Du
point de vue du tiers (1986), Age poétique, age politique (1987), Le livre
de la soeur (1992) ºi altele. Mai ales ultimul volum, Cartea surorii, este o
meditaþie asupra poeziei, a memoriei umane, a identitãþii sexelor, fiind
calificatã de Jacques De Decker drept un “tratat de înþelepciune
descãtuºatã”. Este o carte dedicatã Antigonei, femeii cãreia o civilizaþie
patriarhalã îi interzice accesul la cuvânt. Antigona este cea cãreia “i s-a
tãiat limba”, personajul mitic în care autoarea se regãseºte pe sine în
ipostaza dualã a identitãþii ºi alteritãþii. În opinia originalei eseiste, bãrbatul
ºi femeia au o memorie culturalã diferitã, situaþie ce decurge din statutul
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femeii de exclusã de la problemele Cetãþii. Limba femeii este, în viziunea
lui Claire Lejeune, cu totul deosebitã de cea a bãrbatului, ea pãstrând,
spre deosebire de acesta, memoria de a fi avut o mamã ºi de a fi fost o
mamã. În femeie sãlãºluieºte acest program diferit, al gestaþiei, al
morfogenezei, aºa cum “apa pãstreazã memoria focului, iar focul pe cea
a apei. Acolo unde se regãsesc, se naºte pãmântul ºi aerul. Acolo unde
se pierd, câºtigã moartea, Universul este memoria neantului”. Meditând
asupra malignitãþii istoriei, autoarea constatã cã “misoginia este mama
xenofobiei”, “ea este la originea rãului”, cã post-istoria nu poate începe cu
adevãrat decât prin “dezocultarea resortului Istoriei”. 

În concepþia poetei belgiene, limbajul deþine o extremã importanþã în
istoria întregii civilizaþii umane. Dinamismul ºi autogenerativitatea
limbajului provin din spaþiul imaginarului ºi nicidecum din “moºtenirea
conceptualã” pe care  ne-o inculcã ºcoala, obligându-ne “s-o asumãm ºi
s-o digerãm de la cea mai fragedã vârstã”. Imaginarul e facultatea
mentalã ce prezidã orice creaþie ºi stã la baza oricãrui proiect estetic, etic,
politic sau economic. Or, sistemul educativ actual îl reprimã ºi-l
culpabilizeazã. O educaþie responsabilã ar trebui, dimpotrivã, sã cultive
facultatea poeticã de a construi imagini dinamizante, imagini ce se încarcã
de sens. ªi aceasta întrucât scriitura poeticã are calitatea de “a se branºa
în acelaºi timp la spaþiul din lãuntru ºi la cel din afarã, la universul eului
propriu ºi al celuilalt”. Poezia are capacitatea magicã de a descoperi
corespondenþa dintre contrarii, de a genera imagini, metafore, aforisme ce
dau posibilitatea nu numai de a înþelege geneza ºi metamorfozele
gândirii, ci ºi de a o provoca sã acþioneze. Logica ce miºcã imaginaþia este
analogia, iar cultivarea ei face sã poatã fi surmontatã incompatibilitatea
istoricã dintre gândirea logicã ºi gândirea magicã. Poeta denunþã energic
“blestemul raþionalist” ce incrimineazã “demonul analogiei”, în care vede o
sursã inepuizabilã a facultãþii noastre creatoare. 

Chiar dacã am redat simplificator concepþia atât de bogatã în idei ºi
sugestii a poetei belgiene, e limpede cã poetica imaginatã de Claire
Lejeune presupune o depãºire a prejudecãþilor curente, cultivând în mod
constant o eticã. Poezia devine astfel o forþã ordonatoare ºi unificatoare,
atelierul de scriiturã fiind un spaþiu generos al reflecþiei, al libertãþii ºi
responsabilitãþii. Nu fãrã temei s-a afirmat cã poezia ei este una a
oximorei, iar poetica sa e una heracliteanã. Într-adevãr, întreaga poezie
pare sã ilustreze unul din fragmentele filosofului presocratic ce afirma cã
“armonia ascunsã e mai puternicã decât cea manifestã”. Sobrã ºi rafinatã,
lirica sa nu are nimic din verva ºi spectaculozitatea post-avangardismului,
cultivând cu precãdere o scriiturã asceticã, ce dã sentimentul unei lumi
dominate de taine, dar ºi de o tensiune ascunsã în însãºi inima cuvintelor.
Iar cuvintele par sã adãposteascã teribile forþe telurice, voci ce viseazã la
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starea de graþie, la o explozie eliberatoare: “se împliniserã deja / în acest
aer pe care-l respiri / voci care forþarã încãperea cuvintelor / voci ce ni se
aratã înainte / forând în noapte / mari luminoase trasee // fulgerul
mãrturiseºte adevãrata lor cale / voci de graþie / ºi de poveri eliberate / voci
ale unor oameni noi / harnicã sãmânþã infestând viitorul.” 

Poezia ei pare sã fie dominatã de un instinct al solidarizãrii cu universul
umil, depãºind logica judiciarã a egoismului. Lirismul ei îºi descoperã
adeseori o faþã nocturnã, sensibilitatea tinzând mereu sã îmbrãþiºeze poli
în aparenþã adverºi. Cu o energie romanticã, eul poetic se abandoneazã
tenebrelor (“adâncilor mele surori”), întemeind o dialecticã ce-ºi asumã
contrariile (întuneric-luminã, noapte-zi)  ºi afirmã magica unitate a
universului: “Mã rãzbun / soare / în sfârºit delirez / topitã / de toate privirile
lunii // m-abandonez tenebrelor / adâncile mele surori mã sfâºie / mã
elibereazã de tine / soare / fac noaptea sã danseze / sufletu-mi negru
strãluceºte pe fruntea fiecãrei stele / regatul meu îþi consteleazã exilul //
soare / rãsãritul înainteazã ºi m-aduce desculþã / albã din cap pânã-n
picioare sub fag / supusã primei tale raze”. 

