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LA CEAS ANIVERSAR

BIJUTERIA COROANEI
Apãsãtor sentimentul cã faci parte dintr-o familie de mare tradiþie
pe care trebuie sã þi-o asumi, sã o gestionezi cu mare grijã ºi, câteodatã,
sã încerci sã mai scrii câte un rând în necuprinsa existenþã. Nu poþi
vorbi sau scrie despre Liceul Unirea fãrã sã conºtientizezi cã te referi
la o Elitã ºi faptul cã vorbesc din interiorul „Cetãþii” îmi dã dreptul la
puþinã lipsã de modestie ºi mã scuteºte de argumentãri inutile.

Aºadar mã voi referi strict la menirea subînþeleasã a oricãrei
entitãþi, aceea de „a lãsa urme înainte”. Evident cã dincolo de merituoºii
sãi profesori sau absolvenþi remarcabili, din configuraþia spiritului unirist
(a cãrui existenþã nu mai este pusã sub semnul îndoielii de multã vreme)
nu poate lipsi cea care l-a însoþit aproape continuu timp de un secol:
Revista Noastrã
„Revista
Noastrã”.

Au fost momente în istoria Liceului Unirea când Revista Noastrã
a fost singura care a þinut standardele culturale la nivelul tradiþiei cãci,
atât de adânci au fost rãdãcinile, încât nu au putut fi doborâte niciodatã.

Dacã Liceul Unirea este domeniul regal al spiritualitãþii vrâncene,
atunci Revista Noastrã este „BIJUTERIA COROANEI” !

La mulþi ani!!

prof. Cornel Noanã,
directorul Colegiului Naþional “Unirea” - Focºani
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„Revista noastrã” 1912-2012
„Eu socot cã ºcoala nu trebuie sã aibã un caracter absolut dogmatic. Liceul
trebuie sã dea elementele unei culturi generale ºi sã ajute toate predispoziþiile bune în
dezvoltarea lor. Nu cred cã o ºcoalã îþi înþelege bine menirea ei când se închide în
cercul unui rigid program oficial […] ªcoala trebuie sã puie normã ºi disciplinã în
învãþãmânt, dar dacã ele ar fi atât de rigide, încât ar împiedica un singur talent sã se
iveascã ar ºtirbi din menirea ei.”
profesor Constantin Calmuschi
Publicaþii ºcolãreºti în „Revista Noastrã”, nr. 12-14, mai 1913

Apãrutã din iniþiativa profesorului Dimitrie Papadopol la 15 noiembrie
1912, „Revista noastrã”, publicaþie a elevilor ºi profesorilor din Focºani,
cunoaºte trei etape: prima de la 1912 la 1914, a doua, sub conducerea
profesorului Petrache Dima, din 1972 pânã în 1990, ºi a treia din 1990 ºi
pânã în prezent, sub conducerea profesorilor: Toader Aioanei, Janet Daniela
Popoiu , Maria Zgãbârdici, Marilena Oprea , Pompilia Bãrbosu , Elena
Soare, Mircea Dinutz, Gheorghe Zaharia, Romulus Buzãþelu , Daniela
Plãiaºu .
De la început revista a conþinut atât articole ale elevilor cât ºi ale
profesorilor, a evidenþiat diverse preocupãri pentru diverse discipline sau
activitãþi de creaþie, civice, general culturale etc., a avut intenþia, ca orice revistã
ºcolarã, sã descopere ºi sã promoveze noi talente.
Seria întâi a gãzduit materiale care azi au o netãgãduitã valoare istoricã,
mãrturii ale participanþilor la rãzboiul de independenþã de la 1877, articole
despre situaþia românilor din afara graniþelor, semnale despre cele mai
importante evenimente internaþionale, naþionale ºi locale, proiecte ale liceului,
printre care cãlãtoria în Italia care devine temã ºi sursã de inspiraþie pentru o
serie de articole de literaturã, istorie, arhitecturã etc. În cea mai bunã ordine a
unui portofoliu didactic din anii noºtri. Articolele care au în centru problemele
românilor din afara graniþelor vibreazã de iubire de neam.
De asemenea, iese în evidenþã personalitatea extraordinarã a
profesorului Papadopol care este ºi preºedintele societãþii literare a elevilor
ºi este responsabil cu biblioteca liceului pe care o reorganizeazã ºi al cãrei
numãr de volume este dublat sub conducerea lui fie din fondurile revistei fie
din donaþii personale.
Articolul profesorului T. Iordãnescu, dar ºi cel ale unor elevi din ciclul
superior (Constantin Th. Filipescu, A. G. Dobreanu) ce apar în numãrul urmãtor,
la moartea lui Caragiale, dovedesc o foarte precisã judecatã a valorii eterne a
operei geniului teatrului românesc. Astãzi foarte puþini ar putea fi atât de siguri
asupra dãinuirii în veac a operei vreunui contemporan ºi asupra locului ei în
galeria de valori ale neamului.
Trimiterea unei delegaþii de elevi cu o coroanã la ceremonia de
înmormântare a lui Caragiale, lucru pe care îl mai fac doar câteva alte licee
din þarã, vorbeºte de nivelul de implicare a liceului în evenimentele de interes
naþional, oriunde ar fi avut acestea loc.
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La 17 decembrie 1912 se stinge din viaþã Spiru Haret, omul cãruia
România îi datoreazã cel mai mare, sistematic ºi eficient efort de dotare ºi
organizare a învãþãmântului modern. Articolul profesorului C. Leonescu,
intitulat „Un erou al neamului” este atât de vibrant patriotic ºi încrezãtor în
viitorul românilor încât astãzi ar putea fi studiat ca exemplu al unei stãri sufleteºti
ºi morale pe care secolul 21 românesc a uitat-o.
Multe lucruri ar trebui studiate în aceastã primã serie a revistei ºi pentru
a vedea istoria mentalitãþii asupra învãþãmântului, asupra implicãrii prin ºcoalã
a elevilor în viaþa comunitãþii (a se vedea articolele despre teatrul donat de
maiorul Gheorghe Pastia focºãnenilor, despre punerea caselor sale la
dispoziþia comunitãþii de cãtre acelaºi pentru organizarea de seri culturale,
despre felul cum revista rãsplãteºte pe cei mai muncitori copii cu achitarea
integral sau parþial a costului excursiei în Italia) pentru a vedea cum ne raportãm
la oamenii de prim rang în Vrancea de acum o sutã de ani ºi la faptele lor.
Seria a doua apare în plin regim comunist, la iniþiativa profesorului
Petrache Dima care, în ianuarie 1972, reface tradiþia „Revistei noastre”, mai
întâi aducând în prim-plan importanþa primei serii a revistei, mai ales scoþând
în evidenþã cel mai strãlucit nume de creator literar pe care ea l-a publicat ca
tânãrã speranþã, e vorba de Victor Ion Popa, cãruia îi republicã douã poezii,
Sonet ºi Clepsidra. Printr-o coincidenþã, împlinindu-se 120 de ani de la naºterea
lui Caragiale, numãrul întâi ca ºi numãrul întâi al primei serii este legat de
aceastã strãlucitã personalitate a scrisului românesc.
Deja, studiind aceastã a doua serie, se pot vedea liniile rubricilor, ale
preocupãrilor ce nu vor schimbate pânã azi: debutul unor talente poetice,
eseistice, epice, teatrale sau jurnalistice, colaborarea atât a elevilor cât ºi a
profesorilor, articolele despre evenimente interne ale liceului, dar ºi de interes
naþional, descoperirea foºtilor elevi ai liceului ajunºi personalitãþi marcante ca
Anghel Saligny, Alfonso Oscar Saligny,Virgil Huzum, Anton Holban, Ion Larian
Postolache, Ion Diaconu, Simion Mehedinþi ºi publicarea de articole ºi sau
materiale din ºi despre viaþa ºi opera acestora. De asemenea nu lipsesc articole
din ºtiinþele exacte.

Profesori ºi elevi ai Liceului Unirea - 1912
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Din al treilea numãr începe sã aparã ideea dedicãrii unui numãr întreg
unei personalitãþi, zeci de numere ale revistei conþinând articole despre viaþa
ºi opera celor mai importanþi autori din programa ºcolarã ºi celor mai strãlucite
nume ale reprezentanþilor culturii vrâncene. Publicarea de articole ale
personalitãþilor precum I.M. Raºcu, ªerban Cioculescu, profesori pentru o
scurtã perioadã la liceul „Unirea”, este o altã dominantã a revistei, profesorul
Dima fiind un neobosit cercetãtor al trecutului Vrancei ºi-al acestui aºezãmânt
cultural nu numai educaþional.
Domeniul în care seria a doua exceleazã este colaborarea cu
personalitãþi de primã mãrime ale vieþii culturale româneºti ale vremii, profesorul
Petrache Dima organizând încã din 1974 întâlniri literare la care vin scriitori,
critici literari, personalitãþi ale învãþãmântului universitar românesc ale
momentului, figuri proeminente în cultura naþionalã (Constantin Ciopraga, Al.
Piru, Cezar Apreotesei, Gheorghe Platon, Iorgu Iordan, Romulus Vulpescu,
Cella Delavrancea, Alexandru Rosetti etc.), poeþi ºi publiciºti vrânceni (Dumitru
Pricop, Virgil Panait, Florin Muscalu), prilej cu care se citesc comunicãri, se
dezbat (atât cât permit vremurile, destul de închistate), teme de interes cultural.
Cu valoare de document rãmân interviurile luate în special de Petrache
Dima (cele cu academicienii Al. Rosetti ºi Iorgu Iordan, cu marele scriitor D.R.
Popescu sau cu singurul cosmonaut român, Dumitru Prunariu fiind deosebit
de interesante).
O adevãratã zestre de documente foto, facsimile, texte originale existã
de asemenea în aceastã serie.
Revista are anvergurã din ce în ce mai mare (în 1979 obþine primul
premiu la un concurs naþional, urmat de multe altele), prin ea prestigiul liceului
rãmâne destul de mare chiar dacã, dupã trecerea la profil industrial, nu mai
are decât extrem de puþini elevi care sã publice efectiv la revistã sau care sã
ajute în vreun fel la corectarea, redactarea ei, profesorul Dima fãcând aproape
singur imensa muncã de corectare, de corespondenþã etc.
Seria a treia apare începând din 1990 ºi pânã astãzi, sub îndrumarea
unui numãr destul de mare de profesori, existând ºi numere coordonate de
doi, trei sau chiar mai mulþi profesori, astfel încât distribuþia pe ani a celor care
ºi-au luat sarcina de a conduce revista este: Toader Aioanei (1990-1997,
2006), Janet Daniela Popoiu (1998, 2001-2002), Maria Zgãbârdici ,
Marilena Oprea, Pompilia Bãrbosu ºi Elena Soare (2001-2002), Mircea
Dinutz (1997, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006), Gheorghe Zaharia (2004,
2007), Romulus Buzãþelu (2005-2012) ºi Daniela Plãiaºu (1998, 20082012).
Seria a treia e, asemãnãtor vremurilor, diversã ca stil, schimbãrile de
format fiind destul de frecvente, modalitãþile de tratare graficã sunt ºi ele diferite,
ca ºi tematica, tipurile de articole. Personalitãþile îndrumãtorilor ºi ale elevilor
creeazã alte ºi alte dominante stilistice ºi de preocupãri de la literaturã japonezã
pânã la cea latinã ºi de la informaticã la teoria culorilor.
Ceea ce este sigur e cã elevii sunt mult mai prezenþi în revistã decât în
seria a doua, iar, cu timpul, performanþa lor e din ce în ce mai deosebitã (a se
vedea numai medaliile ºi premiile obþinute de olimpicii internaþionali Tudor Leu,
Adrian Iuga, Virgil Petrea, Ioana Alexandru) carierele absolvenþilor CNU, studiile
în strãinãtate, gradele universitare dobândite mai ales în marile facultãþi ale
lumii, toate acestea transpar în publicaþia noastrã.
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Revista însãºi primeºte foarte multe premii, în toatã seria trei aproape
neexistând concurs la care sã se prezinte fãrã a lua marele premiu sau premiul
întâi.
Din anul 2009 fiecare numãr are o parte tematicã; la prima secþiune,
Eseu, materialele trimise trebuie sã aibã un concept unitar, ales în aºa fel
încât sã permitã abordãri din unghiurile ºi disciplinele cele mai diverse,
conceptele de fereastrã, stil, echilibru ºi timp, oferind în ultimele cinci numere
ºansa ca articole din fizicã, psihologie, istorie, literaturã comparatã, moralã,
filozofie, arte plastice, religie sã prezinte spectaculoase abordãri.
De asemenea articolele despre reuºitele Colegiului Naþional „Unirea”,
despre proiecte didactice de anvergurã, despre tradiþii ºi pagini de istorie ale
Colegiului au locul lor, considerabil, în noul format.
Grafica e mult îmbunãtãþitã, graþie unor talente plastice, printre care
extraordinar este portofoliul pe care de cinci ani ni-l oferã Irina Chiriþã,
absolventã CNU.
Ultimii ani au adus ºi un fenomen deosebit: elevi debutaþi în „Revista
noastrã” au fost invitaþi sã publice ºi alte reviste cu rãspândire naþionalã, de
data aceasta (Ioana Alexandru, Cristian Vechiu, Oana Bogzaru, Beatrice
Alexandrescu).
Fãrã sã ne stãpânim un fior de mândrie ne întrebãm câte din multele
reviste care la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX se intitulau
„Revista noastrã” pomenite, alãturi de publicaþia noastrã, în Dicþionarul
general al literaturii
literaturii, mai sunt în fiinþã azi sau au palmaresul ei?
La o sutã de ani de la prima apariþie, cea mai celebrã publicaþie ºcolarã
din Vrancea ºi una din cele mai longevive din þarã continuã sã aparã, sã se
înnoiascã, sã lupte pentru afirmarea unor valori ale neamului românesc, în
ciuda greutãþilor. Ea e un magnet pentru elevi, absolvenþi ºi profesori. În lungile
discuþii despre articole, în zilele de corecturã ce par cã nu se mai terminã, în
momentele de revelaþie când se nasc ideile inspirate, în festivitãþile de premiere
ºi în faþa articolelor, materialelor filmate care vorbesc de succesele uniriºtilor
scriitori, revista clãdeºte o comunitate de suflet.
Antologia de faþã e menitã sã aducã un omagiu tuturor celor care ºi-au
dedicat timpul ºi efortul pentru un proiect bazat în mare parte pe voluntariat,
un proiect ce pentru mulþi rãmâne în zona lucrurilor minore, dar care, zicem
noi, devine notabil prin miile de pagini scrise, prin longevitate, prin ecou, prin
faptul cã menþine preocuparea pentru istoria Colegiului „Unirea”, pentru
civilizaþie, culturã, educaþie ºi nu în ultimul rând prin valoarea intrinsecã a
articolelor.
Demersul nostru de a aduna cele mai notabile contribuþii de la 1912
pânã astãzi nu þinteºte sã se erijeze nici într-o stabilire clarã a unei ierarhii a
valorii articolelor, nici în realizarea unui produs de istorie literarã, e numai o
pioasã ºi modestã încercare de a prinde câteva din cele mai importante
momente ºi contribuþii din istoria unui liceu surprinse în publicaþia acestuia.
Existând deja un material pe suport electronic în care, prin strãdania domnului
profesor Romulus Buzãþelu ºi cu sprijinul profesorilor din catedra de informaticã,
sunt strânse toate numerele din aceastã revistã centenarã, antologia Revista
Revistei noastre e menitã, de asemenea, sã invite la parcurgerea întregului
material multimedia.

prof. Daniela Plãiaºu
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Coperta Revistei Noastre, seria I, nr
nr.. 2 din 1 decembrie 1912
în care a debutat V
.I. Popa sub pseudonimul G. A. Hamza
V.I.
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„Revista noastrã”
în conºtiinþa timpului
Capitol din lucrarea de doctorat „Istoricul presei ºcolare” - prof. Tudor Opriº

ÎNCEPUTURILE
Orãºel ambiþios, cu un vestit liceu, Liceul „Unirea”, numit aºa în cinstea
evenimentului istoric la care a participat intens. Focºani a fost poate cel mai
activ centru cultural ºcolar din sudul Moldovei , aducând alãturi de Iaºi cea mai
substanþialã contribuþie a Moldovei la dezvoltarea presei ºcolare, înainte de
primul rãzboi mondial.
La sfârºitul veacului trecut, mai precis in 1898, prof. C. Moisil, acelaºi
care va fi peste ani animatorul miºcãrii tulcene în calitate de director al primului
liceu dobrogean, a dat impulsul iniþial unei excelente societãþi de lecturã a cãrei
activitate s-a desfãºurat cu o exemplarã regularitate aproape patru decenii.
Societatea va fi cunoscutã ºi apreciatã în toatã þara, pentru activitatea
sa obºteascã, ce antrena întregul oraº pentru remarcabilele sale „buletine” ca
ºi pentru revista sa care, cu toatã viaþa ei destul de scurtã (1912-1915), poate
fi consideratã cea mai bunã revistã ºcolarã moldoveneascã dinaintea primului
rãzboi mondial.
La capãtul celui de-al doilea an de activitate (1900), ea tipãreºte
„Buletinul societãþii elevilor „din cursul superior al Liceului „Unirea” din Focºani,
cuprinzând principalele lucrãri ale elevilor efectuate în cursul anului ºcolar 18991900 sub conducerea d-lui Constantin I. Lupu, profesor de limba ºi literatura
românã”. În întrecere cu elevii ºi profesorii, animaþi de colegul lor Hristea N.
Þapu, scot în septembrie 1900 Revista Liceului „Unirea” din Focºani. În cele
trei numere lunare (septembrie-noiembrie 1900) câte au apãrut, au fost inserate
ºi câteva lucrãri ale elevilor. Gestul pare semnificativ pentru atmosfera de
colaborare ce a domnit în aceastã ºcoalã între profesori ºi elevi (întâlnitã uneori
ºi în Ardeal ºi Þara Româneascã), chiar dacã acest gen de relaþii scriitoriceºti
nu pot imprima un caracter ºcolar publicaþiilor respective.
Dupã 14 ani de la înfiinþarea societãþii literare a elevilor, ia naºtere revista
acesteia, intitulatã simplu „Revista noastrã”.
Prima serie (15.XI.1912 – 15.XI.1913) de 21 de numere apare sub
conducerea profesorului Dimitrie Papadopol, purtând pe copertã de la nr. 2 un
motiv popular caracteristic. Începând de la 15 noiembrie 1913, prin plecarea la
Bucureºti a prof. Papadopol, revista va fi condusã de prof. dr. C. Chifu care îi
va pãstra în linii mari rubricaþia, schimbându-i doar coperta. Seria a doua se va
încheia cu nr. 11 din 15 mai 1914. Dupã un an de întrerupere, revista va fi
reluatã de prof. V.V. Haneº, care îi va schimba numele în Propãºirea – publicaþie
bilunarã a Societãþii elevilor Liceului „Unirea” din Focºani. Între 5 noiembrie
1915 ºi 1 mai 1916, apar 12 numere sub noul titlu.
Cea mai interesantã ºi valoroasã serie a revistei, atât sub raportul
orientãrii redacþionale cât ºi a colaboratorilor o reprezintã prima serie. Într-un
cuvânt introductiv, prof. D. Papadopol traseazã programul revistei, care îmbinã
aspiraþiile liceenilor focºãneni de a avea o revistã a lor, cu politica haretianã de
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pregãtire a spiritelor în vederea unirii, prin înmãnuncherea tuturor forþelor
scriitoriceºti adolescente din întreaga þarã: „Revista aceasta rãspunde unei
vechi dorinþe a ºcolãrimei oraºului nostru… Am nãdejdea cã în acest popor de
câteva mii de suflete sunt energii nebãnuite, care gãsind prilejul de a da dovada
puterii lor, vor putea produce lucruri de valoare care sã rãmânã ca pildã celor
ce urmeazã. Dorinþa mea este de a putea strânge în jurul acestor coloane
inimile ºi mintea ºcolãrimii româneºti, a le da imbold la lucru, si a-i deprinde sã
îºi îmbogãþeascã sufletul, în orele libere, cu producþii de un ordin mai înalt
decât meschinele petreceri de toate zilele”.
Revista îºi meritã bunele aprecieri inserate în presa timpului din douã
puncte de vedere. Întâi prin conþinutul ei foarte variat ºi bine echilibrat care
cuprinde: cronici ale societãþii, recenzii, versuri, studii, reportaje (impresii de
cãlãtorie), pagini ºtiinþifice (mai rare, deoarece revista era organul unei societãþi
literare), cronici politice, comemorarea unor personalitãþi de seamã ale literaturii
româneºti (ex. Nr. 2/1 XII 1912 este consacrat exclusiv lui I. L. Caragiale, cu
prilejul morþii sale), sau prezentarea unor strãini de seamã care au iubit România
(ex. Angelo de Gubernatis), schiþe, articole de muzicologie, teatru ºi umor,
adeseori de bunã calitate. În al doilea rând, succesul revistei a fost asigurat de
calitatea colaboratorilor atât localnici cât ºi din þarã, invitaþi sã scrie în paginile
revistei care la acea orã reprezenta singura revistã ºcolarã de notorietate din
Moldova. Printre cei mai asidui colaboratori locali menþionãm pe Paul G.
Rarincescu, C. Th. Filipescu, A. Dumbravã, Horaþiu Cardaº, Al. Gorgos, Mircea
Sãrãþeanu, Armand Constantinescu, G. Alexan, Dumitru Pãlãnceanu – cel
mai activ ºi mai valoros poet al liceului stins prea curând într-un tragic accident. Din cei de mai sus, se vor afirma ca intelectuali cu preocupãri publiciste
prof. P. Rarincescu, Emilian Constantinescu ºi Armand Constantinescu.
Printre elevii colaboratori „externi”, menþionãm pe ieºeanul Vespasian
Pella, neamþul Aurel V. Popovici, ploieºteanul M. Arifeanu, gãlãþeanul C. Bulescu,
bucureºteanul Aurel Velculescu etc., unii dintre ei personalitãþi bine cunoscute
între cele douã rãzboaie.
Am putea adãuga, pentru ineditul descoperirii noastre, pe Ion
Iancovescu, elev in clasa a V-a R (realã) a Liceului „Unirea”, unul ºi acelaºi cu
apreciatul actor Iancovescu, al cãrui nume n-a atras atenþia din cauza unei
mãrunte erori tipografice (e scris I. Ianconescu în loc de Iancovescu). El e
autorul unei excelente schiþe carageliene „Madmoazel” de la Mizil, care trãdeazã
realele aptitudini dramatice ale viitorului actor (nr. 12 din 1 V 1913, p. 111).
Însã cea mai de preþ colaborare la aceastã primã serie a revistei
focºãnene este aceea a lui Victor Ion Popa, elev în clasa a VII-a realã a Liceului
internat din Iaºi, a cãrui prezenþã la „Revista noastrã” a fost semnalatã ºi
comunicatã de prof. Petrache Dima. Contrar viitoarei sale evoluþii scriitoriceºti,
V. I. Popa debuteazã cu versuri ºi cu o prozã labruyérianã „Duºmanul meu”
(Portret). Iniþial i se publicã sub preudonumul Gheorghe A. Hamza poezia
„Liniºte” (nr. 2 din 1. XII 1912). Micul success îl determinã sã-ºi trimitã
urmãtoarele creaþii sub nume propriu. El va fi un consecvent colaborator al
revistei între ianuarie 1913 ºi iunie 1913 când, în afarã de proza amintitã, mai
publicã câteva poezii: Apus (nr. 3 – 4 din 15 dec. – 1 ian. 1913, p. 36 – 37),
Românul nu piere (nr. 9 din 15 III 1915, p. 144), În Bosfor – sonnet (nr. 10 – 11
din 1 apr. – 18 apr. 1913, p. 168), Pastel (nr. 12 din 1 mai 1913, p. 204) ºi Sonet
(nr. 13, 14, 15 din mai – iunie 1913, p. 233). Evoluþia spectaculoasã a lui V. I.
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Popa este un caz tipic de ce înseamnã pentru un poet adolescent emulaþia
literarã, contactul cu o revistã, creºterea rãspunderii faþã de cititori ºi a
respectului faþã de critic.
Unica colaborare „didacticã” este a prof. C. Calmuschi, animatorul
societãþii literare ºcolare gãlãþene care scrie un interesant articol despre
„Publicaþiile ºcolãreºti” (nr. 13-15, mai 1913), semnificativ ca document pentru
modul puþin încurajator cum erau privite în acea vreme revistele scrise de
elevi.
Cea de a doua serie condusã de dr. C Chifu se strãduieºte sã menþinã
în linii largi profilul celei dintâi. Pãstreazã chiar ºi o parte din vechii colaboratori
locali (P. Rarincescu, Gh. Alexan Deymuncel, Horaþiu Cardaº, Armand ºi E.
Constantinescu – care începe sã se afirme ca un foarte bun critic) ºi externi
(Vespasian Pella, M. Arifeanu) la care se adaugã noi condeie: Demostene ºi
Ion Rãdulescu, N. Manolescu (poet modernist) – focºãneni, precum ºi ieºeanul
N. Zaharia, bârlãdeanul G. Vlãdescu, botoºãneanul Al. Leontescu ºi alþii. Se
pãstreazã nivelul bun atins de vechea serie, însã revista nu mai lanseazã nici
un nume de rezonanþã în literatura noastrã.
Profesorul V.V. Haneº imprimã seriei a III-a a revistei, într-o perioadã
de explozie a sentimentului patriotic ºi de intensã participare a publicaþiilor
ºcolare la idealurile epocii, o cuminte atitudine didacticã, aducând-o pe fãgaºul
unor preocupãri strict literare: studii despre poezia lui M. Eminescu, O. Carp ºi
Gh. Pãlãnceanu, Impresii din Veneþia (N. Manolescu), reportaje ca „Bucureºtiul
secolului XIX”, versuri oneste aparþinând oneºtilor N. Manolescu, Gh.
Pãtrãºcanu, Em. Teodorescu, studii ºi proze semnate de Gh. Nechita, G. G.
Tomescu ºi Constantin Miciora – viitor avocat, singurul afirmat publicistic din
perioada de mai sus.

PERIOADA INTERBELICÃ

Nici n-au apucat bine sã se stingã ecourile primului rãzboi mondial ºi
Liceul „Unirea” ºi-a reluat cu forþe proaspete activitatea literarã întreruptã de
goana mobilizãrii generale. Un tânãr profesor bãlan, cu aer ascetic si sever,
înveºmântat monahal în negru, strãlucit absolvent al liceului internat ºi al
universitãþii ieºene, savant la catedrã, poet în timpul liber, soseºte la Focºani
pus pe fapte mari. Remarcabila lui culturã dublatã de o rãbdare de fier ºi minuþie
de bijutier, dorinþa tinereascã de a scoate din inerþie un orãºel închis în
propria-i istorie ºi poezie patriarhalã îl vor ajuta sã infuzeze nu numai liceului,
dar ºi întregului Focºani, o uluitoare efervescenþã intelectualã.
Din clipa numirii sale ca profesor de românã, el preia ºi reorganizeazã
Societatea de Lecturã înfiinþatã in 1898 de C. Moisil, Bogdan Duicã, St. Graur,
C. Giurescu, C. Petrovici ºi C. I. Lupu ºi menitã sã popularizeze „cunoºtinþele
de literaturã românã ºi generalã”. Marea realizare a lui I. M. Raºcu rãmâne
însã întocmirea Anuarului Literaturii Literare „Gr. Alexandrescu” a elevilor de
curs superior din Liceului „Unirea” Focºani, care va apãrea consecutiv în trei
ani ºcolari: 1919/20, 1920/21, 1921/22, într-un tiraj de 500 de exemplare.
Ideea editãrii de anuare ale societãþilor de lecturã nu era nouã. La
sfârºitul secolului trecut, au apãrut câteva, atât dincolo cât ºi dincoace de
Carpaþi. Meritul lui I. M. Raºcu este cã realizeazã un anuar perfect, un adevãrat
„model” al genului, în care ºi-a zidit pentru posteritate atât personalitatea lui ca
profesor cât ºi întregul suflet al oraºului din acele timpuri. Formula de redactare
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este ineditã, permiþând exprimarea întregii complexitãþi a activitãþii si sublinierea
rolului de amator cultural al acestui organism ºcolar. Într-adevãr, datoritã
„Anuarului” focºãnean, aveam cea mai strãlucitã probã a ceea ce însemna in
perioada interbelicã, o societate literarã ºi o publicaþie ºcolarã pentru un târg
pândit de inerþie: nervul motor, focarul care polarizeazã toate energiile creatoare.
Dealtminteri, Raºcu, în „Introducerea” la anuarul din 1919/20, considera astfel
de publicaþii superioare revistelor ºcolare pe care le-ar putea înlocui cu succes,
dacã vor depãºi anumite limite: „O astfel de lucrare nu trebuie sã fie numai o
expunere rigidã a activitãþii unei societãþi... Pe lângã darea de seamã, am da
loc larg temelor ºcolãreºti selecþionate, am publica planuri de dizertaþii dezvoltate
in ºedinþele societãþii, articole de îndrumare de-ale profesorilor... ºi anuarul...
s-ar prezenta un bogat repertoriu de cunoºtinþe, îndrumãri, note, pãreri, planuri
ºi compoziþii.”
Programul ambiþios al anuarului a fost nu numai realizat, dar ºi depãºit.
În linii mari, cele trei anuare editate cuprindeau urmãtoarele compartimente:
situaþia generalã a societãþii (statute, regulamente), biblioteca, ºedinþele
societãþii, membrii societãþii, lucrãrile societãþii, activitãþi speciale (concursuri,
excursii, manifestãri publice), bilanþ. Totul (pânã ºi ultimul bãnuþ din veniturile ºi
cheltuielile societãþii) este consemnat cu o exactitate, precizie si probitate care
conferã anuarului valoarea obiectivã de document.
Fãrã îndoialã, ca formã de bazã a societãþii rãmâne ºedinþa unde sunt
prezentate dizertaþii, comunicãri, recenzii, dãri de seamã cuvântãri ocazionale
ºi unde elevii ilustreazã temele prin recitãri. „Dizertaþiile, scrie I. M. Raºcu în
anuarul 1920/21, sunt menite sã aducã în discuþii chestiuni literare ºi sã
analizeze însuºirile unei opere sau, cu prilejul comemorãrilor, sã evoce amintirea
unor mari personalitãþi ºi sã consemneze evenimente literare. N-am vrut sã
neglijez câtuºi de puþin actualitatea” adaugã I. M. Raºcu.
În ºedinþele societãþii vor fi prezenþi scriitori care fac faima judeþului:
poetul Dãscãlescu, D. Zamfirescu ºi I. Ciocîrlan.
Nu este neglijatã nici ideea modernã interdisciplinalitãþii, a stabilirii unor
conexiuni mai largi ale literaturii române cu literatura europeanã, ale limbii clasice
ºi moderne. De pildã, Al. Halunga va susþine dizertaþia „Folosul limbilor ºi
literaturilor strãine”, iar numeroasele dizertaþii, comunicãri, recenzii, recitãri
închinate unor scriitori francezi ºi dirijate cu competenþã de I. M. Raºcu
pregãtesc încã din 1920, când programa analiticã se oprise la St. O. Iosif ºi
Em. Gîrleanu, opinie publicã pentru înþelegerea poeziei moderne, mai ales
simbolistã.
Societatea nu-ºi circumscrie cu egoism activitatea în perimetrul liceului.
Ea antreneazã întregul tineret ºcolar al oraºului, invitând sã colaboreze la lucrãri
ºi la anuar condeie talentate de la liceul de fete ºi ºcoala profesionalã, unde
profeseazã distinsul om de culturã Mariana Rarincescu, cea mai apropiatã
colaboratoare a lui I. M. Raºcu, ºi de la ºcoala normalã, al cãrui director Silviu
Mãndãchescu sprijinã entuziast acþiunea.
Concursurile se bucurã de o largã audienþã. În 1920, de pildã, teza lui
este: „Prin ce se conduce lumea mai mult: prin idei sau prin forþã”, probabil
ecou al abia stinsului mãcel universal, iar câºtigãtorii: Al. Halunga, M. Mazilu,
ªt. Brãileanu ºi Ion Fãcãoaru, care reuºesc sã demonstreze în chipul cel mai
convingãtor ºi literar victoria ideii asupra forþei, prin crearea unor organisme
internaþionale de conciliere (interesantã intuire a viitoarei „Ligi a naþiunilor”). Nu
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mai puþin interesante sunt excursiile organizate de societate care împletesc
armonic funcþiunile turistice cu cele educative, anticipând într-un anumit fel
turismul literar practicat azi pe scarã largã. În cei trei ani ai existenþei sale,
anuarul descoperã ºi lanseazã trei nume de valoare ale literaturii noastre: poeþii
Mihail Steriade ºi Virgil Huzum ºi folcloristul Ion Diaconu.
Mihail Steriade, în anul 1920, recitã cu remarcabil talent poezii din
Macedonski ºi La Fontaine, iar în 1921 susþine dizertaþia „Influenþa poeziei
vechi asupra lui Mihai Eminescu”, care i se publicã în anuar alãturi de recenziile
volumului „ Povestirile lui Spulber” de Al. Lascarov–Moldoveanu ºi ale cãrþilor
de versuri „Albastru” ºi „Balade” de George Tutoveanu, unde dã dovadã de
fineþe analiticã. Se consemneazã, de asemenea, analizele fãcute poeziilor „Olaf”
de D. Anghel ºi „Les Elfes” de L. de Lisle ca ºi lecturile expresive din Henri
Bataille. Emulaþia societãþii s-a resimþit din plin asupra destinului sãu
scriitoricesc. Nici nu împlinise bine 20 de ani ºi palmaresul sãu poetic se
îmbogãþise cu douã volume: „Pajiºtile sufletului” (1923) ºi „Vremelnicii” (1924).
Pe Virgil Huzum, una din cele mai interesante figuri ale literaturii interbelice, I.
M. Raºcu îl debuteazã în anuar cu trei poezii, semn al preþuirii ºi încrederii pe
care i le acordã severul sãu magistru: „Pe drumul de munte”, „Cãsuþa de þarã”
ºi „ Prohod”.
Foarte activ a fost ºi I. Diaconu, azi unul din cei mai de seamã folcloriºti,
care debuteazã în clasa a VI-a cu dizertaþia „Heliade Rãdulescu, îndrumãtor
pe tãrâmul filologic, literar ºi politic”. Mai apoi i se publicã compoziþia „Câteva
idei sociale , literare ºi lingvistice ale lui Russo, în comparaþie cu aceleaºi idei
ale lui Negruzzi ºi Kogãlniceanu”, urmatã de dizertaþia „Cum zugrãveºte
Caragiale, în comediile sale, unele aspecte ale societãþii române contemporane”
ºi comunicãrile: „Sufletul latin ºi literatura românã” dupã Ovid Desusianu ºi
„Bucolicele” lui Virgil.
Primind ordin de transfer, I. M. Raºcu îºi încheie activitatea de cronicar
cu sentimentul datoriei împlinite. Dãduse istoriei publicaþiilor ºcolare cel mai
valoros anuar ºcolar, care nu substituie ºi anuleazã frumoasa tradiþie a „Revistei
noastre”, ci dimpotrivã o continuã ºi o desãvârºeºte pe un alt plan, contingent.
Din nefericire, dupã plecarea lui I. M. Raºcu ºi pânã la cel de al doilea
rãzboi mondial, nimeni nu se va mai încumeta sã-i preia iniþiativa, care cerea
nu numai talent ºi competenþã, dar ºi o voinþã ºi o perseverenþã exemplarã.
Dealtminteri, iniþiativa lui Raºcu rodise cultural în Focºani. Foºtii sãi elevi
dinamizeazã viaþa spiritualã a oraºului Unirii. Apar, dupã 1930, o serie de
organisme ºi publicaþii literare care polarizeazã tineretul: „Cãminul”, „Revista
13” pe care o scoteau Al. Cãlinescu ºi Pavel Nedelcu ºi unde colabora ºi Virgil
Huzum, ºi atunci când într-un orãºel existã mãcar 2-3 publicaþii, se observã o
stagnare a revistelor ºcolare, elevii talentaþi fiind atraºi de coloanele revistelor
locale. Aºa se întâmplã la Bârlad, Alexandria, Braºov, pânã la un punct ºi la
Iaºi, unde „tradiþiile” presei „mari” scad entuziasmul pentru redactarea
modestelor reviste ºcolare.
Ele au continuat totuºi sã aparã la Focºani ca iniþiative particulare,
ºapirografiate sau dictalografiate, pãstrate fiind doar în amintirea sau în scrinul
redactorilor lor. Scriitorul Ion Larian Postolache, fost elev al ºcolii, relateazã
într-un interviu acordat „Revistei noastre” (anul II, nr. 7-8-9/ 1973, p. 130) despre
una din revistele editate la liceu între cele douã rãzboaie: „În anul 1930-1931,
un grup de colegi a înjghebat o redacþie ºi a fãcut sã aparã o revistã „Clasa a
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III-a A”, continuatã în anul urmãtor cu „Clasa a IV-a A”. Îndrumãtorul acestei
reviste dactilografiate, cu tiraj de 5 exemplare, era dirigintele clasei, prof. N. Al.
Rãdulescu, devenit profesor universitar de geografie si decanul facultãþii de la
Craiova. Aici am debutat cu epigrame ºi cu poezia „În Infern”, pe care am
recitit-o anul trecut, la unul din foºtii redactori. „Vã imaginaþi ce ruºine mi-a fost.
ªi ce mândru am fost când dirigintele a citit-o în faþa clasei”.

DEBUTUL SERIEI A II-A
Anii 1966 ºi 1967 au marcat o cotiturã în sectorul publicisticii ºcolare.
Se remarcã un indescriptibil entuziasm în ºcoli care se va concretiza prin
apariþia într-un timp record a unui mare numãr de reviste tipãrite ºi ºapirografiate
în toate colþurile þãrii. Era o reluare creatoare, pe un plan superior, a frumoaselor
tradiþii ale ºcolii româneºti. Reatribuirea vechilor nume liceelor de tradiþie,
sãrbãtorirea ºcolilor care au lãsat o urmã în istoria culturii româneºti cu prilejul
centenarului sau bicentenarului lor, organizarea muzeelor ºcolare ºi înzestrarea
lor cu valoroase piese de arhiva, reînfiinþarea societãþilor culturale ale elevilor,
reluarea întocmirii ºi editãrii de anuare ºi monografii ºcolare si a tradiþiei
concursurilor „Tinerimii Române” sub formã de „olimpiade” ºi mai apoi de
concursuri cultural-artistice, incluse in calendarul de activitãþi al ministerului
educaþiei au dat o nouã dimensiune educaþiei tinerei generaþii.
În 1972, anul de vîrf al presei ºcolare româneºti, se semnaleazã circa
800 de titluri de reviste tipãrite ºi ºapirografiate ºi peste 1000, dactilografiate ºi
manuscrise. Dintre acestea, circa 40 continuã tradiþia vechilor reviste, pãstrîndule uneori titlul ºi chiar coperta. Cele mai multe însã sunt organe de presã ale
noilor licee înfiinþate in toate colþurile þãrii ca ºi ale sutelor de ºcoli generale
apãrute în cele mai ascunse cãtune. Aproximativ 50-60 din revistele editate de
noile ºcoli ambiþioneazã sã-ºi creeze o tradiþie ºi se înscriu printre titlurile
mentionabile.
Care ar putea fi criteriile dupã care putem judeca ºi ierarhiza valoric o
revistã ºcolarã, fixîndu-i locul meritat în istoria presei româneºti? Analiza
comparatã a sutelor de titluri care ne-au trecut prin mînã ne-a oferit cîteva
criterii obiective:
- continuitate în apariþie;
- individualizare graficã (copertã expresivã, format, rubricaþie, ilustraþie, stil
tehnoredacþional dupã care poate fi uºor identificatã ºi cu care revista a intrat
în memoria cititorilor din toatã þara);
- personalitatea ºi valoarea conþinutului (varietatea sumarului, rubrici de
prestigiu care au coloraturã specificã revistei, caracterul original ºi interesant
al materialelor ºtiinþifice publicate, stilul elevat de redactare, aspectul deschis,
sincer, principial al dezbaterii problemelor ºcolii, organizaþiei ºi vârstei, forþa
educativã a revistei realizatã prin aplicarea unor modalitãþi ziaristice, expresive
ºi eficiente de influenþare ºi angajare a conºtiinþelor);
- forþa documentarã care sã sublinieze ce are specific ºcoala ca tradiþie ºi
realizãri actuale, sã fixeze pe coordonate naþionale specificul regional (peisaj,
istorie, industrie ºi economie, specific demografic, tradiþii culturale);
- calitatea sectorului beletristic (munca de îndrumare esteticã a elevilor-literaþi
prin revistã, refleclatã în promovarea unor creaþii originale, autentice, formarea
ºi lansarea unor tinere talente, realizarea unei comuniuni literare a tinerei
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generaþii prin deschiderea unor rubrici pentru colegii din toatã þara);
- puterea de circulaþie a revistei (datã nu atât de tiraj, cît de difuzarea ei cît mai
largã în ºcoli ºi intrarea ei frecventã în obiectivul „revistei revistelor”).
A trebuit sã facem aceste consideraþii preliminare pentru a fixa mai
precis locul ocupat de „Revista noastrã” în ansamblul presei ºcolare
contemporane.
Revista focºãneanã se înscrie în rândul revistelor trimestriale, de tip
„magazin”, continuind prin titlu, prin copertã (în primele ei apariþii) ºi, pînã la un
punct, prin fizionomia rubricaþiei tradiþia prestigioasei sale antecesoare dinainte
de primul rãzboi mondial.
Faptul cã publicaþia Liceului „Unirea” apare oarecum târziu (la 1. I. 1972)
în raport cu alte publicaþii ºcolare care numãrau la acea datã 5-6 ani de vechime,
îºi are o explicaþie logicã. Orice revistã ºcolarã e rod al activitãþii colective: dar
existenþa ºi continuitatea ei sunt asigurate de prezenta unui animator. În acest
caz, prof. Petrache Dima are marele rnerit din clipa când ºi-a asumat sarcina
de a scoate ºi coordona aceastã revistã, de a-i deveni un veritabil nerv motor.
Sprijinit iniþial de prof. I. Leu ºi în ultimii doi ani de prof. Valeria Popescu, a
reuºit o performanþã rarã în istoria presei ºcolare, cu care se pot mândri puþini
animatori: sã grupeze în jurul revistei nu numai pe cei mai talentaþi elevi, dar ºi
pe cei mai iluºtri fii ai Vrancei, alãturi de câteva din personalitãþile de prim ordin
ale istoriei literare, sã asigure revistei o periodicitate fermã ºi un veºmânt grafic
pe care l-ar putea invidia ºi cele mai prestigioase publicaþii contemporane.
Cu tot caracterul ei de „magazin”, Revista noastrã se afirmã ca o revistã
ºcolarã cu profil cultural-literar predominant, probabil ca un ecou al acelor
timpuri când vechea serie devenise o publicaþie de prestigiu a oraºului ºi a
judeþului, polarizând-i toate forþele spirituale. Rubricile închinate matematicii,
fizicii, chimiei sunt modeste. Biologia nu e reprezentatã deºi în specificul
vrâncean pe care vrea sã-l cultive revista, ar fi putut intra - ºi nu ca un corp
strãin - popularizarea unor remarcabile zone peisagistice ºi a unor monumente
ale naturii din aria judeþului. De altfel, redacþia a intuit cã cel mai vulnerabil
sector al unei reviste ºcolare rãmâne rubricile de informaþie ºtiinþificã, chemate
sã reflecteze activitatea unor cercuri de profil ºi care, de obicei în astfel de
publicaþii tinereºti, sunt rodul unei munci de compilare sau compara la care
unicul merit este acela de a descoperi o problemã interesantã ºi de a o trata
atractiv.
Preferinþa acordatã sectorului cultural-beletristic este explicabilã,
deoarece în creaþiile literare se manifestã mult mai puternic personalitatea ºi
originalitatea unui adolescent decât în contribuþiile ºtiinþifice, de unde culegem
mai mult dovezi de informare decât de creativitate.
O notã bunã a revistei focºãnene este evitarea greºelii in care cad
multe reviste omoloage, aceea de a se transforma într-un panoplicum ºcolar,
într-un hronic al tuturor evenimentelor interne, de la consemnarea campionatelor
de baschet pe ºcoalã pânã la situaþia de la examenele de bacalaureat. Evitând
sã devinã un apendice de anuar, Revista noastrã îºi pãstreazã o elevatã þinutã
intelectualã, reþinând doar evenimentele rezonante, cu adevãrat semnificative
din viaþa ºcolii. Poate fi lãudat interesul acordat de revistã acelor probleme
didactice cu care ºcoala se mândreºte, cum ar fi înfiinþarea primului cerc de
bibliofilie din þarã. Pentru consemnarea unor evenimente demne de a intra în
memoria timpului existã o foarte corectã „Cronicã” a liceului.
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La prima lecturã, publicaþia ar pãrea unui neavizat mai mult o revistã
pentru elevi, decât a elevilor. Impresia este falsã, deoarece efortul principal
redacþional e susþinut de elevi, însã articolele de mare rãspundere ºi de maxim
interes care atrag în primul rând atenþia ºi asigurã popularitatea revistei sunt
semnate de cunoscute personalitãþi culturale ºi de profesorii ºcolii. Prezenþa
unor colaboratori de mare prestigiu într-o revistã ºcolarã stimuleazã ºi face sã
creascã simultan ºi nivelul contribuþiilor aduse de elevi pe alocuri demne de a
fi menþionate (ex. „Aspecte ale liricii lui N. Stãnescu” de Virgil Panait sau „Drama
intelectualului în opera lui Camil Petrescu” de M. Dulcu). O mare publicaþie
literarã din Capitalã a adus imputarea revistei focºãnene cã „nu este suficient
de ºcolãreascã”. Autorul cronicii - probabil neavizat în probleme de presã ºcolari
- confunda termenii. Existã o mare deosebire între o revistã ºcolarã, sinonimã
cu o revistã de înaltã þinutã intelectualã, dar care e pusã sub zodia de
sensibilitate, gândire ºi preocupãri a vârstei ºcolare ºi o revistã ºcolãreascã,
adicã scrisã naiv, cu stângãcii inerente vârstei, dintr-un unghi didacticist. Revista
bucureºteanã care era preferatã revistei focºãnene, era într-adevãr o revistã
ºcolãreascã.
Nu numai prin continuitate în apariþie, individualizare graficã ºi þinutã
intelectualã se remarcã Revista noastrã. Chiar ºi la capitolul „legare de viaþã,
de actualitate” publicaþia meritã sã fie citatã. Prin apariþiile lor trimestriale sau
bilunare (uneori anuale) revistele ºcolare nu pot consemna evenimentele politice
la zi, ci numai pe cele de o semnificaþie mai profundã ºi mai de lungã duratã, iar
prin caracterul lor educativ, ele trebuie sã urmãreascã nu semnalarea brutã a
fenomenului social, ci modul cum el se rãsfrânge în conºtiinþa elevilor. În acest
sens anchetele ºi dezbaterile propuse de Revista noastrã ºi realizate de elevi
printre elevi („Condiþiile omului modern”, „Timpul liber - veºnica obsesie a
liceanului”, „Ce calitãþi admiraþi la semenii voºtri”, „Codul de eticã si echitate
socialistã”) sunt modele nu numai de forme moderne, ziaristice de redactare,
dar ºi de surprindere inteligentã a pulsului generaþiei, a universului moral ºi
intelectual al tinerilor de azi.
Câteva rubrici permanente (dupã 1974 revista îºi contureazã mult mai
precis rubricaþia, cam mobilã ºi fluentã în 1972 ºi 1973) reþin atenþia prin calitatea
lor: „Revista revistelor”, „Note de drum”, „Ecouri”, „Dintre sute de catarge” ºi
„Debuturi”, ultimele douã deosebit de stimulatoare pentru descoperirea talentelor
literare de liceu. Revista, dealtfel, a reuºit sã lanseze câþiva elevi cu frumoase
perspective literare (unii din ei cu palmares de concurs ºi publicistic): Mihaela
Dulcu, Anica Gîscã, Mioara Zehan, Virgil Panait, Constanþa Tazlãu, Mariana
Pecetescu, Tiberiu Dima, Doina Neamþu ºi alþii care s-au format printr-o intensã
ucenicie la cenaclul ºcolii ºi la redacþia revistei.
Punctul de glorie al revistei îl reprezintã forþa ei documentarã, punerea
ei în serviciul evidenþierii bunelor tradiþii ale ºcolii. Contribuþiile la monografia
ºcolii, evocarea marilor personalitãþi care au cinstit ca profesori, elevi sau
colaboratori ai revistei instituþia: Anghel Saligny, I. M. Raºcu, Ion Diaconu,
Mihai Steriade, Victor Ion Popa etc., fixarea pe coordonate naþionale a
specificului oraºului ºi al judeþului (ex. rubricile „Eroi vrînceni”, „Memoria
oraºului”, „Vrancea literarã”) continuã o veche ºi strãlucitã tradiþie a revistei
înaintaºe ºi dau revistei motivaþia culturalã a unui act patriotic.
Reactualizarea unor personalitãþi care au avut legãturi sau atingere cu
Focºaniul prin intermediul evocãrilor sau interviurilor luate membrilor din familie
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(Duiliu Zamfirescu, Anton Holban, G. CãIinescu) ºi antrenarea unor remarcabile
personalitãþi moldovene (ºi chiar bucureºtene) în jurul steagului revistei (ªerban
Cioculescu, I. Chiþimia, C. Ciopraga. D. Murãraºu, Gh. Bulgãr, Virgil Huzum, I.
L. Postolache, Mariana Zamfirescu-Rarincescu), autori ai unor remarcabile
studii sau interviuri, sporesc valoarea de document literar al revistei.
Pentru formarea tinerelor condeie ale ºcolii, prestigioasele întâlniri cu
scriitorii, cum a fost masa rotundã din 27.X.1973 unde au participat Nina
Cassian, Romulus Vulpescu, Tudor George, Mircea Dinescu, consemnatã în
nr. 13-15 din ianuarie - martie 1974 meritã o atenþie specialã.
Desigur, revista are ºi unele slãbiciuni (inexpresivitatea sectorului
ºtiinþific, cronica plasticã „lipitã”, dinamica încã scãzutã a vieþii ºcolare) pe
care ºi le va corecta progresiv la sugestiile propriilor ei cititori.
Prin periodicitatea ei fermã, prin personalitatea prezentãrii ei grafice,
prin valoarea conþinutului ei literar, prin autenticul ei specific vrîncean, prin larga
ei circulaþie în mediul ºcolãresc ºi prin bunele aprecieri de care se bucurã în
rîndul cititorilor ºi presei, Revista noastrã poate fi consideratã o fruntaºã a
presei ºcolare de azi.
Articole publicate în Revista Noastrã, seria a II-a, 1974
nr. 19-20-21 (paginile 316-318) ºi nr. 22-23-24 (paginile 361-363)
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La aniversarea “Revistei noastre”
70 de ani de la fondare ºi 10 ani de la reluarea tradiþiei
prof. Petrache Dima
Cincisprezece noiembrie 1912. De sub teascul Tipografiei Al. Codreanu
din Focºani iese o modestã publicaþie (in-octavo (in-8), adicã un caiet de opt
foi, respectiv 16 pagini), cu copertã foarte simplã ºi cu un nume tot atât de
simplu: „Revista noastrã” editatã de societatea literarã a elevilor Licelului
„Unirea”. Preºedintele societãþii, profesorul de germanã Dimitrie Papadopol
preia ºi conducerea „Revistei noastre”. În 1900, apãruse „Buletinul societãþii
elevilor din cursul superior al Liceului „Unirea” din Focºani”, care n-a impus
însã niciun nume.
A doua revistã avea sã intre în istoria literaturii române: în paginile ei
s-a afirmat Victor Ion Popa, în vremea aceea, elev la Liceul Internat din Iaºi.
Liniºte, semnatã cu
El a debutat1 în nr. 2 din 1 decembrie 2012, cu poezia Liniºte
pseudonimul Gheorghe A. Hamza. Fratele poetului, prof. Univ. N.I.Popa,
referindu-se la folosirea pseudonimului, îmi spunea cã unii dascãli ºi directori
de la ºcoli nu admiteau colaborarea elevilor la nicio publicaþie, fiindcã îi socoteau
nepregãtiþi pentru o treabã atât de serioasã. ªi totuºi, presa ºcolarã
româneascã avea atunci o istorie de aproape opt decenii. Rezultatele dobândite
au arãtat cã „încãlcarea” acestor interdicþii n-a fost deloc pãgubitoare: multe
personalitãþi ale culturii ºi ºtiinþei româneºti au trecut proba de foc a spiritului
în paginile unor reviste ºcolãreºti2).
În „Cuvânt înainte”, apãrut în nr.1, fondatorul îndemna „întreaga
ºcolãrime sã ia parte, cu inima deschisã, la muncã comunã alãturi de colegii
lor” la realizarea revistei. În acest chip – motiva prof. Papadopol – va fi la
îndemâna tuturor sã aducã la cunoºtinþa colegilor, de oriunde, ceea ce cred ºi
simt, vor stabili între ei o scarã a valorilor, se vor deprinde a mânui condeiul,
iar mai târziu, pe bãncile universitãþilor, se vor recunoaºte ca tovarãºi de idei.”
În articolul „Dupã un an de muncã”, tipãrit în nr 1-2/1913, sunt subliniate
eforturile depuse pentru scoaterea relugalatã a revistei, precum ºi meritele
fondatorului care între timp fusese transferat la Bucureºti: „Cine cunoaºte
greutãþile tiparului, cine ºtie munca grea ºi câinoasã, munca grea ºi plictisitoare
care îþi consumã nervii ºi-þi sleieºte puterile, numai acele poate sã-ºi închipuie
ce fel a fost pentru noi D-l Papadopol în tipografie, cine supraveghea cu
amãnunþime ca revista sã iasã cât mai bine posibil?”.
Sub conducerea acestuia au fost scoase 21 de numere, iar sub cea a
prof.dr C. Chifu ºi a prof. C. I. Bondescu-11. Deci din prima serie (15 noiembrie
1912-15 mai 1914) au apãrut 32 de numere. Dupã câteva luni de întrerupere,
revista reapare, dar cu titlul Popãºirea, (12 numere, între 5 noiembrie 1914 ºi
1 mai 1916). Aceastã serie îl are în frunte pe V.V. Haneº, un mare orator.
„Când vorbea la teatrul Pastia toatã lumea venea sã-l asculte”.3).
Analizând seriile vechi, observãm ca mai valoroasã a fost a prof
D.Papadopol. Ea se distinge prin varietate tematicã, prin grija acordatã tinerilor
poeþi de pretutindeni..
Dintre materialele publicate atunci, menþionãm însemnãrile de cãlãtorie
„În Italia”, în care se relateazã aspectele culese cu prilejul excursiei , efectuate
de un grup de elevi ºi profesori, pe meleagurile strãbunilor, în perioada 16-20
aprilie 1913, articolul „Ceva despre importanþa limbii latine”, din care
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reproducem câteva fragmente edificatoare: „Trecând acum de la limbile clasice
în general, la limba latinã în special, ºi considerând treptele pe care le pãºeºte
învãþãmântul acestei limbi din primele clase ºi pânã-n ultimele gãsim cã în
cursul inferior de liceul se insistã mai mult asupra gramaticii ºi se are în vedere,
pe lângã pregãtirea necesarã trecerii în cursul superior ºi înrudirea formelor
gramaticale româneºti cu cele latineºti, prin aceasta se face, dacã se poate
spune, proba învederatã ºi imediatã despre originea latinã a limbii româneºti.
ªi cum nu ne-ar fi nouã, elevilor, folositor acest învãþãmânt al limbii
latine, când el, pe lângã frumuseþi neînchipuite, ne descoperã fapte de-ale
poporului roman, care pot sa ne serveascã ca lecþii de virtute cetãþeneascã;
ºi oare nu se mai ºtie cã adevãrul fundament al unei culturi e cunoaºterea
literaturii clasice îndeaprope ºi aprecierea operelor de arta antice?
Popoarele care n-au nicio legãturã cu poporul român, precum e poporul
german, de exemplu, s-au grãbit sã cultive limba latinã, dându-i primul loc în
învãþãmântul lor (..) noi, românii, reprezentanþii celei mai strãlucite ginþi, gãsim
cã trebuie sã cunoaºtem liba strãmoºilor, cãci altfel pe nedrept ne-am numi
urmaºi de-ai vechilor romani”4.
Mai trebuie sã arãtãm cât de actuale sunt ideile expuse aici? Astãzi,
cu o ora pe sãptãmânã in clasa a VIII-a ºi numai la liceele de filologie-istorie...
„nu se face primãvarã...”.
Din nota „Deschiderea Teatrului comunal „Maior Gh. Pastia” aflãm suma
cu care a contribuit ctitorul splendidului edificiu: 500.000 lei (bineînþeles-aur),
la care s-au adãugat 200.000 lei din fondurile primãriei.
În urma examenului de capacitate, din aprilie 1919, I.M. Raºcu este
numit profesor la Focºani, vechi centru de culturã româneascã, în toamna
aceluiaºi an, se prezintã la Liceul „Unirea”. Existã aici, încã din 1898, o societate
a elevilor înfiinþatã din iniþiativa profesorilor C. Moisil, G. Bogdan-Duicã, ªt.
Graur, C. Giurescu, G. Petrovici ºi C.I Lupu. Ea urmãrea „sã popularizeze
cunoºtinþele de literaturã românã ºi literaturã generalã”5 ).
În perioada Primului Rãzboi Mondial, activitatea acestei societãþi a fost
întreruptã. Dupã cum mãrturiseºte prof. Raºcu: „îndemnul de a renîncepe
ºedinþele societãþii a venit din partea elevilor clasei a VIII-a”. Conducerea ºcolii
îi încredinþeazã funcþia de preºedinte al Societãþii literare. În aceastã calitate,
lansezã un înflãcãrat îndemn: „Sã fim oameni noi pe care timpul de azi îi cere;
sã fim oameni noi pãºind pe calea muncii ºi a cinstei; sã fim ºi în ceea ce
priveºte sufletul pe care îl vrem fâlfâitor de entuziasm, ca ºi cutele drapelelor
noastre biruitoare.” În continuare, citeazã din Povãþuitorul lui Gh Lazãr: „Firea
omului este aºa ca el întotdeauna sã se îndeletniceascã cu ceva. Cel leneº
nu s-au (s-a) nãscut ca sã viseze ºi sã trãiascã, ci sa putrezescã ºi sã piarã
încã vieþuind.”. Vorbitorul cere „ca rândurile marelui dascãl sa fie luate ca devizã
a societãþii noastre pentru ca în acest semn sã învingem.6)
În ºedinþa din 14 martie 1919, a fost hotãrât, la propunerea preºedintului,
numele Societãþii literare: „Gr. Alexandrescu”. Motivând alegerea, prof Raºcu
aratã cã autorul „Fabulelor” a trãit, a iubit ºi a suferit în Focºani ºi deºi nu se
simþea în largul sãu nici în cadrul priveliºtilor înconjurãtoare (...) nici în societatea
focºãneanã de atunci, totuºi „dacã el nu ne-a vrut, noi sã-l vrem”7).
Varietatea tematicã ºi nivelul crescând al dezbaterilor au generat
scoaterea Anuarului Societãþii literare „Gr
„Gr.. Alexandrescu” a elevilor din
cursul superior al Liceului „Unirea” Focºani
Focºani, pe care conducãtorul îl vedea
„ca un bogat repertoriu de cunoºtinþe, îndrumãri, note, pãreri, planuri ºi
compoziþii”. ªi, într-adevãr, aºa a fost.
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Lectura celor patru volume apãrute în anii 1920, 1921, 1922 ºi 1923, te
fascineazã ºi astãzi. O primã notã distinctivã este grija pentru pregãtirea si
desfãºurarea fiecãrei întãlniri, preocupare care merge de la alegerea subiectului
ºi pânã la intervenþiile model ale preºedintelui.
Obiectul discuþiei l-au constituit opere ºi scriitori români ºi strãini (în
special francezi). În afara disertaþiilor ºi comunicãrilor, se citeau fragmente
din lucrãrile autorilor omagiaþi, se plãnuiau ºi se efectuau excursii. În fruntea
recitatorilor, se afla elevul Mihail Steriade, care a debutat în nr. 3 al Anuarului,
cu articolul „Influenþa poeziei vechi asupra lui Eminescu”. Este consemnatã ºi
prima disertaþie a viitorului mare folclorist, Ion Diaconu: Cum zugrãveºte
Caragiale în comediile sale unele aspecte ale societãþii româneºti
contemporane. Deosebit de activ era ºi elevul Victor Humuz, cãruia prof.Raºcu
îi tipãreºte trei poezii: Pe drum de munte, Cãsuþa de þarã ºi Prohod, în
nr.4. Intenþia prof. Raºcu nu a fost aceea de a forma oratori, ci oameni harnici
ºi culþi, capabili sã aleagã ºi sã comenteze o carte, gata oricând sã se exprime
natural, concis,corect ºi nuanþat: Aºa se explicã discutarea pe toate feþele a
comunicãrilor prezentate de elevii sãi: nu erau trecute cu vederea
agramatismele, informarea insuficientã, expunerea haoticã, glasul ºters ºi
monoton, dar nici calitãþile. Profesorul ºtia sã îmbine dojana cu îmbãrbãtarea,
iar prin intreaga lui personalitate era el însuºi un strãlucit model venerat ºi
astãzi de cei care l-au avut dascãl.
La 24 iunie 1923, Societatea literarã „Gr Alexandrescu” a sãrbãtorit un
sfert de veac de la înfiinþarea ei. Evenimentul a fost marcat printr-o sesiune
specialã, la care au luat parte elevii, corpul profesoral ºi foºti membri ai
Societãþii. Cu acest prilej, in holul liceului a fost dezvelitã o placã, iar savantul
ºi poetul Ovid Densusianu a vorbit, în sala Teatrului comunal „Maior Gh. Pastia”
Focºani, Conferinþa între literaturã ºi viaþã.
Dupã scurt timp I.M. Raºcu îºi ia rãmas bun de la elevii ºi colegii sãi.
Se stabileºte în Capitalã, unde înceteazã din viaþã la 5 decembrie 1971.
Societatea literarã „Gh. Alexandrescu” s-a desfiinþat în 1948, o datã cu plecarea
ultimului preºedinte, Ion Dianconu.8)
În 1969, stabilindu-mã la liceul „Unirea”, am gãsit în biblioteca ºcolii
aceastã bogatã zestre editorialã, strãlucitã mãrturie a muncii neobosite
desfãºurate de înaintaºii noºtri. Cercetând-o, s-a trezit în mine un puternic
sentiment de admiraþie, dublat ºi de unul de invidie, dar în sensul bun al
cuvântului. Am gãsit ºi elevi dotaþi, unii chiar excepþionali ( îmi vine în minte
Ion Pânzaru, de exemplu, de 4 ori laureat al concursului naþional de limbã ºi
literaturã românã „Mihai Eminescu”), care scriau note ºi versuri, note de
legaturã, reportaje, articole pe diferite teme ºtiinþifice, fotografiau etc. Producþiile
lor dactilografiate erau adunate între coperþile a 5-6 dosare sau erau
ºapirografiate în aproximativ 100 de exemplare. Se înþelege cã puþini elevi
aveau posibilitatea sã le citeascã.
În aceste împrejurãri, eram - cum se spune - între ciocan ºi nicovalã:
pe de o parte, tradiþia ne obliga, pe de altã parte, tinerele talente care erau în
flux continuu. În spate aveam o experienþã publicisticã de aproape 20 de ani.
Nu aveam însã mijloace financiare.
La sfârºitul anului 1971, am predat la tipar primul numãr al seriei noi,
garantând material cu salariul meu. O lunã mai târziu, adicã 30 ianuarie 1972,
„Revista noastrã” reapãrea. Tirajul era modest: 1.100 de exemplare care s-au
vândut imediat. Cu suma încasatã ne-am acoperit toate cheltuielile. Ba mai
mult, ne-a rãmas ºi un beneficiu de 900 de lei, cu care am deschis contul la
C.E.C.
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Primul colectiv redacþional era alcãtuit din coordonatorul revistei ºi trei
eleve: Mihaela Miloº, Mihael Dulcu ºi Mioara Zehan, astãzi toate licenþiate:
prima în ºtiinþe juridice, celelalte în filologie.
În pragul vacanþei de varã, aveam trei numere scoase ºi... cele dintâi
ecouri în ziarul „Micovul” ºi în revista „Magazinul”.
În iulie 1972, am realizat ºi cele dintâi interviuri. Interlocutori: Henriette
Mandrea-Bãlcescu, fiica lui Duiliu Zamfirescu, ºi poetul Mihail Steriade, fost
elev al Liceului „Unirea”. Cunoscutului mesager al culturii româneºti peste
fruntaliile þãrii aveam sã-i dedicãm nr. 6/1972, cu ocazia împlinirii a 50 de ani
de la debutul sãu în Anuarul lui I.M. Raºcu.
De la un numãr la altul, s-a lãrgit aria tematicã, au sporit numãrul paginilor
de la 16 la 48 ºi uneori la 64, tirajul de la 1.100 la 7000, cel total apropiindu-se
de 150.000. Veºmântul grafic a devenit din ce în ce mai elegant datoritã talentului
tehnoredactorului Nicolae Anghelescu, al paginatorului Iordache Matei, acelaºi
de la începutul seriei noi, al graficianului Vasile Pãnescu, precum ºi al celorlalþi
meºteri tipografi.
În acelaºi timp revista a început sã se impunã în viaþa spiritualã a
oraºului ºi a judeþului, nu numai prin conþinutul ei, ci ºi prin contribuþia adusã la
organizarea ºi desfãºurarea unor manifestãri literare ºi culturale de prestigiu
republican, dintre care amintim sesiunea de comunicãri ºtiinþifice dedicate lui
Mihail Steriade (16 oct. 1972), Ioan Slavici ( martie 1973 si august 1975), I.M
Raºcu (27 oct. 1973), bibliotecii Liceului „Unirea”, care la 21 noiembrie 1974
ºi-a sãrbãtorit centenarul, Mihail Sadoveanu (20 oct. 1980) º.a.
În permanenþã, am fost cãlãuzit de ideea de a scoate o revistã scrisã
de elevi, dar ºi de personalitãþi consacrate, care sã se adreseze tuturor cititorilor.
ªi astfel, am realizat o frãþie spiritualã între colaboratori, a cãror vârstã variazã
între 9 ºi 93 de ani. Poate cineva dintre foºtii sau actualii elevi sã uite cã a
semnat alãturi de: academicienii ªerban Cloculescu, Constantin C. Giurescu,
Iorgu Iordan, Catus Iacob, Alexandru Rosetti, Nicoale Teodorescu, Petre
Vancea, profesorii universitari Gheorghe Bulgãr, Constantin Ciopraga, I.C.
Chiþimia, Zoe Dumitrescu-Buºulenga, C. Dimitriu, Pompiliu Marcea, Al. Piru,
Gh. Poalelungi, Petre P. Vrancea? Pot fi ºterse din momemorie emoþionantele
întâlniri cu: Mitzura Arghezi, N. Barbu, Gerda Barbilian, T. Balº, Mircea Bogdan,
Gheorghe Bulgãr, Nina Cassian, Alice Vera Cãlinescu, Radu Cârneci, Barbu
Cioculescu, ªerban Cioculescu, Const. Ciopraga, Adi Cusin, Cella
Delavrancea, Dan Deºliu, Nicolae Dragoº, Laurenþiu Fulga, Tudor George,
Aurel Giroveanu, Virgil Humuz, Vera Hudici, Dina Iancolescu, Traian Iancu,
Dumitru M. Ion, Gh. Istrate, Ion Iuga, Corneliu Leu, Fl. Muscalu, Ion Meiþoiu, T.
Opriº, Ovidiu Papadima, Ion Popescu-Gopo, Maria Popescu, Ion Larian
Postolache, Ioanid Romanescu, Al. Raicu, Dinu Sãraru, George Sbârcea,
Corneliu ªtefanache, Laurenþiun Ulici, D. Vatamaniuc, Dan Verona, Romulus
Vulpescu, Violeta Zamfirescu, C.D. Zeletin, Horia Zilieru, precum ºi cu rudele
apropiate ale lui Marin Preda?
Dar excursiile pe drumurile literare ale þãrii, a cãror lungime depãºeºte
10.000 de km?
Totodatã nu putem uita nici momentele dramatice prin care a trecut
revista. Unii au încercat sã o transforme în buletin intern tras la ºapirograf, iar
alþii - în buletin de informaþii tehnico-ºtiinþifice. S-au auzit ºi voci care cereau
doar alcãtuirea unei culegeri de compuneri ºcolãreºti, în care, pentru a li se
pãstra „autenticitatea”, sã se lase chiar ºi greºeli gramaticale. În faþa unor
asemenea presiuni, n-am cedat ºi nu vom ceda niciodatã! […]
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Ne-am strãduit ºi ne strãduim sã facem din „Revista noastrã” un act
de culturã. ªi se pare cã am reuºit, de vreme ce ea a fost distinsã, în cadrul
Concursului naþional al presei ºcolare de douã ori cu premiul I, în 1978 ºi
1981, ºi o datã cu „Premiul special al juriului pentru cea mai bunã revistã
ºcolarã din þarã” în 1979. În 1980 a fost înregistratã la UNESCO. Au recenzato, uneri la superlativul absolut, toate publicaþiile politice, literare ºi culturale ale
þãrii, posturile de radio ºi televiziune. […]
Difuzarea ei a trecut de mult graniþele patriei. Au ajuns exemplare în
multe þâri europene, în America, Africa, Asia ºi Australia. Pe lângã actul de
culturã pe care vrem sã-l facem, ne-am hotãrât sã descoperim ºi sã promovãm
tinere talente. Numãrul celor debutaþi de noi, în cei zece ani ai actualei serii,
este de ordinul sutelor. Câþi se vor impune? Timpul va da rãspunsul.
Deocamdatã, unii continuã sã semneze în presa localã ºi centralã, o fostã
colaborare din vremea studiilor liceale. Anita Florescu, este astãzi ziaristã
profesionistã la „Scânteia”.
Evoluþia lor va depinde însã de ei ºi de condiþiile în care vor lucra. Toþi
trebuie sã ºtie cã drumul afirmãrii nu este presãrat cu flori ºi ca este un mare
câºtig fie ºi numai deprinderea de a scrie corect ºi expresiv ceea ce simt ºi
gândesc.
Asigurarea complexitãþii tematice, a periodicitãþii ferme pe speze proprii,
a difuzãrii unui numãr destul de mare de exemplare, munca cu colaboratorii
interni ºi externi, procurarea hârtiei etc., ridicã probleme pe care le întâlneºti
la orice publicaþie profesionistã, cu singura deosebire cã nimeni din redacþia
noastrã nu este renumerat pentru contribuþia adusã la realizarea revistei
respective.
Toate aceste eforturi se uitã însã în faþa marilor satisfacþii pe care neo dau cele trei acte de culturã aflate într-o perfectã legãturã: munca didacticã,
activitatea redacþionlã ºi cercetarea fenomenului literar.
La capãtul acestui scurt bilanþ, un gând curat tuturor prietenilor „Revistei
noastre”, pe care-i invitãm ºi la sãrbãtoarea centenarului ei, în anul 2012!
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Amintiri de la REVIST
REVISTA
A NOASTRÃ
prof. Mircea Dinutz
Pentru mine, în bunã mãsurã, viaþa colegiului aproape se confunda cu
viaþa revistei. Atunci când am fost solicitat, m-am angajat cu toatã fiinþa, cu tot
ce ºtiam, cu seriozitate ºi atâta pricepere câtã aveam. Am ,,crescut” de la
numãr la numãr, m-am maturizat ºi am înþeles cã nu ajunge sã-þi placã un
lucru ºi sã munceºti; mai trebuie sã ai idei, ºansa unor colaboratori de valoare,
o atmosferã caldã, stimulativã, încredere în tine ºi-n cei care te înconjoarã...
Cu plãcere fãceam ºi orele de clasã, care uneori ieºeau, alteori nu. Cam asta
s-a întâmplat ºi cu revista. Ca sã iasã, trebuie sã vrei cu adevãrat, sã-þi
urmãreºti cu tenacitate obiectivele, atunci când condiþiile sugerate mai sus
sunt (aproximativ) îndeplinite. Desigur, acestea sunt condiþiile ideale care,
rareori, coincid cu cele reale.
Am colaborat la ,,Revista noastrã” într-o vreme când nici nu puteam
visa cã voi lucra vreodatã ca profesor al Liceului “Unirea”. Mai întâi cu un
articol de atitudine: ,,Unde a dispãrut teatrul antic?” în martie 1988, mai apoi
cu un articol despre Ion Creangã, înþesat de truisme, în decembrie 1989, dar
ceea ce mã salveazã în proprii mei ochi este faptul cã am contribuit la realizarea
unui numãr special dedicat umanismului greco-latin (ianuarie-martie 1989),
salutat ºi elogiat de cele mai importante reviste culturale la acea datã. Cei mai
mulþi dintre colaboratorii la acest numãr, contactaþi de mine, erau distinºi

24 ianuarie 2006 - Lansarea Revistei Noastre Ioan Denciu, Florin Paraschiv, Florinel Agafiþei, Mircea Dinutz,
Adrian Botez, Gheorghe Zaharia, Daniela Plãiaºu
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universitari, nume cu greutate ale clasicismului românesc: Mihai Nichita, Eugen
Cizek, Dan Sluºanschi, Lucia Wald (decedaþi între timp), Gheorghe Ceauºescu,
Gabriela Creþia, Constant Georgescu, Marian Ciucã. Un numãr, între altele,
care poate fi citit ºi astãzi cu plãcere, dar ºi cu reale foloase intelectuale. Mai
apoi, dupã decembrie 1989, am continuat colaborarea, rãspunzând astfel, în
câteva rânduri, solicitãrilor distinsului meu coleg, Toader Aioanei. Asta pânã
în 1997, când am decis sã mã transfer la Liceul ,,Unirea”. Recunosc, unul
dintre motive, poate cel mai puternic, a fost ,,Revista noastrã”. Deºi, e adevãrat,
experienþa mea în materie de gazetãrie era modestã. Colegii au avut încredere
în mine ºi nu voiam sã-i dezamãgesc. Fireºte, era ºi o problemã de orgoliu,
aºa cã... am trecut la fapte. Aºa a apãrut nr. 6 din 1997 dedicat, în mare parte,
lui Eminescu, în tentativa de a reînnoda tradiþia reprezentatã de Petrache Dima.
Cu toate cã m-am strãduit, cu toate cã am fost ajutat îndestul, numãrul a ieºit
inegal ºi indecis. Cu bune ºi cu rele, cu stângãcii, dar ºi cu momente de calitate.
Câteva lururi pozitive meritã reþinute: a crescut numãrul colaboratorilor elevi,
a apãrut o anchetã pe tema ,,Eminescu ºi scoala de azi” (o intenþie bunã
compromisã de convenþionalismul declaraþiilor, poncifelor ºi locurilor comune)
la care au participat elevi ºi profesori de la Liceul Industrial nr. 2, Al. I. Cuza,
Unirea, Mihail Kogãlniceanu, Liceul Pedagogic. Sã mai adaug faptul cã, dintre
colaboratorii de acum, unele nume vor confirma în anii urmãtori, fãcând o carierã
respectabilã: Adrian Stoicescu, asistent al Universitãþii din Bucureºti, Liana
Pãtraº, redactor la Realitatea TV, Ana Maria Cornilã, eseistã, profesoarã de
literaturã românã, autoarea unei cãrþi bine primite de criticã (,,Reverii critice”,
2007), Ioan Tudor Leu, cercetãtor, cadru de nãdejde la o universitate din S.U.A.,
Iulia Popovici, critic dramatic, membrã a UNITER, autoarea unei cãrþi (,,Un
teatru la marginea drumului”, 2008). Dupã Mihai Eminescu, fãrã o ordine anume
sau respectând un calendar al aniversãrilor, au urmat M. Preda, L. Blaga, G.
Bacovia, Camil Petrescu ºi Liviu Rebreanu, la care au trudit elevi ºi profesori,
punând în miºcare multe energii pozitive, dar ºi suficiente orgolii care s-au
ciocnit la temperaturi înalte. Totul a fost spre binele revistei, deºi e de presupus
cã o armonizare a forþelor ar fi sporit valoarea fiecãrui numãr în parte. Chiar ºi
aºa, de fiecare datã, într-un fel sau altul, mi-au stat alãturi colegii de catedrã,
dar ºi cei de la catedrele de matematicã ºi informaticã, fizicã, chimie, biologie,
istorie, geografie...
Nu ºi-ar avea rostul sã analizez toate numerele, la care am avut
responsabilitatea concepþiei, transpuse în act de cãtre mine ºi colegii mei, dar
câteva lucruri sunt limpezi. De la numãr la numãr, s-a creat un echilibru necesar
între spaþiul tipografic alocat problemelor culturale, la care ne obligã o nobilã
tradiþie ºi spaþiul acordat ºcolii, problemelor legate de trecutul, prezentul ºi
viitorul ei. Pe de altã parte, ne-am strãduit sã gãzduim materiale de un maxim
interes publicistic ºi cultural, oricând publicabile în marile reviste ale þãrii ºi
uneori am reuºit, atrãgând colaboratori de mare prestigiu sau publicând
interviuri ce depãºesc interesul de moment, conjunctural sau dictat de orgolii
zonale. Au rãmas inedite pânã astãzi interviurile
realizate de Sorin Preda, cunoscut ziarist ºi scriitor ºi cu subsemnatul, la
care au rãspuns Ilinca Baltag (modelul pentru personajul feminin din
,,Moromeþii”) ºi Alexandru Preda, fratele mai mic al prozatorului. Un interviu
dens ºi substanþial au publicat Ana Maria Cornilã ºi Elena Toma, avându-l ca
invitat special pe prof. univ. dr. George Gana, autorul unei impresionante ediþii
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critice L. Blaga. În 2006, Ion Panait a publicat un interviu inedit acordat de
Grigore Vieru poetului vrâncean în aprilie 1989. La capitolul “Colaborãri cu
care ne mândrim” mai figureazã conf. univ. Dr. Adrian Definei, de la Facultatea
de Fizicã a Universitãþii din Bucureºti, conf. univ. dr. Aurelia Voineag Meran
de la Universitatea din Iaºi, care a prezentat, tradus ºi comentat pe Jose
Saramago, laureat al Premiului Nobel pe 1998, Constantin Cãlin care a publicat
în 2003 un fragment din “Dosarul Bacovia”, vol. II, “O descriere a operei” (ce
va apãrea în 2004) ºi Theodor Codreanu cu un fragment din cartea sa, apãrutã
în cursul anului 2003, ,,Complexul Bacovia”, ambele considerate, la aceastã
orã, cele mai valoroase contribuþii la cunoaºterea operei bacoviene din ultimele
douã decenii. Nu ne e permis a uita contribuþiile substanþiale ale personalitãþilor
vrâncene: Carmen Sãpunaru, cadru universitar doctor în mitologie comparatã,
Universitatea din Osaka (Japonia), Adrian Botez, doctor în litere, Florinel
Agafiþei, doctor în indianisticã, ce ne-au onorat cu traduceri, studii, eseuri.
Atâta timp cât am purtat rãspunderea unui numãr sau altul, am iniþiat, reluat ºi
susþinut mai multe rubrici, între care unele au fost inspirate de seria a II-a a
Revistei (1972-1990): ,,Dascãlii noºtri”, ,,Au fost elevii noºtri”, ,,Dintre sute de
catarge”, ,,Ancheta Revistei Noastre”.
Altele aveau rostul sã þinã revista în realitatea vie atât de bogatã ºi,
mai ales, promiþãtoare a ºcolii: ,,Adolescentul în real”, ,,Jurnal de dascãl”,
,,Din colegiu adunate ºi iarãºi la lume date”. Dintre profesori au fost prezentaþi:
Virgil Huzum, Corina Ciucu, Gheorghe Zaharia, Enache Pãtraºcu, iar dintre
elevi: Silvia Cernea, Daniel Cibotaru, Nicola Onose, Carmen Istrate, Cezar
Cherciu, Andrei Budescu. La rubrica ,,Remember” au fost evocaþi, cu toatã
deferenþa: Petrache Dima ºi Nicolae Al. Rãdulescu. Nu în ultimul rând, am
avut în vedere traducerile: Bacovia, Blaga în englezã, franceza, germanã,
italianã, mai întotdeauna realizate de elevi. Dar nu numai. Uneori au fost
realizate, cu profesionalism, traduceri din limba latinã (Alin Bogdan Tãtaru),
din limba portughezã (Aurelia Merlan), din spaniolã (Iulia Popovici), din japonezã
(Carmen Sãpunaru), din arabã (Raluca Al. Hadad). Rubrica ,,Orientalia” avea
rostul sã deschidã o “fereastrã” spre o spiritualitate puþin ºi superficial
cunoscutã, sã provoace curiozitãþi intelectuale, dupã cum ,,Adolescentul în
real” (rubrica sugeratã de Daniela Plãiaºu în urmã cu un deceniu) ºi “Ancheta
Revistei Noastre” aveau rolul sã-i întoarcã pe tinerii cititori asupra propriei
realitãþi, împingându-i spre un necesar spaþiu al reflecþiei.
A fost mult? A fost puþin? Un lucru e sigur. Se putea face mai mult, mai
bine, mai substanþial. Pasiune ºi abnegaþie au existat. Uneori a fost nevoie de
sacrificii (neºtiute de elevi), alteori de multã putere interioarã pentru a continua.
Dar întotdeauna am trãit bucuria de a fi marcat succesele elevilor ºi profesorilorîndrumãtori la marile competiþii ºcolare: Elena Calistru ºi Carmen Atarcicov,
Radu Marin ºi Marilena Oprea, Virgil Petrea ºi Cornel Noanã, Adrian Relu
Iuga ºi Dan Popoiu, Denisa Hapãu ºi Maria Dochia. Am dat Cezarului ce i se
cuvenea.
Acum, la final, nu mai sunt multe de adãugat. Îmi place sã cred cã am
lãsat câteva semnificative repere în urma mea, în speranþa cã eforturile mele
n-au fost zadarnice. Au fost lucruri bune, dar ºi mai puþin bune. Cine va cerceta
cândva arhivã, va judeca singur. Îmi rãmân amintirile, probabil cele mai
tulburãtoare, care nu se prea lasã “prinse” în cuvinte. Tot e ceva.
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 2010
nr. 33-34 (paginile 86-87)
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Fugit irreparabile tempus
prof. T
oader Aioanei
Toader
Generaþii întregi de profesori ºi elevi s-au succedat în paginile ei, cei
de la începuturi deºi de mult în altã lume, fiind încã vii în memoria respectabilei
centenare. Spãrgând convenþiile scolastice mãrunte, didacticiste, fiind o
veritabilã revistã de culturã, a gãzduit în paginile ei nume de prestigiu ale culturii
române, reuºind sã se menþinã pe podium, pe cea mai înaltã treaptã, decenii
de-a rândul.
Astãzi sunt exact 100 de ani de când profesorul de germanã Dimitrie
Papadopol a fondat „Revista noastrã”, „sorã” bunã cu „Vlãstarul” de la liceul
„Spiru Haret” din Bucureºti, întemeiatã de acelaºi „norocos” profesor, cãci a
lansat pe firmament nume precum: Mircea Eliade, Constantin Noica, Nicolae
Steinhardt, Alexandru Ciorãnescu, Dinu Pillat sau Alexandru Paleologu.
Noi n-am avut aceastã ºansã, însã avem meritul calitãþii înalte, fãrã
rabat, precum ºi al lansãrii „elevului” Victor Ion Popa, printre alþii. Lansatã în
cadrul Societãþii culturale „Grigore Alexandrescu” (înfiinþatã în 1898, deci acum
114 ani), societatea a menþinut aprins focul sacru al „Revistei noastre”. ªi azi
suntem „în veºnicã, permanentã cãutare” a tinerilor dotaþi precum Diogene al
nostru, Constantin Noica, ce spunea în consens cu „bãtrânul” Creangã cã
„se vede cã a sosit, devreme ce n-a mai venit!”. Cu cele 32 de numere din
seria I, plus încã 12 numere ale „Propãºirii”, cu cele 178 de numere din seria
a II-a ale ilustrului profesor Petrache Dima, în 2012 seria a III-a a atins deja
numãrul 37-38, dar ºi cele mai înalte culmi ale calitãþii cu numeroase premii,
înscrisã la UNESCO (1980). Apãrutã sub girul Societãþii culturale „Grigore
Alexandrescu”, „Revista noastrã” a rãmas o revistã de culturã, aplicând regula
de aur cã o bunã revistã pentru elevi nu poate fi decât o foarte bunã revistã
culturalã ºi invers.
Pãºim în noul secol cu speranþã, încredere ºi promitem cã „vom fi
ce-am fost ºi mai mult de-atât!”
Excelsior!
La mulþi ani, „Revista noastrã”!