Câteva motive contrastante sunt regãsibile în întreaga operã poeticã a
lui Claire Lejeune, definind o tensiune specificã acesteia, un dramatism
atent supravegheat. Motive precum apa ºi focul, lumina ºi tenebrele, ziua
ºi noaptea etc. structureazã o viziune ce surprinde ritmul miºcãrii
universale, cel ce uneºte contrariile într-un tot armonic, ce nu exclude
tragicul existenþial ºi nici conflictele lãuntrice. Ca ºi anticul Heraclit din
Efes, poeta belgianã privilegiazã o scriiturã elasticã, ce reþine multiplul ºi
opoziþiile, fluiditatea vieþii ca devenire. Poezia ei este una dominatã de
luciditate, chiar dacã în în textele sale teoretice elogiazã pascaliana
“raþiune a inimii”. Spirit echilibrat, în ciuda faptului cã este etichetatã drept
o “preoteasã consecventã a subversiunii”- cum o numeºte Jacques De
Decker, poeta îºi  traduce tensiunile interioare printr-o expresie
concentratã, plinã de rafinament, cu unele parcele de luminoasã
obcuritate, dar fãrã sã facã exces de încifrare. Latura intelectualistã a
scrisului e prezentã la aceastã poetã-filosof, dar notaþia senzorialului e
pregnantã, mãrturisind o rarã voluptate a contactului cu materia
primordialã, cu elementele exaltate de presocratici: “ochii mei / ca niºte
animale de apã sfârºite / pe plajele amiezii // i-am vãzut / dându-se peste
cap cãtre izvorul lacrimilor / i-am zãrit / coborând cãtre mirajele sufletului /
te duci acolo ca sã cauþi apa /ºi foc e ceea ce gãseºti”. Aceastã dialecticã
heracliteeanã coaguleazã adeseori în structuri aforistice, celebrând o
austerã sãrbãtoare a spiritului. Poeta deþine inefabila ºtiinþã de a
transforma dramele existenþei în opusul lor, în miracol 
ºi-n candidã uimire. 
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    EEEEmmmmaaaannnnuuuueeeellll     GGGGIIIIUUUURRRRGGGGIIIIUUUUMMMMAAAANNNN    

CULTURA TRACICÃ 
ºi semnificaþiile ei antropologice

Perioada care debuteaza cu al ºaptelea mileniu înainte de Christos
reprezinta pentru zona Peninsulei Balcanice un teritoriu de contact
propice instalãrii ºi sedentarizãrii primelor populaþii de agricultori ºi
crescãtori de animale care au dezvoltat în timp cele mai reprezentative
ºi interesante dovezi de civilizaþie materiale ale neoliticului european
tributare unei evoluþii culturale dinamice care reprezintã fundamentul
dezvoltãrii ulterioare în aceastã regiune a unei semnificative culturi ºi
civilizaþii materiale care ºi-a pus amprenta pe evoluþia spiritual culturalã a
antichitãþii greceºti ºi anume cultura ºi civilizaþia tracicã.

În mod sigur interesul pe care îl trezeºte astãzi istoria ºi civilizaþia
tracilor îºi are originea în rezultatele spectaculoase ale cercetãrilor
ºtiinþifice din acest domeniu în ultimele douã trei decenii deºi în aceastã
direcþie exista o tradiþie de investigare ºtiinþificã veche de mai mult de un
secol. (1) Aceastã tradiþie este ilustratã de numele unor savanºi de
renume din domeniile arheologiei, antropologiei culturale sau istoriei între
care remarcãm ºi numele unor cercetãtori români.(2) 

Subliniem faptul cã deºi baza documentarã a acestor cercetãri nu s-
a modificat în mod substanþial din perspectivã istoricã ºi lingvisticã, s-au
fãcut descoperiri extrem de semnificative în domeniul antropologiei
arheologice. Sãpãturile sistematice efectuate fie pentru obiective
imediate sau de perspectivã ale cercetãrii precum ºi descoperirile
întâmplãtore uneori spectaculoase au dus la acumularea unui numãr
important de artefacte ºi documente de culturã materialã care, pe lângã
valoarea lor intrinsecã de mãrturii de civilizaþie dau mãsura gradului de
evoluþie a culturii spirituale tracice. Aceste descoperiri de artefacte de
diverse tipuri ilustreazã în mod nemijlocit evoluþia culturalã a acestor
populaþii, aceastã evoluþie putând fi urmãritã din epoca bronzului pânã în
perioada târzie a antichitãþii când identitatea culturalã tracicã se dizolvã
în formarea unor noi sinteze.

Cel mai adesea mãrturiile de culturã aduse la luminã de antropologia
arheologicã sunt modeste la prima vedere în pofida semnificaþiei
ºtiinþifice ºi a perspectivelor interpretative pe care le pot deschide, ele nu
ajung decât arareori în atenþia marelui public mai ales în perioada actualã
când prioritãþile ºi grijile societãþii de consum sunt cu totul altele. Pe lângã
documentele arheologice obiºnuite civilizaþia de care ne ocupãm a lãsat
în urmã ºi piese sau monumente excepþionale care au modificat multe
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idei gata croite ºi locuri comune care pânã de curând dominau referitor
la acest subiect chiar ºi în rândul cercetãtorilor, reieºind cu claritate faptul
cã tracii au fost creatorii ºi purtãtorii unei civilizaþii înfloritoare care nu a
fost nici pe de parte o simplã imitaþie a antichitãþii clasice ºi care dacã
este atent cercetatã îºi evidenþieazã caracterul sãu profund original. 

Mai mult decât atât, cercetãri de ultimã orã scot în evidenþã nu numai
originalitatea culturii tracice ci ºi faptul cã multe din elementele ei au stat
la baza dezvoltãrii ºi a evoluþiei lumii greceºti (3) dupã cum demonstrazã
studiile recent publicate de Irina ºi Nicholas Florov asupra culturii traco-
frigiene (4). 

Acest demers de cercetare ºi rezultatele obþinute în decriptarea
zonelor obscure care planau asupra civilizaþiei tracilor se înscriu în
tradiþia de cercetare a vechilor popoare indo-europene, aºa zise barbare
ale Europei care a condus în trecutul mai mult sau mai puþin îndepãrtat
la cunoaºterea culturii celþilor precum ºi a celeia a sciþilor sau sarmaþilor.
În ultimele douã cazuri dorim sã evidenþiem rezultatele deosebite
obþinute de cercetãtorii ucrainieni ºi ruºi. 

Revenind la problematica abordatã aici, dorim sã clarificãm aici
problema extinderii spaþiale a culturii tracice. Etnonimul “traci” nu
desemneazã un popor în sensul pe care acest termen îl are astãzi. Acest
etnonim numeºte generic o numeroasã populaþie (5) stabilitã în zona
sud-est europeanã de la Nistru ºi Nipru  la Marea Adriaticã ºi pânã în
Asia Micã. În ceea ce priveºte populaþiile tracice din Asia Micã dorim sã
remarcãm în aceastã regiune pe binecunoscuþii frigieni care i-au inspirat
pe greci în elaborarea mitului lui Midas ºi de numele cãrora se leagã
binecunocuta “bonetã frigianã” purtatã ºi de aristocraþia geto-dacã în
spaþiul carpato danubian. Remarcãm cã acest obiect vestimentar a
cunoscut în antichiate o semnificativã arie de rãspândire în lumea tracicã
ºi nu numai. 

Se considerã cã centrul demografic al populaþiei tracice a fost situat
între lanþul carpatic ºi zona egeeanã. Toate perioadele de evoluþie
precum ºi comportamentul economic, cultural ºi politic al triburilor tracice
a fost influenþat de particularitãþile acestei regiuni. Fenomenele de
convergenþã pe plan cultural apar în materialele arheologice în perioada
de debut a epocii bronzului. Artefactele în cauzã provin din necropole sau
tumuli (6) unde obiectele ºi practicile constatate caracterizeazã modul de
viaþã ºi structurile sociale complexe ale populaþiilor autohtone. Pe
teritoriul locuit de triburile tracice nu au fost regãsite argumente de naturã
lingvisticã convingãtoare, care sã ateste existenþa alãturi de traci a altor
populaþii ceea ce permite a se presupune cã spaþiul locuit de triburile
tracice în sud-estul Europei ºi în Asia Micã s-a desfãºurat desãvârºit un
intens ºi  îndelungat proces de indo-europenizare (7), cees ce dovedeºte
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cã teritoriul Traciei aparþine unora dintre cele mai vechi zone culturale
indo-europene (8).Existã dovezi concludente privind schimbãri
semnificative în sistemul socio-politic ºi economic al lumii tracice la
jumãtatea celui de-al doilea mileniu i.e.n. epocã marcatã de debutul
restructurãrii sistemului habitaþional în întregul sud-estul european.
Apariþia centrelor de putere fortificate, concentrând viaþa economicã ºi
militarã ºi care permitea controlul teritorial al regiunilor contribuind la
stabilirea unor centre de influenþã ºi întãrirea rolului aristocraþiei militare.

În ceea ce priveºte formele de organizare la nivel social aceastã
perioadã este în opinia cercetãtorilor perioadelor sale de dezvoltare a
lumii tracice o formã de trecere cãtre primele structuri de organizare
statal teritoriale care va conduce la accentuarea ºi privilegierea activitãþii
militare dupã cum demonstrazã analiza artefactelor din aceastã
perioadã. În perioada de sfârºit al mileniului al doilea î.e.n. etnonimele
tracice ce sunt localizate atât în zona Asiei Mici cât ºi în Europa. În epoca
istoriei scrise lista acestor nume este completatã de cãtre istoricii ºi
scriitorii greci. În structura etnicã a tracilor geto dacii din aria carpato-
dunãreanã reprezintã o grupare distinctã de primã importanþã. (9). O altã
grupare tribalã tracicã importantã este cea a moesilor care ocupau
teritoriul dintre Dunãre ºi Munþii Hemus (10), cãrora  autorii greci le
confereau calitãþi militare ºi organizatorice ieºite din comun. Acest popor
tracic este cunoscut ºi de romani care îi considerau cei mai periculoºi
inamici în Tracia secolului I înainte de Christos. Între triburile tracice cel
mai puternic sub aspect militar ºi cel mai important din punct de vedere
politic era cel al odrisilor. Aceºtia îºi fondeazã un stat propriu în secolul V
înainte de Christos pe vâile râului Tonzos ºi Hebros pânã la Marea Egee
ºi litoralul Mãrii Negre. Alte grupãri tracice pe care dorim sã le menþionãm
sunt cele ale besilor ºi cele ale macedonienilor. Tracia anticã este
recunoscutã pentru dinamismul sãu cultural ºi istoric, teritoriul de
legãturã între Asia ºi Europa care reprezintã dupã cucerirea romanã un
spaþiu de primã importanþã pentru imperiu. Organizarea provinciilor
romane, modul de viaþã urban ºi relaþiile culturale ºi comerciale
privilegiate stabilite între arealele urbane ºi regiunile rurale învecinate
favorizeazã apariþia ºi perpetuarea în primele secole ale erei noastre a
unei perioade de prosperitate ºi stabilitate socialã ºi culturalã Imperiul
Roman fiind din aceastã perspectivã prima încercare de organizare a
unui spaþiu politico-economic omogen în zona eropeanã. În ceea ce
priveºte limba elita aristocraticã tracicã se pare cã nu resimþea
necesitatea organizatoricã ºi juridicã a unui sitem de scriere deoarece
propriul sistem de valori era transmis din generaþie în generaþie în cadrul
unei culturi de facturã negramaticalizatã tradiþia oralã fiind extrem de
conservatoare în special în rândul elitei conducãtoare a societãþii.
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Subliniem faptul cã astãzi,cercetãtorii au reuºit sã descifreze câteva zeci
de cuvinte pe lângã antroponimele, toponimele ºi hidronimele tracice
cunoscute. În acest timp inscripþiile nedescifrate atribuite unor regi traci
ºi gravate cu caractere greceºi pe obiecte de lux, monumente sau
elemente de ceramicã rãmân un mister.