Colectivul redacþiei revistei, coordonat de prof. Toader Aioanei, primind în anul 1996
premiul „Pamfil Seicaru” pentru cea mai bunã revistã ºcolarã din þarã la concursul
organizat de „Evenimentul zilei”.
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Academician Iorgu IORDAN
“Sadoveanu este (...), alãturi de Eminescu,
cel mai naþional dintre toþi scriitorii noºtri”
- Stimate profesor, ºtiu cã vã numãraþi printre admiratorii operei lui Mihail
Sadoveanu. L-aþi cunoscut personal?
- L-am cunoscut destul de tîrziu, din punctul lui de vedere. Cînd l-am
vazut întîia oarã, pe stradã, el era autorul a cel puþin patru volume, dacã nu
mai multe. Direct, dupã primul rãzboi mondial, cînd, între altele, am avut prilejul
sã fim colegi de cancelarie, la un institut particular, „Mihail Kogãlniceanu” din
Iaºi, înfiinþat de cîþiva profesori de liceu, cu 2-3 universitari ºi din necesitatea
de a cîºtiga ceva în plus faþã de salariile care se dãdeau pe vremea aceea ºi
care nu ajungeau din cauza greutãþilor vieþii. Sadoveanu locuia la Copou, puþintel
afarã din oraº, unde avea o proprietate, fosta casã a lui Mihail Kogãlniceanu.
Liceul îºi avea sediul pe str. Carol, deci aproape de Grãdina Capou. ªi ne-am
gîndit atunci cã Sadoveanu ar putea sã predea limba românã, mai bine zis,
literatura românã, la una din clasele cursului superior. Omul a acceptat foarte
bucuros, fiindcã-i plãcea. ªi aºa a lucrat un an sau doi, poate chiar mai mulþi,
nu mai þin minte, ca profesor de literatura românã la clasa a V-a (actuala clasã
a IX-a). Se fãcea pe vremea aceea, potrivit programei oficiale, aºa-zisa
„poeticã” (genurile literare cu toate anexele pe care le implicã aceastã
problemã). ªi sînt convins cã fãcea lecþii admirabile, chiar din punct de vedere
strict didactic: nu mai vorbim de apariþia lui, ca om ºi ca scriitor, care atrãgea
atenþia ºi interesul oricui.
Mai de-aproape, l-am cunoscut cînd am fost numit director al Teatrului
Naþional din Iaºi, în noiembrie ’28. Sadoveanu era membru în consiliul de
administraþie, fusese ºi el, cum ºtiþi, multã vreme director al acestei prestigioase
instituþii de culturã, aºa încît ne întîlneam la ºedinþele de lucru, foarte des.
Dealtfel, mie imi plãcea mult literatura lui, probabil ºi datoritã originii mele
þãrãneºti, datoritã însã, în primul rînd, talentului sãu. Mã atrãgea ºi ca om,
fiindcã eram foarte agreabil, cum se spune, în intimitate. Îi plãcea gluma, cultiva
umorul ºi-l cultiva cu succesc, cum se vede ºi în opera lui literara, destul de
des. Mai tîrziu, dupã 23 august ºi mai ales dupã transformare Academiei
Române în Academia Republicii Populare Române, am fost colegi la Secþia
de limbã, literaturã ºi artã, al cãrei preºedinte a fost el mulþi ani. Aºa cã sînt
printre puþinii oameni încã în viaþã, care l-au cunoscut de aproape ºi care l-au
înþeles, în general, destul de bine, ca sã nu spun chiar foarte bine ºi ca om ºi
ca scriitor.
- Dupã pãrerea dumneavoastrã care este trãsãtura definitorie a stilului
sãu?
- Fiindcã se bazeazã pe limbã, stilul este, dupã pãrerea mea ºi nu
numai a mea, folosirea personalã, nu numai în operele literare, a limbii întregului
popor. Deci, se cere oricãrui mîntuitor al condeiului, literat, un om de ºtiinþã
sau publicist, în general, sã cunoascã bine, dacã nu chiar foarte bine limba.
Cunoscînd-o sub toate aspectele ei, el poate alege din aceastã bogãþie mare
de cuvinte, de forme gramaticale, de aspecte fonetice º.a. m.d. ceea ce I se
pare lui cã convine necestiãþilor de expresie ale gîndirii ºi simþirii proprii.
Sadoveanu este, dupã Eminescu, poate chiar alãturi de Eminescu,
cel mai bun cunoscãtor al limbii noastre, înþelegînd prin asta atît limba literarã,
limba oamenilor de culturã, cît ºi toate celelalte aspecte ale limbii române:
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aspectele arhaice, aspectele teritoriale sau regionale, aspectele uneori
individuale, atunci cînd este vorba de scriitori mari, care pot fi luaþi drept
exemplu, drept model de cãtre scriitorii care se gãsesc încã la începutul carierei
lor. Sadoveanu cunoºtea limba veche, pentru cã citea croinici ºi nu numai
croinici, ci ºi texte religioase, exact ca Eminescu. Cum ºtiþi, marele poet vorbea
„de limba veche ºi-nþeleaptã” ºi pe Negruzzi îl lãuda pentru cã „ºtergea, colbul
de pe croinicile bãtrîne”. Sadoveanu cunoºtea ºi graiurile populare, în primul
rînd, graiul moldovenesc, pe care l-a practicat cel puþin ca copil. Dupã aceea,
a cunoscut graiurile din þara întreagã, printre care si pe cele din Ardeal. Datoritã
marii lui pasiuni pentru vînãtoare ºi pescuit, era invitat de prietenii sãi ardeleni,
peste munþi, unde se gãseau din belºug elemnetele necesare pentru
exercitarea acestor arte. ªi mai tîrziu, dupã ce s-a stabilit la Bucureºti, s-a
introdus destul de bine în cunoaºterea graiurilor munteneºti, mai ales pe cele
aflate de-a lungul Dunãrii. În toatã opera lui, un lingvist poate gãsi fapte de
limbã aparþinînd întregului teritoriu lingvistic daco-roman. Acum, meritul lui mare
constã în faptul cã, bazîndu-se pe aceste cunoaºteri bogate ºi variate, a ºtiut
sã facã selecþia necesarã. ªi din acest punct de vedere îl pun alãturi de
Eminescu ºi mai presus decît pe oricare dintre scriitorii noºtri ceilalþi, poate
chiar înaintea lui Caragiale, dupã mine, un cunoscãtor excelent al limbii române,
considerate, mai ales sub aspectul sistemului ei. Caragiale însã nu cunoºtea
graiurile populare, decât foarte aproximativ. Chiar în operele lui unde apar ºi
þãrani, nu prea sînt puºi þãranii sã vorbeascã dupã cum vorbesc ei, în mod
obiºnuit. Dar, Caragiale, pentru cã am amintit de el, îi trece pe toþi ceilalþi în ce
priveºte intuirea sistemului limbii noastre. Ce înþeleg eu prin asta? În 1955, am
publicat o broºura intitulatã Limba „eroilor” lui Caragiale
Caragiale, eroilor între
ghilimele, pentru cã era vorba de personajele comice, ridiculizate de Caragiale
ºi din punct de vedere al felului cum vorbeau. Acolo am arãtat - cred cã destul
de convingãtor - înþelegerea mare a lui Caragiale pentru ceea ce am numit
sistemul limbii. De pildã, transformarea cuvîntului arhivã în arfivã, asta într-o
comedie, mi se pare D-ale carnavalului
carnavalului, corespunde sistemului fonologic al
limbii române, pentru cã, într-adevãr, unui f din limba literarã îi corespunde în
unele graiuri, cînd este urmat de i, un h, mai ales în graiurile moldoveneºti,
însã ºi în cele munteneºti de prin Rm. Sãrat, Brãila, Buzãu etc. ªi atunci,
oamenii care ºtiu cã existã aceastã corespondenþa, dar nu sînt destul de bine
stãpîni pe limbã, cînd e vorba de cuvintele mai rare, se tem cã, folosind forma
cu h, fac greºeala ºi atunci înlocuiesc pe h prin f chiar ºi cînd nu trebuie. ªi de
pilda, la arhivã i-au spus arfivã, din cauza acestei temeri, care duce la
hipercorectitudine foneticã, adicã la forme mai mult decît corecte, ceea ce
înseamnã ca este o greºealã. În O scriseare pierdutã
pierdutã, apare nifilist pentru
nihilist. Caragiale folosea aceastã înþelegere a lui pentru sistemul limbii ca sã
îºi bata joc ºi mai tare de „eroii” sãi. Tot aºa ºi în sintaxã, în unele schiþe
întâlnim de pildã, construcþii ca aceasta: „Nu pot pentru ca sã mã deprind cu
ideea asta”. Cum se explicã? În limba noastrã se spune în mod obiºnuit: „Nu
pot sã mã deprind cu...” Aici, propoziþia care vine dupã pot este o propoziþie
obiectivã. Însã construcþia cu sã apare ºi în propozoþii finale: „Mã duc în tîrg
sã cumpãr”, deci „ca sã cumpãr”. Pe urma, apar pentru cã ºi pentru ca sã.
Deci ºi aici e un fel de hipercorectitudine, acesta sintacticã.
Aceste lucruri se întâlnesc, dupã ºtiinþa mea, numai la Caragile. Rar
ele pot sã aparã ºi la alþi autori, care fiind realiºti în ce priveºte felul de a vorbi
al personajelor, întrebuinþeazã, cînd ºi cînd, asemenea construcþii. La Caragiale
toate sînt facute cu calcul, adicã þin de stilul propriu-zis personal, al scriitorului.
La Sadoveanu, figuri de stiul propriu zise nu prea existã. Ceea ce
impresioneazã artistic, estetic, la el este folosirea adecvatã, cum se spune de
obicei, a cuvintelor, a construcþiilor ºi a celorlalte fapte de limbã, în conformitate
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cu conþinutul. Nu existã nimic artificial. ªi cînd îi pune pe þãrani sã vorbeascã,
ei vorbesc exact ca în realitate. Însã fiind vorba de literaturã, este un fel de
vorbã þãrãneascã, ca sã zic aºa, literarizatã, adicã stilizatã, cu se întîmplã, de
pildã, cu motive de muzicã popularã, pe care un compozitor serios ºi bun
cunoscãtor al acestei muzici, cînd le foloseºte în propriile lui lucrãri, le stilizeazã,
adicã le rafineazã, în sensul favorabil al termenului, nu le denaturizeazã,
dimpotrivã, aºa cum ar fi un minereu oarecare în care gãseºti un mic diamant
sau altã piatrã preþioasã pe care o scoþi din mormanul acela de minereu ºi o
foloseºti cum cere natura ei.
- Prin ce credeþi cã opera lui Sdoveanu va rãmîne o carte pururea
deschisã?
- În primul rind, prin caracterul ei naþional. Sadoveanu este iarãºi alãturi
de Eminescu, cel mai naþional dintre toþi scriitorii noºtri, în sensul cã specificul
nostru naþional, trãsãturile caracteristice ale poporului romîn sînt mai bine
repezentate în operele lui. ªi Alecsandri poate fi pus, nu cu acelaºi talent ºi nu
la aceeasºi înãlþime alãturi de Eminescu ºi Sdoveanu, fiindcã ºi el este un
scriitor naþional în sensul acela al cuvîntului.
Caracterul naþional vine nu numai de la conþinutul operei, de la oamenii
care apar ca personaje ºi de la condiþiile de viaþa a le oamenilor. El vine ºi de
la ceea ce am spus mai înainte în legãturã cu limba, de la cunoaºterea
desãvârºitã, bogatã ºi variatã a limbii poporului nostru. Aceste douã aspecte,
unul de conþinul ºi celalalt de expresie sau de formã, cum se spune de obicei,
sînt permanent. Fãrã ele, eu cel puþin nu pot imagina o operã literarã
româneascã. Dacã nu este româneascã în ce priveºte materialul uman ºi
materialul celãlalt, al mediului înconjurator ºi dacã nu-i româneascã, în sensul
acesta în ce priveºte limba, înseamnã cã ea nu este o operã sã aparþinã
poporului nostru. În sens strict, e ca ºi cum ar fi scrisã de un strãin care,
întîmplãtor, cunoaºte ceva din viaþa noastrã, din limba noastrã ºi înjghebeazã
acolo o poveste oarecare, cu aspect, din punctual lui de vedere, exotic ca ºi
cum ar veni dintr-o þara ºi dintr-o epocã îndepãrtatã.
- Dupã moartea lui Sadoveanu, au fost momente de „tãcere”. Cum
interpretaþi dv. acest „fenomen”?
- Se pot da mai multe explicaþii. Eu nu sunt tare la curent cu miºcarea
noastrã literarã ºi nu actualã în sens strict, ci din ultimii 10-15 ani. Preocupãrile
mele stric profesionale nu-mi lasã mult timp pentru lecturi. Citesc însã multe
reviste de culturã generalã ºi cu ajutorul lor îmi pot face o idee despre natura
miºcãrii noastre literare de astãzi.
Impresia mea este cã Sadoveanu e considerat ca un scriitor vechi,
dacã nu învechit. Poate cã asta este în legãturã ºi cu urbanizarea vieþii noastre
actuale. Citesc mereu informaþii în ziare despre transformarea în oraºe a unor
sate, din cauzã cã satele respective au o populaþie mai mult sau mai puþin
numeroasã, din cauzã cã s-au creat acolo, în unele dintre ele o micã industrie
sau altceva. Similar, în orice caz, fenomenul acesta de urbanizare existã.
Urbanizarea, în sensul administrativ al cuvântului, influenþeazã asupra
literaturii. Þãranul nu mai este þãran propriu-zis, cum a fost. Mai sunt þãrani de
aceºtia, în anumite regiuni mai îndepãrtate de centru, mai conservatoare, de
prin Maramureº, Þara Oaºului, nord-vestul Transilvaniei ºi prin Moldova, în
unele locuri. Dar þãranii nu mai sunt actuali.
Sadoveanu, dupã aceea, este considerat ca un povestitor. ªi termenul
are ceva minimalizator în el. Între un povestitor ºi un romancier, existã teoretic,
o deosebire în defavoarea povestitorului ºi în favoarea romancierului. ªi chiar
un roman slab e socotit, numai prin faptul cã-i roman, superior unei povestiri
excelente, capodoperã. E un punct de vedere greºit. Mai întîi, nu trebuie fãcutã
ierarhia, din punct de vedere al valorii, în felul acesta. Un povestitor, dacã are
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talent, ºi, slavã Domnului, Sadoveanu are talent cu ghiotura, cum se spune
popular, este superior unui romancier mediocru, sau poate char mai bun. De
ce-ar fi superior un roman numai pentru cã „pune anumite” probleme ºi în
special probleme privitoare la viaþa orãºeneascã?
Mi se pare cã romanele actuale sau mai recente (din ultimi 10-15ani)
cu teme din viaþa de la þarã, sunt relativ puþine. În privinþa asta, Marin Preda
are un merit excepþional, pentru cã a izbutit sã fie mare romancier cu
Moromeþii
Moromeþii. ªi pãrerea mea este cã Moromeþii e o operã superioarã Marelui
singuratic
singuratic, Intrusului sau altelor romane al lui Marin Preda, care înfãþiºeazã
viaþa þãranilor. Deci comparaþia trebuie fãcutã nu între povestire ºi roman,
adicã între povestitor si romancier, ci între scriitor talentat ºi scriitor mai puþin
talentat sau netalentat. I se reproºezã lui Sadoveanu cã chiar cînd face romane,
ºi el are romane socotite ºi de criticii literari foarte exigenþi drept romane, nu
numai romanele istorice Fraþii Jderi sau, mai ales, Zodia Cancerului
Cancerului, ci ºi
romane „actuale”. ªtiu eu? V enea o moara pe Siret sau Strada
Lãpuºneanu
Lãpuºneanu. I se reproºeazã lui Sadovenu cã analiza psihologicã este cam
superficialã cã nu-i „adâncã”, cã personajele lui n-au probleme grave, care sã
le determine sã mediteze, sã reflecteze, sã se gãndeascã necontenit la aceste
probleme ºi la rezolvarea lor. Sigur cã de aici se poate discuta, dar tot în
sensul de mai înainte. Cei mai mulþi eroi ai lui Sadoveanu, indiferent dacã apar
în povestiri sau în romane propriu-zise sînt oamenii obiºnuiþi, dacã vreþi simpli
în sensul favorabil al termenului. Am impresia cã în multe romane actuele,
probleme grave, pe care ºi le pun eroii, sunt creaþii mai mult sau mai putin
artificiale. Scriitorul înºuºi este, probabil, preocupat de problemele acestea ºi
atunci el le atribuie personajelor lui ºi transformã astfel pe fiecare personaj
într-un ins care e preocupat tot timpul, care nu-ºi poate gãsi liniºtea, din cauza
preocupãrii acestea permanente cu problemele lui. Ultimul roman al lui Marin
Preda, Cel mai iubit dintre pãmanteni
pãmanteni, pe care nu l-am citit, dar despre
care am citit unele lucruri, are ca personaj principal un filozof. Dar din criticile
citate, chiar cele foarte favorabile, rezultã cã acest filozof nu prea este un
filozof propriu-zis, mai mult vrea sã fie filozof, adicã vrea autorul sã-l prezinte
ca pe un filozof. Se pare cã la o convorbire a lui Marin Preda cu studenþii de la
Facultatea de limba ºi literatura românã, un student i-a pus întrebarea aceasta,
de fapt nu i-a pus o întrebare, ci i-a fãcut observaþia cã eroul nu prea e filozof.
Nu are nici culturã filozoficã propriu-zisã ºi mai ales nu pune probleme de
ordin într-adevar filozofic. Se pare cã observaþia aceasta nu i-a plãcut lui Marin
Preda.
Am dat peste toate aceste amãnunte ca sã le arat simple impresii. Nu
garantez nici în ochii mei proprii cã ele corespund în întregime realitãþii, dar
vreau sã spun cã gravitatea problemelor care se pun în romanele actuale,
este produsul mai mult al unei voinþe, al unei necesitãþii de ordin pur intelectual,
nu produsul unei considerãri obiective a realitãþii. Pentru cã în viteza cu care
se produc la noi schimbãri de tot felul aº spune cã oamenii nu mai au vreme
sã-ºi punã probleme de acestea care îi privesc pe ei înºiºi: ce se întâmplã cu
ei în mediul în care trãiesc, ce se întãmplã cu idealurile lor, cu necesitãþile lor
de ordin strict uman. Repet cã, nefiind un cunoscãtor direct ºi mai mult ori mai
putin complet sau total al literaturii actuale, dau toate acestea cu rezervã, cu
rezerva omului de ºtiinþã, care ºtie cât trebuie sã se îndoiascã, mãcar când ºi
când, de adevãrurile în care crede el. Evident cã existã romane foarte serioase
ºi foarte actuale, în sensul bun al cuvântului, cã, adicã, se gãsesc indivizi în
societatea noastrã actualã capabili sã-ºi punã probleme mari ºi sã se frãmânte
în legãturã cu rezolvarea lor.
Interviu realizat de prof. Petrache Dima ºi publicat în Revista Noastrã,
seria a II-a, 1980, nr. 70-71-72 (paginile 1166-1168)
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Dialog literar

Prof. univ
univ.. dr
dr.. doc. Constantin CIOPRANGA

FOLCLORUL
este un element de continuitate, este o permanenþã
PROF
PROF.. PETRACHE DIMA
DIMA: Astãzi, îºi începe activitatea ºi cercul literar
,, I. M. Raºcu”. Este un modest omagiu, pe care-l aducem fostului profesor al
Liceului ,,Unirea”. Prima ºedinþã va fi condusã de prof. Constantin Ciopraga.
PROF
PROF.. CONST
CONST.. CIOPRAGA
CIOPRAGA: Cine doreºte sã citeascã ?
CONST
ANÞA T
AZLÃU
AZLÃU: Încep eu.
CONSTANÞA
TAZLÃU
Cântece
-„Facã-se voia vântului
ºi a cântului
daþi-mi un fir de volburã
sã-l închin pãmântului!
-Numai din acest pahar
Bea, cinstite lãutar,
ªi leapãdã-þi cãmaºa
Înmuiatã-n har.
ªi frãmântã sub talpã
Bulgãrul de tinã
ªi cãlãuzeºte-mã
Spre luminã!...

ªi coarnele þapului tãu
Nu mã-n pungã!
Ascultã...
„aripa-i aleasã...”
„aripa e multã...
Când o trece
sudoarea frunþii
o sã mã-nece
Dã-mi braþul tãu
ºi mã aparã,
fulgere
florile pietrelor scãparã...

-„Pentru acest moºtenitor
al vestitului Pan cânt !
ºi pentru aceste pustiuri
de Bãrãgan..

ªi când întinse braþul
încrezãtorul Pan,
degetele lui se aprinserã
ºi din ele s-a scurs
pe umerii pãmântului
tot azurul încãtuºat de sus.

-„Învaþã-mã sã-nlãtur
din cãrare spinii
întunecimile ºi ciulinii.

-„Azvârle acum piatra amurgului
ªi-ascultã chemãrile stelelor!
-Chemãrile..”

-„Adã-mi înapoi ochii de soare
ºi lecuieºte-mã
cu douã rãdãcini
de mere...”

s-au rotit
cercurile de la rãsãrit
pânã în asfinþit...

-„Împlineascã-se
timpul sorocului,
sã rotim ne-nþeles
roata norocului...
„...Sã peþim odrasla vântului...”
„...ªi fina pãmântului...”
Cinstite lãutar, ajungã
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O veveriþã-ntr-o scorburã
suge prin somn
un fir de volburã...
ªi când s-adunã,
sub lunã,
cerbii,
stelele torc
caier
din degetele
ierbii...
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Cântec
Lunã, lunã,
Na, þine-o alunã
ªi lasã-mã sã trec
Pe drumul cotit,
Pe drumu- nfrunzit!...”
Luna m-a crezut
Luna a tãcut
ªi eu am trecut
Pe drumul cotit
Drum lung ºi-nfrunzit
ªi n-am mai venit...
Naivã
Lumea toatã-i ca un cerc
S-o dezleg de vânt încerc,
Dar de-aicea din mijloc,
Gândul mi se pare joc

ªi de-acolo din afarã,
Vânt sprinþar de primãvarã,
Cade-o stea
În calea mea
ªi se duce noaptea grea
ªi mã duc ºi eu cu ea...
Celui de departe
Celui de departe
Trimit azi carte
Pe-un corb de pãmânt
Ce-i frate de vânt;
Pe-aripi de cocoare,
Din braþe de soare,
Primi-vei pahare
Cu-azur ºi cu stele
Cu ochi de mãrgele
Cu ploile mele.

Prof. CONST
CONST.. CIOPRAGA
CIOPRAGA:Putem face discuþii dupã fiecare, altminteri
se pierde emoþia ºi impresia nu mai e aºa de completã, aºa de precisã. E un
domeniu în care delimitarea dintre precis ºi imprecis este foarte gravã. Poate
aveþi dv. întâi de fãcut observaþii, o cunoaºteþi mai bine pe colega dv. ºi îi
cunoaºteþi antecedentele, poate îi cunoaºteþi ºi alte versuri, alte manifestãri.
Dacã nu, sã spunem noi câteva cuvinte. Ar fi foarte bine sã aflãm ºi pãrerile
dv. De exemplu, s-o auzim pe tov. Pricop. Ce pãrere are despre literatura
femininã ?
ELENA PRICOP: Cred cã Tazlãu cunoaºte foarte bine folclorul, se
apropie mult de el, este o pasionatã culegãtoare de folclor ºi îl prelucreazã.
Prof. CONST
ANTIN CIOPRAGA
CONSTANTIN
CIOPRAGA: E un element favorizant acesta?
E un element pozitiv, dupã pãrerea matale sau nu ?
ELENA PRICOP
PRICOP: E pozitiv.
Prof. CONST
ANTIN CIOPRAGA
CONSTANTIN
CIOPRAGA: Sigur. E foarte important. Tot ce
porneºte din folclor ºi este stilizat apoi în perspectiva modernã ºi printr-un
temperament tânãr , o viziune nouã , poate sã aibã sorþi de mare poezie. De la
Eminescu, pânã la Blaga ºi la poeþii importanþi de astãzi, folclorul este un
element de continuitate, este o permanenþã. Altcineva? Atunci am sã formulez
eu câteva pãreri. Pãrerea mea este cã Constanþa Tazlãu este un talent
autentic. Sunt aici unele naivitãþi, însã ele pot fi înlãturate prin exerciþiu ºi prin
experienþa viitoare. Impresia mea este foarte bunã. Are, în primul rând, o calitate
mai rar întâlnitã la tineri. Fiecare poezie are o construcþie clarã. ªtie pe ce
direcþie trebuie sã meargã ºi unde trebuie sã se opreascã. În al doilea rând,
are o tehnicã a versificaþiei, care, în cele mai multe cazuri, e de foarte bunã
calitate. Adicã nu se vãd stângãciile începutului, sunt unele lucruri care ar
trebui poate înlãturate. Aceea cu ,,lãutarul”. E singurul lucru care, dupã pãrerea
mea, nu merge acolo. E cam romantic ºi desuet. Însã, în rest, imaginile sunt
de o mare prospeþime ºi îmbinarea elementului folcloric, popular cu elementele
culte, rima pe antepenultima ( care este foarte grea ºi e puþin practicatã în
poezia noastrã) reprezintã alte calitãþi ale poeziei. Eu o felicit pe tovarãºa
Tazlãu ºi sunt sigur cã dacã va persevera, va reprezenta în viitor un nume de
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poet. E, categoric, un talent, aºa cum se revelã astãzi. Aº ruga-o sã mai
reciteascã una din poezii.
CONST
ANÞA T
AZLÃU
CONSTANÞA
TAZLÃU
AZLÃU: ,,O altã toamnã”.
Prof. CONST
CONST.. CIOPRAGA
CIOPRAGA: Sunt acolo unele mici stângãcii, cu
,,greieraºul”… Acelea sunt feminitãþi, lucruri cam dulcege, însã sunt unele
imagini foarte frumoase. E însã o strofã în ,,Cântece” foarte frumoasã, care
mi-a plãcut.Mai citeºte-o.
CONST
ANÞA T
AZLÃU
TAZLÃU
AZLÃU:,,ªi când se-adunã / Sub lunã / cerbii / Stelele/
CONSTANÞA
torc caier / Din degetele / ierbii/”.
Prof. CONST
ANTIN CIOPRAGA
CONSTANTIN
CIOPRAGA: E foarte frumoasã. Mata trebuie
sã cazi sub mâna unui modelator care sã ºtie sã scoatã ce trebuie, ºi atunci
va ieºi ceva bun. Sunt unele lucruri care au fost spuse, imagini mai vechi,
naive, (o poezie se intituleazã ,,Naivã”) , mai uzate, mai banale dar instinctul
poetic ºi frãgezimea sunt incontestabile.
VIRGIL P
ANAIT
PANAIT
ANAIT: Poeziile sunt de dragoste.
Eu vãd în coasã nu iubirea, ci moartea ierbii viitoare...
Eu vãd în coasã nu iubirea, ci moartea
ierbii viitoare, singurãtatea mea ce-mi
naºti destinul ºi puterea de-a pleca în
cãutarea Laodamyei; iubirea nu-i trãdare sã
existe; iubirea de dosare; iubirea se sperã cu
fiecare sâmbure aruncat în pãmânt sã-ncolþeascã...
Eu sunt poezia ºi mã numesc Laodamya
cãrãrile toate-mi spun sã te uit ºi sã mor.
dar cine mai ºtie oare cã eu mã numesc Laodamya
când ruptã sunt acuma din zeul ce-l implor?
dar cine mai ºtie oare cã mã numesc Laodamya
când eu exist doar pentru-a-þi uita indiferenþa
ºi negarea
ºi absenþa?

Prof. CONST
CONST.. CIOPRAGA : Aveþi pãreri, observaþii, impresii pe
marginea poeziilor colegului dv. ?
MIHAIL I. VLAD
VLAD: Cred cã la Virgil Panait e vorba de un îndelung
exerciþiu poetic. Nu se mai poate gãsi nimic steril la el, totul este rotund. Cred
cã e un nume care se poate impune ºi care va continua frumos tradiþiile
Focºaniului.
Prof. PETRACHE DIMA
DIMA: Dumnealui este preºedintele societãþii literare
,,Alexandru Vlahuþã” din Târgoviºte.
Prof. CONST
CONST.. CIOPRAGA
CIOPRAGA: ªi cu ce ocazie pe aici ?
Prof. PETRACHE DIMA
DIMA: A venit special sã vã vadã pe dv.
Prof. CONST
CONST.. CIOPRAGA
CIOPRAGA: A! Mulþumesc! Da. Altcineva ? Probabil
cã poeziile vã sunt cunoscute. Diferenþa de care vorbeam mai înainte dintre
literatura femininã ºi cea scrisã de bãrbaþi se vede foarte bine în cele douã
exemplare de pânã acum. La Virgil Panait se vede mai puternic interesul pentru
generalizare, pentru reflecþie. Adicã lirismul sãu e îmbinat cu meditaþia, este
infuzat, insinuat în reflecþie. Elementele obsesive la Tazlãu erau elemente
feminine: ,,greieruº“ este o gingãºie femininã de bun augur. La Virgil Panait
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erotica devine meditaþie, adicã în loc de explozie de vitalitate ºi de respiraþie
în afarã, de revãrsare, ea e un pretext de reflecþie. Merge pe anumite simboluri.
Eterna contradicþie care este, de fapt, un motor al vieþii. Pentru cã, dacã toate
lucrurile ar fi de acord, ar fi o armonie pitagoriceascã, lumea ar rãmâne pe loc.
Motorul vieþii este dialogul în contradictoriu. Limbajul e mai abstract, e un dialog
auzit doar de sentimentul plecãrii. Limbajul este mai cãutat modern sau mai
inspirat modern, mai puþin plastic decât la Tazlãu; ,,Singura ºansã” e o formã
voit prozaicã pentru a pune, a persifla oarecum limbajul grav , solemn, al poeziei
mai vechi. E adevãrat cã o calitate a acestei poezii este concizia. Lucrurile
par rotunde, încheiate. Rotundul în poezie trebuie luat în sens larg. O poezie
nu trebuie sã fie încheiatã. În momentul în care e perfect închisã, nu mai putem
intra prin ea. Rotundã, adicã deschisã, forma geometricã, forma perfectã,
cercul, are o mulþime de perspective, o mulþime de sensuri. Din punct de vedere
semantic are o infinitate de înþelesuri, e o poezie idealã. Poeziile sunt concise,
rezultatul unei meditaþii. Sunt probabil unele influenþe, în sensul reluãrii unor
teme, a unor motive, ca la o vioarã, când este reluat un motiv melodic. Imaginea
e frumoasã. Forma aceasta de rondel modernizat e interesantã. Avem un
exemplu de alt temperament poetic, cu multe promisiuni. Cred cã dacã în
aceastã activitate, care e creaþia, ºi care cere o infinitã rãbdare, dacã va
persevera, va da lucruri bune, care sã reprezinte o voce personalã.
Completaþi-mã!
N. BARBU
BARBU: Ceea ce mã bucurã la ambii cititori de poezie este cã, din
lecturile lor, rezultã niºte stãri poetice autentice. Sunt niºte trãiri lirice, e o
stare poeticã propice poeziei adevãrate, care reprezintã o garanþie de viitor,
de evoluþie. Aº remarca la tovarãºa Tazlãu cã starea liricã tinde sã fie prelungitã
uneori mai mult decât emoþia poeticã poate suporta în timp. Lectura poeticã
devine, la un moment dat, superfluu obositoare faþã de emoþia poeticã
circumscrisã la anumite momente, cã-i trebuie mai multã concentrare, sã se
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lase puþin în incantaþie, aºa cum Virgil Panait se bucurã cã mânuieºte o recuzitã
poeticã pe care se vede cã o face prin inteligenþã, a asimilat-o din multe lecturi
de bunã calitate. Primejdia este sã nu-i placã prea mult acest joc cu recuzita
poeticã în dauna stãrilor lirice. Eu o semnalez ca una din cãile spre care se
poate merge ºi atunci se ajunge la o altfel de structurã poeticã. Introducerea
meditaþiei în elaborarea liricii erotice dovedeºte asimilarea unor procedee
poetice de bunã calitate, dar repetarea lor…
Prof. CONST
ANTIN CIOPRAGA
CONSTANTIN
CIOPRAGA: …Nichita Stãnescu e puþin peaici….
NICOLAE BARBU
BARBU: Da, e un vitalist în ansamblu. Sunt lucruri
valoroase. N-aº putea decât sã-i felicit pe amândoi.
MARICEL POP
A : Voi citi niºte maxime ºi reflecþii grupate sub titlul
POPA
,,Gânduri”.
Cel mai ridicol lucru, deºi ºi cel mai
periculos pentru un om inteligent e
sã-ºi piardã simþul umorului.
ªi dacã ar fi totuºi sã cãutãm o
corespondenþã a pãsãrii Phoenix,
aceasta ar fi dragostea.

repede, fãcând mult fum ºi lãsând
multã cenuºã.
Onoarea e o floare care ruptã de pe ram
îºi pierde parfumul.

Sinceri sã fim compãtimirea
e un act de laºitate,
travestit într-o formã filantropicã.

Pentru bãrbaþi, mustaþa ºi barba sunt
un fel de fard natural. Unii le folosesc
pentru a-ºi pune în valoare eleganþa lor
masculinã. Alþii, din pãcate, pentru a-ºi
gãsi mai lesne niºte corespondenþe
din cartea de zoologie.

Laurii înfumuraþilor sau ai celor
lãudãroºi au frunze cãzãtoare.

Cel mai nerod lucru e sã-þi ceri scuze
de la cineva în care ai lovit cu intenþie.

Dragostea e cea mai mare cauzã
a egoismului ºi invers.

Dacã ºtii sã iubeºti, trebuie sã ºtii sã
Cinsteºti ºi ura pornitã dintr-un
Orgoliu fãrã patã.

Nimeni nu poate fi oglindã perfectã
pentru cei din jur.
Viaþa e ºcoala
cu cei mai severi profesori.
Cã lumea e un teatru, au spus-o ºi cei
mai vechi filozofi. Din pãcate jucãm
prea multe roluri în travesti iar cel
mai rãu lucru e cã suntem sufleorii
propriilor noastre roluri.
Dragostea e un foc mare care arde

A urî cinstit e o artã asemãnãtoare
Cu aceea de a iubi cinstit. Cãci de cele
mai multe ori, ura nu e decât
apanajul unor capricii.
Omul- o monedã cu mai multe efigii.
Dacã una din ele e falsã sau lipseºte,
Moneda devine calpã.
Uneori, unii, fãcând zgomot
Se-ntreabã „de ce oare latrã câinii?”