Limba tracilor este una dintre limbile indo-europene antice care a
subzistat o perioadã de timp îndelungatã structura ei fiind tributarã
sistemului ideologic ºi de valori  tripartit (11) specific societãþilor de tip
indo-european, între cuvintele a cãror semnificaþie a fost descifratã
remarcându-se titluri ºi atribute ale aristocraþiei militare precum ºi termeni
legaþi de organizarea elitei religioase a societãþii. În ceea ce o priveºte pe
acesta din urmã, graþie consemnãrilor epigrafice ale autorilor greci s-a
reuºit reconstituirea unor forme specifice a vieþii religioase în societatea
tracicã unde existau caste sacerdotale având valori ºi cutume ascetice
apropiate de cele ale ordinelor monahale medievale (12). Aceste caste
sacerdotale erau comunitãþi iniþiatice masculine închise formate din
aristocraþi, iniþiaþi în misterele orfice. În ornamentele ceramicii greceºti
regãsim diverse reprezentãri care vin în sprijinul celor de mai sus
reprezentând nobili traci (13) iniþiaþi participând la celebrarea misterelor
orfice sau în care zeul însuºi având ca ºi atribut lira pare a oficia o
secvenþã dintr-un ritual al unui cult solar. (14) Remarcãm cã între
personajele din “lumea barbarã” reprezentate pe aceste piese de
ceramicã tracii sunt o categorie aparte prin specificul vestimentaþiei
purtate. Cultul orfic de origine tracicã era rãspândit nu numai la traci ºi în
lumea greacã ci fusese adoptat ºi de alte populaþii vecine. 

În ceea ce priveºte alte categorii de activitãþi din care s-au pãstrat
termeni lingvistici ne referim la activitãþile militare, la tezaure ºi la
denumirea unor aºezãri. În ultimii ani au fost descoperite tezaure tracice
semnificative atât prin prisma cantitãþii de metal preþios care denotã
importanþa de care se bucura în aceastã culturã prelucrarea artisticã a
metalelor cât ºi prin calitatea extraordinarã a execuþiei tehnice de care s-
au bucurat aceste artefacte ºi nu în ultimul rând prin semnificaþiile lor
culturale care constituie o sursã de indicaþii valoroasã pentru
antropologia culturalã. În lumea tracicã abundenþa acestor bogãþii
atestatã ºi scriptic de sursele antice avea pe lângã rolul de simbol al
puterii ºi bogãþiei ºi funcþia de monedã de schimb.

În cultura tracicã arta a deþinut o importantã funcþie culticã. Existau
meºteºuguri ºi tehnici foarte avansate pentru epoca la care ne referim în
ceea ce priveºte prelucarea metalelor. Sunt de notorietate podoabele
utilizate în aceastã culturã (cercei, brãþãri, aplice vestimentare, fibule,
diademe), accesoriile legate de acþiunile rãzboinice foarte bine prelucrate
ºi regãsite în numãr important. Acestea constau în principal  din cãºti ºi
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elemente de armurã , arme, aplice ºi decoraþiuni destinate
harnaºamentului cailor ºi carelor de luptã. Deasemenea regãsim mãºti
funerare, sceptre ºi amulete. Pe lângã prelucarea metalelor multe alte
artefacte au la bazã arta prelucrãrii ºi decorãrii ceramicii arse cum sunt
amforele, diferite tipuri de vase – unele cu un presupus caracter cultic ºi
amuletele. În perioada de început a culturii tracice, reprezentãrile de
facturã geometricã pe lângã semnificaþia lor culturalã (15) permit redarea
ºi punerea în valoare a unor simboluri cu semnificaþie obscurã. Pe
teritoriul Traciei ornamentica geometricã cu funcþie ritualã apare într-o
perioadã timpurie în sudul Dunãrii, în timp ce în zonele carpatice din nord
acestea sunt atestate la jumãtatea mileniului al doilea înainte de
Christos. Acest procedeu era utilizat pentru aplicarea ornamentelor, care
figurau pe artefactele tracice atât în perioada veche a acestei culturi cât
ºi mai târziu, odatã cu dezvoltarea ºi diversificarea meºteºugurilor care
au stat la baza creaþiei de artã tracicã. Aceastã perioadã corespunde din
punct de vedere istoric cu apariþia ºi consolidarea centrelor de putere
prestatalã în aria locuitã de triburile tracice. În aceastã epocã sunt datate
ºi primele decoraþiuni geometrice de facturã zoomorfã cu o largã
rãspândire care cuprindea aria sud-est europeanã, zona Caucazului ºi
Asia Micã. 

Prin prisma contactelor culturale schimbãrile din perioada de mijloc a
primului mileniu înainte de Christos au condus la intensificarea legãturilor
politice ºi militare între suveranii traci ºi lumea sciticã. Un rol deosebit în
acest context l-au jucat relaþiile de schimb cu oraºele stat ºi porturile
greceºti. 

În ceea ce priveºte construcþiile ºi edificiile, pe care le-am putea numi
“arhitectonice”, acestea sunt în primul rând o refectare a unei viziuni
asupra lumii ºi a unei concepþii religioase a post existenþei. Tumulii
funerari erau destinaþi în acestã ordine de idei înmormântãrii elitei
aristocratice având în interior un spaþiu ritual special amenajat în acest
scop. Din punct de vedere constructiv, tumulii funerari au aspectul
exterior al unor movile de pãmânt care acoperã una sau mai multe
camere mortuare formate din blocuri masive de piatrã ºi grinzi. În
interiorul acestor camere, în funcþie de rangul ocupat de defunct se aflau
diverse obiecte cu funcþie magico religioasã precum ºi bunurile necesare
post existenþei. În unele cazuri alãturi de defunct erau îngropate alte fiinþe
umane sau animale (16). 

O altã modalitate de înhumare a elitei aristocratice o reprezentau
mormintele sãpate în versanþii stâncoºi din unele regiuni montane sub
forma unor camere mortuare. Din perspectivã numericã însã, cele mai
rãspândite edificii tracice sunt tumulii. În întreaga arie tracicã au fost
descoperite peste 15. 000 de asemenea construcþii. Acestea nu pot fi
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totuºi înscrise sub o simplã titulaturã de necropole deoarece aºa cum
arãtam în cele de mai sus, tumulii adãposteau pe lângã defunct
nenumãrate alte obiecte. Un exemplu în acest sens sunt tumulii de mari
dimensiuni ridicaþi de tracii odrisi în zona oraºului antic Seuthopolis iar un
alt exemplu este unul dintre tumulii aparþinând culturii frigiene din Asia
Micã, descoperit de cercetãtori ºi atribuit într-o primã fazã legendarului
rege frigian Midas (17), apoi dupã cercetãri mai amãnunþite unui
antecesor al acestuia. 

Un alt tip de construcþii tributare culturii de care ne ocupãm sunt
sanctuarele cu funcþie ritualicã, legatã de cultul solar, ceea ce rezultã din
structura ºi orientarea acestora. Între aceste construcþii religioase le
remarcãm pe cele scoase la ivealã recent la Stara Planina ºi Sredna
Gora, pe teritoriul Bulgariei ºi care pe lângã funcþiile lor legate de cultul
solar par a fi fost construite în raportare cu un model arhetipal celest.(18)
În privinþa panteonului religios tracic s-au pãstrat termeni având
semnificaþia de epitete ale divinitãþilor dar o reprezentare a vieþii
religioase exclusiv pe baza acestor termeni nu poate fi operatã. Scrierile
antice greceºti ºi unele texte romane aduc în acest sens un indispensabil
spor de cunoaºtere dar aici trebuie avut în vedere cã sursele epigrafice
în cauzã au fost scrise prin prisma modului în care un strãin având un alt
tip de raþionalitate religioasã percepe o religie care nu îi este proprie. O
altã sursã de informaþie asupra religiei ºi divinitãþilor tracice este
reprezentatã de monumentele arheologice de care ne-am ocupat în cele
de mai sus ºi de artefactele care pot deschide valoroase perspective
interpretative. 

În panteonul de divinitãþi tracice un loc aparte este ocupat de zeul
geto-dacilor, Zalmoxis asupra cãruia cele mai cuprinzãtoare relatãri le
datorãm lui Herodot, care imortalizeazã practicile de cult destul de stranii
în contextul cultural al epocii legate de credinþa în imortalitate asupra
cãreia nu dorim însã sã insistãm aici. Mai târziu, opera lui Strabon îl
descrie pe Zalmoxis ca preot ºi sfãtuitor al unui rege geto-dac care
ulterior a fost divinizat. (19) În general se considerã cã este dificil de
documentat arheologic cultul acestui zeu deºi unele monumente pot fi
puse în legãturã cu el, aici încadrându-se sanctuarele circulare de lângã
Grãdiºtea

Muncelului. Unii cercetãtori considerã cã vulturul, ca simbol divin
celest, (20) ar fi un atribut al lui Zamolxis. Pentru mitologia tracicã este
semnificativã ºi o altã informaþie pe care o gãsim la Herodot, care susþine
cã principalii zei ai tracilor ar fi Dionysos, Artemis ºi o divinitate a
rãzboiului, în timp ce aristocraþia consacra un cult special lui Hermes,
considerat divinitate tutelarã. Exegeþii operei lui Herodot afirmã cã el
menþioneazã cãteva divinitãþi importante, evidenþiind atributele ºi funcþiile
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lor într-un demers de a simplifica ºi de a explica pe înþelesul grecilor
esenþa religiei tracilor aºa cum era ea perceputã în acel moment de
autor. În ceea ce ne priveºte, considerãm necesar sã ne oprim asupra
cultului zeului Hermes. Acesta se raporteazã dupã cum spune autorul
antic numai la membrii aristocraþiei gentilice, a cãpeteniilor tracice ºi
dupã unii cercetãtori acest cult ar trebui pus în legãturã cu credinþele
tracice în eroizare, care au un caracter exclusivist ºi sunt rãspândite în
rândul aristocraþiei militare tracice. 