Prof. CONST
CONST.. CIOPRAGA
CIOPRAGA: Inteligente toate aforismele. Genul pe
care îl încearcã Maricel Popa este un gen pretenþios ºi practicat , în genere,
de oameni în vârstã. Ajungi la aforisme la sfârºitul unei cariere, nu la început.
E o surprizã totuºi cã la vârsta de 18-19 ani, el are „gânduri” atât de mature.
Specia aforisticã este veche de când lumea. În „Dicþionarul înþelepciunii”, care
apare la editura „Junimea” din Iaºi, regretatul profesor Simenschi a adunat
peste cinci mii de asemenea gânduri, dintre care unele sunt de datã foarte
veche, de 2000-3000 de ani. Ele sunt experienþe de viaþã în formã condensatã.
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Prima calitate a unui aforism este concizia. Ca specie, aforsimul stã la
interferenþa dintre literaturã ºi filozofie. Este filozofie transpusã în metaforã.
Calitãþile stilistice absolut necesare sunt precizia ºi concizia. Un aforism fãrã
metaforã ºi uneori fãrã umor este sec. Aforismul despre bãrbaþii cu mustaþã ºi
barbã, este unul dintre cele mai frumoase, au mult sarcasm. Aforismul e
expresia unui temperament logic sau logistic, sã spunem mai pretenþios, înclinat
sã extragã din faptele de viaþã anumite concluzii enunþate cât mai succint. De
ce þine valoarea unui aforism? Aforismele sunt sentenþii, moduri de a spune,
sunt interesante întâi dacã vin din punctul de vedere al unui creator care are
ºi umor. Tudor Muºatescu fãcea ºi el „muºatisme”- acestea erau, cu un termen
mai vulgar, mai mult „bancuri”, adicã nu aveau profunzime. Aforismele lui
Schopenhauer sunt, dimpotrivã, pline de gravitate, de umor negru, de
mizantropie chiar. Aforismele lui N. Iorga penduleazã între ºtiinþã, filozofie ºi
ironie. Calitatea stilisticã nu este totul. Uneori aforismele devin interesante
prin faptul cã au fost pronunþate de cineva. Am sã dau un singur exemplu. La
înmormântarea unei personalitãþi importante dintre cele douã rãzboaie, N. Iorga
a fost invitat între membrii familiei sã consoleze, sã spunã un cuvânt celor de
lângã el, fãcându-i sã treacã peste momentul acela grav. N. Iorga n-a putut sã
spunã mai mult decât oricare om din lumea asta: „Sãrmanii oameni, bieþii
oameni. Bieþii oameni, sãrmanii oameni”. Cuvintele acestea n-ar avea aproape
nici un sens sã fie reamintite, dacã ar fi fost rostite, în loc de N. Iorga, de N.
Iorgulescu- sã spunem. Dar pentru cã le-a spus Iorga, sunt importante pentru
a arãta cã reacþia sa în faþa necunoscutului, în faþa acestei drame fundamentale
a existenþei, a fost ca a oricui alt om.
Genul cultivat de Maricel Popa e interesant. Lucrurile prezentate aici
sunt de bunã calitate, unele sunt observaþii mai puþin originale, care se bazeazã
pe simple comparaþii. De exemplu „Laurii înfumuraþilor sau ai celor lãudãroºi
au frunze cãzãtoare”. Aici este un loc comun. Adicã observaþia nu se ridicã la
o mare strãlucire. Sau „Dragostea e cea mai mare cauzã a egoismului ºi invers”.
Aceasta o gãsim ºi în alte pãrþi. „Nimeni nu poate fi oglindã perfectã pentru cei
din jur”. Aici lucrurile sunt mai pedestre, mai terestre. Sunt câteva în care se
vede sclipire, întoarsã înspre persiflare ºi ironie: „Numai proºtii sunt gravi,
oamenii inteligenþi ºtiu sã râdã ºi despre alþii, ºi mai ales, despre ei înºiºi”. ªi
aici unde elevul Popa ºtie sã râdã este interesant ºi face foarte bunã impresie.
Cele trei mostre de creaþie sunt rezultatul preocupãrilor interesante,
existã talente incipiente, veritabile. Activitatea de a scrie, arta scrisului se
învaþã foarte greu, dar dv. de la primii paºi demonstraþi posibilitãþi reale, un
talent proaspãt, un influx de tinereþe ºi de încredere, motiv pentru care vã
felicit ºi întrevãd în dv., dacã aþi fi modelaþi, pentru cã e nevoie de un ochi
critic, dacã veþi cãdea în mâini bune- ºi nu mã îndoiesc cã ºi acum sunteþi în
mâini bune- veþi putea face lucruri despre care sã se vorbeascã. Cu aceste
constatãri ºi impresii, vã mulþumesc pentru mostrele de poezie ºi aforismele
pe care ni le-aþi oferit. A fost o recomandare a cercului dv., o prezentare
edificatoare, în sensul cã „nasc ºi la Focºani oameni”, oameni de la care se
aºteaptã mult ºi cãrora le dorim din toatã inima un viitor de aur. Vã mulþumim!
Prof. PETRACHE DIMA
DIMA: Din toatã inima vã mulþumim ºi noi!

Articol publicat în Revista Noastrã,
seria a II-a, 1975, nr. 22-23-24 (paginile 366-371)
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Trei interviuri pe aceeaºi temã:
„Seminarul de dramaturgie ºi teatrologie D.R. Popescu”
Marin SORESCU
SORESCU:
„Cred cã dramaturgia româneascã actualã poate sta, fãrã jena, alãturi
de creaþia dramaticã dintre cele douã rãzboaie mondiale.”
- Seminarul de dramaturgie ºi teatrologie D.R. Popescu a fost întâmpinat
cu bucurie de publicul focºãnean. În ce acþiuni mai largi se încadreazã aceastã
manifestare?
- Oraºul Focºani, care are o experienþã teatralã de-a dreptul secularã,
a demonstrat cã vechimea nu îmbãtrâneºte. Vãzând sãlile pline de la Teatrul
popular municipal ºi de la Casa de culturã a sindicatelor, am avut certitudinea
cã piesa de teatru e necesarã în mãsura în care ea rãspunde unei nevoi de
adevãr ºi autenticitate. Prin piesele sale D.R. Popescu, sãrbãtoritul de la
Focºani, cum va rãmâne în istoria teatrului (spre cinstea Focºaniului), ne-a
demonstrat cã teatrul de azi poate fi într-adevãr o ºcoalã ºi o tribunã.
În ce acþiune mai largã se încadreazã aceasta decât în acþiunea foarte largã
de descoperire a sufletului nostru prin proba de foc a emoþiei artistice?!
- De ce a fost ales oraºul nostru?
- La urma urmei, de ce sã fi fost ales alt oraº, nu fostul oraº de graniþã,
care astãzi a devenit oraº de centru? ªi-apoi, un judeþ care are atâtea vii nu
poate fi decât judeþ central, adicã foarte apropiat de inima noastrã.
- Sunteþi satisfãcut de nivelul interpretarii artistice ºi al dezbaterilor?
- În calitatea mea de presedinte al lui D.R. Popescu, nu pot fi decât
satisfacut. Serios vorbind, cred cã am participat la una din manifestãrile culturale
exemplare. Nivelul comunicãrilor ºi sentimentul cã ne aflãm în faþa unei înalte
personalitãþi, lucru care s-a degajat din toate luãrile la cuvânt, au fost de naturã
sã mã impresioneze profund. Rar întâlneºti un consens în materie de gust
artistic. De data aceasta, a fost vorba de adevãratã dezlãnþuire ºi de simpatie
faþã de una din creaþiile fundamentale ale dramaturgiei de azi. ªi acesta (lãsând
la o parte orice gând meschin) mi-a mers la inimã ºi am vibrat pentru bucuria
rarã pe care o poate încerca un autor care se convinge cã nu scrie în pustiu.
Îi urez lui D.R. Popescu, aºa cum spuneam ºi în cuvântul meu, încã 50 de
piese bune, în aºa fel încât la al doilea Seminar de dramaturgie ºi teatrologie
D.R. Popescu, din anul 2000, de la Focºani, pe care, de asemenea, sã-l
prezidez tot eu, sã vã spun dv. ºi „Revistei noastre”: „Da, amic Dima, nu m-am
înºelat în anul 1980, când îngheþul a calamitat o bunã parte din viile din zona
de câmpie a judeþului Vrancea, avem o dramaturgie cu mult mai vie, pe care
îngheþul n-o atinge ºi D.R. Popescu este unul din reprezentanþii ei strãluciþi. La
Focºani, în România ºi în lume !”
- În unele studii consacrate evoluþiei literaturii din ultimii 30 de ani, se
aratã cã dramaturgia a rãmas în urma poeziei ºi a prozei. Împãrtãºiþi acest
punct de vedere?
- Nu. Consider cã, dimpotrivã, dramaturgia nu prezintã un avanpost al
literaturii române contemporane. S-a întâmplat un fenomen realmente
extraordinar: un gen neglijat, mai precis spus oropsit, s-a transformat, prin
eforturile conjugale ale autorilor ºi ale teatrelor, într-unul din sectoarele
exemplare ale literaturii de astãzi. Cred cã dramaturgia româneascã actualã
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poate sta, fãrã jena, alãturi de creaþia dramaticã dintre cele douã rãzboaie
mondiale. Ceea ce înseamnã foarte mult. Este de datoria exegeþilor de a
demonstra acest lucru, care mie mi se pare de natura evidenþei.
- Sunteþi partizanul teatrului modern. Contribuþia dv. la dezvoltarea lui
este cunoscutã ºi apreciatã. Totusi ce rãmâne permanent din lecþia clasicilor?
- ªi clasicii au fost moderni la timpul lor. Aceasta este lecþia lor. Trebuie
sã ne þinem de ea neîndrãznind sã fim clasici, înainte sã fim moderni.
- Sunteþi un vechi cititor al „Revistei noastre”. Vã rugãm sã transmiteþi
câteva cuvinte tinerilor ei colaboratori.
- Le adresez salutãrile mele calduroase ºi sincere felicitãri pentru þinuta
publicaþiei lor, pe care eu o consider exemplarã. Urez „Revistei noastre”, adicã
revistei dv., de pot sã zic ºi a mea ºi a cititorilor ei tinereþe fãrã bãtrâneþe, cum
îmi spunea mie Arghezi.
- Vã mulþumim din toatã inima!

Dumitru Radu POPESCU
POPESCU:
„Teatrul politic? Tot teatrul domnului Ion Luca Caragiale este politic”
- Metaforic vorbind, timp de trei zile (21-23 noiembrie 1980), Focºaniul
a devenit „capitala” teatrului românesc. Pe afiº, cinci piese semnate de dv. ºi
jucate de patru trupe de profesioniºti ºi una de amatori; în sãlile de spectacol ºi
la „masa rotundã”: critici literari, directori, regizori de teatru, actori ºi alti iubitori
ai Thaliei; personajul central : D.R. Popescu, în ipostaza de autor dramatic.
Cum aþi primit ideea unui seminar care vã poartã numele?
- Nu este pentru prima oarã când trupe profesioniste ºi de amatori
prezintã spectacole semnate de un singur autor. Nu este pentru prima oarã
când critici de teatru, regizori, actori ºi scriitori discutã creaþia unui singur
dramaturg. Au mai avut loc destule asemenea „întâmplãri”. Dar ele uneori au
rãmas simple întâmplãri, simple agape, ce s-a spus, nu s-a înregistrat în filele
unei reviste. Deci au mai fost asemenea cazuri. Bunãoarã, seminarul de la
Cluj. Tot la Cluj, cu câþiva ani înainte, au fost prezentate trei piese de Sütö
Andras, în prezenþa multor cronicari teatrali din þarã ºi din Ungaria. Mai existã
un autor care-ºi organizeazã în fiecare an festivaluri personale, cu piesele
domniei sale, urmate de curcani fripþi în bucãtãria domniei sale. Initiaþiva
Asociaþiei oamenilor de teatru este lãudabilã: sã organizeze seminarii dedicate creaþiei unui autor contemporan, într-un oraº unde nu existã o trupã de
teatru remuneratã de la buget, adicã acolo unde nu existã actori profesioniºti.
Spectatori profesioniºti existã, slava domnului. Dina Cocea meritã toate laudele
! De n-ar fi fost sprijinul ei, Teodor Mazilu, un dramaturg remarcabil, nu s-ar fi
bucurat „pe viu”, ca sã zic asa, de dragostea ce i-o poartã oamenii de teatru…
În luna februarie 1981, Marin Sorescu va fi discutat ca dramaturg la Deva ! Nu
trebuie sã ne mirãm prea tare. Sunt þãri unde asemenea fapte de culturã nu
mai mirã pe nimeni. ªi cei discutaþi nu sunt chiar oameni trecuþi de 45 de ani,
ci mult mai tineri. Sã sperãm cã tenacitatea lui Valentin Silvestru va coborî
media de vârstã a celor luaþi în cãutare de cãtre critici.
- Cu ce impresie plecaþi?
- Focºani ! Plec urmãrit de jobenul ºi fracul din loja teatrului… jobenul ºi
fracul iubitorului de teatru Pastia, cel care a construit teatrul ce i-a purtat numele
ºi trebuie sã-l poarte ºi în viitor. Un public atent, venit la spectacole ca la o
sãrbãtoare. Un colectiv de actori amatori demni de toatã stima ! Un preºedinte
de culturã, Al. Crihanã, cum multe judeþe si-ar dori ! O impresie … Nu, nu sunt
deloc idilic ! ªi nu spun aceasta doar fiindcã sunt „implicat” în Seminarul de la
Focºani ! Este impresia tuturor oamenilor de teatru care au fost în toamna lui
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’80 la Focºani …
- ªtiu cã aþi fost student ºi la Facultatea de medicinã. În nobila dv.
strãdanie de a contribui la tãmãduirea sufletului omenesc gãsiþi un reazim ºi în
cunoºtinþele dobândite pe bãncile unui institut a cãrui menire este, în primul
rând, de a lecui rãnile fizice?
- Medicina m-a fãcut sã privesc chiorâº... medicina... sau mai exact,
cu un ochi sã privesc tãmãduirea fãcutã de medic ºi cu alt ochi sã-l privesc pe
tãmãduitor... Din pãcate, ºi între medici mai existã „dialoguri” neluminoase.
Dar poate aºa e lumea, fãcutã din bine ºi rãu ºi din mai bine etc. Am scris o
piesã despre medici: „Omul de cenuºã”. Ea are în centru figura luminoasã a
academicianului Octavian Fodor, mort de o boalã incurabilã. Piesa nu este o
monografie a profesorului Fodor, nici vorbã. El este doar arhetipul: un om care
nu s-a lãsat umilit de moarte ºi nici de slujitorii morþii, de fiinþe infecte; un om
care a demonstrat pânã în ultima clipã a vieþii sale mãreþia umanã.
- În calitate de scriitor total, ce ne puteþi spune despre interferenþa dintre
genurile literare? Ne-ar interesa unele trimiteri chiar la operele dv.
- Astãzi, mulþi scriitori pot fi numiþi „totali”, în sensul mijloacelor diverse
prin care se exprimã… Poeþii scriu ºi proza, ºi teatru, ºi criticã etc. Prozatorii
sunt ºi poeti, etc. Genurile nici ele nu mai sunt atât de rigide ! Poezia uneori are
nevoie de rigoarea prozei, ca sã se mai scape de lirismul ce-ar putea s-o prea
îndulceascaã etc. Dar ºi între cele douã rãzboaie mondiale au existat foarte
mulþi asemenea scriitori în literatura noastrã. Îi cunoaºteþi. Cum se „amestecã”
în scrierile mele genurile? Cum le trece prin cap. N-au nici o noimã, uneori. Dar
eu cred cã important rãmâne fluidul transmis de un autor – genurile fiind niºte
mijloace, niºte arme (cu care poþi pierde un rãzboi, de nu le ai, sau nu le
stãpâneºti bine).
- S-a fãurit în anii socialismului o bogatã ºi valoroasã literatura angajatã
în realizarea unui proces care a propulsat pe orbita civilizaþiei o þarã – socotitã
mai pânã ieri – înapoiatã. Dupã parerea dv., care este condiþia teatrului politic?
- Teatrul politic? Tot teatrul domnului Ion Luca Caragiale este politic.
Acest teatru ne aratã negru pe alb degradarea structurii sociale a unei societãþi,
debandada socialã ºi politica rezultatã din putrezirea capului capetelor
cetãþenilor turmentaþi de bãuturã sau de matrapazlâcuri ºi machiaverlâcuri…
Tipãtescu, Agamiþã – ce lume, ce harababurã logicã, ghiftuitã! Cine nu are
talent, sã nu se apuce sã scrie teatru politic ! Va da chix! Sã scrie domnule,
niscaiva comedioare uºoare, chiar împãnate cu pretenþii de curaj civic. Dar
curajul nu este o componentã a esteticii. ªi fãrã desãvârºire esteticã, romanul
bolovãnos ºi cicã plin de demnitate, piesa þipãtoare ºi cicã plinã de curaj!
Caragiale avea talent ºi în praful de pe tãlpile domniei sale.
- Vã rog sã-mi iertaþi indiscreþia, ce aveþi pe masa de lucru?
- Am terminat în decembrie trecut o piesa intitulatã „Ca frunza dudului
din rai”. Vreau în aceastã primãvarã sã pun punct unui roman poreclit „Podul
de gheaþã”.

Valentin SIL
VESTRU
SILVESTRU
VESTRU:
„Dumitru Radu Popescu este, în momentul de faþã, cel mai important
autor român de dramã socialã.”
- Cui aparþine ideea organizãrii Seminarului de dramaturgie ºi teatrologie
D.R. Popescu de la Focºani?
- Secþia de criticã teatralã a Asociaþiei oamenilor de artã e iniþiatorul
acestei modalitãþi de investigare a câte unei opere ºi a unei personalitãþi
dramaturgice fundamentale. Se colaboreazã, în realizarea seminariilor, cu
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comitete judeþene de culturã ºi educaþie socialistã, ºi cu reviste de culturã din
þarã.
- Când a avut loc prima acþiune de acest fel?
- Seria seminariilor a inaugurat-o, la începutul stagiunii 1980-1981,
manifestarea consacratã lui Teodor Mazilu (Cluj-Napoca). A fost ultima
împrejurare în care regretatul scriitor a apãrut în public .
- În cele trei zile dedicate lui D. R. Popescu, am asistat la cinci
spectacole cu piese create de dramaturgul omagiat, am ascultat peste 30 de
comunicãri (multe dintre ele, de un înalt nivel ºtiinþific). Dupã parerea dv., în ce
constã înþelegerea ºi valorificarea teatrului sãu?
- Seminarul dedicat lui Dumitru Radu Popescu a avut un aport important în primul rând la inventarierea ºi descrierea lucrãrilor sale dramaturgice,
care sunt în numãr de 33, constituind o opera considerabilã, încã nu îndeajuns
de bine cunoscutã. A contribuit la mai buna explicare a sistemului metaforic
atât de personal al scriitorului ºi la înlãturarea prejudecãþii dupã care aceastã
dramaturgie ar fi încifratã ºi cu un grad redus de accesibilitate. A favorizat o
exegezã multilateralã a pieselor, într-o raportare aplicatã atât la întreaga creaþie
a scriitorului, cât ºi la contextul literar-artistic românesc de azi. A prilejuit un
interesant schimb de idei privitor la concepþia dramaturgului, structurile pieselor
sale, stilul sãu caracteristic. Poate cã l-a ºi apropiat de publicul oraºului
dumneavoastrã.
- Din comunicarea dv., am aflat cã de multa vreme îi urmãriþi pas cu
pas evoluþia sa scriitoriceascã. Vã rugãm sã vã opriþi, pe scurt, asupra locului
pe care D. R. Popescu îl ocupã în ansamblul dramaturgiei româneºti.
- Dumitru Radu Popescu este, în momentul de faþã, cel mai important
autor român de dramã socialã. Indiferent de modalitatea în care atacã
problemele, el proiecteazã totdeauna întâmplãrile pe un vast ecran social-istoric
ºi urmãreºte în aºa fel încât sã fie luminatã în primul rând condiþia autenticã ºi
concretã a relaþiei dintre individ ºi societate. Tendinþa sa principalã e justiþiarã,
eroul, de obicei tânãr ºi pur, sancþionând cu vehemenþã tragicã, ori sarcasticã,
încercãrile de înaintare a idealului.
D.R. Popescu a dat ºi însemnate lucrãri de evocare istoricã în spirit
contemporan, „Muntele”, de pildã, fiind în aceastã privinþã, o exemplarã parabolã
despre forþa morala a poporului român ºi modul sãu original de a-ºi salvgarda
fiinþa etnicã.
Prin romanele, piesele, eseurile sale, autorul e unul din cei mai
reprezentativi scriitori români moderni din cei mai originali ºi mai robuºti cronicari
ai timpului nostru.
- Cum a fost primit dincolo de fruntariile þãrii?
- Piesele sale, traduse ºi jucate peste hotare, (din Italia pânã în Japonia),
ori jucate în turnee în afara þãrii de teatre româneºti, au fost întâmpinate totdeauna
cu un interes deosebit.
Am avut ocazia sã discut despre dramaturg, de pildã, cu colegi italieni,
la ei acasã; au apreciat, toþi, cã anvergura sa e europeanã. Din pãcate, serviciile
noastre specializate fac foarte puþin pentru traducerea în limbi de circulaþie ºi
rãspândirea în strãinatate a operei sale ºi a altora, de aceeaºi însemnatate.
- Ce scriitor va fi în centrul viitorului seminar?
- Marin Sorescu (la Deva). Seminarul va fi condus de prozatorul si
dramaturgul Romulus Guga redactor-ºef al revistei „Vatra”.
Interviuri realizate de prof. Petrache Dima ºi publicate în Revista Noastrã,
seria a II-a, 1981, nr. 73-74-75 (paginile 1217-1220)
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interviu realizat de prof. Petrache Dima