S-ar putea stabili o legãturã între divinitatea dinasticã ºi Hermes
asociatã cu o mentalitate elitarã aristocraticã. 

Pentru caracterizarea principiului feminin în mitologia ºi religia tracilor,
autorii antici o amintesc pe zeiþa Artemis  a cãrei cult a fost preluat ºi de
greci la care ea era celebratã ca zeiþã a vânãtorii ºi stãpânã a naturii.
Artemis este o divinitate lunarã care provine dupã toate probabilitãþile
dintr-un arhaic fond cultural-religios anterior indo-europenizãrii zonei
balcanice, alãturi de alte divinitãþi feminine care îºi au originea în cultura
vechii Europe de la sfãrºitul neoliticului. Între aceste divinitãþi este
necesar a fi menþionatã ºi Bendis, divinitate tracicã a fertilitãþii cu funcþii
complexe al cãrei cult a fost preluat ºi celebrat ºi la Atena de cãtre greci.
Cultul ei era rãspândit în special în sudul Traciei ºi Frigia, unde se bucura
de o atenþie deosebitã judecând dupã concentrarea reliefurilor votive ºi
dupã unele reliefuri rupestre dedicate ei în special. Atributele zeiþei
Bendis, pe lângã funcþia de protectoare a fertilitãþii, par a fi în legãturã cu
un cult chtonian al morþilor ºi cu credinþa în postexistenþã. Aceastã
divinitate apare în câteva reliefuri funerera îmbrãcatã în haine tracice.

În mitologiile popoarelor indo-europene din care fac parte ºi tracii a
doua funcþie a triadei imperatores-bellatores-laboratores, evidenþiatã de
Georges Dumezil corespunde unei divinitãþi a rãzboiului. Faptul cã
aceasta a existat ºi la traci nu are nevoie de demonstraþie datã fiind
structura ºi caracterul acestei societãþi în care rãzboiul juca un rol foarte
important. Deºi în scrierile antice acest zeu este numit Ares e foarte
probabil ca el sã fi fost denumit altfel de cãtre traci, aceastã divinitate
cunoscând ºi exprimãri specifice locale. Un exemplu de divinitate tracicã
localã a rãzboiului este Pleistoros, cãreia i se aduceau sacrificii umane.
O astfel de divinitate rãzboinicã a existat ºi la geto-daci cãpãtând în
ultimele douã secole înainte de cucerirea romanã o poziþie importantã în
panteonul local. Pe lângã mãrturiile lui Vergiliu ºi Ovidiu este
semnificativã relatarea lui Iordanes, care consemna cã acest zeu
rãzboinic era înduplecat de geþi printr-un cult sãlbatic, victimele sale fiind
prizonieri. 

Mitologia greacã îl considerã pe Dionysos un zeu al tracilor. El era un
zeu al vegetaþiei ºi al fertilitãþii ºi era vãzut ca fiind însoþit de un cortegiu
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de menade ºi satiri, care-l celebrau printr-un cult orgiastic. Funcþiile
acestui zeu trebuie sã fi fost destul de extinse dupã pãrerea mitologilor,
ele ajungând din sferele chtoniene pânã în regiunile celeste, caracterul
divinitãþii având ºi un aspect solar. În zona balcanicã au existat dupã
mãrturiile antice oracole ale lui Dionysos. În mitologia tracilor un loc
foarte important este ocupat de Orfeu, care a fost preluat ºi de cultura
greacã. Sunt cunoscute în acest fel foarte multe date din care este
compusã biografia sa miticã, date care de multe ori vin într-o oarecare
mãsurã în contradicþie unele cu altele. Toate sursele antice sunt însã de
acord în atribuirea Traciei ca patrie a acestei divinitãþi. Cântãreþ ºi patron
al muzicii el este alãturat altor divinitãþi secundare de origine tracicã,
legate de arta muzicii. Acesta pentru traci trebuie sã fi jucat un rol
semnificativ în multe din domeniile vieþii ºi în special în sfera religioasã.
Faþã de alte personaje mitologice a tracilor acest zeu reprezintã un
subiect cu un conþinut vast, dificil de abordat datoritã complexitãþii cultului
care îi era atribuit ºi a faptului cã el era considerat  patronul doctrinei
mistico-religioase orfice, care s-a dezvoltat ºi s-a extins în lumea anticã
a grecilor ºi a avut multe similitudini cu doctrina pitagoreicã. Orfismul este
puternic marcat de reprezentãri escatologice, de cultul lui Dionysos ºi de
misterele legate de acesta. 

O altã divinitate de origine tracicã care se bucura de o deosebitã
veneraþie în cultura greacã este zeul Apollo, pus în legãturã cu tradiþiile
despre hiperboreeni. În zona culturalã tracicã par sã fi existat mai multe
divinitãþi cu specific local, care pot fi identificate cu acest zeu. Mitologia îi
aminteºte pe Apollo ºi Artemis ca fiind fraþi ei având unele funcþii
complementare. Tradiþia delficã pomeneºte ca loc de reºedinþã a lui
Apollo fabuloasa þarã a hiperboreenilor, veneraþi din timpuri strãveci ºi
unde, dupã Pindar nici o corabie ºi nici un drumeþ nu poate ajunge. Se
considera cã acolo trãia un popor sfânt care nu cunoºtea nici bolile, nici
bãtrâneþea, nici grijile ºi nici rãzboaiele, în acest þinut fabulos vieþuind
doar aleºii lui Apollo. Apollo este un zeu al luminii, un zeu solar dar dupã
unii cercetãtori ºi cu atribute legate de cultul vegetaþiei, aflându-se în
legãturã astfel ºi cu pãmântul. Apollo, conform unor cercetãtori ai
mitologiei tracice este identificat sau apare sub chipul “cavalerului trac”.
Vorbind depre “cavalerul trac” avem în vedere o divinitate care se
contureazã în mai multe straturi istorice ºi a cãrei evoluþie poate fi
urmãritã în timp, pânã departe în epoca romanã. Existã o semnificativã
legãturã între “cavalerul trac” ºi ideea de eroizare, cel mort fiind identificat
cu divinitatea ºi reprezentat adeseori sub chipul ei. Reprezentãri ale
cavalerului trac regãsim într-un interval larg de timp în picturile murale din
mormintele princiare sau pe diverse artefacte. 

În coloniile greceºti de pe þãrmul Mãrii Negre, unde elementul cultural
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tracic avea o influenþã considerabilã se cunosc reprezentãri plastice ale
cavalerului trac datând pânã în perioada elenisticã. Imaginea acestui
personaj mitologic se regãseºte pe multe reliefuri votive ºi funerare. 

Un alt tip de reprezentare mitologicã pentru lumea tracicã sunt
cavalerii danubieni. Aceste reprezentãri apar cel mai frecvent în aria
locuitã de populaþiile tracice din zona inferioarã a Dunãrii, atât pe stele de
piatrã cât ºi pe plãcuþe metalice gravate. Alãturi de aceste reprezentãri
apar un numãr semnificativ de simboluri ºi rareori inscripþii a cãror
semnificaþie nu a fost decât în micã mãsurã lãmuritã. Provinciile romane
constituite în Tracia ºi în nordul Dunãrii în perioada de început al erei
noastre oferã un tablou variat de tradiþii ºi culte religioase, multe din
acestea de origine tracicã alãturi de care apar ºi elemente mitologic-
religioase aduse de soldaþii romani din zonele lor de origine. Apariþia
creºtinismului a cãror purtãtori au fost cuceritorii romani nu au eliminat
complet vechile tradiþii religioase ale lumii tracice suprapunându-se
printr-un îndelungat ºi complex proces de aculturaþie peste acestea.
Pânã în zilele noastre în multe foste locuri de cult tracice sunt veneraþi
sfinþi creºtini a cãror atribute se suprapun uneori cu cele ale vechilor
zeitãþi. În acest sens dorim sã remarcãm legãtura de tradiþie ce se poate
face în structura creºtinismului popular între “cavalerul trac” ºi Sfântul
Gheorghe. 

În încheiere dorim sã subliniem faptul cã instaurarea cu succes al
creºtinismului în zona locuitã de poparele tracice a fost posibilã
mulþumitã existenþei unor structuri de religiozitate compatibile cu
creºtinismul a vechiului fond de religiozitate trac. 

Note:
1. Primii cercetãtori care s-au ocupat de acestã problematicã sunt

Jacob Grimm, Paul de Lagarde, August Finck, Wilhelm Thomasek,
Gustav Meyer, P. Kreshmer, Hermann Hirt ;

2. Ne referim în mod special la Vasile Pârvan ºi Constantin
Daicoviciu ; 

3. În multe privinþe cercetãrile recente dovedesc cã civilizaþia greacã
a avut într-o mãsurã mult mai mare decât s-a crezut un substrat legat de
cultura tracicã;

4. Aceste aspecte sunt evidenþiate în studiul lui Irina ºi Nicholas
Florov ”The 3000 Year Old Hat”, Vancouver, 2001 

5. Tumulii sunt construcþii funerare specifice popoarelor indo-
europene, destinate membrilor aristocraþiei militare  conducãtoare. Un alt
termen utilizat pentru tumul este acela de “kurgan” utilizat adesea în
sintagma de culturã a kurganelor;
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6. Proces îndelungat de pãtrundere dinspre rãsãrit spre Europa a
unor populaþii rãzboinice, având un sistem social patriliniar ºi o structurã
religioasã specificã, diferite de cea a populaþiilor din sud-estul european
de la sfârþitul neoliticului ;  

7. Conform lui M. Gimbutas procesul de indo-europenizare a sud-
estului european se periodizeazã în trei valori importante începând cu
mileniul IV î.e.n ;  

8. Geto-dacii reprezintã o ramurã distinctã a populaþiilor tracice; 
9. Numele purtat în antichitate de Munþii Balcani;
10. În panteonul religios al popoarelor indo-europene funcþioneazã un

model tripartite corespunzãtor funcþiilor suveranitãþii, de apãrare ºi
fertilitãþii care conform lui G. Dumezil se regãseºte ºi în structura socialã
a acestor popoare ;

11. S-ar putea stabili o relaþie de cauzalitate între facilitatea
încreºtinãrii zonei carpato-dunãrene ºi similaritãþile dintre creºtinism ºi
formele anterioare de religiozitate din aceastã regiune ;

12. Aceste semnificative mãrturii despre religiozitatea lumii tracice
sunt datorate artei figurative greceºti ºi reprezentãrilor executate pe
elemente de ceramicã ;

13. Cultul solar ocupa un rol de primã importanþã în religiozitatea
popoarelor indo-europene, mãrturii în acest sens fiind numeroasele
simboluri solare regãsite în artefactele acestor culturi, un numãr
semnificativ de astfel de simboluri solare provenind din lumea tracicã ;   

14. Motivele de facturã geometricã regãsite la popoarele din vechime
au fost puse de cercetãtori în legãturã cu gradul desedentarizare a
acestora ;

15. Studii recente au dovedit existenþa regelui frigian Midas ca
personaj istoric real. El este cunoscut din mitul lui Midas aparþinând
mitologiei greceºti ;