Conf. Univ
Univ.. Dr
Dr.. I. FISCHER:
,,...sunt foarte departe de a fi pesimist în
legãturã cu destinul umanismului românesc”
În condiþiile în care lumea se robotizeazã, se lasã furatã tot mai mult de
scopurile lucrative, goneºte nebuneºte spre neant prin acumulãrile de arme
nãpraznice, pentru salvgardarea ei, întoarcerea spre ferestrele sufletului, spre
ceea ce are specific, adicã spre omenesc, este o condiþie sine qua non. În
dialogul de faþã, vã propuneam, stimate Iancu Fischer, cunoscut ºi apreciat
specialist în domeniul limbilor clasice, sã urmãrim, pe scurt, naºterea si evoluþia
umanismului, începând cu antichitatea greco-latinã, unde întâlnim cele dintâi
forme organizate ale sale, cel puþin în intenþie. Mai întâi, cum definiþi acest
concept?
- Sunt cu totul de acord cu dv.- poate vãzând lucrãrile mai puþin dramatic, dar nu cu mai puþinã seriozitate – cã întoarcerea „spre omenesc”, cum
ziceþi, este absolut necesarã, dacã nu chiar pentru salvarea vieþii omenirii, dar
mãcar pentru echilibrul ei psihic, pentru sãnãtatea ei moralã, pentru stimularea
forþelor ei de creaþie intelectualã. Dacã tehnicizarea ºi robotizarea la care vã
referiþi sunt nu numai inevitabile, dar ºi – folosite cu raþiunea umanã mereu
treazã (ºtiþi la ce antonim fac aluzie) – condiþii ale progresului, nu e mai puþin
evident cã îndrumarea interesului tinerei generaþii exclusiv cãtre disciplinele
legate într-un fel sau altul de tehnicã (îndrumarea la care îºi dau mâna pãrinþi,
profesorii, prietenii ºi sfãtuitorii de toate vârstele) nu este beneficã nici pentru
tineri, ca indivizi (câte vocaþii contracarate?), ºi nici pentru ansamblul
colectivitãþii, îndrãznesc sã spun, naþionale. În acest context al preocupãrilor
contemporane, îmi propuneþi sã trecem împreunã în revista evoluþia
umanismului ºi îmi cereþi sã definesc mai întâi conceptul. Mãrturisesc cã nu e
deloc uºor sã încerci sã dai o definiþie unicã unui cuvânt care ºi-a îmbogãþit în
decursul secolelor sensul întocmai ca un bulgãre de zãpadã, prin adausurile
succesive. Dar faptul cã vorbiþi de forme organizate antice ale umanismului
mã îndeamnã sã mã îndrept spre o definiþie care sã þinã seama de o
caracteristicã majorã a gândirii ºi a literaturilor greceºti ºi romane, intratã din
nou în conºtiinþa europeanã odatã cu Renaºterea (n-aº vrea sã simplific: Evul
Mediu n-a fost o pauzã ºi o cufundare totalã în obscurantism, ºi tocmai cultivãrii
în continuare a literaturii latine îi datorãm pãstrarea textelor). Aºadar
considerând ireversibilã lãrgirea sensului iniþial(care se limiteazã la miºcarea
renaºcentistã de întoacere - dacã poate fi vorba vreo datã în istorie de întoarcere
- la valorile spirituale ale Antichitãþii clasice), putem înþelege prin umanism un
ansamblu de idei ºi de atitudini care pun în centrul atenþiei dezvoltarea
personalitãþii omului în tot ce are mai bun ,în primul rând în calitatea sa de
creator (ºi receptor) de valori culturale, dar ºi în ceea ce priveºte integrarea
sa, conºtientã ºi liberã, în Cetate.
- Aþi urmãrit ideea de Humanitas la gânditorii latini?
- Aducând în discuþie cuvântul latin humanitas, aþi dat echivalentul cel
mai apropiat ideii moderne de „umanism”. Dacã prin urmãri înþelegeþi efectuarea
unor cercetãri personale, am sã vã dezamãgesc spunându-vã cã nu am
întreprins o asemenea cercetare. Au facut-o alþii, mai ales în secolul nostru, ºi
bibliografia este imensã. Înainte de a încerca sã schiþez câteva trãsãturi ale
noþiunii, aºa cum o înþelegeau romanii, aº vrea sã vã prezint douã detalii care
ne intereseazã, ca sã zic aºa, direct. Cuvântul humanitas nu pare sã fie pãstrat
în nici o altã limbã romanicã în afarã de limba românã: în dialectul aromân
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existã cuvântul uminãtate (ºi uminitate). Zic „pare”, fiindcã nu e exclus, pe de
o parte, ca alt descendent romanic sã se descopere în cine ºtie ce grai local,
ºi, pe de alta, ca unimitate sã fie formatã în aromânã de la om (tema de plural).
În al doilea rând, românescul omenie (cu verbul derivat omeni)
corespunde destul de exact sensul obiºnuit, sã-l numim popular, al cuvântului
humanitas. ºi aici am atins una din dificultãþile definiþiei: existã un sens banal,
al vieþii de toate zilele, pe langã care s-a dezvoltat un sens filozofic, fãrã ca
între ele sã se poatã stabili o depãrþire.
Ambele pornesc de a ideea de “om”, de la caracteristicile considerate esenþiale
finite omeneºti (opuse atât perfecþiunii atribuite divinitãþii, cât ºi ferocitãþii
animale). Consideraþiiile privind natura umana se întâlnesc de la începuturile
literaturii latine, în comedie, ºi nu putem ºti dacã transpun un original grecesc
sau reprezintã contribuþia originalã a poeþilor români. Voi cita numai un singur
exemplu, celebrul dicton terenþian: “sunt om: socotesc cã nimic omenesc numi este strãin (homo sum: humani nihil a me alienum puto)” aºadar, o primã
caracteristicã este interesul efectiv pentru semeni, solidaritatea cu ceilalþi
oameni, bunãvoinþa faþã de aceºtia. Tot atât de frecvent apare în texte
slãbiciunea omneascã, imperfecþiunea omului, care trebuie privit cu înþelegere
ºi indulgenþã (Cicero propune formula cuiusuis hominis est eriare “în firea
oricãrui om este sã greºeascã”). Pe lângã aceste trãsãturi ale “omenescului”
(corespunzatoare cuvântului grecesc philanthropia “ iubire de la oameni”), se
dezvoltã, începând din sec. I î.e.n., datoritã, poate, lui Cicero însuºi, un sens
nou, esenþial pentru discuþia noastrã, cel de “culturã”, în special literarã ºi
filozoficã. Cred cã poate fi considerat un merit al romanilor faptul de a fi numit
fenomenul cultural prin cuvinte derivate de la “om”(grecii folosesc termenul
paideia, însemnând la început “educaþie”, derivate de la numele copilului. ºi tot
humanitas desemneazã viaþa civilizatã, rafinatã, demnã de condiþia umanã
(Caesar, atat de atent la folosirea proprie a cuvintelor, defineºte prin humanitas
felul de viaþã al provinciei romane din sudul Galiei, în opoziþie cu traiul aspru al
celþilor din Belgia.)
Ca exemplu de atitudine “umanistã” romanã l-am putea propune pe Lucreþiu.
El este miºcat de o profundã compasiune pentru soarta omului (o miseras
hominum mentes!) supus pasiunilor ºi înspãimântã de zei ºi de apropierea
morþii; dar Lucreþiu nu se opreºte aici, ci cautã sã-l ridice pe om deasupra
condiþiei sale primordiale, sã-l salveze; filozofia – cea epicureica se înþelegeeste capabilã sã-i demostreze lipsa de temei a fricii de zei (aceºtia fiind indiferenþi
la soarta oamenilor), iar înþelegerea ºtiinþificã a fenomenelor vieþii ºi ale naturii
îi aratã omului calea înþelepciunii, eliberarea de orice tulburare. Dar am putea
continua discutarea subiectelor ore in ºir, zile în ºir, cu textele în faþã ºi cu
referinþele bibliografice la îndemânã). Cred cã e momentul, ca dacã n-aveþi
nimic împotrivã, sã ne oprim aici , deocamdatã.
- Cam în ce epocã fost pus în circulaþie termenul ?
- Humnaitas apare în texte la începutul sec. I.î.e.n., la Cicero Varro ºi
într-un tratat anonim de retorica (de prin 86). Nu putem ºti dacã a circulat ºi
înainte deoarece existã o mare lacunã de vreo 70 de ani (aproximativ 160- 90)
perioadã în care nu ni s-a pãstrat nici un text literar integral (deºi s-a scris
mult). Trebuie precizat însa cã noþiunea putea fi exprimatã ºi prin substantivarea
neutrã a adjectivului humanus “omenesc”; astfel procedeazã Terenþiu , citat
înainte. Cât despre umanism, el este precedat în limbile europene de umanist,
specialist în umanioare ( humaniores litterae ,humanae litterae); cuvântul
humanista a putut fi format în latina medievalã ( modelul acestui hibrid latinogrec- sufixul –ist, ca ºi –ism, de altfel, e de origine greacã- existã în latineºte:
specialistul în poezia lui Ennius se numea ennianista, dupa homerista); în limbile
moderne apare la începutul secolului al XVI-lea, în italianã (la Aristo), francezã,
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englezã; umanism apare în secolul al XVIII-lea, pare-se mai întai în francezã.
- Aforismele latineºti pot fi socotite adevãrate diamante ale înþelepciuni
umaniste. Vã rog sã vorbiþi despre ele, privindu-le vizavi de proverbele ºi
zicãtorile purtãtoare de cuvânt ale umanismului popular.
- Este foarte greu, datoritã felului în care ne-au fost transmise textele,
sã facem o distincþie netã între aforismele latine de origine cultã ºi cele izvorîte
din ceea ce se numeºte, destul de vag, “inþelepciune popularã”, rezultat al unei
îndelungate experienþe colective (numai rareori autorii însoþesc o formulare
aforisticã de menþiuni de tipul “cum se zice” sau “cum spune un proverb”).
Spre deosebire de greci, românii nu ne-au lãsat decît foarte puþine culegeri de
aforisme (orânduirea alfabeticã a “sentezelor” utilizate de un autor de mimi,
Publilius Syrus, la care se adaugã o compilaþie versificatã târzie, care a
strãbãtut Evul Mediu sub numele lui Cato, ºi câteva culegeri minore). În orice
caz, nici la greci, nici la romani, aforismul nu s-a dezvoltat ca un gen literar
autonom (ºi de aceea nu vom gãsi formulãri scînteietoare, dar atît de departate
de spiritul umanismului greco-roman, cum este, de exemplu, aceasta, datoratã
lui La Rechefoucauld, “avem cu toþi destulã tãrie ca sã suportãm nenorocirile
altuia.”). Ceea ce nu inseamnã însã cã publicul nu era atras de aforism; dovada
o constituie foarte frecventa lor utilizare în comedii, gustate de public, ºi
împodobirea cu dictoane, proverbe, locuþiuni proberbiale a conversaþiei
personajelor populare puse în scenã de Petraniu în acea operã unicã a literaturii
antice care este Cena Trimalohionis. Sã vã vorbesc despre aforisme? N-ar fi
mai bine pentru cititorii dv. sã le las sã vorbeascã ele insele? Chiar pentru
domeniul care ne intereseazã aici, al invãþãmântului, al umanitãþilor ºi al
umanismului, e suficient sã deschidã, amintita “Masã la Trimalchio”; unul dintre
comeseni, tatã al unui bãiat de “vârstã ºcolarã” îºi expune principiile pedagogice,
presãrîndu-le cu maxime: “orice înveþi, pentru tine înveþi”, “invãþãtura e o
comoarã”, “meseria nu moare niciodatã”; iar gazda, Trimalchio, binecuvantând
memoria fostului sau stãpîn, care l-a invãþat, care “a vrut sã mã facã om între
oameni”, echivalând astfel invãþãtura cu demnitatea umanã, poate chiar cu
preeminenþã în condiþia umanã. Tabloul poate fi completat cu ajutorul colecþiei
de proverbe extrase din scriitorii latini de cãtre A. Otto, apãrutã în 1890, dar
neînlocuitã încã: “trebuie sã inveþi cît timp trãieºti”; ºi, din experienþa profesorilor:
“când îi invãþãm pe elevi, invãþãm noi înºine”: romanii erau însã conºtienþi de
limitele posibilitãþii de a invãþa: “nimeni nu le poate ºti pe toate”, sau “nu ºtie
nimic cel care le ºtie pe toate la fel”; poate cã ar trebui sã consider aceste
proverbe ca un avertisment, spre a nu mai intra în alte detalii. Aº vrea sã
închei cu un lucru banal, dar care nu e rãu sã fie repetat: toate popoarele au un
tezaur de înþelepciune în principiu egal; istoria ºi experienþele specifice pot
determina anumite caracteristici, dar nu permit nici o ierarhizare.
- Deºi, se fabuleazã în jurul unor figuri supranaturale, mitologia grecoromanã are un puternic caracter umanist, în ce constã el?
- Mã îndreptaþi spre un teren fierbinte ºi în plinã miºcare, datoritã unor
importante cercetãri elaborate in ultimele decenii, atît de cãtre Mircea Eliade,
cel mai celebru ºi în orice caz cel mai bine cunoscut la noi, dar ºi de cãtre mulþi
alþii (Georges Dumezil, Karl Kerenyi, Geroges Meautis, J.P Vernant etc). De
aceea mi-e cam fricã sã mã aventurez în regiuni pe care nu le-am frecventat ºi
voi rãspunde cât se poate de scurt. Dupã cum se ºtie, cunoºtinþele noastre de
mitologie greacã au o provenienþã aproape exclusiv literarã (chiar ºi mitografii
antici ºi-au alcãtuit lucrãrile pornind de la literaturã ºi în scopul explicãrii textelor
literare), deci unilaterale, iar posibilele contribuþii ale fiecãrui scriitor sunt greu
detectabile. Oricum, imaginea care se desprinde din texte (ºi mai ales din
poemele homerice, care au exercitat o influenþã covârºitoare asupra
reprezentãrilor mitologice din întreaga lume greco-romanã) este cea a coborîrii
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zeilor spre om, mai bine zis a transformãrii divnitãþii în om, cu slãbiciuni pasiuni,
sentimente omeneºti; de altfel, graniþa dintre lumea divinã ºi cea umanã nu e
de netrecut; nu mã gîndesc la apoteozarea impãraþilor, în care nu credea nimeni,
ci la “semizei”, nãscuþi dintr-o fiinþã divinã ºi una umanã. Citesc în privirea dv.
o obiecþie; da, ºtiu cã oamenii (poate nici mãcar grecii) i-au “creat” pe zei, dar
nu le-au dat de la început înfãþiºarea lor homericã. De aici, din trãsãturile
omeneºti ale zeilor, provin ºi trãsãturile lor “umaniste”. Gânditorii greci ºi romani
au încercat în diverse feluri, dupã ºcolile filozofice cãrora le aparþineau, sã-i
ridice pe zei la o demnitate divinã idealã, dar zeii au supravieþuit în cultura
anticã sub chipul lor omenesc.
- Dar despre umanismul eroilor lui Homer ce aveþi de spus?
- Nu puteam, vorbind de figurile mitologice, sã nu-l pomenesc pe Homer
ºi, iatã, dupã zei urmeazã o întrebare cu privire la eroii homerici. ºi aceastã
problemã, legatã de cea precedentã, fiindcã în fond e vorba de raportul dintre
divinitate ºi om, e îndelung discutatã. Oamenii din poemele homerice acþioneazã
liberi, iau liberi hotãrîri, sau acþiunile lor sunt determinate de destin, de divinitate?
Fãrã îndoialã, ei nu sunt, la Homer, simple marionete în mâinile zeilor. Oamenii
pot raþiona, cumpãni, decide, pot greºi chiar (ºi atunci sunt pedepsiþi). Dar
“umanul” eroilor constã, cred, în primul rînd în faptul cã sunt animaþi de sentimente
profund ºi etern omeneºti: ei cunosc compasiunea (eleos), reþinerea moralã
(aidos), demnitatea (time), dar mai ales prietenia (philia)- mânia viteazului, dar
crudului, Ahile este îmblînzitã (sau poate numai de viaþã) de moartea prietenului
sãu Patroklos, ca sã dau un singur exemplu.
- Poate fi considerat Homer contemporanul nostru? Prin ce?
- Formula, de meritat succes, a lui Jan Kott, se referã la ceea ce în
istoria literarã se numeºte acum “receptarea” unei opere. Iliada, în primul rând,
ºi Odiseea s-au bucurat de o receptare neîntreruptã, sînt “contemporane” cu
toate generaþiile culturii europene. Pentru greci erau cãrþi de cãpãtîi, ºcoalã în
toate domeniile, sursã permanentã de invãþãminte. Romanii le cunoºteau toate
detaliile (poetul satiric Iuvenal, care nu profesa o admiraþie deosebitã pentru
greci, era perfect familiarizat cu Iliada: parodiazã scena durerii lui Ahile de la
începutul cîntului XXIV). Nu pot intra în amãnunte, aºa cã mã voi opri la douã
exemple, umul roman, altul contemporan. Cînd Vergiliu a început sã comunice
prietenilor sãi fragmente din Eneida, la care lucra, unul dintre aceºtia, poetul
Properþiu, a exclamat (într-un poem): “se naºte ceva mai mare dacît Iliada”;
aºadar, Iliada este modelul absolut, întruparea supremã a poeziei (trebuie sã
adaug cã în Evul Mediu, când necunoaºterea limbii greceºti a eclipsat contactul
direct cu lumea elenã, Eneida a preluat rolul Iliadei, resuscitat în Renaºtere,
fãrã eliminarea Eneidei). Al doilea exemplu vrea sã ilustreze prezenþa lumii
homerice în preocupãrile contemporane: scriitoarea germanã Christa Wolf a
publicat acum caþiva ani (o traducere româneascã e în pregãtire) o “povestire”,
Kassandra, care infãþiºeazã lumea homericã (ºi a tragediilor greceºti) dintr-o
perspectivã diferitã de a lui Homer, antieroicã, pacifistã, feministã uneori, totuºi
lumea homericã. Mã întrebaþi “prin ce” e Homer contemporanul nostru. Cum
sã rãspund? Sã dau o definiþie a capodoperei ºi perenitãþii ei? Sã fac o succintã
caracterizare a Iliadei ºi Odiseei? Ce aº putea spune în afara unor lucruri
cunoscute? De aceea am sã mã abþin de la rãspuns. Ce determinã poziþia
aceasta a mea? Srupulul filologic? Orgoliul? Amîndouã? Decideþi dv.
- În procesul umanizãrii, ce rol au jucat în antichitate literatura ºi arta?
- Un rol primordial, pe care am încercat sã-l scot in evdienþã când am
vorbit de humanitas; literatura ºi arta îl caracterizeazã pe om, chiar ºi în opoziþie
cu divinitatea (nu ºtiu sã fi existat, în afarã de Apolo si de Pan, poate ºi de
Hephaistos-Vulcan, vreun zeu artist). Textele conþin însã mai puþine declaraþii
explicite decât ne-am aºtepta ºi nu reflectã decât parþial rolul real al acestor
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douã componente ale „umanizãrii”. O veche prejudecatã situa poezia ºi artele
plastice printre preocupãrile de rang inferior (Platon îi considerã pe poeþi drept
primejdioºi ºi-i îndepãrteazã din statul sãu ideal). Cicero însuºi, sã-l numim
(exagerând puþin) teoreticianul „umanismului” roman, considerã poezia, în
comparaþie cu oratoria, drept o îndeletnicire frivolã, de importanþã secundarã,
ca, de altfel, artele plastice (leuiores artes; minora): se scuzã aproape când, în
apãrarea poetului Archias, face elogiul poeziei, iar într-un discurs împotriva lui
Verres afirmã cã numai necesitatea anchetei judiciare l-a fãcut sã cunoascã
numele celebrului sculptor Praxiteles, ba chiar cere secretarului sã-i aminteascã
numele lui Myron ºi Policlet. În realitate, însã, literatura ºi arta ocupau în viaþa
cetãþenilor (nu numai în a unor elite intelectuale) un loc esenþial: o dovedesc
nu numai operele însele, dar ºi numeroasele informaþii despre bibliotecile publice
ºi particulare, despre colecþiile ºi „expoziþiile” de artã plasticã, despre banchetele
la care se discuta filozofie ºi literaturã; volumele de poezie nu lipseau nici din
bagajele soldaþilor trimiºi în cele mai depãrtate regiuni ale Imperiului. În aceastã
ordine de idei, trebuie menþionat rolul culturii literare în receptarea literaturii
înseºi: amintirea, într-o opera poeticã, a numelui unui personaj vergilian , de
exemplu, era suficientã spre a evoca în mintea cititorului o scenã întreagã, iar
poeþii epocii imperiale se bazau pe aceste cunoºtinþe prealabile. Dar sã nu
uitãm muzica: nu numai piesele de teatru sau recitãrile poetice erau acompaniate
de muzicã, dar ºi în viaþa cotidianã a cetãþenilor aceastã artã deþinea un loc de
seamã (la Trimalchio, gazda pomenitã înainte, toatã lumea cânta, sclavii care
serveau pe musafiri, cei care-l însoþeau pe stãpân în oraº, gazda însãºi –
Petroniu ºarjeazã, desigur, dar porneºte de la realitãþi). Iatã deci componenta
artisticã a vieþii demne de o fiinþã umanã, constituind acea cultus atque
humanitas de care vorbeºte Caesar.
- În cercetãrile dumneavoastrã, v-aþi oprit asupra umanismului
românesc?
- Ne întoarcem deci la semnificaþia primordialã a cuvântului umanism.
M-am ocupat numai incidental: e o poveste aproape amuzantã. Acum mulþi
ani, Institutul pentru Relaþiile Culturale cu Strãinatatea mi-a cerut o informaþie
cu privire la miºcarea clasicistã de la noi. Am început, bineînþeles, cu ºcoala
de la Cotnari, cu „de la Rîm ne tragem” ºi am încheiat cu fiºe bibliografice ale
principalilor noºtri filologi ºi istorici ai Antichitãþii din sec. XIX ºi XX. Peste ceva
vreme, am putut citi într-o revistã germanã, de altfel foarte serioasã (o citesc ºi
acum), textul meu, tradus în germanã cu înspãimântãtoare greºeli de transcriere,
sub semnãtura unui necunoscut (cel care ceruse informaþiile de la Institutul
amintit). Redactând apoi, an de an, bibliografia clasicã româneascã (pentru
revista „Studii clasice”), m-am putut þine la curent cu ceea ce s-a realizat în
domeniul istoriei umanismului. Specialitatea mea o constituie însã filologia ºi
lingvistica.
- Pãtrunderea în spaþiul românesc a operelor clasicilor greci ºi latini
constituie un fenomen cultural deosebit de interesant. Când s-au fãcut primele
traduceri în limba românã?
- Primele traduceri dateazã din sec. XVII, dar, pãstrându-le în
manuscrise, n-au putut exercita nici o influenþã asupra vieþii culturale de atunci.
Este vorba (o inventariere totalã nu existã) de Herodotul de la Mãnãstirea
Coºula, datând probabil din 1670, ºi datorat, pe cât se pare, lui N. Milescu
(discuþiile nu sunt încheiate), de un discurs extras din Istoria lui Alexandru cel
Mare a lui Quintus Curtius, tradus de Miron Costin prin 1671-1673 sub titlul
Graiul solului tãtãrãsc... (e vorba de un scit, nu de un tãtar, bineînþeles) ºi de
diverse fragmente din scriitorii clasici inserate de acelaºi Miron Costin, prin
1696, în De neamul moldovenilor (Plaut, Ovidiu, Marþial, Plutarh, Cassius Dio
etc., cunoscuþi însã indirect). Traducerile tipãrite au, prin rãspândirea lor, o
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influenþã mai mare; ele dateazã de la începutul sec. XIX, dar nu sunt decât
fragmente, publicate în periodice (lista lor poate fi alcãtuitã cu ajutorul excelatei
Bibliografii analitice a periodicelor româneºti, publicatã, în multe volume, de
Biblioteca Academiei,în jurul anului 1960). Cea mai veche e o istorioarã (cu un
destin literar glorios) a lui Aulus Gellius, De Androcles cu Leul, într-o culegere
din 1821; cele mai vechi traduceri din greceºte apar într-un Crestomatic
românesc apãrutã la Cernãuþi în 1820, cu texte din Aelian, Athenaios, Lucian
din Samosata, Diogenes Laertio, Plutarh, Teofrast etc. N-am înregistrat aici
Esopia, apãrutã la Sibiu în 1795, deoarece nu e vorba de o traducere propriuzisã din greaca veche. Miºcarea odatã începutã continuã din ce în ce mai
sistematic, ºi primele periodice (Curierul românesc, urmat de Curierul de ambe
soxe, Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã, Albina româneascã ºi Alãuta
româneascã) gãzduiesc traduceri din clasicii antici.
- Dar despre contributia filologilor români la rãspândirea acestui tezaur
ce aveþi de precizat?
- Fãrã a fi apanajul exclusiv al filologilor cu formaþie universitarã
clasicistã, rãspândirea „tezaurului” lãsat moºtenire de antici le revine în primul
rând acestora, deoarece sunt în mãsurã de a o face cu competenþã. Diletantismul
este primejdios în acest domeniu delicat ºi dificil, ca, de altfel, în toate celelalte.
ºi-au fãcut filologii noºtri datoria în aceastã direcþie? Cred cã pot rãspunde
afirmativ, chiar dacã au mai rãmas multe de fãcut. Trebuie sã spun cã cei mai
mulþi dintre filologi n-au limite de fãcut. Trebuie sã spun cã cei mai mulþi dintre
filologi n-au limitat creaþia lor la exegeze savante (sublinez însã cã prima noastrã
îndatorire rãmâne cercetarea ºtiinþificã originalã ºi cã de îndeplinirea ei depind
progresul ºi prestigiul ºcolii filologice româneºti), ei au contribuit la difuzarea în
publicul larg a valorilor Antichitãþii, mai ales a celor literare. Traducerea, formã
primã, directã, de difuzare, presupune talent literar, iar natura împarte cu
parcimonie muritorilor aceastã înzestrare, fãrã sã-i favorizeze pe universitari,
dar fãrã sã-i excludã. Literatura noastrã are privilegiul de a dispune de una din
cele mai frumoase versiuni ale Iliadei, o uluitoare contemporaneizare cu
menþinerea atmosferei de basm, datoratã, cum se ºtie, lui G. Murnu, lingvist (o
lucrare a sa a fost recent reeditatã, ceea ce-i dovedeºte valoarea), profesor
de arheologie la Universitatea din Bucureºti (dar ºi delicat poet original). Dar
pe lângã monumentul durat de Murnu (traducãtor ºi al Odiseei, al Orestiei lui
Eschii) s-au fãcut numeroase traduceri atât din marii clasici (pe care-i avem
aproape în întregime în mai multe versiuni bune, sau mãcar acceptabile), cât
ºi din autori de interes mai restrâns. Opera aceasta de rãspândire continuã ºi
azi se bucurã de aprecierea publicului cititor: tirajele se epuizeazã în câteva
zile, în câteva ore chiar. O a doua formã de rãspândire a literaturii antice (trebuie
sã mã limitez la literaturã, fiindcã altfel nu mai încheiem niciodata discuþia) o
constituie istoriile literare, de ansamblu sau ale unui gen, prezentãrile, prefaþele,
studiile introductive la un anumit autor. Avem istorii literare recente, cea greacã
de Maria Marinescu-Himu ºi Adelina Piatkowski, apãrutã în 1972, cea latinã,
în sfârºit încheiatã (ultimul volum apãrut în 1986), operã colectivã a catedrei
universitare bucureºtene. Prezentãrile de autori sunt atât de numeroase încât
nu pot încerca o exemplificare, fãrã sã comit nedreptãþi prin omisiune. Dar nu
cred ca e cazul sã fim mulþumiþi de noi înºine, ºi asta nu numai fiindcã
mulþumirea e nestimulatoare: un filolog, cum v-am spus înainte, nu se poate
mãrgini la difuzarea cunoºtinºtelor obþinute de alþii sau sã punã la dispoziþia
publicului operele transmise din Antichitate, el trebuie sã creeze (în limitele,
evident, a ceea ce poate fi numit creaþie în materie de filologie), sã facã
progreseze cunoaºterea Antichitãþii, de la stabilirea textului însuºi pânã la
interpretarea lui largã. Or, în domeniul ediþiilor critice ºi al comentariilor ºtiinþifice
avem foarte puþine realizãri. Aº cita, din cele mai apãrute într-un trecut mai
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îndepãrtat, Fragmentele latine ale lui Philumenus ºi Philagrius (text tehnic al
latinitãþii mai târzii) de P. Mihãileanu (dispãrut în cumplitul accident de la Ciurea)
din 1910. N-avem o colecþie naþionalã de clasici greci ºi latini, cu traduceri ºi
comentarii (mexicanii au 1). Cele douã încercãri fãcute pânã acum n-au fost
încununatede succes. Cea dintâi s-a oprit la volumul I, o foarte valoroasã ediþie,
datoratã regretatului Victor Buescu, a traducerilor fãcute de Ciceri, abia ieºit
din adolescenþã, dintr-un poet astronom grec. O a doua, proiectatã de Societatea
de studii clasice, n-a ajuns nici mãcar aºa de departe: un prim volum, Cei
ºapte contra Thebei, elaborat de Liana Lupaº ºi Zoe Petre, se odihneºte, fãrã
speranþe de resuscitare, în sertarele unei edituri (autoarele au publicat separat
comentariul); sunt în stadiu avansat cu opuscul al lui Tacit, un discurs al lui
Cicero, o carte de Quintilian; lucrãrile au fost însã întrerupte. Publicul nostru,
dacã nu locuieºte într-un oraº universitar, dotat cu bilblioteci, nu are acces la
textele originale. O fericitã excepþie (din punctul de vedere al oferirii textului) o
constituie opera completã a lui Horaþiu, publicatã de colegul nostru Mihai Nichita
(cu colaborarea lui Traian Costea), care, pe lângã traducerile cele mai bune,
de la Eminescu la contemporani, pe lângã aparatul explicativ, conþine ºi textul
latin (a apãrut în 1980 în importanta colecþie a Editurii „Univers”, denumitã atât
de nefericit „Ediþii critice”: cum pot fi editate critic traducerile contemporane?).
Recentul (1988) volum Tibul al lui Vasile Sav conþine de asemenea textul latin.
Sunt foarte ispitit sã vã vorbesc de locul filologilor noºtri clasici în miºcarea
ºtiinþificã internaþionalã, dar am prelungi din cale afarã discuþia. Pentru detalii
privind rãspândirea clasicismului în cultura noastrã vreau sã semnalez
importanta sintezã, cu repertoriu bibliografic amãnunþit, Clasicii antici în
România, de regretatul profesor clujean N. Lascu (1974).
- De când dateazã introducerea umanioanelor în învãþãmântul nostru?
- Dacã facem abstracþie de ºcoala latinã de la Cotnari, înfiinþatã în 1563
(data e discutatã) de Despot-Vodã, dar rãmasã fãrã ecou în cercurile mai largi
ºi, mai ales, fãrã succesiune întemeietoare de tradiþii (chiar dacã ºcoala a
supravieþuit peste un secol, rudimentarizatã ºi supusã diverselor dominaþii
religioase), ºi de încercãrile, cu succes limitat, fãcute de Miron Barnovski ºi
Vasile Lupu în Moldova ºi de Matei Basarab (ºcoala greacã ºi latinã din
Târgoviºte, 1646) în þara Româneascã, trebuie sã ne oprim la Academiile
Domneºti, cea întemeiatã de ªerban Cantacuzino la sfârºitul domniei sale (prin
1688) ºi preluatã de Constantin Brâncoveanu (el însuºi un erudit: învãþatul
nostru istoric Andrei Pippidi a descoperit, în biblioteca pãrintelui sãu, un exemplar din istoricul grec Herodian conþinând ample adnotãri autografe ale lui
Brâncoveanu; exemplarul îmi trecuse prin mânã, dar n-am observant nimic),
cea de la Iaºi, întemeiatã în 1707, în vremea lui Antioh Cantemir; ele au fost
mereu întãrite ºi reorganizate în cursul secolului al XVIII-lea, un rol important
revenindu-i pentru Academia bucureºteanã lui Nicolae Mavrocordat, care a
dotat-o cu o importantã bibliotecã instalatã în Mãnãstirea Vãcãreºti, ctitoritã de
domnitor. Ambele îºi axeazã învãþãmântul pe limba ºi cultura greacã, profesorii
erau greci, iar elevii erau nu numai români, ci proveneau din toatã regiunea
balcanicã (faima era atât de rãspânditã, încât Petru cel Mare al Rusiei trimite
doi bursieri la Bucureºti). Trebuie fãcutã însã o precizare: cu toatã importanþa
excepþionalã a acestor Academii, când vorbim de „introducerea umanioanelor”
este necesar sã þinem seama nu atât de spaþiul geografic, cât de cel al culturii
naþionale: fãrã o ºcoalã în limba românã (Academiile aveau greaca drept limbã
de predare), se poate cu greu vorbi de integrarea „umanioarelor” în cultura
noastrã. De aceea vom fi mai îndreptãþiþi sã considerãm ca adevãrate începuturi,
includerea celor doua limbi clasice în programele ºcolilor româneºti de la Blaj
(1754), mult mai modeste în comparaþie cu Academiile domneºti, dar cu câtã
influenþã asupra umanismului românesc din Ardeal! Pentru Principate,
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începuturile trebuie situate în tipul modern de ºcoalã înfiinþat de domnii
“regulamentari” în jurul anului 1830 (nu cunosc datele precise ºi nu ºtiu dacã
existã studii amãnunþite în aceastã direcþie) ºi perfecþionat în deceniile urmãtoare
(în orice caz, limbile clasice îºi câºtigaserã definitiv locul în Academia înfiinþatã
în 1835 de Mihail Sturdza de la Iaºi). Odatã cu înfiinþarea celor douã Universitãþi,
cea de la Iaºi (1860) ºi cea de la Bucureºti (1864), filologia clasicã se constituise
ca disciplinã autonomã ºi nu va mai fi nevoie de aducerea din alte þãri sau de
peste munþi a profesorilor din învãþãmântul gimnazial.
- Care era raportul între umanioare ºi ºtiinþele exacte în ºcoala haretianã?
- Faceþi foarte bine cã aduceþi în discuþie numele lui Spiru Haret. A fost
un mare matematician, cu valoare recunoscutã dincolo de hotarele þãrii (de
curând am aflat de la un astronom, prof. C. Drîmbã, cã Spiru Haret este singurul
savant român acceptat de comunitatea ºtiinþificã internaþionalã spre a-ºi da
numele unei forme de relief de pe faþa nevãzutã a lumii); deºi matematician,
dar fiindcã a fost un mare matematician, cu vederi largi asupra problemelor
culturii ºi ale învãþãmântului, Spiru Haret a acordat un rol important limbilor
clasice în douã din cele trei subdiviziuni ale liceului: clasic, modern, real
(=ºtiinþific). Nu cunosc detaliile organizãrii realizate de Spiru Haret (vã
mãrturisesc cã problemele didacticii ºi istoria ei nu m-au preocupat decât din
raþiuni practice: alcãtuirea de manuale- ºi asta din 1930-, proiecte, programe,
memorii, polemici, pledoarii, dar nu ca obiect de cercetare), dar ºcoala pe care
am urmat-o eu descindea direct din cea a lui Spiru Haret, ca unele modificãri
(printre care suprimarea secþiei clasice ºi reducerea la un singur an a predãrii
limbii greceºti, mult prea puþin- o ºtiu din experienþa mea de elev ºi de profesor
suplinitor-). Aºadar, se poate spune cã, în contextul ºtiinþific al vremii, ºcoala
haretianã era judicios organizatã ºi reuºea sã punã în valoare vocaþiile ºi
capacitãþile elevilor. Sã nu uitãm cã, pe lângã limbile clasice ºi cele moderne,
alte discipline umane erau de asemenea reprezentate: istoria, psihologia (îmi
amintesc totdeauna cu emoþie cã am avut privilegiul, la Liceul „Naþional” din
Iaºi, sã-l audiez- folosesc cu intenþie acest verb, deoarece lecþiile aveau nivelul
unor prelegeri universitare- pe neuitatul profesor Valeriu Buþureanu), logica
formalã, sociologicã.
- Interesul lui Grigore Alexandrescu faþã de limbile clasice constituie
cauza pentru care i-aþi îngrijit 12 ediþii?
- Indirect, ca ºi interesul lui Grigore Alexandrescu pentru clasicism (a
luat contact cu literatura anticã prin intermediul traducerilor franceze- Horaþiu
era pentru el Oras[=Horace], în timp ce pentru Gh. Asachi era Oraþius-, dar o
cunoºtea în detalii: „caii lui Ahil, care proorocea” provine din Iliada).
Alexandrescu a fost autorul meu preferat la bacalaureat, (existã o prevedere a
regulamentului, care permitea elevilor sã pregãteascã în mod special un anumit
scriitor), dar faptul cã l-am editat se datoreazã mai degrabã întâmplãrii. Oricum,
m-am ataºat afectiv de acest prim poet român modern (Cîrlova n-a fost decât
o speranþã), pentru claritatea ºi echilibrul sãu clasic, pentru inteligenþa sa
scânteietoare, pentru fineþea umorului sãu, pentru arta folosirii unei limbi încã
necizelate, a unei versificaþii aflate la începuturi, dar ºi pentru farmecul
personalitãþii sale, pentru raþionalismul sãu, pentru atitudinea faþã de oameni ºi
de evenimente (corespondenþa cu Ion Ghica stã, pe lângã opera tipãritã,
marturie pentru ce spun acum). Aº vrea sã precizez cã nu sunt autorul a 12
ediþii (aþi inclus, desigur, ºi reeditãrile), ci a mult mai puþine: în 1937 am publicat
o ediþie criticã ºi comentatã a poeziilor, revizuitã (cu abandonarea comentariului
de literaturã comparatã) în 1973; apoi, sub diverse forme, câteva ediþii cu
adnotãri de uz ºcolar, sau pentru un public mai larg, din întreaga operã (poezii,
prozã, corespondenþã); o singurã prefaþã, în Biblioteca ºcolarului (nu mai am
nici un exemplar). Sper, fãrã sã mai am certitudinea, sã pot duce cândva la
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bun, sfârºit, ediþia criticã, aflatã într-un stadiu destul de avansat, dar abandonatã
în mod provizoriu, se înþelege.
- Reforma învãþãmântului din 1948 a redus simþitor poziþia ºtiinþelor
umaniste ºi în special a limbii latine, deºi ea este maica graiului românesc. De
vreo zece ani încoace, s-a înregistrat o oarecare ameliorare prin studierea ei
într-o orã pe sãptãmânã, în clasa a VIII-a, ºi ceva mai mult la liceele de filologieistorie, ceea ce înseamnã foarte puþin. S-a vorbit ºi se vorbeºte ocazional
despre necesitatea cunoaºterii cât de cât a limbii latine de cãtre cei care vorbesc
o limbã de origine latinã, aºa cum este ºi limba noastrã. Sigur, ºcoala
româneascã trebuia sã se racordeze la revoluþia tehnico-ºtiinþificã. În aceste
condiþii, obiectele tehnice s-au impus, în dauna celor umaniste. þinând seama
de aceastã realitate, ce propuneþi pentru revenirea lor mãcar parþialã? În aceastã
privinþã, ºtim cã v-aþi mai pronunþat acum 14 ani, în 1974, în „Proiect al unui
sistem unitar pentru învãþãmântului limbii ºi literaturii latine”, apãrut în „Studii
clasice”. Trei ani mai tîrziu, are loc însã o nouã reformã. Deci, care este astãzi
pãrerea dumneavoastrã?
- Pentru fixarea, fundamentatã raþional, a locului latinei în învãþãmântul
nostru ºi, în acelaºi timp, pentru asigurarea calitãþii, a nivelului predãrii, sunt
necesare, aº zice chiar urgent necesare, mãsuri complexe, care sã þinã seama
atât de cerinþele generale ale formãrii profesionale ºi culturale a tineretului, cât
ºi de structura de ansamblu a învãþãmântului nostru de azi (fiindcã nu ne
propunem scopuri realiste ºi nerealizabile, izvorâte din nostalgii ºi sentimentalism- ambele necondamnabile în esenþã, dar infructuoase-, sau bazate pe
argumente minore; urmãrirea unor asemenea scopuri se poate dovedi tot atât
de primejdioasã ca ºi abandonarea oricãrei afirmãri a poziþiei noastre, sa-i
zicem pe nume- a oricãrei lupte). Suntem, cum aþi spus, o þarã de limbã
romanicã, singura, trebuie subliniat, în aceastã regiune a continentului, iar cea
mai mare parte a teritoriului nostru naþional se aflã în interiorul limitelor Imperiului
Roman, în provincii de culturã latinã ºi greacã, cu vestigii- scrise ºi arheologiceromane ºi greceºti. Suntem în acelaºi timp o þarã europeanã, de culturã
europeanã, ºi chiar dacã o bucatã de vreme evoluþia culturii noastre a urmat
cãi divergente de a celorlalte popoare romanice din Europa, de vreo doua sute
de ani suntem organic integraþi în cultura europeanã de tip occidental. Dar sã
nu uitãm nici cã trãim în plinã revoluþie tehnica, ceea ce determinã, pentru
învãþãmânt, obligativitatea de a pune la îndemâna elevilor instrumentele unei
rapide adaptãri la inovaþiile care modificã neîncetat tabloul ºtiinþei ºi chiar al
vieþii cotidiene contemporante. În perspectiva acestei triple condiþionãri:
romanitate, „europenitate”, revoluþie tehnicã, trebuie sã cântãrim cu grijã
rãspunsul la cele câteva întrebãri esenþiale: cine trebuie sa înveþe latineºte,
cât timp trebuie sã înveþe, ce ºi cum trebuie sã înveþe? Rãspunsul la acest
complex de probleme fiind imposibil în cadrul discuþiei noastre, mã voi limita la
foarte puþine. Cred ca ºi Dv., cã generalizarea, în clasa a VIII-a, a limbii latine
la întreaga populaþie ºcolarã este binevenitã, nu numai fiindcã vorbim o limbã
romanicã ºi învãþãm la ºcoalã câteva limbi romanice, ci ºi fiindcã majoritatea
vocabularului internaþional modern e de origine latinã, ca sã nu mai vorbim de
faptul cã latina oferã elevilor posibilitatea de a înþelege mecanismul de
funcþionare ºi de evoluþie a limbilor în general (aº deschide o parantezã,
dureroasã: discutãm aici de o situaþie idealã, deoarece, din pãcate, s-a rãspândit
procedeul- pentru care nu pot gãsi epitete în limitele vocabularului urbanitãþii ºi
în afara terminologiei juridice- de a utiliza ora de latinã drept mijloc de completare
a „normei” didactice a oricãrei specializãri. Procedeul nu compromite numai
predarea latinei, ci ºi seriozitatea procesului de învãþãmânt, la care trebuie sã
þinem cu toate puterile. Este suficient? Cred cã nu.Ar trebui cel puþin adãugatã
încã o orã pe sãptãmînã (nici o limbã nu poate fi învãþatã într-o singurã orã: se
uitã de la o sãptãmînã la alta). Generalizarea trebuie extinsã la încã un an? Aº
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înclina cãtre rãspunsul afirmativ. Care an? Aici nu existã o pãrere unicã:
pedagogic, fiindcã limbile se învaþã mult mai uºor la o vârstã fragedã, clasa a
VII-a ar fi cea recomandabilã; alte raþiuni (maturitatea elevilor, utilitate pentru
specializare, posibilitatea încadrãrii posturilor cu specialiºti) ne îndreaptã spre
clasa a IX-a a liceelor neindustriale (opinia aceasta e a tuturor colegilor din
învãþãmântul liceal cu acre am avut discuþii). În liceele de filologie istorie, pentru
a-ºi merita numele ºi pentru a pregãti temeinic pe viitorii filologi ºi istorici, este
neapãrat necesarã mãrirea numãrului de ore sãptãmânale (douã e un minimum, trei ar fi eficiente). Dar mai trebuie ceva: avem licee cu profiluri de
specialitate destul de înguste: de ce n-am avea ºi câteva clase, foarte puþine,
cu profil “clasic” (experienþele noastre anterioare, ca ºi cele din alte þãri, inclusiv
ale unor vecini ai noºtri de limbã neromanicã, sunt pozitive)?S-ar învãþa aici,
cu diminuarea indispensabilã a disciplinelor tehnice, latinã (clasale IX-XII) ºi
greacã veche (clasele X-XII) ºi ne-am constitui astfel o adevãratã pepinierã
cu o solidã pregãtire pentru foarte numeroase specializãri în domeniul ºtiinþelor
umane (fãrã a mai vorbi de cadrele medii din domeniul culturii). Aceste licee
sau clase ar urma sã funcþioneze exclusiv în centrele universitare (Bucureºti,
Iaºi, Cluj), spre a fi organic legate de catedrele de specialitate ºi de biblioteci
(existã o formã instituþionalizatã a unor asemenea legãturi: poartã numele de
“patronare”).
Dar bunul mers al învãþãmântului liceal nu poate fi conceput autonom,
nu se desfãºoarã în afara celui superior (cãruia li se oferã studenþi ºi de la
care ia profesori, întocmai ca în ciclurile naturii) ºi chiar, mediat, în afara
cercetãrii de specialitate. Chiar dacã revista dvs. nu se ocupã de acest tip de
probleme, îmi îngãdui sã va reþin douã minute. Mai întâi, învãþãmântul superior
(filologis) nu trebuie considerat o simplã uzinã de profesori, cu “producþie” strict
reglementatã de cerinþele imediate ale ºcolii (se primesc numai atâþi studenþi
câte cadre didactice vacante sunt în învãþãmânt); o disciplinã predatã în ºcoalã
nu poate trãi ºi profesa decât dacã e permanent susþinutã de o miºcare ºtiinþificã
originalã, iar universitatea oferã un prim cadru al unei asemenea miºcãri: de
aceea, spre a împiedica orice irosire a energiilor creatoare ºi a talentelor, se
impune asigurarea unui flux neîntrerupt de primire a studenþilor la secþia de
filologie clasicã a Universitãþii bucureºtene (fãrã a neglija celelalte oraºe
universitare, unde latina se predã ºi trebuie sã se predea în continuare ca
specialitate secundã) ºi acest lucru trebuie cunoscut din vreme de viitorii
candidaþi. Apoi, v-aº împãrtãºi aici o îngrijorare: dupã cum v-am spus, lucrez
la o bibliografie continuã a studiilor de filologie clasicã de la noi ºi constat, în
ultimii ani, o scãderea a numãrului contribuþiilor originale în acest domeniu, mai
ales în sectorul filologico-lingvistic: greaca a ajuns aproape de zero, iar studiile
dedicate latinei sunt axate mai ales pe legãtura cu româna (ceea ce e foarte
bine, dar nu ºi suficient). Cred cã sunt necesare mãsuri urgente în vederea
rãsturnãrii spre bine a acestei primejdioase tendinþe, iar principiul cãlãuzitor ar
fi din nou ca la intrarea în Facultate, împiedicarea oricãrei pierderi de forþe
existente sau în devenire: toþi cei capabili – realmente capabili – sã creeze în
acest domeniu trebuie sã aibã posibilitatea de a-ºi gãsi ºi dezvolta capacitãþile:
un învãþãmânt liceal serios constituie un câmp de desfãsurare, dar nu singurul.
Se cuvine regândit sistemul repartiþiei în producþie a studenþilor ºi al stagiului
de trei ani (vã trimit pentru aceastã problemã la un excelent articol publicat în
“Scânteia” acum câþiva ani, în 1982, dacã nu mã înºel, de un fizician, prof.
Victor Mercea, de unde se vede cã îngrijorãrile nu ne aparþin exclusiv). Trãiesc
an de an, de patru decenii satisfacþia supremã dãruitã unui profesor, aceea de
a vedea cum câte un student ajunge sã recepþioneze critic ceea ce i se oferã,
îºi dezvolta o gândire autonomã ºi creatoare, înmagazineazã cunoºtinþe ºi
stabileºte relaþii care depãºesc limitele “programei” ºi mã întreb cu strângere
de inima: ce se întâmpla cu el dupã absolvirea Facultãþii? În cel mai fericit caz,
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dupã câþiva ani, ni-l vor luã arheologii; ºi acest lucru este cât se poate de
pozitiv, fiindca arheologia clasicã poate fi practicatã cu deplin succes de filologii
clasici, dar nu ne putem aºtepta la lucrãri de filologie elaborate în institute sau
muzee arheologice. De aceea, secþia de filologie clasicã din Bucuresti ºi
colectivele mai restrânse funcþionând la Universitãþile celorlalte oraºe nu pot fi
lãsate sã se stingã prin îmbãtrânire ºi prin lipsa de studenþi, ele constituind
centre de cercetare ºtiinþificã organizatã. Nu ajunge însã atât. O organizare
superioarã a muncii ºtiinþifice, cu asigurarea indispensabilei interdisciplinaritãþi,
poate fi obþinutã în cadrul unui institut de studii clasice, institut de cercetare (a
existat un organism similar la Cluj, între cele douã rãzboaie, de pe urma cãruia
beneficiazã ºi acum cercetãtorii, în bogata bibliotecã a Institutului); un asemenea
proiect nu e foarte greu de realizat, deoarece se pot reuni forþele umane ºi
materiale (biblioteci) risipite prin institute de profiluri diferite (la Institutul de istorie
literarã, de exemplu, lucreazã un singur filolog clasic, eminent, dar singur).
Existã ºi acum un cadru de dezbateri interdisciplinare: Societatea de Studii
Clasice (ºi publicaþia ei “Studii clasice”, a cãrei periodicitate n-ar mai trebui
pusã sub semnul întrebãrii la fiecare volum); dar dezbaterile, confruntãrile de
oprinii pot constitui un instrument de informare, un stimulent, dar nu un cadru
de cercetare propriu-zisã.
- Cunoaºteþi situaþia umanismului în lumea contemporanã?
- O cunosc în linii mari ºi nu pentru toate þãrile. În rezumat se poate
spune cã cercetarea ºtiinþificã se afla într-o efervescentã fãrã precedent: cãrþi
numeroase ºi importante, reviste noi (nu efemere), direcþii de cercetare
moderne sunt semnalate peste tot. În învãþãmântul liceal asistãm la o oarecare
restrângere – realizatã diferit, prin scãderea numãrului de ore sau de elevi,
datoratã “exploziei informaþionale” ºi revoluþiei tehnice; este însã compensatã
prin din ce în ce mai intensã preocupare pentru modernizarea metodologiei
didactice. Se observã de asemenea în publicul larg un reviriment de opinie în
favoarea disciplinelor umaniste, ceea ce e dãtãtor de speranþe.
- În 1989, vom comemora centenarul morþii lui Eminescu. Traducerile
fãcute, pânã acum, în limba latinã, din opera lui vã satisfac?
- Rãspunsul meu are sã vã ºocheze, fãrã îndoialã. Este foarte important ca Eminescu sã fie cunoscut în toatã lumea: va fi un mare câºtig pentru
toþi iubitorii de poezie de a avea posibilitatea accesului la acest uriaº , al liricii
universale. Dar cine va avea acces prin latinã ? Existã cineva care sã ºtie
latineºte ºi nici o limbã modernã de largã circulaþie, în care Eminescu a fost
tradus, uneori bine tradus ? Adaug ºi un argument, sã-l numim teoretic : latina
este o limbã „moartã”, astfel (ºi mai puþin funerar) spus, un „corpus” închis,
cãruia nu i se mai poate adãuga nimic. O bun,a poezie latin,a este azi
(schematizez intenþionat) o reunire de reminescenþe din poezia anticã (aºa se
fãcea poezia anticã – ºi proza, pânã ºi cea epistolarã – în Renaºtere). Cum
poþi transpune în acest cadru rigid forþa ideilor ºi a imaginilor, muzica poeziei
eminesciene? Trecând la realizãrile de pânã acum, observ cã traducãtorii sunt
profesori de latinã (demni de tot respectul pentru cunoºtinþele ºi eforturile lor),
dar nu poeþi. ºi e pãcat (ºi blasfemator)ca Eminescu sã ajungã subiect de
„temã latinã”.
N-aº vrea ca discuþia noastrã sã se încheie pe acest ton negativ. Poate
cã dv. Veþi gãsi mijlocul de a lumina atmosfera concluziilor. Tot ce pot sã vã
spun e cã sunt foarte departe de a fi pesimist în legãturã cu destinul umanismului
românesc. De aici ºi strãdaniile mele, modeste ca anvergurã ºi rezultate, de
a-i menþine neatinsã fãclia.
- ªi noi împãrtãºim opiniile dv. Numãrul de faþã al „Revistei noastre” se
vrea o contribuþie la urnirea carului.
Interviu realizat de prof. Petrache Dima ºi publicat în Revista Noastrã,
seria a II-a, 1989, nr. 143-144-145 (paginile 2748-2756)
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Dialog cu poezia
27 octombrie 1973. Sala de lecturã a bibliotecii Liceului „Unirea”.
Colaboratorii „Revistei Noastre” primesc vizita poeþilor: Nina Cassian,
Romulus Vulpescu, Tudor George, Mircea Dinescu.
Prof. Petrache Dima
Dima: Prezenþi în oraºul Focºani pentru a participa la
seara omagialã „I. M. Raºcu”, oaspeþii ºi-au exprimat dorinþa de a se întâlni cu
voi. E o mare cinste pentru noi ºi, în acelaºi timp, un bun prilej pentru a angaja
un dialog cu poezia...
Mihaela Dulcu
Dulcu: Dacã-mi daþi voie, aº vrea în primul rând, sã adresez
o întrebare poetei Nina Cassian. ªtim cã în 1945, aþi publicat, în „România
Liberã”, poemul „Am fost un poet decadent”. Ce înþelegeþi prin „poet decadent”
ºi, bineînþeles prin literaturã decadentã?
Nina Cassian
Cassian: Da. Aceastã poezie nu e singura prostie din viaþa mea.
Însã trebuie sã fie cunoscute puþin condiþiile acelui moment. Fiind vorba, dupã
cum ºtiþi, de o perioadã revoluþionarã, care a început cu August 1944, aceastã
cotiturã istoricã, socialã, economicã, fãrã îndoialã cã avea ºi un colorat culturalartistic. Eram animaþi cu toþii, atunci sufla un vânt foarte puternic-hai sã-i zicunanimism, un termen din literatura francezã, un ideal ºi-un elan al îmbrãþiºãrilor,
al colectivitãþii, al topirii în marea masã º.a.m.d. Este un elan pe care individul
îl resimte periodic ºi dupã aceea îi trece ºi e foarte bine aºa cã existã un cãtre
ºi de la, adicã existã un fel de du-te-vino, între dorinþa de a te singulariza ºi
dorinþa de a te topi în mulþime. Aceste douã tendinþe mi se pare mie cã
echilibreazã un ins. Momentul acela era de topire în mulþime ºi pentru cã poezia
pe care o scriam pe atunci, deºi eram foarte tânãrã ºi nu ºtiu dacã aveam
vreo caracteristicã, dacã eram „decadentã” sau „nedecadentã”, nu mã
configurasem destul de clar, am avut senzaþia cã am practicat prea mult timp
un exerciþiu singuratic, ca sã spun aºa, în poezie ºi atunci printre termenii la
modã pe vremea aceea pentru astfel de exerciþii singuratice era de pildã ºi
„decadent”. În accepþia noastrã de atunci, din 1945, poet decadent era cel
care nu scria pentru mulþime, cel care nu putea fi priceput de un public foarte
larg, cel care nu trata o tematicã generoasã, ci cine ºtie ce probleme intime ºi
restrânse ale lui etc. Cum la 20 de ani e foarte greu sã te consideri chiar
reprezentant pentru o întreagã populaþie, la 20 de ani eºti în general mai sfios,
fireºte cã ceea ce scrisesem eu pânã atunci erau mai mult confesiuni, ºtiu eu,
poezii de o facturã mai intimã. Atunci m-am autointitulat, de fapt, cu destulã
trufie în aceastã autocriticã, „Am fost un poet decadent”, dar nu prea fusesem
ºi promiteam, ºi doream în aceasta poezie sã fiu reprimitã de mulþimea oamenilor
din jurul meu. Trebuie sã spun cã dupã aceastã poezie, care nu mi-a figurat în
niciun fel îmbrãþiºarea cãlduroasã a acelora cãrora mã adresam, am trecut la
poeziile care au apãrut dupã aceea în volumul „La scara 1/1” ºi care, într-un
fel, erau, dacã vreþi, o revenire la aºa-zisul „decadentism”. Dar nici „La scara
1/1” nu mi se pare a fi un volum „decadent”, nici azi nu cred în aceasta,
„decadentã” fiind, eu nu prea ºtiu istorie ºi criticã literarã, dar cred cã se referã
la un anume grup de poeþi, la o ºcoalã poeticã francezã, care cam ce fãceau?...
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu:Ei, ce fãceau? Fãceau bine! Foarte bine fãceau!
Nina Cassian
Cassian:Care erau probabil uºor perverºi, uºor...
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu:Iartã-mã cã îndrãznesc...
Nina Cassian
Cassian:Te rog, þi-am cerut ajutorul...
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu:De fapt, Verlaine avusese chestia asta când
vorbea de acel „ev mediu delicat”, în care el vedea Evul Mediu ãla târziu, care
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decãdea, adicã decadenþa Evului Mediu spre care se îndreptau cu toþii, pentru
cã acolo li se pãrea, ºi de acolo, ca sã zic aºa, se trage termenul care, pe
urmã, în literatura francezã simbolistã, a cãpãtat un alt sens ºi a înglobat un
alt tip de poezie care avea caracteristicile pe care le gãsim noi aici. Dar hai sã
ne-aducem aminte cã niºte poeþi dragi nouã, care erau foarte inteligibili, la ora
aceea. De pildã, I. Pillat era un poet „decadent”, dar I. Pillat este un poet pe
care îl poate înþelege absolut oricine, oricând ºi oriunde. ªi totuºi era un poet
„decadent”. La fel de „decadenþi” erau ºi Blaga, ºi Philippide, în epoca respectivã,
ca ºi Barbu. Dar ãºtia sunt patru direcþii în literatura românã, care nu au
legãturã pe aceastã linie. Adicã, „decadentism” la noi înseamnã poetul care
nu cântã.
Nina Cassian
Cassian:...idealurile unanime...
Romulu V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu:...acelea imediate ale actualitãþii ºi nu ale
contemporaneitãþii.
Nina Cassian
Cassian:Deci, pe scurt, acea poezie e mai mult o declaraþie
eticã, decât esteticã, în ciuda termenului „decadent” din titlu ºi în sens etic nu
o reneg, în sens estetic, cred cã da.
Mioara Zehan
Zehan:Tot poetei Nina Cassian aº vrea sã-i pun ºi eu o
întrebare. În ce împrejurãri l-aþi cunoscut pe Ion Barbu ºi ce imagine îi pãstraþi?
Nina Cassian
Cassian:L-am cunoscut pe acest mare si extrem de original
poet la cenaclurile literare conduse în vremea aceea de Miron Radu
Paraschivescu. Îl cunoºteam din poezie mai de demult. Eram în plinã pasiune
exclusivã pentru el, dupã ce trecusem prin Arghezi si Blaga. ªi, fãrã îndoialã,
cã a-l cunoaºte personal pe poetul meu nr. 2, la ora aceea, a fost un eveniment.
Nu numai pentru cã l-am vãzut în carne ºi oase, ci pentru cã am avut marea
ºansã sau pentru cã poetul mi-a fãcut marea onoare de a mã accepta pentru
mai multã vreme în preajma lui, într-o foarte specialã prietenie literarã ºi am
putut beneficia de spiritul lui absolut strãlucitor, de o mare vigoare, chiar în
ferocitatea subiectivismului lui, pentru cã poeþii sunt, e normal sã fie aºa, ei
cred ºi chiar au dreptate când spun cã fac o lume, fiecare poet face o lume a
lui ºi în general în artã asta se face. Fiecare creeazã o lume ºi când faci
lumea te crezi Dumnezeu. ªi nu poþi sã crezi cã, cu tine odatã coexistã si alþi
dumnezei. Numai lumea ta poate sã fie cu adevãrat viabilã. ªi atunci e firesc
uneori, ca poetul sã fie exclusivist ºi sã refuze orice alt tip de creaþie decât
cea pe care a imaginat-o. Între altele nu e cazul tuturor poeþilor, eu concep
foarte bine existenþa unor lumi paralele sau concentrice. De altfel, cred cã tot
universul e organizat în felul acesta. Aºa l-am cunoscut. Ion Barbu e unul
dintre acei poeþi în care un instinct colosal artistic era dublat de o perfectã
intelectualitate, de o capacitate ieºitã din comun, de altfel ºi cariera lui de
mare matematician o dovedeºte, o capacitate ieºitã din comun de a asocia ºi
de a expune cu sistem orice fel de idee sau chiar de senzaþie ºi este, fãrã
îndoialã, pe planul întâlnirilor artistice din timpul vieþii, cea mai importantã, pentru
amintirile mele, pentru memoria mea afectivã ºi pentru educaþia mea esteticã.
Petecescu Mariana
Mariana:Aº dori sã vã adresez ºi eu o întrebare, referitoare
la literatura dumneavoastrã pentru copii. Cum aþi reuºit sã pãtrundeþi în aceastã
lume?
Nina Cassian
Cassian:Nu cred ca am reuºit sã pãtrund, cred cã am reuºit sã
nu ies din ea, adicã pãstrându-mi copilãria, de altfel, am declarat asta, nu
abandonez nicio vârsta. Sigur cã se suprapun altele, însã nu trãiesc de mult
timp ca sã-mi pot permite sã renunþ la vreo vârstã. Vã asigur cã nu este o
figurã de stil, cã am în mine, sub o formã filtratã, de savoare, sã spunem,
sensul copilãriei, adolescenþa o am în mine precum ºi treptele diferitelor tinereþi
sau maturitãþi care au urmat. De la prima mea carte pentru copii ºi pânã la
ultima, care n-a fost poate încã scrisã, nu scriu pentru copii, ci scriu pentru
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mine ºi despre mine ºi dacã copiii se regãsesc în mine e confirmarea exactã
a lucrului pe care vi l-am spus înainte. Nu am copii, personal. În felul acesta,
scriind pentru ei, am foarte mulþi, de fapt. Iniþial am gãsit un refugiu în aceastã
lume a fanteziei ºi a inocenþei într-o perioadã în care lucrurile în literaturã erau
foarte încurcate, foarte posomorâte. Cu toatã sinceritatea vã spun cã a fost
pentru mine un refugiu într-o lume care mai pãstra însemnele poetice, în care
metaforele erau permise, în care culorile mai puteau sã scapere. ªtiþi foarte
bine cã în timpul acela, pe care noi îl numim astãzi proletcult, ºi care a durat 8
sau 10 ani, sunt diverse controverse.Eram, mai ales în calitate de poeþi, extrem
de strict controlaþi paraestetic, aº zice, în sensul în care fiecare epitet era pus
sub lupã ºi suspectat ca atare, ni se cerea în general sã spunem lucrurilor pe
nume:”trãiascã” sau „jos” sau „pornim cu toþii spre viitor”, iar viitorul trebuia
neapãrat sã aibã un epitet dacã i se permitea, un epitet luminos, el nici nu
putea fi altfel.
În perioada aceea de sãrãcie de vocabular ºi de fantezie, a putea sã
scriu „Nicã fãrã fricã” a fost pentru mine un foarte mare reconfort.
Anica Gîscã
Gîscã:O întrebare pentru poetul Romulus Vulpescu. Ce anume
v-a apropiat de Ion Barbu, pe care l-aþi tipãrit într-o excelentã ediþie, în 1970?
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu:Sigur, aº vrea sã fie treaba asta cât mai scurtã
cu putinþã, cum a spus ºi colega mea Nina, existã ºi niºte date, ca sã spun
aºa, de biografie personalã, dar nu despre asta este vorba, pentru cã nu e
pentru mine timpul sã-mi reamintesc în public, într-un anumit sens. Ca ºi ea,
eram exclusivist, am mai rãmas probabil, pentru mine poezia lui a fost mai
mult decât o revelaþie. În momentul acela am avut sentimentul cã am descoperit
pentru totdeauna, nu pentru prima datã, poezia ºi din acel moment n-am mai
putut sã ies ºi sunt foarte bucuros cã n-am mai putut sã ies din vraja aia
nemaipomenitã, din cercul ãsta foarte spiral. ªi m-am bucurat ºi eu de un fel
de prietenie.
Ion Barbu este un poet atât de total ºi a avut decenþa (scriind atât de
puþine versuri), la o vârstã la care alþii aveau case, mã rog, de veci, ºi nu din
cauza matematicii, pentru cã ºi în matematicã fãcea aceeaºi poezie. Am sã
vã povestesc o amintire. Eu nu pricep nimic din aritmeticã. Dar m-am dus sã
îl vãd pe Ion Barbu în ipostaza lui de Dan Barbilian, profesor de teoria numerelor
la Facultatea de Matematicã din Bucureºti. Era într-o dimineaþã. L-am aºteptat
ºi i-am spus:”Daþi-mi voie...”. ªtia cã nu înþeleg, cã eu sunt nãtãrãu -aºa se
vedea. Însã el a înþeles, cum sã spun, actul poetic adicã mie îmi trebuia actorul
din el, era un imens actor, un mare actor. În el n-a murit, ci în el a trãit un mare
actor, dar ºi Cãlinescu i-a prins perfect chestia asta. I-a plãcut zice:”Mda,
mda...”. M-a luat la cancelarie, apoi m-a dus într-o sãliþã, care era mai micã
decât a dumneavoastrã, acolo am vãzut trei inºi, trei studenþi. S-au ridicat în
picioare, pentru el bineînþeles. Eu m-am retras într-o bancã, deoparte, fãrã
hârtie în faþã, mã rog, ãia aveau caiete, creioane ascuþite, totul... Ion Barbu sa întors la tablã ºi a început sã scrie. Nu ºtiu ce, aici nu-mi permit sã inventez.
A spus ceva, s-a întors la tablã ºi a început sã scrie cu o vitezã
înspãimântãtoare. În vremea asta spunându-le:„Asta, zice, este varianta
cutare a rezolvãrii cutare, pe care o gãsiþi în tratatul cutare, pagina cutare,
sigla, nu ºtiu ce, paragraf, stânga sus”, cu o memorie vizualã fantasticã. Ãia
scriau ºi n-apucau sã copieze în ritmul în care el rezolva. Tabla se umpluse
aºa cam pe trei sferturi ºi, la un moment dat, el, când mai avea un pas, un
brânci pânã la rezolvarea teoremei sau ce demonstra, cu un gest foarte scurt,
dar nu fãcea asta ca sã mã frapeze pe mine, eu l-am bãnuit o clipã atunci, ci,
am aflat dupã aceea, fãcea întotdeauna aºa, taie tabla cu buretele ºi zice:
-„Nu, nu este o cale elegantã, sã alegem una mai elegantã!”. Ãºtia
rãmân înmãrmuriþi, fiecare pe unde i-a apucat, pe la un minus sau un plus.
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Eram fascinat, mã uitam în ceafa lui, în gura lui, fascinat de spectacol, nu? ªi
privirile lor parcã spuneau: „Mã, ce cap de matematician are puºtanul ãsta cu
mustãþi”, c-aveam niºte mustãþi... ªi pe faþa mea se vedea imensa plãcere,
trãirea matematicianului, cum trãiþi dumneavoastrã poezia, sã zicem, dacã vã
place, nu? Eram fascinat de prezenþã, de tot ce simþeam, bãnuiam eu, cã e
poezie în matematicã. Unul dintre ei se întoarce cu o mare admiraþie pentru
mine ºi mã întreabã:
-„Nu vã supãraþi, dom’le, zice, acolo la diferenþiala aia, la integrala aia”...
Eu am dus atunci degetul la buze, adicã: „Nu mã întrerupe”. ªi se terminã
aceastã treabã, ãºtia sunt umiliþi, se uitã aºa la mine...
Ion Barbu, când pleacã, zice:
-„Vino, dragã, dupã aceea la cancelarie.”
Studenþii se uitã la mine ºi mã întreabã:
-„Nu vã supãraþi, dumneavoastrã unde...?”
Adicã: „Unde profesaþi?” se subînþelegea. „Tânãr, tânãr, dar...”.
Nina Cassian
Cassian: „...deºtept”.
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: „...deºtept bãiat!!!! Tatiþo...”.
Întorcându-mã cãtre ei, zic:
-„Nu vã supãraþi, eu n-am înþeles nimic din treaba asta.’’
-,,Cum n-aþi înþeles?! Dar ce cãutaþi aici?’’
-,,Am venit sã-l vãd pe poetul Ion Barbu, ºtiþi cã domnul ãsta care este...
este...”
-,,Cum poetul Ion Barbu ? ”
-,,Da, zic... dar cam puþin studenþi...”
-„Cum studenþi? Numai dumnealui este student. Noi suntem asistenþi!”
-Avea un singur student ºi doi asistenþi care veneau sã înveþe Teoria
numerelor. Era o disciplinã nu aridã, ci de mare rafinament, ca ºi poezia lui
cea din „Joc secund”. Vã imaginaþi omul din fotografii. Pe mine m-a fascinat
mâna lui Barbu. Era atât de frumoasã, ca o floare,îþi aduci aminte, Nina?, încât
aproape uitai cât de frumos este el, ca om, ca...
Acum înþelegeþi de ce scoate o ediþie? Uite aºa a scos Perpessicius
(nu fac niciun fel de comparaþie, vã rog sã mã înþelegeþi bine) „Opera lui
Eminescu”. A orbit pe aceastã ediþie ºi n-a terminat-o. Se poate orbi pentru un
om, adicã se poate muri pentru ceva. De-aia se scoate o ediþie, nu din pricepere,
neapãrat. Ediþia are o mulþime de greºeli, dar se compenseazã cu iubirea.
Davidescu Ofelia
Ofelia: ªtiu cã aþi învãþat ºi la Liceul „Gheorghe ªincai”.
L-aþi avut profesor pe I. M. Raºcu?
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: În 1948, dãdusem capacitatea ºi, cum în preajma
casei mele Liceul „Gh. ªincai” era singurul liceu teoretic, m-am înscris acolo.
N-am fãcut decât un an la „ªincai” ºi pe atunci profesorul Raºcu, dacã-mi
aduc eu bine aminte, era la clase mai mari. Citisem douã cãrþi de el, „Neliniºti”
ºi o altã carte foarte frumoasã, o revelaþie pentru mine în ceea ce-l priveºte pe
prozatorul Raºcu. „La Lisieux” ºi „Sfânta Tereza”. Mai târziu, când au trecut
niºte ani peste mine, la „Ateneu”, mi-au dat o rubricã numitã „Semnal”, la care
am tras vreo 12 clopote de alarmã asupra unor scriitori morþi sau vii, care
fuseserã uitaþi. Am scris despre „Istoria literaturii române” a lui Cãlinescu ºi,
printre alþii, despre I. M. Raºcu, unul dintre cei mai subþiri poeþi ai noºtri,
simboliºti, dupã pãrerea mea, pentru cã era un poet care ocupã un loc precis
în istoria literaturii române. I-am fãcut o mare plãcere, el se îmbolnãvise pe
atunci, dupã puþin timp a ºi murit. Mi-a trimis ultima carte scoasã ºi „Amintirile”.
Mi-a scris o scrisoare fãrã sã ne cunoaºtem, ceea ce este foarte frumos,
adicã înviau niºte tradiþii, pe care literatura noastrã le-a avut cândva, de bunã
cuviinþã ºi politeþe între oameni. În felul ãsta existã astfel ceea ce noi numim
corespondenþã între scriitori. Aºa mi-a rãsplãtit bietul meu articol în care trãgeam
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un semnal de alarmã pentru un poet ºi prozator de valoare, dar neglijat – nu
ºtiu din ce motiv... El a simþit cã nu l-a uitat toatã lumea.
Nina Cassian
Cassian: Sã ºtii cã, înainte de a muri, a fost la el un ziarist,
Adrian Dumitraºcu, care îºi dãdea teza cu I. M. Raºcu. Era foarte însingurat
si ursuz.
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: Aºa cã, din pãcate, nu l-am avut profesor pe I.
M. Raºcu, dar i-am citit cãrþile. Nu e neapãratã nevoie sã ai pe cineva profesor.
Dacã îi ai cãrþile poate sã fie un excelent profesor.
Petrache Dima
Dima: Sã continuãm acest dialog.
Doina Neamþu
Neamþu: Existã o colaborare între poetul ºi pictorul Tudor
George?
Tudor George
George: Nu prea... Aº putea spune cã este o duplicitate
antagonicã. Este în mine un pictor pe care-l ucid. Eu nu mã consider atât de
poet, cât simt cã sunt un pictor. Dacã vorbesc mult, este dintr-un neajuns.
Totdeauna limbuþii ºi gângavii, ºi neajutoraþii la resortul ãsta al limbii, vor sã
vorbeascã mult ºi vorbesc mult, ca sã nu mai vorbim de cazul clasic
Demostene. Sunt foarte mulþi bâlbâiþi care vorbesc mult... ºi între poeþi sunt
foarte mulþi bâlbâiþi. Îmi place sã cred cã ºi eu sunt un bâlbâit... Vorbesc mult,
dar în mine zace un om tãcut ºi, într-adevãr, un pictor. Este o mãrturisire de
credinþã pe care o fac acum cu sânge, aº zice, fiindcã vreau sã pictez tot
timpul. Nu trãiesc decât culoare. Sunt un plastician. Nu desenez ºi nu pictez
decât vara, când mã duc la mare. Numai vara, fiindcã vara mã odihnesc de
pãlãvrãgealã, de cuvinte, de magia asta cumplitã care te robeºte. Am scris în
ultimul timp un sonet, „Nu vreau sã mai scriu”, ºi altul „Robind cuvântul”. Eu
nu robesc cuvântul, este o emfazã, de fapt cuvântul mã robeºte pe mine ºi mã
chinuie, mã introduce într-o magie unde cred cã sunt cãpitan de vapoare ºi
toate sunt pãrãginite. Eu nu vreau sã vorbesc, dar nu pot altfel, pentru cã
trebuie într-un fel sã cuvânt. La mine cuvântul este o eliberare, este o migrenã,
e o bâlbâialã, este o modalitate afonã de a mã exprima...
Sunt un plastician. Aº vrea tot timpul sã exprim lumea prin linii, prin
elementele cele mai simple. Langajul universal nu este nici muzica, nu este
nici matematica, fiindcã aici a fost vorba de Barbu, sigur, toþi exponenþii
excelenþi, dar niºte gângavi în lucrurile pe care le-au exprimat mai bine. Asta
e o mare tristeþe ºi un mare neajuns al spiritului. Eu cred cã, în primul rând,
este imaginea la modul cel mai concret.
Aº vrea sã vorbim metodic, sigur cã e o strãdanie. Tânãrul întreabã,
rãspunsul ar trebui sã fie aºa cum pretinde profesorul unui elev: exact. Ei
bine, vedeþi cã dumneavoastrã puneþi întrebãrile, cei maturi ca noi, cei chinuiþi,
nu rãspund exact, rãspund prin parafraze, prin ocoliºuri... Eu aº vrea sã vã
rãspund exact: eu sunt un pictor, nu sunt un poet. Este un refugiu, o modalitate.
Primul lucru care se întâmplã în naturã este reverberul, „locul secund”. Primul
lucru care se întâmplã în naturã este un soare care doreºte alt soare. Iubirea
dialecticã, toate noþiunile filozofice sunt legate de reverber. Pentru mine „a
exista” înseamnã „a te preocupa”, proiecþie. Eu sunt ºi un tip de emisie, alþii
sunt de recepþie, dar e acelaºi lucru, e înãuntru treaba. Matematicianul,
muzicianul, toþi se întâlnesc în necesitatea de a se reverbera. Proiecþia umanã,
naºterea e o iluzie care ne poartã ideea de a perpetua, de a exista. Vrem un
copil: „Ce frumos copil o s-avem noi”. Este un reverber. Existenþa însãºi. ªi
sigur cã fiecare este marcat, este tarat de o modalitate de a se exprima. Fiecare
om se exprimã într-un fel, îºi cautã modalitatea de expresie, de comunicare.
Eu sunt un pictor, asta e.
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: ªi sã ºtiþi cã vã confirm ºi nu fac o glumã acum,
el ºtie cã vorbesc serios. Cel mai frumos poem al lui, pe perete la mine, acasã,
este un autoportret, îþi aminteºti?
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Nina Cassian
Cassian: Iar eu am un desen fãcut cu suc de frunzã. Pentru cã
n-avea creion la îndemânã ºi-a luat o frunzã ºi a stors-o.
Tudor George
George:Asta a fãcut ºi Pallady. Dar nu conteazã ceea ce
preluãm, nu metodica este importantã, ci necesitatea de expresie, pe care
fiecare dintre noi o avem. ªi artiºtii sunt ca þigãncile cu poalele în brâu...
Romului V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: Nici el nu e rãu. Îþi mai aduci aminte portretul ãla
reciproc fãcut de noi când n-aveam bãrbi, când eram foarte tineri, la Singapore?
Tudor George
George: Nu-mi aduc aminte... Tu vrei sã intri alãturi de mine
în plasticã. Nu se poate...
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: Hai, mã, cã te iau în poezie, lasã...
Tudor George
George: Eu sunt alt gen...
Virgil Panait
Panait: Aº avea o întrebare pentru poetul Mircea Dinescu. Sub
influenþa cãror poeþi v-aþi lansat?
Mircea Dinescu
Dinescu: Este o întrebare dificilã. Pot sã spun ce poeþi îmi
plac: Rilke, Eminescu ºi o seamã de poeþi sovietici mai vechi ºi mai noi. Nu
ºtiu sub ce influenþã m-am format ºi nici nu vreau.
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: Asta e treaba istoriei literare. Sã facã ºi ea ceva...
Nina Cassian
Cassian: Apropo de problema asta cu influenþatul. Nicuþã Tãnase
avea o vorbã care-a rãmas celebrã: „Eu nu l-am citit pe Dostoievski, nici nul citesc pentru cã nu vreau sã mã influenþeze”. Ceea ce n-ar fi stricat sã fie
uºor influenþat, nu?
Stela Richiþeanu
Richiþeanu: Nina Cassian, ce pãrere aveþi, în calitatea
dumneavoastrã dublã, de poet ºi de femeie, despre universul adolescentin?
Ce credeþi despre aceastã vârstã? Întrebarea se adreseazã ºi poetului Mircea
Dinescu într-o singurã calitate, de tânãr poet.
Nina Cassian
Cassian: Eu ce sã spun? Cred cã mi-am pãstrat adolescenþa în
pãrþile ei suportabile pentru cã adolescenþa e în general, o pacoste – vârstã
de tranziþie cu un milion de confuzii, de spaime, de stângãcii. Adolescenþa
mea, în special, a fost o catastrofã. Toate tulburãrile formãrii de personalitate
au fãcut ca adolescenþa mea sã fie o perioadã dificilã. Dar ce cred despre
universul adolescenþei în general, probabil cã este o perioadã dificilã adicã te
desparþi de inocenþã, într-o mãsurã. Nu eºti încã destul de copt pentru luciditate.
Din acest conflict pot ieºi lucruri foarte interesante, pot ieºi traume care sã te
urmãreascã dupã aceea o viaþã întreagã. Dupã ce am depãºit aceastã vârstã,
pot sã vã spun, ºi ca femeie e foarte greu de trãit în continuare, foarte greu. Ni
se aplicã un sistem de discriminãri înspãimântãtor. Vã asigur cã în poezie, în
artã, în calitate de femeie, faci parte dintr-un capitol special, de tolerat. Încã nu
s-au obiºnuit partenerii noºtri de existenþã, bãrbaþii, cã am putea avea aceastã
capacitate, cã am avea acces la aceste zone. De câte ori se va scrie despre
noi, despre poezia noastrã, se va intitula „Liricã femininã”, fãrã sã existe un
capitol în istoria literaturii, intitulat „Liricã masculinã”. Acest fapt se explicã
prin uimirea lor în faþa acestui fenomen recent ºi un fenomen de respingere
totuºi faþã de gafa asta, alergie la o nouã inimã care bate în poezie, alãturi de
a domniilor voastre. Dar noi scriem nu pentru cã am avea ambiþia asta, ci
pentru cã asta e structura noastrã ºi vom continua s-o facem pânã... pânã o
sã plouã! Poftim, adolescent-poet, completeazã-mã sau...
Mircea Dinescu
Dinescu: Eu ce sã spun? Eu sunt un exemplu prost, din punct
de vedere didactic. Adolescenþa mea a fost destul de simpaticã, cred eu. Am
rãmas ºi repetent printre altele, nu mã laud totuºi, pe undeva s-ar putea sã fie
ºi o laudã. Deci poezia mea se pare cã e vinovatã de adolescenþã. Prima
carte e scrisã exclusiv în liceu. Prima mea poezie din prima mea carte se
numeºte „Sunt tânãr, doamnã”. Între timp am ajuns sã scriu ºi poezii. Cred cã
mai bine vã pricepeþi voi la adolescenþã, eu între timp am fãcut armata, mã
consider bãtrân ºi-am ajuns aproape sã-mi fie ruºine cã sunt genial...
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Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: Aha, ai bãgat de seamã...
Dana: Vã propun sã ascultãm lectura unor poezii scrise de
Petrache Dana
elevi.
Oaspeþii
Oaspeþii: De acord.
Petrache Dana
Dana: Cine doreºte?
Mihaela Dulcu
Dulcu: Încerc eu:
LACRIMA
De undeva,
de departe sau de aproape,
cu voie ori fãrã voie,
a cãzut în cãlimara mea
o lacrimã
Nãpãdit de simþiri eleate
ªi cântece intime,
Sunt acum alt om
Cu altã trãire.
N-au mai încãput
În cãlimara mea
Blestemul Hecubei,
Chipul Gorgonei,
Sau glasul Eumendilor,
Cu toate chinurile
Ce se dilatã ceas de ceas:
Încã n-au ce cãuta
semnele vitregiilor.