16. În tumulii funerari, alãturi de defunct erau înmormântate
persoanele apropiate probabil soþii ºi servitori, precum ºi caii ;

17. Mitul lui Midas imortaklizeazã bogãþia fabuloasã a acestui rege
frigian despre care se credea cã transformã în aur tot ce atinge ;

18. În vechime era larg rãspândit obiceiul construirii cetãþilor ºi
construcþiilor religioase în raportare cu morfologia astronomicã a cerului ;

19. Întâlnim o controversã legatã de existenþa lui Zalmoxis ca
divinitate abstractã sau ca personaj istoric divinizat ulterior;

20. Existã ºi o altã teorie în privinþa originii vulturului ca reprezentare
simbolicã atribuitã culturii hittite.
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MERIDIANE LIRICE:

POEÞI DIN LAOS

DÃ-MI SPADA STRÃBUNILOR 

Niti SAINIASENG
Trezeºte-te mamã!
Ridicã-te ºi ascultã: cântã cocoºii!
Priveºte: soarele se-nalþã pe cer!
Ridicã-te ºi vorbeºte fiului tãu,
Cãci mâine
El va fi un erou.

Mamã pregãteºte-i merindea
Pe mai multe zile în ºir
Dã-i spada strãbunilor
Gata mereu de fapte de ispravã,
Sã loveascã precum fulgerul!
Pentru dreptate,
Dar ºi pentru fericirea ta, mamã. 
Cãci urmaºul lui Sinsai
Va porni mâine la drum.
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TU
Dauvieng BUNNABKHO

Tu pãmânt natal
Atât de cald ºi de plin de viaþã!
Tu, cu crabii ºi peºtii
ªi cu tot ceea ce ne hrãneºte.
Tu, câmpurile ºi orezul,
Meandrele râurilor.
Tu, locurile pe unde trec
Mereu pe deasupra mulþimilor.
Tu, frumoasele locuinþe
Mari ºi confortabile.
Tu, luntrile ºi vapoarele
Ce se-ndreaptã spre port.
Tu, cântecele melodioase
Neliniºtea clopotelor,
Tu, aceastã luminã
Spre care tânjeºte fiinþa mea ...
Când tu suferi,
Când eºti tristã,
Când haita de demoni
Te sfâºie ºi te chinuie,
Sufletul meu e îndurerat.
Nu te voi pãrãsi niciodatã
În clipe de deznãdejde
Fie cã munþii închid drumurile
Fie cã oceanele
Vin sã te reacopere,
Nu te voi pãrãsi niciodatã
ªi voi spune fãrã teamã:
Eu sunt laoþian!

MIREASMA ARBORELUI TIAMPA

P. PKHUANGSSABA

Nimic pe lume, absolut nimic
Nu se comparã cu mireasma unui Tiampa,
Cu acest parfum ce umple
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ªi cerul ºi pãmântul
Fãrã a dispãrea vreodatã,
Fãrã a se atenua vreodatã.
Întinde-te, O parfum dulce!
Umple toate cotloanele
Laosului nostru!
Hei, laoþieni!
Tiampa e în floare,
Mireasma lui e nepieritoare
Mai încântãtoare,
Mai seducãtoare
Decât oricare alte miresme,
Pe care le respiri, ce se gãsesc în paradis!
Chiar de-ai strãbate mãrile
Sau limitele universului,
Ar fi imposibil sã uiþi de Tiampa,
Efluviu al patriei.
Când plec în depãrtãri,
Florile tale, Tiampa,
Sunt cauza nostalgiei mele
Dupã ele tânjeºte inima mea,
Pãrând atinsã de boalã
Dar îþi respir parfumul
ªi iatã-mã vindecat.
Aº vrea ca toatã viaþa mea
Sã se umple cu acea mireasmã,
Aº vrea sã-mi petrec zilele
La umbra arborilor Tiampa în floare.

În româneºte de 
Dan BRUDAªCU
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Societatea noastrã, prin
specialiºtii pe care îi are
poate realiza o mare
varietate de maºini-unelte ca:
- maºini de rectificat
- maºini de alezat
- maºini de gãurit în

coordonate
- maºini de frezat
- maºini de honuit
- maºini de turnat sub

presiune
- maºini de prelucrat prin

electro-eroziune
- maºini ºi agregate la temã
- centre de prelucrare
- strunguri automate ºi 

cu comandã numericã

S.C. HIDROMAR S.R.L.
este o societate cu 
capital integral românesc.

Colaborãm cu parteneri
din Germania, Franþa,
Italia, Ungaria, Elveþia,
precum ºi cu cele mai
importante societãþi
comerciale româneºti din
domeniul construcþiei de
maºini-unelte

Str. Fabricii de Chibrituri 9A
400254 Cluj-Napoca
Tel: 0040-264-436690
Fax: 0040-264-455504
E-mail: hidromar@xnet.ro
Web: www.hidromar.ro
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pppprrrroooodddduuuucccceeee::::

- suporturi alveolare pentru ouã
- hârtie igienicã din maculaturã: semifabricat ºi produs
finit
- hârtie tissue din celulozã purã pentru: hârtie igienicã,
ºerveþele, batiste, prosoape
- confecþii din hârtie tissue gama PUFINA: hârtie igienicã,
prosoape de bucãtãrie, ºerveþele.

Pentru informaþii vã rugãm sã ne contactaþi 
la sediul societãþii -

Petreºti. str. 1 Mai nr. 1, jud. Alba
Tel: 0258-743624; 743535

Fax: 0258-743625
E-mail: elena_silas@peharttec.ro
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