Lacrima,
Prin firea ei,
e puritate,
armonie
ºi nemurire.
Cel ce o are
vieþuieºte în plenitudine,
pururea.
Ea n-are culoarea soarelui,
nici pe-a nopþii,
Ci culoarea inimii
ce strigã:
Mai sus!
Ochiul nu spune ce este,
graiul nu spune ce este,
singur Nimicul ar putea.
Cãutaþi-o în cântecele mele,
dacã nu e,
s-a dus în altã cãlimarã.
Lacrima!
Sufletul!
Nimicul!

De la stânga la dreapta; Petrache Dima, T
udor George,
Tudor
Nina Cassian, Mircea Dinescu, Romulus V
ulpescu
Vulpescu
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Tudor George
George: „Lacrima” asta ai s-o vezi peste cincizeci, eu îþi doresc
ºi ai sã vezi cã-þi sunã altfel. Ce „Gorgone”? ce tot „Eumenide”? ºi lucruri pe
care le spui acolo? Am condus cenacluri ºi cenacluri din Capitalã, mã laud
faþã de dumneavoastrã, la probleme de literaturã, ºi mã vedeþi cã-mi critic ºi
lucrãrile mele poetice, dar îmi place sã intervin pentru cã este necesar de a
tempera anumite lucruri unde nimeni, nu spune nimic.
Nina Cassian
Cassian: Ar mai trebui auzitã mãcar. Eu nu mã pronunþ la una.
Tudor George
George: Sigur cã da.
Mihaela Dulcu
Dulcu:
Cu al doilea auz,
VÂNTUL
Soarele arde cenuºa vântului
Lãsându-l fãrã urme
ªi fãrã întoarceri.
Eu stau la rãscruce
Sã-mi aducã puf de pãpãdie
ªi ciorchine de stih
Care sã-i rãzbune.
Invizibilitatea.
Nu simþi.

Mica lui voce
Care strãbate urmele
ªi întoarcerile?
Vântul vertical palpitã
Vise ºi doruri
ªi scoate cantilene
Pentru perechile noptii.
Tãcere!
Vântul a urnit suiºul
Spiralelor noastre.

Nina Cassian
Cassian: E bunã asta, într-adevãr, pentru cã are mai puþine
referinþe, date culturale. El avea ceva dreptate. Prima poezie dovedea cã eºti
o fatã inteligentã ºi cu lecturi, ceea ce nu înseamnã neapãrat talent, pe când a
doua, aratã clar talent, dacã-mi permiþi sã spun cã ºi eu am rãspuns la „Poºta
redacþiei”.
Tudor George
George: Da. Eu voi face o observaþie preluatã de la Cãlinescu.
Una din bolile poeziei de elaborare ºi de creºtere a ei, bineînþeles, ºi a unui
suflet, cãci poezia este expresie, este abstracþiunea. Adolescentul ajunge
grãbit la abstracþiune. De abia prin discernãmânt, adicã înþelegând lumea
convulsivã, concretul, vei ajunge cu adevãrat la abstracþiune. Tânãrul este
fascinat de abstracþii ºi ca atare, le foloseºte chiar tautologic. Sã ºtiþi cã nu
face poezie o abstracþiune cu un atribut tot abstract. Adicã dacã iau
„ininteligibilitatea minunatã”, nu spune nimic. Ninei i-a plãcut în ceea ce sunã
ea. Mie mi-a sunat în gol. Nu e nici o sugestie, sã mã iertaþi cã spun asta.
Nina Cassian
Cassian: În a doua, este...
Tudor George
George: E plinã de abstracþiuni...
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: Are contribuþia „Vântului vertical...”.
Tudor George
George: Calitatea verticalã a vântului, sã mã iertaþi este...
Nina Cassian
Cassian: Dã-i te rog, puþin, poezia...
Tudor George
George: Nu ce vreau sã spune eu, de la Cãlinescu, cã tânãrul
are o vinã, sigur o vinã între ghilimele, de a nu fi cunoscut încã bine toatã
natura concretã. El nu s-a izbit de toate lucrurile. El nici nu ºtie ce e „frunzã”,
ce înseamnã „aer”. El nu are noþiunile senzorial tranºate ºi ca atare, sare
direct în abstracþii. Poezia nu se face decât atunci când ai pus mâna ca un
copil pe soare, ea nu se face altfel. Pânã când soarele nu þi-a ars mâna, poezia
nu se face. Nu poþi sã zici „soare” altfel în poezie. Vã spun, întâi puneþi mâna
pe copac, ºi dupã aia veþi simþi cerul. Am terminat.
Petrache Dima
Dima: Cine vrea sã mai citeascã?
Anica Gâscã
Gâscã: DALIA
Vi-l vând,
Ieri mi-a spus taina lui ºi-am jurat
s-o pãstrez,
ºi m-am jurat cã voi face sã-i vinã pe
lume urmaº
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Mai tare ca el,
Mai bun ca mine
ºi mai fericit decât noi amândoi...
Veniþi cãtre cumpãna nopþii
ºi-mi bateþi în geam.
Veniþi
Cãtre cumpãna nopþii,
Când oamenii dorm
ºi când eu voi dormi tãinuindu-mi
pãcatul...
Veniþi
Cãtre cumpãna nopþii cu sfori ºi
pumnale,
Veniþi
Cãtre cumpãna nopþii:
E ceasul
La care Dalia-ºi va vinde iubirea
pe-arginþi
ºi bãrbatul...
Ah, pletele lui se-odihnesc rãsfirate
pe sânu-mi
Comoarã,
Iar mâinile lui cum mã cautã-n
somn,
ºi cum îmi vibreazã-ntre degete fierul
vrãjmaº
Unealta vânzãrii.
ºi cât de strãinã mi-e casa în care
mã chinui s-adorm...

Voi ºtiþi cã-l iubesc.
Greu mi-a fost sã aleg
Între dragostea lui
ºi iubirea de þarã
...Venea sã mã vadã adesea spre
searã.
Venea sã mã vadã...Cu straiul mânjit
De sângele tatei ºi-al fraþilor mei
Venea sã mã vadã...
Iar eu, în genunchi,
La fel ca pe-un rege-l chemam cu
sfialã:
-„Stãpâne, mã vrei?”
Voi fi defãimatã de neamuri,
Hulitã
Ca cea mai din urmã femeie din lume.
Bãrbaþii numi-vor femeile rele
Cu propriu-mi nume,
Sãrmana Dalila,
În zvon de chimvale
Vor pune sã-l lege... Tu n-ai înþeles?
Dar nu-s mai presus ca iubirea de
þarã
Nici legea, nici zeii, nici omul ales,
Nici cei care mâine-or sã judece
morþii...
De-aceea veniþi cãtre cumpãna nopþii;
N-aºtept sã veniþi cu sfori ºi pumnale...

Tudor George
George: Asta este o poezie, clar. Dincolo se observã elaborarea
ºi tentaþia de a merge cãtre o lume mitologicã adicã fiind consemnatã de acum.
Iar am sã citez o întâmplare la Cãlinescu. Eu n-am fost studentul lui, dar mã
duceam acolo. Fãcea colocvii, dar erau puþini studenþi, mai ales studente
avea Cãlinescu, ca sã vorbim despre profesorii noºtri, Cãlinescu a citit un
text cu o ambuscadã de noþiuni de majusculã de soiul ãsta, spun brambura
ceva: „ De la Taurmina la Maraton, trecem prin Olimp, unde Iocasta a spus cã
acolo va veni însuºi Neptun” Am dat întâmplãtor. ªi le-a întrebat pe
domniºoarele, care au notat tot: „Domniºoare, acest text face poezie, au nu
face?” Tãcere... Eu eram un paºoptist acolo, adicã un tânãr revoluþionar în
sinea mea-toþi tinerii sunt aºa ºi d-aia vã povestesc. ªedinþa de azi e foarte
frumoasã, am auzit ºi eu puþin sufletul colegilor mei. Nu e vorba de laudã, ci
de bucurie. Nici noi nu ne auzim decât foarte rar, când þipi nu auzi pe altul. În
bãtãlii nu se aude nimeni, decât pe el sau are impresia.
ªi-atuncea m-am ridicat ºi i-am spus: „D-le profesor, permiteþi?”. Se
ridica câte o mânã. Eu eram singurul bãiat între multe fete ºi el de la fete voia
rãspunsul ºi de aceea nu-mi vedea degetul... ªi cum nici o fatã nu cuteza, mia fãcut un favor: „E, e... spune d-ta...”.
-„D-le profesor, textul face poezie”. Nici el nu ºtia bine dacã face sau
nu poezie.
-„De ce?” ªi atunci l-am captivat. „D-le profesor, aceste majuscule
reprezintã o poezie de informaþie livrescã. Fiecare noþiune de aicea, cu
majusculã reprezintã o întreagã povestire, un nume de-acolo. Deci asociind
aceastã trecere prin acele noþiuni, acele numiri, reprezintã o bucurie pentru
omul cultivat. Este o poezie a cultivatului”.
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A rãmas perplex Cãlinescu, cred cã nu se gândise la asta. Este emfaza
mea. Noþiunile mitice ºi noþiunile ca „Dalila” pe care dumneata ai citat-o, nu
sunt ridate de conþinut, cum nici numirile puse de dumneata nu sunt, e o bucurie
de intelectual, dincolo totul mergea conceptual, la dumneata e o interpretare
(Anica Gâscã-n.n.). Este un mod de a simþi pe Dalila, adicã se simþea
fenomenul de transpunere cu adevãrat unic, de a intra într-un personaj.
Aceasta este ºi datoria poetului, de a se transpune. Deci a fãcut transpunere,
în vreme ce la dumneata (Mihaela Dulcu-n.n.) a rãmas acest text bucurie
pentru informat, pentru cel livresc, ca sã fac o paralelã, adicã undeva am
încercat sã ºi dibuiesc pentru dumneavoastrã ce face poezie, ce nu face ºi
de ce face, îmi permit, cu dragoste, sã vã spun asta, cã am încercat sã
elucidez.
Virgil Panait
Panait: Voi citi câteva poezii din ciclul „Zidul de marmurã”.
Pãsãri ucise, icoanele
Pãsãri ucise, icoanele zac
Prãfuite peste lutul pereþilor
ªi-un glas nesfârºit, curge plin

De chemare, din trupurile lor, în
Urma preaîndepãrtaþilor
Îngeri...

Pretutindeni exiºti tu
Pretutindeni, oriunde-aº fi:
Dormind ºi visând în ochii
Câinilor; alergând prin inima
Întunericului.

Exiºti tu, negrule zeu,
Învãluindu-mã
Treptat...

Ochii ierbii
Numai ei, demenþii
Vagabonzi ºi singurãtãþii, vã
Pot auzi, orbilor, noaptea ochii

Pãrãsindu-vã ºi devenindu-vã
Indiferenþi ochi ai ierbii...

Cândva, târziu
Cândva, târziu,
La moartea gândului meu,
Marele-fluviu-mi va fi o

Ciºmea nevãzutã, pe care
O voi împietri aici
Lângã umãr...

Da, e timpul
Da, e timpul sã vã pãrãsesc iubitele
Mele pietre; da, e timpul sã vã
Pãrãsesc, iubitele mele pãsãri...
Hai lãsaþi-mã, lãsaþi-mã sã

vã pãrãsesc; nu mai am nevoie
de nimic; nici mãcar de dragoste.
Nemilos, soarele mã cheamã sã-i
Sap în prãpãstii...

Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: Vreau sã spun ºi eu ceva, dacã-mi daþi voie, cã
aici sunt pretexte pentru poeme pe care încã nu le-ai scris, adicã îþi alunecã
foarte frumos de câteva ori condeiul, ai niºte imagini senzaþionale care nu
sunt încã poeme...
Tudor George
George: E lipsit de sinceritate. Se ipostaziazã formal.
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: Nu mã intereseazã sinceritatea lui.
Tudor George
George: Tu, când am zis „sinceritate”, n-am zis cã-mi spune
braºoave. Am spus cã-i exterior comunicãrii.
Romulus V
ulpescu
ulpescu: E foarte multã magmã ºi zgurã în amintiri...
Vulpescu
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Mircea Dinescu
Dinescu: Dar prinde câte o metaforã frumoasã: „nemilos,
Soarele mã cheamã sã-i/ sap în prãpãstii”.
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: Dacã am avea poeziile în faþã, fiecare din noi am
sublinia cam aceleaºi lucruri.
Tudor George
George: „Casa” dumitale e cam ºubredã. Te-aº întreba: câte
fete aveþi în clasã?
Virgil Panait
Panait: 20.
Tudor George
George: ªi câþi bãieþi?
Virgil Panait
Panait: 15.
Tudor George
George: N-ai voie sã vorbeºti tu despre lacrimi. Lasã-le pe
ele. (Animaþie).
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: Fiecare poem are câte un vers rãtãcit din altele.
În fiecare din cele 10 versuri ai câte 5 poezii care sunt acolo din greºealã ºi sau încurcat.
Nina Cassian
Cassian: Are anumite facilitãþi... Pune uneori câte o imaginaþie
mai senzaþionalã ºi mai durã, alãturi de dulcegãrii.
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: Un fel de aspic aºa...
Nina Cassian
Cassian: „Lãsaþi-mã sã vã pãrãsesc” e un fel de retoricã destul
de gãunoasã...
Tudor George
George: N-are de ce sã plângã ºi se plânge, asta e...
Nina Cassian
Cassian: Asta e normalã. Eu la 11 ani scriam versuri de
sinucidere.
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: Acum, când îmbãtrânim umblãm dupã viaþã.
Tudor George
George: Dom’le, bãiatul are sau n-are?
Nina Cassian
Cassian: Cred cã are...
Tudor Georg
George: Iertaþi o micã parantezã. Frecventam un cenaclu de
maturi, la care veneau ºi mulþi inepþi, veleitãþi, dar inepþi. ªi era acolo unul din
Craiova, care ne propune la câþiva mai bahici, mie ºi lui Teodor Pîcã sã ne
ducã undeva, într-un sat de lângã Craiova, cã taie un parc ºi sã scriem
împreuna poezii...
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: Adicã toþi trei, nu?
Tudor George
George: Da. El gândea cã are sã facã un volum. Zic: „Dom-le,
nu se poate, la porc venim...” „Am ºi vin”, spune ãla.
La cenaclu nu venea sã nu i se defecteze impresia... (Animaþie). Navea curajul. ªi-atunci ne lua pe noi la un pahar, ºi la paharul ãla ne jecmãnea
de impresii. ªedea în extaz sã vadã verdictul. „Dom-le, întrebam pe Pîcã,
are?” Pîcã zicea: „Mãi, nu prea are-ºi ne uitam ºi la pahar. Da’ începutul de
colo: “Ce-are de n-are?”
Asta avea, cã n-avea.
ªi n-am colaborat cu acest ins. N-am putut.
Petrache Dima
Dima: ªi-aþi terminat porcul?
Tudor George
George: Nu, dom-le, nu merita nici porcul sã i-l mâncãm. Nu
merita nimic.
Petrache Dima
Dima: Mai vrea cineva sã citeascã?
Constanþa T
azlãu
Tazlãu
azlãu: Eu nu citesc, vreau sã recit:
Deasupra, creºte zâmbitoare creanga…
De-ºi cântã vântul umed ºi vânãt seara,
la ora de crepuscul, însingurat,
cu degetele ierbii se întoarce-un vis din
în arcuri de pãsãri ºi-unde zarea
stelele
îºi cautã-n tãceri un fluier sfãrâmat,
ce-n mare mãrilor se bat,
de aerul puterii,
Deasupra, creºte zâmbitoare creanga
din undele luminii ce-n cercuri roºii
din trupul somnului însângerat…
zace
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Constanþa T
azlãu
Tazlãu
azlãu: Am sã mai recit o poezie…
Tudor George
George: Te rog sã nu le mai spui poezii, cã nu ºtii dumneata
dacã sunt sau nu versuri sau altceva... Spune: ”zice-aºa”. Acest ”zice-aºa” e
al pãmântului.
Constanþa T
azlãu
Tazlãu
azlãu: Sã zicem aºa:

Cutreier pãduri adânci
Cutreier pãduri adânci ºi beau ºi sec izvoare
ªi mã ridic la ceruri ºi mã cobor în mare
ªi iarãsi urc în toate ºi mã cobor în nespus,
Cu-acea nemãrginire a stelelor de sus.
Mi-a dat pãmântul-Tatã-azurul într-o cofã
Sã-l beau; de-o sã se-ntâmple sã-i scriu o strofã
Iar soarele ce ziua mã þintuieºte drept
O, de-ar începe visul de cer, a se desface
Aº bea din infinituri ºi-n toate mi-aº preface...
Sã nu mai cred cã-n mine de soare mã apropii
Cu tâmpla amorþitã cu mâinile ºi ochii!
Când tot ce simt aproape e-atâta de departe,
ªi parcã ºi de mine tãcerea mã desparte,
Atunci încerc de-a surda un fluier de pãmânt
ªi mi-l strunesc la buze nechibzuit ºi cânt!
Nãdejde si plânsul mi le-mpletesc eu soare
Sã mã ridic la ceruri?.. sã mã cobor în mare?
Eu iarãºi urc în toate ºi-n tot privesc ascuns.
Cu-acea nemãrginire a stelelor de sus.
Pe degetul subþire îmi creºte firul ierbii
E noapte-acum…Sã cânte pãdurile ºi cerbii!

Nina Cassian
Cassian: E bine. Vezi aici e mai multa sinceritate.
Tudor George
George: Eu aº spune cã dumneata, are tonalitatea popularã ºi
câteva versuri au fost de o mare realizare; o strofã sau douã în stil eminescian
. Dar tonalitatea ºi debirul dumitale sunt pregnante, ca ºi la ”Dalila” , fantasticul
d-tale este de basm popular- adicã de o mare simplitate ºi cu foarte puþinã
culturã informaþionalã poeticã…
Romulus V
ulpescu
ulpescu: …dar cu niºte rezolvãri de strofã impecabilã.
Vulpescu
Tudor George
George: Din acest har eºti hrãnitã.
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: Ca un cântec.
Petrache Dima
Dima: În numele elevilor prezenþi, în numele nostru, vrem
sã vã mulþumim pentru aceste clipe deosebite pe care le-am trait împreunã.
Este o lecþie de literaturã, am zice noi.
Romulus V
ulpescu
Vulpescu
ulpescu: În sensul cã noi suntem vii, dar…încã…adicã o
vivisecþie…
Petrache Dima
Dima: Încã o datã, noi vã mulþumim.
Nina Cassian
Cassian: Cu mare plãcere. ªi noi vã mulþumim.
Tudor George
George: Noi vã mulþumim din toatã inima. Bucuria este
reverberatã.

Articol publicat în Revista Noastrã,
seria a II-a, 1974, nr. 13-14-15 (paginile 210-222)
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interviu realizat de prof. Petrache Dima

Academician ªerban CIOCULESCU:
“Eugen Lovinescu e cel mai important critic al nostru

între cele douã rãzboaie mondiale”
V-aþi numãrat printre cei care au frecventat cenaclul ,,Sburãtorul”. Dupã
câte ºtiu, aþi fost un participant foarte activ ºi uneori incomod. Vã rog sã evocaþi
câteva momente memorabile ºi, bineînþeles, figura mentorului.
Am frecventat cenaclul lui Lovinescu ,,Sburãtorul” din toamna anului
1923 pânã în toamna anului 1945, dar cu intermitenþe pentru cã în interval am
funcþionat ºi ca profesor la Liceul din Gãeºti. În vara anului 1925, murind Slavici,
am avut un mic incident de presã. El, interogat ce poate spune despre moartea
marelui scriitor, a rãspuns cã nu are la îndemânã opera lui ºi nu are impresii
recente. Eu scriam atunci la “Viaþa universitarã”, care era o revistã
studenþeascã, ºi am fãcut o notã durã în care spuneam cã Slavici fiind unul
din stâlpii literaturii române, un critic care se respectã trebuie oricând sã aibã
pãrerea gata despre el ºi nu este nevoie sã--l citeascã sau sã-l reciteascã;
îmi manifestam ºi surpriza cã, cu acea ocazie, Lovinescu, tam-nisam, anunþã
ºi operele lui viitoare; deci, nu a rãspuns la întrebarea esenþialã, dar s-a servit
de interviu ca sã-ºi facã reclamã operelor sub tipar sau în lucru. Fireºte cã
aceasta a produs între noi o rãcealã. Pe urmã m-am dus la Paris. Am stat
acolo un an ºi 4 luni.
Prin ’29, cred însã, m-a luat Streinu pe sus ºi s-a produs împãcarea.
Eu n-am fost propriu-zis un sburãtorist. Ce înþeleg eu prin sburãtorist:
sburãtoriºtii propriu-ziºi au colaborat la una din cele trei serii ale ,,Sburãtorului”;
or, eu, când am venit, primele serii se epuizaserã, revista murise – când a
reînviat eram la Paris. Al doilea motiv pentru care nu mã consider un sburãtorist
– în cadrul cenaclului, n-am citit niciodatã nimic. Eram, ca sã zic aºa, un vizitator
extern, care îmi rezervam libertatea de judecatã. E adevãrat, însã, cã în prima
fazã, care era curând dupã debutul meu la ,,Facla literarã” – care se
caracterizase prin oarecare acidulaþie a criticelor mele – aveam cam acelaºi
stil de intervenþii care îl ºocau pe Lovinescu, pentru cã dânsul, chiar când
respingea o lucrare, ca sã nu-ºi înstrãineze vizitatorul, punea diverse
menajamente pe care eu nu le aveam. În acel moment, bunãoarã, când se
citeau poezii prea modernite, doi inºi eram care reacþionam energic: majorul
Brãescu ºi cu mine. Ei bine, pe Brãescu îl tolera, pentru cã îl considera egalul
lui Caragiale, credea cã este marea lui descoperire. Fãrã îndoialã, Brãescu a
fost un scriitor interesant, dar nu a putut ocupa locul liber al lui Caragiale, cum
credea Lovinescu, care îl cam subestima pe Caragiale.
Îmi aduc aminte cã atunci când am scris studiul meu, ,,Detractorii lui
Caragiale”, cu ocazia apariþiei pamfletului lui Davidescu, ,,I.L.Caragiale – ultimul
ocupant fanariot sau neaderenþa lui la spiritualitatea româneascã”, am fãcut
un istoric al problemei acesteia, adicã a neîntelegerii lui Caragiale, ºi l-am citat
ºi pe Lovinescu. Atunci el m-a întrebat: ,,Don Cioculescu, de ce m-ai pus
printre detractorii lui Caragiale?”, zic: ,,Pentru cã nu l-aþi recunoscut la adevãrata
valoarea”. E.L.: ,,I-am recunoscut talentul, mãiestria”. ª.C.: ,,Trebuia sã-i
recunoaºteþi geniul.” Lovinescu nu era de acord cu acest lucru.
Prin urmare, ca sã revin, tot aºa, odatã, a citit Ticu Arhip o piesã de
teatru. Eu i-am fãcut o criticã durã. Ea a reacþionat târziu, într-un numãr din
,,Vremea”, scriind favorabil despre mine; în cadrul cenaclului, a amintit totuºi
de o voce ºuierãtoare ºi cu cap ca de cobrã (ºtii cã este ºarpele cel mai
veninos ºi cu clopoþei, dacã nu mã înºel, ºi cu ºuierãturã specialã)… Pe mine
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m-a amuzat, mai ales cã ea m-a înfãþiºat ca un tatã delicat – Barbu avea
atunci unul sau doi ani, îl þineam în braþe - ; mã umaniza, dar îmi pãstra imaginea
veche a ºarpelui cu ochelari.
Aceasta a fost situaþia mea la cenaclul lui Lovinescu. Pe urmã, el a
fost sãrbãtorit pentru vârsta de 60 de ani, cu un an înainte, la un semnal dat de
Camil Baltazar. De fapt, el nu a fost sãrbãtorit, dar a fost o încercare de
provocare a sãrbãtoririi care n-a reuºit. Eu atunci am scris: ,,Nu, Lovinescu
s-a nãscut…” ºi am dat adevãrata datã din 1881. Atunci s-a constituit un grup
ºi a ieºit volumul de la ,,Vremea”, în care el îºi publica o splendidã autobiografie,
semnând ,,Anonymus notorius”. Atunci, prietenul meu dr. Biberi, i-a fãcut un
calambur foarte reuºit, spunând: ,,Anonymus notorius”, dar toatã lumea a vãzut
cã este vorba de o autobiografie.
Lovinescu atunci a ales patru articole ale mele, dintre care unul foarte
dur, pe care îl regret, dar eram destul de colþos. El mi-a dat sã fac corectura.
Puteam în acel moment sã-l retrag. Nu l-am retras. Mi-am zis: ,,L-a ales
Lovinescu, sã-i fie de bine!” Însã, mi-a fãcut o dedicaþie, care este acum în
corespondenþa publicatã*), fiindcã dã la urmã o serie de dedicaþii. El a
recunoscut cã aceastã carte a plecat în urma semnalului pe care l-am dat eu.
La scurtã vreme dupã ce-am dat acel semnal, a apãrut un roman al lui
Lovinescu, pe care eu l-am criticat; ºi atunci el, la sfârºitul cãrþii, fãrã sã mã
numeascã, se declarã uimit cã un scriitor care l-a lãudat îi înfige, pe urmã,
cuþitul în spate, dar ,,cuþitul” nu era înfipt în spate; articolul era publicat, ca ºi
celelalte, sub semnãturã, însã Lovinescu nu înþelegea cã, atunci când scriitorul
mare a denivelat, sã se scrie cã acea carte e proastã. Adicã el credea cã
trebuie menajat pentru lucrãrile slãbuþe. Or ºi prietenul meu Streinu, când a
scris despre romanele lui, a scris destul de sever ºi arãtându-i toate greºelile
sau nerealizãrile. Fireºte, Lovinescu era foarte sensibil la aceste critice. El se
dorea ºi creator, nu numai în critic ºi memorialisticã, se credea ºi mare
romancier.
Mai am o carte cu dedicaþie de la el, cu puþin înainte de a muri, în care
el îmi mulþumeºte pentru felul devotat în care m-am arãtat în timpul bolii lui.
Aceasta însã n-o aveam la îndemânã când i-am dat dedicaþiile lui, autorului
acestei ediþii recent apãrute la ,,Minerva”. Aºa cã am fost împãcat cu el când
a murit. Ultima mea vizitã a fost cu douã zile înainte de a muri. A doua zi i s-a
fãcut rãu. Când m-am dus sã-l vãd, femeia a pus cã zace ºi cã doctorul i-a
recomandat liniºte deplinã, iar a doua zi a murit, în dimineaþa zilei, dupã o
foarte scurtã agonie. Aºa cã eu am fost printre ultimii lui devotaþi. Îmi dãdeam
seama cã e condamnat, el nu. Cu cinci zile înainte de-a muri, îºi anunþa proiecte
de lucru; zicea cã se face bine, dar încet. Mai bine cã nu ºi-a dat seama.
Dar, încã o datã, când mi se spune cã am fost sburãtorist, se
exagereazã. Am fost, ca sã spun aºa, un sburãtorist extern, dar nu un
sburãtorist intern. George Cãlinescu, în ,,Istoria literaturii române de la origini
pânã în prezent”, prezintã protocolul dupã care se desfãºura fiecare ºedinþã a
acestui cenaclu. Am dori ºi o descriere fãcutã de dumneavoastrã. Cãlinescu
a frecventat cenaclul înaintea mea, a citit poezii ºi a asistat, probabil, într-un
moment când era un protocol. Când m-am dus eu, în 1923, nu mai venea
Cãlinescu, era la Roma. Cum spuneam, nu mai apãrea nici ,,Sburãtorul”.
Protocolul era acesta: când lumea era strânsã, doamnele se ghemuiau pe o
canapea – erau Bebs, Ticu Arhip, Mia Frollo; Hortensia Papadat-Bengescu
cred cã avea un fotoliu, ea era patroana. Lovinescu o ºi iubea. Era o ,,amitié
amoureuse” între ei; deºi ea era cu cinci ani mai în vârstã, el avea o admiraþie
necondiþionatã, o ridica foarte sus, o considera universalã, o romancierã de
talie mondialã – ºi începea lectura. Evident, se începea cu cucoanele, era un
protocol natural. Pe urmã, scriitorii consacraþi. Eu pe Rebreanu nu l-am auzit
citind, dar pe maiorul Brãescu l-am auzit. Fireºte, i se dãdea lui cuvântul întâi
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ºi pe urmã, în ordinea descrescândã. Un protocol, ca sã zic aºa, de ierarhii
naturale, în care uneori nu era chiar ierarhia talentului, dar era ierarhia vârstei,
adicã nu era pus sã citeascã Jebeleanu înaintea lui Eftimiu. Eftimiu era cel
mai vechi prieten al lui, dar era puþintel ofensat, pentru cã, în trecut, Lovinescu
mizase enorm pe dânsul. Pânã în 1916 credea cã este scriitorul mare al
generaþiei lui. Când, dupã rãzboi, Eftimiu s-a demonetizat, Lovinescu a dat ºi
el îndãrãt. Astea sunt revizuirile lui, adicã s-a luat dupã gustul public. În sfârºit,
prin 1927, mai ales dupã apariþia ,,Cuvintelor potrivite”, Lovinescu, care pânã
atunci fusese reticent faþã de Arghezi, i-a ridicat ºi el osanale ºi i-a dat în
volumul ,,Evoluþia poeziei lirice” locul central. Eftimiu era cam agasat, ar fi vrut
el sã fie poetul numãrul unu, vãzut cel puþin de Lovinescu, ºi atunci între ei au
apãrut oarecare fricþiuni pe chestia asta, dar totuºi îl vizita. Au rãmas prieteni.
Lovinescu îl opera uneori la masã. Când se ridica cenaclul, el opera vreo 2-3
scriitori; în mod discret le spunea la sosire: ,,Dumneata rãmâi dupã ora…”. La
ora 8, 8 ºi jumãtate, când se ridica ºedinþa, rãmâneau ultimii la masã. Am
povestit eu în amintirile mele cã, într-o zi, când m-a oprit pe mine cu Eftimiu,
Eftimiu îi spune: - ,,Coano Evghenie, nu mi-ai plãcut”. - ,,De ce nu þi-am plãcut,
coane Victore?” - ,,Pãi, coane Evghenie, de ce ne opreºti la masã pe mine ºi
pe Cioculescu?” Cioculescu are nevastã gospodinã, are masã bunã asiguratã,
eu la fel. Opreºte ºi dumneata un scriitor famelic, care nu a mâncat dimineaþa
sau care a mâncat mai puþin, un corn, care este lihnit de foame, sau n-a mâncat
la prânz ca lumea”. ªi Lovinescu l-a ascultat, povestind cum dupã prima
masã, nu ºtim pe cine invitase, un scriitor tot aºa fãrã cãpãtâi, în timpul mesei
nu ridica nasul din farfurie ºi accepta sã i se dea a doua oarã; mânca ,,în
compensaþie”, nu prânzise.
Eugen Lovinescu a fost adeptul criticii impresioniste. ,,În literatura
românã dintre cele douã rãzboaie mondiale”, Ovid S. Crohmãlniceanu aratã
cã dv. aþi fost unul dintre adversarii acestei metode. Ce anume lucru v-a stârnit
protestul, dacã se poate numi protest?
Iatã ce este! Are sã te mire rãspunsul meu. Fãrã îndoialã, Lovinescu,
în faza debuturilor lui (,,Paºi pe nisip”) ºi în anii când colabora la ,,Convorbiri”
ºi ,,Convorbiri critice”, 1907-1910, era impresionist, cultiva ºi dialoguri antice,
cu personaje cu nume platoniciene, era împotriva judecãþii de valoare spunând
cã e strict subiectivã. Însã, dupã rãzboi, a avut o evoluþie ºi în toamna anului
1928, eu am dat un articol chiar despre Lovinescu - ,,Lovinescu – critic
dogmatic”. Adicã el trecuse la anumite principii de altfel fecunde. Eu recunosc
cã aceste principia au fost binefãcãtoare. Bunãoarã, ideea cã romanul trebuie
sã fie obiectiv, ideea cã în evoluþia romanului obiectivitatea este un pas înainte.
Marele lui merit este cã a reuºit sã facã dintr-o scriitoare subiectivã, cum a
fost Hortensia Papadat-Bengescu, la ,,Viaþa româneascã”, o mare romancierã
în frescã. Ibrãileanu urmãrea acelaºi lucru, paralel. Îi spunea lui Ionel
Teodoreanu: ,,Mai puþini caiºi, mai puþine flori de stil, mai puþinã euforie verbalã,
mai puþine metafore”. Nu a reuºit.
Pe urmã, citadinizarea literaturii. E adevãrat cã prima ofensivã în
aceastã direcþie împotriva semãnãtorismului ºi mai eficace decât a lui
Lovinescu, fiindcã era mai în vârstã autorul ei, a fost a lui Ovid Densusianu, la
,,Vieaþa nouã”. Însã, în momentul în care ,,Vieaþa nouã” nu mai avea sudienþã
publicã, Lovinescu, în ,,Sburãtorul” ºi în cenaclul lui, recomanda la rândul sãu
romanul citadin, romanul urban. În aceastã direcþie l-a urmat ºi Camil Petrescu,
aºa încât se poate spune cã Hortensia Papadat-Bengescu ºi Camil Petrescu,
care au fost principalii romancieri ai citadinismului între cele douã rãzboaie,
au fost produsele ºcolii lui Lovinescu. Deci, el a evoluat cãtre critica de
directivã: enunþa programe, orientãri ºi revenise la ideea foarte justã cã nu
existã critic acolo unde nu e judecatã de valoare ºi cã judecãþile de valoare
sunt sau trebuie sã fie obiective, câtã vreme în tinereþe susþinuse cã nu sunt
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posibile judecãþile obiective. El urma, la început acea criticã impresionistã
francezã, triunghiului splendid care s-a opus lui Brunetiére: Anatole France,
Jules Lemaitre, Emile Faguet. Chiar vorbãria din prima fazã a lui Lovinescu
era rezultatul admiraþiei enorme pe care o avea pentru Faguet, care de atfel,
la rândul lui, i-a dat o notã maximã tezei de doctorat – a fost conducãtorul
tezei sale de doctorat, la Sorbone, ºi l-a elogiat foarte mult, iar el în
corespondenþa lui spune ,,divinul Faguet”. În anii aceia se pregãtea Thibaudet
care i-a luat locul ºi a avut o audienþã superioarã.
Aºa încât eu nu m-am ridicat atât de mult împotriva criticii impresioniste
în genere ºi, deºi îl admiram pe Perpessicius ºi scriam favorabil despre el, îmi
luam întotdeauna ,,distanþele”. El spunea cã e un lector care îºi împãrtãºeºte
impresiile. Eu spuneam: nu, critical trebuie sã fie un judecãtor sever, judecata
de valoare nu trebuie sã lipseascã. Perpessicius într-un loc chiar ironiza pe
cei care au ,,cântare”. Nu e vorba de a avea cântare. ªi critical impresionist ºi
critical axiologic, ca sã zic aºa, care manevreazã judecãþi de valoare, pleacã
de la impresii, însã impresiile criticului obiectiv trebuie obiectivate ºi motivate
ºi sã nu aibã un aer liric ca în recenziile impresioniste. Dupã cum s-a observat,
ºi impresioniºtii manevreazã judecãþi de valoare, însã cu o cochetãrie
subiectivã. Eu am fost împotriva cochetãriei critice.
Cel mai bun prieten al meu, cum ºtii ºi dumneata, a fost regretatul
Vladimir Streinu. Prietenia noastrã a durat 50 de ani. Dialogul nostru adeseori
era în contradictoriu, dar ºi adeseori eram de acord. Aºa, bunãoarã, noi
consideram cã cei mai mari poeþi europeni sunt Rilke, Valéry, Esenin ºi Arghezi.
Aici eram de acord. Unde nu eram de acord? În privinþa metaforei, pe care
Vladimir Streinu o considera definitorie. Or, când critical are o judecatã justã,
ºi metafora e justã. Când critical are însã un spirit fals sau e lipsit de gust,
metafora poate fi frumoasã, dar nu mai e definitorie, este falsã ca ºi judecata
de la care pleacã. Când critical exagereazã valoarea unei opere ºi-ºi învãluie
admiraþia în metafore, n-o sã-mi spunã nimeni cã acea metaforã e definitorie.
Ca metafora sã fie definitorie, trebuie substratul ei, judecata sã fie justã. Streinu
inversa lucrurile. El spunea cã metafora implicã intuiþia criticã; aºadar, el cãuta
metafora. Intuiþia criticã îi venea de la cultura ºi de la seriozitatea spiritului –
era un spirit serios -, însã metafora o cãuta, fiindcã era stilist.
Noi nu ne înþelegeam nici în privinþa scrisului. Eu îi spuneam cã scrie
prea frumos, el îmi spunea cã scriu prea prost. Dar rãmâneam prieteni. Nu
eram deloc indispus de faptul cã stilurile noastre nu se potriveau – el respingea
pe-al meu ,,de plano”, eu îl admiram pe-al lui -, însã cu aceastã rezervã cã
metafora nu poate þine loc unei judecãþi de valoare. Metafora este tot o formã
a impresionismului. Însã, în timp ce impresionismul lui Lovinescu reuºise înainte
de primul rãzboi mondial sã-l înfãþiºeze pe nedrept ca pe un critic superficial,
Streinu, scriind cu pondere ºi cu judecatã, metafora nu-l putea trece în rândul
impresioniºtilor superficiali, dupã cum nici Perpessicius, deºi prea laudativ
(întotdeauna trebuia scãzut aºa, cu un portative, elogiul lui), cultura lui clasicã
ºi rafinamentul spiritului sãu salvau impresionismul lui de la impresia de
superficialitate.
Cu Lovinescu s-a petrecut însã un lucru întristãtor, nu pentru el, ci
pentru cei care îl atacau. Pentru cã în tinereþe afectase o eleganþã scepticã ºi
dezabuzatã, impressionism sceptic, ºi dupã ce s-a lepãdat de aceastã manierã
din trecut, el continua sã fie considerat critic impressionist, critic superficial ºi
mai ales critic de cenaclu, care îºi supraevalueazã cenaclul. Cred cã nu ºil supraevalua. Din cenaclul lui au pornit Streianu ºi Pompiliu Constantinescu,
Ion Barbu, Camil Petrescu, Brãescu, Hortensia Papadat-Bengescu ºi chiar
Rebreanu (înainte de a apãrea ,,Ion”, a fãcut secretariatul de redacþie al
,,Sburãtorului” ºi a fost recunoscut ca un mare romancier încã de la apariþia
lui ,,Ion”). Dacã Lovinescu ar fi fost deplin consecvent cu teoria lui despre
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romanul citadin, el ar fi putut condamna ,,Ion”, care este un fel de epopee
þãrãneascã, ca ºi ,,Rãscoala”, însã el a putut sã se ridice ºi peste teoriile lui,
sã recunoascã marele talent, acolo unde era.
Deci, eu am combãtut impresionismul ca metodã, însã nu pe chestia
asta m-am întâlnit pe teren cu Lovinescu. I-am admirat faza a doua critic. E
adevãrat cã l-am indispus fãcând ºi eu parte din corul celor care spuneau –
dar fãrã sã-l atac ºi sã-l ridiculizez – cã-ºi revizuia judecãþile. El spunea:
,,Nu, revizuiesc valorile”, or, revizuind valorile, îºi revizuia ºi pãrerile lui dinainte
de primul rãzboi mondial. Implicit, revenind asupra pãrerii optime din trecut,
nu revizuia numai pe scriitor, revizuia ºi pe critic, adicã se autorevizuia. El nu
voia sã recunoascã acest lucru.
În aces sens, m-a socotit mult timp duºman al lui, ceea ce nu eram.
Am fost totdeauna admiratorul lui, l-am respectat totdeauna ºi dacã l-am
supãrat în timpul vieþii, îmi pare rãu, cum îmi pare rãu, dacã l-am supãrat în
timpul vieþii pe Dragomirescu. Am fãcut mea culpa pentru mizeriile pe care i le
fãceam ca student ºi ca membru al Institutului literaturii, pentru cã în fond
Dragomirescu a adus mare servicii literaturii române, iar ca estetician este
cel mai important estetician român. Tudor Vianu n-a avut spiritul creator ºi
constructiv pe care l-a avut Dragomirescu. Dragomirescu avea cap filozofic
mai personal decât Tudor Vianu. Evident talentul expresiei, scrisul ºi
personalitatea lui Tudor Vianu erau mai seducãtoare decât ale lui Dragomirescu,
care se preia puþin ºi ridicolului.
Eu, care eram foarte sensibil la ridicol, încã de când eram student,
l-am vãzut caricatural pe Dragomirescu, cum l-au vãzut foarte mulþi, dealtfel.
A fost ºi eroarea mea individual, dar ºi o eroare generalã. Las’ cã îl compara
pe Sorbul cu Shakespeare, în sfârºit avea admiraþii ridicate pe plan universal,
pe plan mondial, dar în aceastã privinþã îþi atrag atenþia cã ºi acum se abuzeazã
de universalitatea scriitorilor noºtri.
Nu în aplicarea acestei metode impresioniste, ci în general, aþi simþit
totuºi influenþa lui Lovinescu în activitatea dumneavoastrã de critic?
Nu, pentru cã eu în momentul în care am început sã scriu în ’23, fãrã
sã fi avut nici un contact cu Lovinescu ºi fiind nutrit mai mult cu critica francezã
decât cu critica româneascã, am debutat în ,,Facla literarã” sub semnul criticii
obiective. În acelaºi timp, în mod paralel, Lovinescu, care era cu 21 de ani mai
mare ca mine, lepãdându-se de impresionismul de tinereþe, recomanda ºi el
obiectivitatea – aici eram pe linii paralele, eram de acord. Cum am spus mai
sus, eu nu menajam însã pe nimeni care fãcea lecture proaste ºi aceasta îl
indispunea pe Lovinescu (ºi avea dreptate). Îi era teamã cã aceia n-or sã mai
vinã. El nu ºtia cum sã ºi-I pãstreze.
Eu aº fi fost un prost conducãtor de cenaclu. Rareori, s-au fãcut la
mine lecturi, în mod excepþional. Dar el, care le fãcea dominical ºi chiar în
cursul sãptãmânii, primea atuncea, citea, i se citea sau cerea sã i se lase
manuscrise. Avea aceastã devoþiune. El, care aºtepta în fiecare debutant pe
poetul mare, pe marele scriitor, avea altã poziþie decât mine. Eu cãutam
scriitorul format, el cãuta scriitorul pe care sã-l formeze. El avea dreptate în
fond, era generos în aceastã privinþã.
Epoca marilor clasici, epoca interbelicã, au avut critici de direcþie. Prima,
pe Titu Maiorescu – singur, ºcoalã a fãcut ºi Dobrogeanu Gherea, iar a doua
pe Lovinescu. Fenomenul nu s-a repetat ºi în perioada postbelicã. N-a mai
fost necesar?
Ultimii critici de direcþie, dupã pãrerea mea, au fost: Dragomirescu –
înainte de primul rãzboi mondial, Lovinescu – dupã, Ibrãileanu – ºi înainte ºi
dupã. Nici Cãlinescu, nici Perpessicius, nici Pompiliu Constantinescu, nici
Streinu, nici eu, nici ceilalþi colegi talentaþi ai mei – Sebastian, Biberi, ªuluþiu –
n-am fost critici de direcþie. Cãlinescu – care era cel mai talentat dintre noi,
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aparte Lovinescu (dintre cei din generaþia mea, inclusive Perpessicius) – a
încercat la ,,Jurnalul literar”, dar niciun scriitor n-a ieºit. Acolo au debutat ºi
s-au format George Ivaºcu, Adrian Marino, Al. Piru, critici da, scriitori nu.
Critica de direcþie formeazã scriitori de imaginaþie: poeþi, romancieri,
dramaturgi. Noi n-am fost critici de direcþie. Dacã dumneata, însã, prin critici
de direcþie înþelegi critici cu oarecare rezonanþã în public, cu oarecare credit,
cu oarecare autoritate, evident cã generaþia mea a dat o serie de asemenea
critici. ªi cred cã ºi acum se desluºesc câþiva din generaþia lui Manolescu,
dar propriu-zis critical de direcþie trebuie sã facã ºcoalã, or sã fie profesor
universitar cu cenaclu, cum eram Ibrãileanu ºi Dragomirescu. Lovinescu fãrã
sã fi fost profesor universitar, a avut un cenaclu timp de peste 20 de ani ºi
care a dat scriitori mari: Ion Barbu, Camil Petrescu, Hortensia PapadatBengescu.
Au venit apoi tinerii, care i-au ridicat osanale, generaþia lui Jebeleanu,
Lovinescu îi ajuta pe tineri – dovadã Bogdan Amaru. În aceastã
corespondenþã**, foarte emoþionante sunt scrisorile pe care i le scrie acelui
disperat, îndemnându-l, mustrându-l cã a încercat sã se sinucidã. I-a fãcut
chete, l-a susþinut materialmente, i-a pus ºi pe alþii sã strângã bani; a vrut sãl salveze de la moarte, dupã o încercare neizbutitã de sinucidere. Critica de
direcþie astãzi este mai puþin posibilã ca în trecut, pentru cã tineretul debuteazã
azi mai uºor ca înainte. [...]
Cenaclurile din trecut erau conduse de critici literari – era Gherea, era
Maiorescu, era Dumitrescu, era Lovinescu, era Ibrãileanu. Cenaclurile conduse
de poeþi sunt posibile, dacã ar fi un poet genial, cum a fost un Stephane
Mallarme, care în locuinþa lui de pe Rue de Rome primea o datã pe sãptãmânã
pe poeþi ºi pontifica în mijlocul lor – ºi fireºte cã a avut o influenþã enormã,
pentru cã era un poet de geniu; în Germania, ªtefan George mai pontifica, era
un poet mare, ºi el pontifica, Mallarme mai modest, în sotto voce, celãlalt mai
grav, adevãrat, pontifica solemn; dar noi nu avem un poet, sã zicem, mare
,,causeur”, un poet care sã desfãºoare o artã poeticã, cum fãceau Mallarme
ºi George.
Când a înfiinþat Adrian Pãunescu cenaclul sãu, am luat parte la prima
ºedinþã ºi am scris despre ea. În momentul acela îmi publicam amintirile
sãptãmânal în ,,Flacãra” ºi-am scris despre acea ºedinþã, dar nu mi-am ascuns
o neplãcere, cã dupã lectura unei poezii, când sã se facã critic, a fost o voce
din public: ,,Fãrã criticã”. Atunci am spus: ,,Nu se poate. Cenaclul are o funcþie
formativã, tocmai acesta este meritul lui. Când citeºte un debutant sau chiar
un poet ajuns, nimic nu este mai presus de criticã; se analizeazã, se aratã
pãrþile bune, pãrþile slabe. În felul acesta un cenaclu este util.” Aici, dupã poezii
se aplauda. În cenacle nu se aplaudã. O singurã datã, la ,,Junimea”, s-a
aplaudat: când Eminescu, cu douã sãptãmâni înainte de-a se îmbolnãvi, în
ziua inaugurãrii statuii lui ªtefan cel Mare, la Iaºi, - unde n-a vrut sã citeascã
,,Doina”; a citit-o în locuinþa unui prieten literar, în prezenþa vechilor junimiºti ºi
i-a entuziasmat, l-au aplaudat ºi fiecare l-a îmbrãþiºat. Întâmplãtor aceastã
capodoperã (care e regretabil cã nu se retipãreºte) i-a fost ºi testamentul
literar. Au aplaudat junimiºtii un splendid crepuscul, crepusculul unui foarte
mare poet.
Dar, ca sã aplauzi dupã fiecare poezie, din politeþe!... Cenaclul nu este
o adunare de oameni politicoºi, evident, nu e nici o adunare de oameni
nepoliticoºi; însã o critic obiectivã nu e numai posibilã, dar chiar necesarã,
dar un poet nu poate face critica altor poeþi. Aici avea dreptate Maiorescu,
pentru cã poetul e legat de formula lui, are gustul într-o direcþie, exclusivist.
Un anumit gen de poezie i-ar plãcea, sã zicem, lui Jebeleanu, alt gen de
poezie i-ar plãcea lui Ioan Alexandru ºi aºa mai departe. De aceea ar fi de
dorit ca în cenaclurile provinciale, chiar dacã preºedintele nu este profesor de
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limba românã, sã fie un intelectual, cu o deschidere largã ºi nu un poet, un om
de mare culturã ºi de mare rafinament, în acelaºi timp. Dar, mã bucur de ce-mi
spui dumneata cã la Focºani sunt poeþi care au început sã publice volume,
deci cenaclul poate consacra talente. Acesta este un lucru important.
Eugen Lovinescu n-a fost profesor universitar, deºi ar fi putut, nici
membru al Academiei Române, deºi ar fi meritat. Cum se explicã ignorarea
unei asemenea personalitãþi de cãtre oficialitãþile vremii?
Fãrã îndoialã cã Academia Românã a greºit respingându-l în anul 1936.
Fãrã îndoialã cã merita înaintea multora sã fie ºi profesor universitar ºi
academician. El avea o singurã vinã în aceastã chestiune, care însã nu
acoperã sau nu se egaleazã cu vina celor douã mari instituþii: cã în figurinele
lui a fost adeseori mordant cu factori foarte importanþi în universitate. A scris
muºcãtor despre Iorga, despre Pârvan, despre Simion Mehedinþi, care erau
ºi ei talente de mãrimea întâi. Nu i-au putut ierta independenþa lui de caracter,
caracterul adeseori ironic ºi distant; n-a ºtiut sã-ºi facã prieteni.
Pentru a ajunge la Academie ºi Universitate, se cerea o strategie. El
era prea mândru. Aºtepta sã vinã onorurile la el. El a râvnit într-o vreme – a
fost suplinitor ºi la Iaºi, a fost docent un an sau doi la Bucureºti, dar nu s-a
putut menþine pentru cã nu avea relaþii politice. Numirile de profesori universitari
se fãceau adesea de cluburile politice, dar el n-a aparþinut nici unuia. Dacã ar
fi fãcut politicã, ar fi ajuns. E regretabil cã în trecut politica nu promova
adevãratele valori, chiar când era vorba de marile valori. Politica promova, în
primul rând, mediocritãþilel aceasta e regretabil; ºi mai regretabil este cã,
promovând mediocritãþile, respingea marile personalitãþi din afara partidelor.
El a fost victima structurii, societãþii de atunci, dar într-o mãsurã mai micã ºi a
propiei lui structuri. Era mândru, independent ºi îi plãcea sã piºte, sã înþepe,
nu i s-a iertat acest lucru. Ce s-au bucurat când au vãzut cã în romanul lui
,,Bãlãuca”, cred, a comis douã greºeli (n-o sã le mai pun aici) ºi de gust ºi
puþin triviale la adresa lui Eminescu ce le-au speculat! Pe aceastã temã a
cãzut la Academie.
Fãrã îndoialã cã aceastã nedreptate flagrantã a avut efecte morale
asupra lui Lovinescul deºi el afecta un olimpianism oarecare, a trebuit sã se
resemneze în mod dureros.
Am încercat în rãspunsul pe care l-am fãcut la Academia noastrã,
când am fost sãrbãtorit pentru vârsta de 70 de ani, sã-mi exprim satisfacþia cã
figurau pe perete academicieni post-mortem, Gherea, Ibrãileanu – ºi mi-am
manifestat regretul cã alãturi de ei nu stã ºi Lovinescu, care merita, prin opera
lui admirabilã, monumental. E. Lovinescu e cel mai important critic al nostru
între cele douã rãzboaie mondiale – ce sã mai discutãm! Am încercat sã-i dau
aceastã reparaþie aºa cã în aula Academiei noastre socialiste a rãsunat elogiul
lui timp de 10 minute.
Dupã pãrerea dumneavoastrã, ce loc ocupã Eugen Lovinescu în
literatura românã?
Ocupã un loc foarte important, nu numai prin directivele pe care le-a
dat, prin crearea stilului critic modern. Pânã la el, critica era discusivã, diluatã
ºi puþintel avocãþeascã – pro sau contra – sau o pledoarie pentru, sau un
rechizitoriu contra. El i-a dat o demnitate stilului critic, o demnitate abstractã, o
infuzie de neologisme de origine latinã. ªi structura frazei lui era tacitianã, cu
multe participiale. El a reuºit sã dea frazei o structurã sinteticã, în înþelesul cã
în interiorul unei singure fraze caracteriza pe un scriitor, fãcea portretul moral
ºi artistic al unui scriitor. Niciun scriitor critic literar n-a ajuns la concizia lui.
Marele impresionist al literaturii noastre, Cãlinescu, are un stil mai
delectabil, în timp ce Lovinescu, în aceeaºi fazã în care se forma Cãlinescu,
devenise un critic de convingere, un critic obiectiv. Asupra obiectivitãþii,
Cãlinescu avea alte principii. El considera cã ºi subiectivitatea este obiectivã,
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cã A=B. Mintea mea logicã refuzã sã înþeleagã cã A=B. Eu sunt de pãrere cã
A=A ºi B=B. Deci Lovinescu este în primul rând, creatorul unui stil critic. Deºi
nu am fost discipolul sãu, caut ºi eu într-o mãsurã oarecare sã dau stilului
critic o demnitate oarecare, dacã nu chiar eleganþa sa neconsiderându-mã un
om de talent, dar niciun scriitor care sã-ºi batã joc de scrisul sãu. Pe urmã,
memorialistul e foarte important. Cele 4 sau 5 volume de memorii ale lui sunt
foarte importante, mai ales primele 3 (cã sunt prea scãldate în anecdotã, cã
prea mulþi scriitori au toþi cam aceeaºi meteahnã, vanitatea….). Acum e
adevãrat cã vanitatea este o boalã scriitoreascã ºi artisticeascã – dacã se
poate spune – generalizatã. Vã dau un singur exemplu, o conversaþie dintre
piciorul Iser ºi critical de artã ºi colecþionarul Zambaccian. Iser: ,,Grigorescu,
Andreescu, Luchian, Petraºcu, zero!” ªi atunci, Zambaccian îl întreabã:
,,Ascultã, Iser, dar care e cel mai mare pictor român?” Iser: ,,Mã mai întrebi?”
Zambaccian: ,,Da, te întreb.” Iser: ,,Eu”.
Cam fiecare poet se crede cel mai mare poet, fiecare romancier se
crede cel mai mare. Acest subiectivism a cuprins poate ºi pe critici. Eu
recunosc cã din generaþia noastrã cel mai talentat a fost Cãlinescu, dar a-l
pune pe Cãlinescu deasupra lui Lovinescu e o eroare; poate ca personalitate
globalã, pentru cã a fost lãsat sã se desfãºoare, câtã vreme Lovinescu a fost
un persecutat. E o mare diferenþã. Gândiþi-vã cã din momentul de la 23 august
pânã în martie 1965, când moare George Cãlinescu, adicã 20 de ani, cuvântul
lui era pe planul întâi. Vorbea în Parlament, vorbea la Universitate, vorbea la
Academie, pontifica peste tot, câtã vreme Lovinescu era îmbrãþiºat de presa
democratic, de ,,Adevãrul”, memoriile ºi alte cãrþi, dar el nu avea platform pe
care o avea Cãlinescu. Pe Cãlinescu l-a ajutat pentru splendida desfãºurare
a personalitãþii lui o mare platform, câtã vreme Lovinescu avea una foarte
strâmtã ºi era un persecutat. Avusese imprudenþa sã se certe cu Iorga. Desigur
cã Iorga, cu talentul lui pamfletãresc ºi dominând ºi Academia ºi Universitatea,
îl strivea pe Lovinescu, deºi erau egali: trebuiau sã fie prieteni – ºi unul ºi altul
moldoveni, ºi unul ºi altul cu specificul moldovenesc, ºi unul ºi altul cultivând
limba românã, amândoi mari scriitori; iar Lovinescu a scris cu echitate despre
Iorga, câtã vreme Iorga îl tãgãduia, îi recunoºtea talentul de scriitor, dar nu de
critic. Motivul pentru care Lovinescu nu a ocupat locul pe care-l merita, e cã
nu a beneficiat de ambianþa favorabilã pe care a avut-o Cãlinescu. Ca
personalitate criticã, însã, pur ºi simplu critic, Lovinescu era superior lui
Cãlinescu ºi tuturor. Da, Cãlinescu a fost cel mai talentat din generaþia noastrã
ºi singurul ce s-a desfãºurat alãturi de Perpessicius, dupã eliberare. Mai
constat cã personalitatea lui Cãlinescu, pentru scriitorii tineri, e mai seducãtoare
decât aceea a lui Lovinescu. Lovinescu este ceva mai auster. Nu mai este
impresionistul dinainte de 1926, cu glas de sirenã, ca George Cãlinescu, pe
toatã întinderea activitãþii lui, în cele douã din urmã decenii de viaþã.
- Vã mulþumesc din toatã inima!
- ªi eu îþi mulþumesc pentru conversaþia aceasta ºi mã bucur cã te
ocupi mai departe de acea splendidã revistã ºcolarã, care în toate redacþiile
este apreciatã. Ai vãzut cã ai o presã foarte bunã. ªi tinerii ºcolari ºi ºcolãriþele
sunt bine selecþionaþi. Este bine cã apare o asemenea revistã, este bine cã
pãstraþi contactul cu Bucureºti ºi cu alte centre culturale ale þãrii care vã
primesc cu plãcere.I-am dat aceastã deschidere naþionalã, pentru cã n-am
vrut sã rãmânem izolaþi. Mai ales cã dvs., focºãnenii, sunteþi legãtura dintre
cele douã mari provincii ale vechii Românii.ªi încercãm sã facem un act de
culturã.

Articol publicat în Revista Noastrã,
seria a II-a, 1981, nr. 79-80-81 (paginile 1292-1297)
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Foºti elevi ai Liceului Unirea”
VIRGIL HUZUM
Virgil Humuz este o personalitate
cunoscutã a vieþii culturale a oraºului Focºani.
Tocmai de aceea apariþia de anul trecut, a
volumului d-sale “Mirajul Sunetelor” a constituit
un eveniment remarcat de presa localã ºi de
revistele cultural-literare ale þãrii. Între altele,
volumul ridicã probleme interesante care se cer
lãmurite. În acelaºi an, 1973, s-a împlinit însã ºi
o jumãtate de secol de la absolvirea Liceului
“Unirea”, de cãtre poet. Iatã cele douã motive
care ne-au determinat, pe de o parte, sã adresãm
poetului ºi absolventului felicitãri ºi urãri de
sãnãtate ºi de viaþã lungã, iar pe de altã parte,
câteva întrebãri. Poetul a rãspuns cu
promptitudine, pentru care îi mulþumin în mod
deosebit.
Într-un comentariu al volumului dvs. afirmaþi cã volumului “Mirajul
Sunetelor” îi lipseºte scopul ilustrativ al dezvãluirii programului. Vrând a evita
scopul ilustrativ, aº dorit atunci mai mult apropierea de substanþa muzicalã?
Poezia din “Mirajul Sunetelor” este “mai mult evocatoare de sentimente
decât o descriere de conþinuturi muzicale”, pentru a nu deveni un preþios
inventar ilustrativ. Însuºi Beethoven când îºi destãinuie muzical emoþiile faþã
de splendorile naturii, fiind întrebat, mãrturiseºte: ”Mehr Ausdruck als Malerei!”
(Mai mult expresie a senzaþiei decar picãturã!”). N-am urmãrit a realiza simple
descrieri pe care le-a proiectat imaginaþia la graniþa muzicii. N-aº putea
rãspunde mai bine decât apelând la unele rânduri dintr-o scrisoare primitã, cu
prilejul apariþiei volumului meu din partea muzicologului Teodor Bãlan, profesor
al Conservatorului Ciprian Porumbescu din Bucureºti: Ca sã folosesc un
termen al lui Ibrãileanu „Transpoziþiile de senzaþii” sunt reuºite. În plus, limba
cântã, are multã muzicalitate”. Muzica poate sã-l apropie pe fiecare de simþirea
sublimã, care depãºeºte cu mult esteticul. În faþa cerului înstelat, omul încearcã
sentimentul sublimului (sublimul matematic). În faþa mãrii, de asemenea, se
supune sentimentului sublimului (sublimul dinamic). Între arte, singura muzicã
poate fi capabilã sã declanºeze sentimentul sublimului, care face sã vibreze
viaþa sufleteascã ºi cosmosul interior al omului.
Dacã discutãm despre substanþa muzicii, putem vorbi ºi despre
substanþa poeziei? Surprindem în poezie de multe ori o gravitate care
depãºeºte lirismul.
Într-adevãr. În unele dintre poezii se surprinde starea de spirit, intuiþia
dramatismului sau aspiraþia spre absolut. Aceste poezii nu pot ilustra muzica!
Sunt interferenþe care descoperã substanþa muzicii. Dacã prin allegro din
concertul pentru vioarã în sol major de Mozart, am încercat a surprinde poate
aspiraþia spre obsolut în allegro din sonata în fa minor ”Appassionata” de
Beethoven, am înfãþiºat o viziune dantescã, pe când în allegro din sonta în mi
minor pentru violoncel de Brahms, am încercat a surprinde o stare de spirit.
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Ce versuri din poezia universalã v-au impresionat mai mult ?
Am avut ocazia fericitã de a-l vedea ºi asculta pe scena Teatrului
Naþional din Bucureºti pe marele poet indian Rabindranath Tagore, când a
venit în þara noastrã prin anul 1928. Am reþinut în traducere liberã câteva dintre
versurile pe care le adreseazã Tagore necunoscutului care-i va citi versurile
peste o sutã de ani: „Nu-ºi pot trimite o floare din bogãþia acestei primãveri nici
o ºuviþã de aur din norii de coloane. Deschide fereastra ºi priveºte în jurul tãu!
Din grãdina înfloritã culege amintirea îmbãlsãmatã a florilor noastre cu o sutã
de ani în urmã.Vei simþi bucuria sprintenã care cântã într-o altã inimã
trimiþându-ºi ecoul fericit peste o sutã de ani!” Rãmân încã ºi azi vii în amintirea
mea, pe lângã profundul ecou al poeziei sale, statura înaltã a poetului, strãlucirea
veºmântului de mãtase, figura ºi fruntea lui bronzatã, încadrate de podoaba
pãrului alb adunat în plete, ca la venerabilii noºtri bãtrâni din Þara Maramureºului.
Cine v-a încredinþat întâia data versuri pentru a le citi ºi aprecia
valoarea?
Poetul Ion Larian Postolache, pe când era elev încã mi-a încredinþat
un caiet, în care-ºi scrisese versurile, dupã cum ºi eu m-am adresat
profesorului ºi poetului Raºcu, la terminarea liceului.
Dintre dedicaþiile volumelor de versuri premiate, pe care le reþine
memoria mai mult?
Acelea de la Minulescu ºi Raºcu, de la Steriade ºi Postolache, de la
Voronca ºi Camil Baltazar. Aº putea citi dedicaþia poetului Camil Baltazar,
scrisã pe cartea de poezii “Reculegeri” pe care mi-a dãruit-o cînd împlinisem
18 ani: Cu acea dragoste cuvenitã autenticilor iubitori de poezie: “veºnicii
minori”. Versurile lui Lucian Blaga ºi Camil Baltazar ocupau primul loc în lecturile
mele de tinereþe.
Ce colegi din liceu v-au lãsat o amintire deosebitã?
Dorel Handmann. Avea o capacitate intelectualã deosebitã, fiind ºi un
excepþional pianist. Întotdeauna colegii i-au recunoscut superioritatea, fãrã
invidie. Când eram elevi, în primele clase secundare, ne invita la dînsul acasã
ºi dupã joacã, executa pentru noi cu multã strãlucire ºi graþie primele sonate
de pian de Beethoven ori poloneze de Chopin, al cãror ecou ne dominã simþirea
multã vreme. Când a împlinit 15 ani, Dorel Handmann avu satisfacþia de a fi
apreciat de marele nostru dirijor George Georgescu, prin încurajarea cãruia
ºi-a desãvârºit artã de a cântã la pian, înscriindu-se la “Musikhochschule”
din Berlin, pentru a-ºi însuºi o culturã muzicalã temeinicã.
Pentru cã vorbiþi din nou despre muzicã, ce ne puteþi spune despre
preferinþele dvs. de meloman?
În ce priveºte preferinþele mele de meloman ele ar trebui cãutate pentru
muzica instrumentalã la preclasicii Corelli ºi Vivaldi, pentru concertul în re
minor pentru viorã de Schumann. Îmi place dintre valsuri cele de Lanner, iar
între serenade preferinþa mea s-ar îndreptã spre serenade de Haydn. Cât
despre prelucrarea folclorului nostru muzical, între cele mai reuºite creaþii, nu
aº omite a “Bagatela” de Scârlãtescu.
Alte preocupãri?
Am de multã vreme, în proiect, o lucrare închinatã fabulistului A. Donici,
despre care se vorbeºte foarte puþin ºi cu multe rezerve. Vreau sã arãt meritele
lui Donici ºi locul lui în evoluþia fabulei româneºti. Lucrarea se aflã într-un
stadiu avansat.
Interviu realizat de prof Ion Leu ºi publicat în Revista Noastrã,
seria a II-a, 1974, nr. 16-17-18 (paginile 250-252)
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Foºti elevi ai Liceului Unirea”
prof. ANAST
ASE MA
VRODIN:
ANASTASE
MAVRODIN:
,,Da, am colaborat la seria de-acum 65 de ani”
O viaþã de om ajuns la 81 de ani e greu de
cuprins în cîteva rînduri. Vom încerca sã reþinem
liniile dominante. A fost ºef al promoþiei sale (1915),
a participat ca voluntar pe fronturile de la Mãrãºti
ºi Oituz, fiind decorat cu ,,Coroana României cu
spadã” ºi panglica de “Virtute Militarã”. În calitate
de preºedinte al Societãþii studenþilor putneni, s-a
zbãtut pentru aºezarea unei plãci de bronz în holul
Liceului ,,Unirea”, prin care se eternizeazã memoria
tinerilor intelectuali cãzuþi în primul rãzboi mondial;
ca pro-preºedinte al studenþilor bucureºteni, a luat
iniþiativa ridicãrii Mausoleului de la Mãrãºeºti, în
care scop a cerut sprijinul lui N. Iorga, V. Pârvan,
generalului Eremia Grigorescu ºi lui A. D. Xenopol;
cu o pasiune rar întîlnitã, a slujit învãþãmântul
românesc, cãruia i-a dedicat peste 40 de ani.
La 8 februarie 1977, ne-a acordat urmãtorul
interviu prilejuit de dubla aniversare a publicaþiei
elevilor Liceului ,,Unirea”.
- Rãsfoind paginile primelor numere, v-am întâlnit semnãtura.
- Da, am colaborat la seria de-acum 65 de ani.
- Vã rugãm sã ne relataþi împrejurãrile în care a apãrut aceastã revistã.
- În 1912, cînd a ieºit cel dintâi numãr, eram elev în clasa a V-a, la
Liceul ,,Unirea” din Focºani. Profesorul nostru de limbã germanã, Dumitru
Papadopol, a hotãrât sã scoatã o revistã, în care sã scrie elevii Liceului
,,Unirea” ºi care se trimitea ºi altor ºcoli. Exista aici, din 1898, o societate de
lecturã, la activitatea cãreia am participat din clasa a V-a, fie cu unele conferinþe,
fie cu intervenþii la criticã. În ultimul an, am fost chiar vicepreºedinte al societãþii.
Preºedintele ei era prof. D. Papadopol. În aceastã calitate, am putut sã iau
parte ºi la organizarea ,,Revistei noastre”. În fiecare an, revista s-a dezvoltat.
Colaborãri din alte pãrþi au venit, destul de numeroase, aºa încât, uneori,
anumite articole, deºi foarte importante, erau lãsate pentru numãrul urmãtor.
Acolo se gãseau ºi multe chestiuni ºtiinþifice (probleme de matematicã, în
special), unele cãlãtorii povestite de elevi. Printre aceste articole, am avut ºi
eu 6-7. Unele din ele conþineau pãrerile mele asupra unor piese de teatru sau
asupra unor cãrþi, altele erau ocazionale.
- Dintre colaboratorii de-atunci, pe care vi-i amintiþi?
- Gãsesc cã cel mai important ºi cel mai talentat a fost elevul Emilian
Constantinescu. Mai tîrziu, el a ajuns profesor de liceu ºi asistent la Facultatea
de filologie din Bucureºti. Profesorul Mihai Dragomirescu i-a propus, în mai
multe rînduri, sã-l lase successor, dar el, cu modestia ce-l caracteriza n-a
vrut sã primeascã. Avea doctoratul în litere, cu o lucrare excepþionalã
,,Anarhismul poetic”, operã tradusã parþial în Franþa ºi Anglia. A scris despre
Eminescu, Caragiale. Mulþi ani a funcþionat ca profesor la Liceul “Dimitrie
Cantemir” din Bucureºti.

REVIST
A “REVISTEI NOASTRE”
REVISTA

79

INTERVIURILE REVISTEI
- Ce-au însemnat, în procesul formãrii dvs. spirituale colaborarea la
,,Revista noastrã” ºi activitatea în cadrul societãþii de lecturã?
- Participarea mea a fost destul de rodnicã. Aceasta îmi dãdea un
imbold: mã determina sã citesc anumite cãrþi, sã mã informez ºi sã scriu. Pe
de altã parte, discuþiile care aveau loc erau consemnate ºi în revistã. Exista,
deci, o emulaþie. Eu am avut ºansa sã învãþ limba ºi literatura românã cu un
mare profesor: V. V. Haneº.
- Fratele istoricului literar Petre V. Haneº?
- Acesta a fost mai mult autor de cãrþi didactice. Vasile V. Haneº
obþinuse doctoratul la Sorbona. Era un mare conferenþiar. Cînd vorbea la Teatrul
,,Pastia”, toatã lumea venea sã-l asculte.
- Vechea serie apãrea bilunar, în 16 pagini. Cum se asigura ritmicitatea
aceasta?
- Nu-mi amintesc precis. Era o chestie de tehnicã. Veneau multe
materiale.
- Þineaþi ºedinþe de redacþie? Cum procedaþi?
- Da. Erau câþiva care se ocupau în mod special cu trierea materialelor.
Fiind vicepreºedinte al societãþii de lecturã, deci mâna dreaptã a conducãtorului,
aveam mai mult rolul de îndrumãtor.
- Cam câþi trãiesc dintre vechii colaboratori?
- Cred cã am rãmas singur. Asta nu înseamnã cã trebuie sã spun ºi
nãzbâtii.
- Cunoaºteþi ºi numerele pe care le scoatem noi. Aþi putea face o paralelã
între cele douã serii?
- Eu am urmãrit publicaþia aceasta chiar de la început datoritã dvs.,
care mi-aþi mai trimis-o. Sigur cã m-a interesat ºi-am citit aproape complet
aceste numere. Ce m-a frapat în mod special a fost producþia poeticã. În
aceastã direcþie ne întreceþi pe noi. Aveam ºi noi poeþii noºtri, dar apãreau
mai puþine creaþii lirice.
- Vã mai amintiþi de Dumitru Pãlãnceanu?
- El se numãra printre cei mai buni.
Aveþi ºi ceva nou introdus: convorbirile cu scriitorii. Meritul principal îl
aveþi dvs., care ºtiþi sã organizaþi aceastã muncã grea. Însã n-am vãzut ceea
ce aveam noi pe vremea aceea: probleme ºtiinþifice. Sunt ºi acum, dar mai
puþine.
Revista îmi place, cred cã este foarte bunã, necesarã, e un imbold
pentru elevi ºi pentru lumea din jur care vrea sã vadã ce activitate se
desfãºoarã în aceastã instituþie. Ca fost elev al Liceului ,,Unirea”, nu pot decât
sã vã felicit pentru tot ceea ce faceþi, pentru cã este o muncã deosebitã. Îmi
dau bine seama cã aceastã muncã, pe care o depuneþi dv., vã rãpeºte destul
de mult timp, pe care l-aþi folosi altfel ºi aceasta numai de dragul de a face cît
mai mult bine pentru liceul la care funcþionaþi ºi pentru elevii pe care-i aveþi.
- Ce le transmiteþi actualilor redactori ai ,,Revistei noastre” ?
- Eu le urez sã meargã cât mai mult ºi cât mai intens, pe drumul pe
care au apucat ; sã caute sã nu neglijeze nici lectura vechii literaturi – literatura
lui Eminescu, Caragiale, Coºbuc ºi a celorlalþi.
- Vã mulþumim pentru aceste preþioase informaþii ºi pentru urãri. La
rândul nostru, vã dorim multã sãnãtate ºi fericire!

Interviu realizat de prof Petrache Dima ºi publicat în Revista Noastrã,
seria a II-a, 1977, nr. 40-41-42 (paginile 623-624)
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Foºti elevi ai Liceului “Unirea”
ION LARIAN POST
OLACHE:
POSTOLACHE:
“Profesorii de românã?
Mi-au fost dragi (...)
ºi le pãstrez
un sentiment
de adâncã veneraþie”
Cu ocazia apariþiei ultimului sãu volum
de versuri „Oraþii”, ne-am adresat în scris cu
câteva întrebãri poetului Ion Larian Postolache,
fost elev al Liceului „Unirea”.
„Liceului „Unirea” din Focºani – acest modest omagiu – o tipsie cu
slove, - în amintirea unor dascãli care mi-au rãsãdit în suflet dragostea de grai
românesc ºi de armonie”. Aceste rânduri reprezintã dedicaþia cu care aþi trimis
ultimul dumneavoastrã volum „Oraþii”, bibliotecii liceului nostru. Ne-aþi putea
relata ceva despre profesorii dumneavoastrã, despre rolul lor în formarea
dumneavoastra intelectualã, despre atmosfera din clasã ºi din liceu?
Trebuie sã mãrturisesc de la bun început cã în ceea ce priveºte
activitatea mea de ºcolar, am fost un elev de o rarã mediocritate. Literatura
însã a exercitat asupra mea o adevãratã fascinaþie. Mai ales poezia. Profesorii
de românã? Mi-au fost dragi, pe cât de straºnici inamici mi-au fost cei de
matematici, ºi le pãstrez un sentiment de adevãratã veneraþie; mã gândesc ºi
la Ghiþã Dumitriu, cel dintâi dascãl din clasa I A, ºi la savanþii Alexandru Arbore
ºi Ion Diaconu ºi la un tânãr profesor pe atunci, Ion Didilescu, om cu un
nemaiîntalnit har de profesor, care, la ora de dirigenþie, în 10 minute, motiva
absenþele ºi rezolva incidentele administrative, iar restul timpului îl petreceam
citindu-ne „operele” comise în cursul sãptãmânii curente. Eram trei poeþi în
clasa a IV-a ºi a V-a – Toma Ghilicaº (care a cãzut pe front), Alexandru
Mavrochefalo ºi subscrisul. Acestui profesor îi datorez poate cel mai mult în
formarea gustului literar, el m-a împrietenit, împrumutându-mi cãrþi, cu
Minulescu ºi cu Topîrceanu, cu Barbu, cu Blaga, cu Arghezi ºi cu Bacovia.
Ce atmosferã fermecãtoare ºtia sã facã, ºi ce frumos ºtia sã ne analizeze
poeziile.
Era pe vremea aceea în Focºani un climat literar foarte prielnic. „Liga
culturalã” cu ale sale ºedinþe de sâmbãtã seara; trãiau tinerii poeþi Alexandru
Cãlinescu ºi Pavel Nedelcu, apoi Virgil Huzum care a fost sufletul unor ºezãtori
literare, bãtrânul prozator I. M. Dimitrescu, plecat de curând dintre noi, domnul
Ionicã Romanoale, trezorier al Vrancei de altã datã ºi vizionarul Vrancei de
mâine, - ºi alþii, ºi alþii.
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Revista „13” a fost o paginã luminoasã în slovele Focºanilor anilor
1933 ºi 1934. Era consideratã cea mai bunã revistã din Moldova. O scoteau
mentorii ºi prietenii mei de mai târziu, Alexandru Cãlinescu ºi Pavel Nedelcu.
În epoca în care am început sã scriu, relaþia profesor-elev nu era prea
apropiatã. De obicei, elevul care era bântuit de duhurile poeziei nu îndrãznea
sã se destãinuiasca prea uºor profesorului sãu. Apariþia unor dascãli care nu
rãmâneau riguros lângã litera cãrþii era destul de rarã. Am avut noroc totuºi sã
gãsesc înþelegere la unii din ei.
Când aþi început sã scrieþi ºi sã publicaþi? Profesorii dumneavoastrã
cunoºteau aceste prime manifestãri?
Începuturile mele literare au fost destul de grele. Eram odrasla unor
oameni foarte modeºti, de undeva din cartierul „Ocol”, ºi aceastã originã umilã
a fost multã vreme o piedicã în tot ce visam. Tot ce am reuºit sã realizez pânã
acum, desigur destul de puþin, a fost fãcut cu multe grele sacrificii. Armoniile
pe care le cãutam în mine ºi pentru care cãutam straie de cuvinte, au fost
multã vreme prilej de ironie pentru cei din jur, atât din partea strãinilor, cât ºi a
celor câþiva „intelectuali” din familie. Din când în când, totuºi, am avut noroc
sã mai întâlnesc ºi oameni care s-au aplecat cu întelegere peste grãdinile
mele de slove ºi m-au cinstit cu încrederea lor. Pe aceºtia îi pãstrez cu sfinþenie
în inima mea ºi le-am consacrat multe pagini luminoase în cartea mea de
amintiri, la care lucrez de mai mulþi ani ºi care se numeste „Dragii mei
contemporani”.
Se gãsesc în aceastã carte ºi rânduri amare ºi vitriolate la adresa
celor care aducând în lumea literarã moravuri insalubre lovesc pieziº în
tovarãºii de vise. Va fi o frescã pe parcursul a patru decenii pe care cred cã o
voi vedea tipãritã prin 1975 sau vor citi-o alþii ca operã postumã.
În 1956, când pãrinþii mei s-au mutat de la Focºani la Otopeni mi-au
adus într-o ladã cu cãrþi ºi douã caiete de versuri, douã maculatoare, ºi în
care am recunoscut primele mele caiete. Dar... mãrturisesc cã n-am avut curajul
sã le deschid niciodatã, ci zac asemeni unor moaºte într-un sertar la un scrin.
Nu le-am mai cercetat niciodatã dar nici nu am curajul sã le distrug. Sunt
caiete care dateazã de prin 1931-1932 ºi care reprezentau blazonul meu literar
din acea vreme, deºertãciune care avea sã se prefacã în destin.
În anul ºcolar 1930-1931, un grup de colegi am înjghebat o redacþie ºi
am fãcut sã aparã o revistã „Clasa a III-a A”, continuatã în anul urmãtor cu
„Clasa a IV-a A”. Îndrumãtorul acestei reviste dactilografiate, cu tiraj de 5
exemplare, era dirigintele clasei, prof. N. Al. Rãdulescu, devenit profesor
universitar de geografie ºi decanul facultãþii de la Craiova. Aici am debutat cu
epigrame ºi cu poezia „În infern” – pe care am recitit-o anul trecut, la unul din
foºtii redactori. Vã imaginaþi ce ruºine mi-a fost! ªi ce mândru am fost când
dirigintele a citit-o atunci, în faþa clasei.
Mai târziu, în vara lui 1934 în „Cãminul”(o revistã a oraºului Focºani
care a apãrut mulþi ani, ºi despre care nu se pomeneºte nimic), mi-au apãrut o
poezie ºi câteva epigrame. Aceastã apariþie o consider data debutului meu
literar. În 1935 – într-o revistã localã „Pentru Patrie”, am publicat o poezie, iar
în 1937 mi-a apãrut volumul de versuri „Fluturi de bronz” – bineînteles cã în
editurã proprie.
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Sunteþi greu de gãsit în presa literarã contemporanã. În parte, faptul
l-am explica prin modestia ºi poate, prin izolarea dumneavoastrã de cercurile
literare cunoscute. La ce revistã colaboraþi? Care sunt cenaclurile frecventate
de dumneavoastrã?
În toamna anului 1939, venind la Bucureºti, ca student, am activat în
cenaclul „Adonis”, invitat de colegul meu de facultate ºi de an, poetul Mihu
Dragomir, membru mai vechi al „Adonisului”. Din 1940, din luna martie, am
fãcut parte din cenaclul „Sburãtorul” condus de E. Lovinescu.
La Sibiu, în 1945-1946, am condus gazeta „Curierul”, pe lângã care
am înfiinþat un cenaclu la ºedinþele cãruia participau: Lucian Blaga, Radu
Stanca, ªtefan Aug. Doinaº, Ecaterina Sãndulescu, I. Negoiþescu, Ioana
Postelnicu, cunoscutul caricaturist Silvian, prof. Aurel Budscu etc.
În 1946, am înfiinþat la mine acasã un cenaclu, în strada Dobroteasa
nr. 1, condus de poetul Mihail Chirnoagã ºi de poetul Traian Chelaru. Aici,
Eugen Barbu ºi-a citit prima oarã, capitol cu capitol, romanul „Groapa” ºi piesa
„Sfântul” sau „Omul care vorbise cu Dumnezeu”; George Tudor, poeme;
Cristian Sîrbu – poeme – ºi alþii, si alþii. Am frecventat în ultimii ani cenaclul
„Bacovia” condus de George Pãun ºi cenaclul „G. Cãlinescu” condus de poetul
Ion Potopin, - iar din septembrie 1971 conduc cenaclul „Tudor Vianu”, pe care
l-am înfiinþat eu ºi al cãrui secretar este tot un focºãnean, poetul George Negrea.
În decembrie 1972 am fost numit conducãtorul „Studioului de literaturã” al
Universitãþii populare Bucureºti, care îºi va desfãºura activitatea sub
îndrumarea criticului literar prof. univ. Ovidiu Papadima.
Sunt greu de gãsit în presa literarã, desigur, pentru cã nu frecventez
nicio redacþie decât ca prieten ºi nu ca solicitant, nu trimit nici versuri ºi nici
prozã decât atunci când mi se cere. Nu sunt afiliat niciunui grup sau coterie
literarã, ci prefer sã stau în satul acesta, izolat, ºi sã mã duc la Bucureºti,
numai când am treburi.
Puþinele rânduri adresate nouã, pe care le avem de la dumneavoastrã,
volumele publicate vã definesc ca pe un sentimental, legat de locurile natale,
recunoscãtor pãmântului pe care v-aþi ivit. Ce anume versuri v-ar defini cel
mai bine ca poet – cetãþean?
Ciudat, dar deºi am pãrãsit Focºaniul de mai bine de trei decenii, când
vorbesc despre el îi spun totuºi „oraºul meu”, dupa cum satul Rãstoaca unde
am locuit între anii 1920-1929 ºi unde am fãcut ºcoala primarã, deºi nu am
mai trecut prin el din primãvara lui 1938, pentru mine a rãmas „satul meu”, ºi
parcã ºi acum simt în suflet miresmele Milcovului de altãdatã. În toamna lui
1971, am venit în Focºani cu un grup de scriitori ºi am vorbit la Teatru despre
„Scriitori focºãneni de altãdatã”. Apoi l-am luat pe poetul N. Crevedia ºi
împreunã, pe la orele 2 noaptea, am refãcut drumul de la liceu ºi pânã în Ocol
unde era casa noastrã, pe strada Ion Neculce 33.
Cu câtã emoþie m-am oprit lângã poartã, am privit peste gard, la casa
care îºi schimbase înfãþisarea, am recunoscut câþiva pomi pe care îi pusese
tata, caisul sub care luam masa vara; am privit ferestrele odãiþei mele, am
lãcrimat, l-am luat pe prietenul meu Crevedia de braþ ºi ne-am întors în oraº.
Parcã mã întorceam de la înmormântare.
Sentimentalism, veþi spune dumneavoastrã. Poate. Am privit cu tristeþe
la Grãdina publicã. Aveam acolo atâtea amintiri presãrate...
Dulcegãrii, vor spune unii. Se poate.
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Ce versuri m-ar defini mai bine?
Greu de spus. Poetul Alex. Raicu, în cronica pe care o face ultimului
meu volum, „Oraþii”, scrie cã „I.L.P. se detaºeazã ca un poet al sinceritãþii
maxime”, adicã exact ce am dorit. ªi când vrei sã fii tu în fiecare poezie,
fiecare vers te reprezintã. Altminteri e o farsã mimatã de un impostor.
Dacã vi s-ar cere un scurt portret poetic, cum v-aþi caracteriza?
Un om care de dragul slovei poleite de nobile emoþii, ºi-a sacrificat tot
ce, pentru alþii, ar fi putut însemna carierã, posturi, parvenire, confort. Am
rãmas un om care, pornind cãtre cel de al ºaselea deceniu, nu are lânga el
decât dragostea de cântec ºi care de-a lungul nopþilor nu poate mângâia decât
copertele cãrþilor pe care le-a scris ºi imaginile de lumina ale celor, pe care
sperã cã le va mai putea scrie.
La ce lucraþi acum, pe când un nou volum?
În trimestrul I al anului 1973, îmi va apãrea la Editura „Albatros”, în
colecþia „Cele mai frumoase poezii”, un nou volum de tãlmãciri din lirica
sanscritã, aproximativ 3200 de versuri din „Rig-Veda”, „Atharva-Veda”,
„Catapathabrahamana”, „Katha-Upanisad” etc.
Tot în trimestrul I, 1973, îmi va apãrea, la Editura „Cartea Româneascã”
traducerea unui faimos roman american „Avocatul diavolului” de Morris West.
Traducerea e fãcutã în colaborare cu Alex. Rusu Bahmut.
La sfârºitul anului 1973, îmi va apãrea tot la „Albatros”, într-o ediþie
ilustratã în culori de sculptorul Fl. Calafeteanu, tãlmãcirea episodului „Nala ºi
Danayanti”, din cartea a III-a a „Mahabharatei”(aproximativ 5500 versuri). În
„Antologia sanscritã”, G. Coºbuc a tradus 80 de versuri din Cântul IX.
Lucrez împreunã cu un cunoscut orientalist, dr. Constantin Daniel, la
alcãtuirea unei antologii: „Poezia Egiptului faraonic”.
Împreunã cu soþia mea, Charlotte – Filitti – Postolache, lucrãm la
traducerea primului roman englez „Moartea regelui Arthur” – de Thomas Malory
(apãrut în 1530), 4 volume, la „Biblioteca pentru toþi”.
Lucrez la o carte de amintiri ºi portrete literare: „Dragii mei
contemporani” – din care circa 20 de bucaþi au fost citite la radio în anii trecuþi
la emisiunea „Prietenii mei, scriitorii”.
Refac un roman aproape autobiografic – cu foarte multe pagini cu
aspecte ºi oameni din Focºani – portrete de profesori ºi elevi.
Am în faza de dactilografiere un volum de prozã (schiþe ºi nuvele) cu
subiecte diverse, de la schiþã umoristicã pânã la nuvelã cu caracter de
parapsihologie.
Adun material pentru o culegere de balade din care am publicat câte
douã-trei în fiecare volum.
Am în manuscris un volum de poeme de rãzboi, „Cazemata cu îngeri”,
din care am introdus câteva în „Grãdina de cactuºi”, ºi în „Oraþii”.
Tot în manuscris am ºi un un volum de epigrame „Anofeli”.
Mulþumim poetului pentru amabilitatea cu care a primit ideea discuþiei...
de la distanþã. Sperãm cã aceasta va însemna începutul unei colaborãri de
lungã duratã cu revista liceului nostru.
Interviu realizat de prof Ion Leu ºi publicat în Revista Noastrã,
seria a II-a, 1973, nr. 7-8-9 (paginile 130-131)
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Acasã la George Cãlinescu
interviu cu Alice V
era Cãlinescu
Vera
Focºani, 15 aprilie 1975. Convorbire telefonicã interurbanã:
Dima: Casa Cãlinescu?
Prof. Petrache Dima
Doamna Alice V
era Cãlinescu
Vera
Cãlinescu: Da.
Prof. Petrache Dima
Dima: Colaboratorii „Revistei noastre” ºi membrii
cercului ºcolar de bibliografie de pe lângã Liceul Unirea din Focºani, vã
roagã sã-i primiþi. E un vechi vis...
Doamna Alice V
era Cãlinescu
Vera
Cãlinescu: Vã aºtept cu plãcere. Când veniþi?
Prof. Petrache Dima
Dima: Peste 4 zile. Astãzi, vã expediem întrebãrile
pentru interviu.
Bucureºti, 19 aprilie 1975. Ploaia încã n-a stat. Vizita e sub semnul
întrebãrii. Urmãrim cu îngrijorare norii care se rostogolesc fãrã încetare. Spre
ora 10, picãturile se rãresc. Vremea se rãzbunã. Plecãm. Microbuzul strãbate
Capitala. Direcþia: str. Vlãdescu. Intrãm pe linia tramvaiului 5.
La nr. 39, e un zid roºu, ne informeazã tovarãºul Flaviu Sabãu,
certcetãtor la Muzeul literaturii române ºi prieten al Revistei noastre. Acolo-i
casa lui G. Cãlinescu.
În zid, ici-acolo, bolovani de râu, în culoarea lor naturalã, pe un fond
roºu, originalitatea fanteziei cãlinesciene începe, aºadar, chiar din stradã. În
curte, în dreapta ºi stânga porþii, sunt douã odãi mici, cu uºile ºi ferestrele
ogivale, expresie a stilului gotic, asimilat creator la proporþiile modeste ale
ansamblului arhitectonic dominat de vilã. Bazinul din beton, din mijlocul grãdinii,
e strãjuit de mai multe statuete din care câteva asiatice ne introduc în atmosfera
dramei “ªun”. Careul este închis de o clãdire mai veche, încadratã, prin
refacere, în planul general. ªi aici, uºa în agivã. Deasupra ei, o picturã pe
sticlã, având ca personaj un cãlãreþ chinez.
Gazdã bunã, doamna Cãlinescu ne aºteaptã la intrare.
- Bine aþi venit!
Îi mulþumim cãlduros, dar ezitãm sã trecem pragul.
- A plouat...
- Nu se întâmplã nimic. Vom face curat.
Cu pioºenie, pãºim în casa de unde au pornit în lume comori spirituale
unice. Ce simþim? Vorbele se zvârcolesc neputincioase. Camera de lucru e
aºa cum a lãsat-o Cãlinescu: doi pereþi acoperiþi de cãrþi, de jos ºi pânã sus;
într-un colþ - biroul pe care se odihnesc ustensilele de scris, iar între ele un
mulaj: mâna scriitorului, scaune ºi fotolii îmbrãcate în mãtase aurie, tablouri ºi
fotografii mai mult sau mai puþin cunoscute de marele public. În a doua camerã:
tapiserii, portrete, vioara, armonica, banchete, scrinul care dã titlul celebrului
roman.
- În aceste încãperi aveau loc spectacole date de soþul meu cu
cercetãtorii de la Institutul de Istorie literarã. Acum, sã vã arãt vila.
În hol, alte obiecte evocatoare: ceasuri, lampadare pictate, iar în
camera de alãturi - o impresionantã colecþie de farfurii policrome. Pe o scãriþã
de lemn, ajungem la etaj. Aici, e dormitorul care adãposteºte, printre altele, o
colecþie de pãpuºi adunate de pe diferite meridiane ale pãmântului. Rãsfoim în
voie trei albume: într-o imagine - Cãlinescu copil, în altele - scriitorul cuprins
de fiorul creaþiei. Pelicula l-a imortalizat pe neobositul peregrin, dar ºi pe
inflãcãratul orator la Academie sau în faþa studenþilor.
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Doamna Alice Vera Cãlinescu: Reproduceþi ceea ce doriþi!
Prof. Petrache Dima: Vã mulþumim, doamnã. Am dori sã vedem ºi
câteva manuscrise.
Doamna Alice Vera Cãlinescu: De-acord.
Peste câteva clipe, apare cu un dosar voluminos. În el, surpriza
surprizelor: “Istoria literaturii române de la origini pânã în prezent, cu adnotãrile
marginale pentru ediþia a doua.
Doamna Alice Vera Cãlinescu: La aceastã nouã ediþie a lucrat ºi la
spital, pânã în ultimele clipe ale vieþii.
Cu aprobabrea doamnei Cãlinescu, fotografiem pagini din capitolele
Junimea, Mihai Eminescu ºi I. L. Caragiale.
Doamna Alice Vera Cãlinescu: Poftiþi plicul cu rãspunsurile la întrebãrile
dv.
Îl deschidem.
- Înainte de cel de-al doilea rãzboi mondial arhitectul Ioanide îºi
construieºte o casã. Regretatul G. Cãlinescu se referã cumva la cea în care
ne aflãm?
- Pe G. Cãlinescu l-a preocupat, de multã vreme arhitectura. Mi-aduc
aminte când scria, încã din 1932, cronicile sale despre oraºele noastre, visând
o capitalã cu pieþe largi ºi case, ale cãror ziduri sã se potriveascã atât cu
lumina soarelui de la noi, cât ºi cu sufletele oamenilor care ar fi locuit în ea,
deci, oraºe impunaãtoare prin monumente ºi deschise spre frumuseþea vieþii.
Arta construcþiei a deprins-o un tânãr, care fiind trimis cu o bursã la Roma,
una din preocupãri a fost cercetarea compoziþiei de pe zidurile vechi, cât ºi
grosimea cãrãmizilor, tãria pietrelor. Vã explicaþi, prin urmare, de ce toate
acestea nu au putut sã lase urme în ce a scris de atunci ºi de ce ºi-a ales ca
personaj pe Ioanide.
ªi acum sã revin la întrebarea dumneavoastrã, rãspunzându-vã cã, în
timp ce scria romanul Scrinul negru participa ºi la renorvarea casei moºtenite
de la pãrinþii mei. Casa se transforma dupã proiectele soþului meu. El a desenat
planurile, lui i se datoreazã scara interioarã, gândirea pânã la cel mai
neînsemnat amãnunt. Tavanul de lemn lãcuit, odaia de dormit, avea semnificaþia
unei corãbii rãsturnate. Bârnele vopsite în roºu pompeian de la bibliotecã, îi
evocau lumina Italiei, pe care o dorea rãsfrântã pe cãrþi, pe tablouri. Era un
mod al sãu de a-ºi crea atmosferã. Bazinul din curte la scarã redusã, aminteºte
de paginile din, Scrinul negru, numai cã, în roman, dimensiunile sunt altele.
Cele o sutã de jeturi de apã, admirate de oaspeþii lui Ioanide, erau în realitate
câteva fire de apã, cãpãtate în þevi ºi care, lãsate în voie, umpleau curtea cu
susur odihnitor
- În romanele sale, G. Cãlinescu aduce în prim plan eroi excepþionali:
Cartea nunþii
Jim Marinescu (Cartea
nunþii), Felix Sima (Enigma
Otiliei), arhitectul Ioanide
Enigma Otiliei
Bietul Ioanide ºi Scrinul negru
(Bietul
negru). În fiecare dintre aceºtia, autorul se
recunoaºte, mai mult sau mai puþin. În structura cãrui personaj credeþi cã
existã mai multe elemente autobiografice?
- Mi-e foarte greu sã accept termenul de eroi excepþionali. Poate aþi fi
de acord cu mine, dacã i-am privi ca pe niºte fiinþe dotate mai mult decât altele
cu sensibilitate ºi spirit constructiv, mereu în cãutarea noului, dar bucurânduse de o solidã formaþie tradiþionalã, trãind frãmântãrile ºi problemele
contemporanilor lor. În priviþa asemãnarii lui G. Cãlinescu, aºa cum mã
îndemnaþi dumneavoastrã sã reflectez, cu fiecare dintre aceºti eroi
excepþionali, eu sunt tentatã sã rãspund citându-vã un paragraf din Esenþa
realismului
realismului, cronicã publicatã în Contemporanul din 1960, pe la începutul
anului.
G. Cãlinescu medita atunci pe marginea romanului Enigma Otiliei
Otiliei.
Afirmaþiile se potrivesc, însã ºi celorlalte romane ale sale. El explica ce este
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romanul-cheie ºi motiva de ce nu este de acord cu acest mod de interpretare
a posibilelor asemãnãri ale personajelor unei opere de artã cu eventualele
modele din realitate. Deschideþi din curiozitate volumul Cronicile optimismului
la pagina 303. „În privinþa acestui roman, scrie G. Cãlinescu, am auzit vorbinduse de cheie, care, bineînþeles, nu existã în nici una dintre scrierile mele, pentru
cã o operã de artã, meritând acest nume, nu se face relatând documentele ºi
schimbând nume proprii.” Eu nu sunt în stare sã vã dau o explicaþie mai bunã,
sau dacã vreþi, G. Cãlinescu se aflã peste tot în opera sa, nici un personaj nui copiazã întru totul gesturile, acþiunile, fiecare având existenþa lui proprie,
independentã de a creatorului. Altfel, n-ar avea viaþã ºi ar fi doar parþial
inexpresiv.
- Ca ºi Camil Petrescu, G. Cãlinescu a vorbit foarte puþin despre
copilãria sa. În ultimul timp au apãrut unele informaþii în Almanahul literar în
1975. Ne-aþi putea prezenta, pe scurt, familia ºi primii ani ai vieþii sale?
- Am cunoscut familia care l-a adoptat. Pe mãtuºile bãtrâne mi le-a
descoperit chiar el, înainte de a ne cãsãtori, punându-mã în faþa lor ºi silindumã sã le judec eu, ca sã-mi fac o pãrere. Eu m-am ataºat imediat de mama lui,
care a rãmas tot timpul în prejma noastrã. Fotografia ei în costum naþional a
apãrut într-un numãr al revistei Secolul XX cu câþiva ani înainte. O altã fotografie
de familie, publicatã ºi ea, îl aratã pe G. Cãlinescu mic, pe la vreo 5 ani, îmbrãcat
în rochie de fetiþã ºi cu zulufi. Ochii sfredelitori ºi uºor încruntaþi îl amintesc pe
G. Cãlinescu tuturor vârstelor. Copilãria a petrecut-o la Bucureºti, Iaºi,
Botoºani, însoþindu-ºi familia. O amintire de demult, pe care mi-a povestit-o,
era legatã de o pãpuºã, la care se uita lung ori de câte ori trecea prin faþa
vitrinei unde o vãzuse. Când, dupã o vreme persoana care îl însoþea zilnic pe
drumul care trecea pe lângã vitrinã i-a promis ca îi va lua jucãria doritã, bãieþelul,
cu multã personalitate, a refuzat darul contrariat cã cineva a putut sã îi citeascã
în adâncul sufletului. Mai târziu, când a avut el posibilitate, ºi-a umplut casa
de pãpuºi. Eu i-am preluat aceastã micã bucurie ºi am reuºit sã fac o colecþie
din pãpuºi îmbrãcate cu costumele specifice diferitelor regiuni din þarã ºi din
alte þãri pe unde am cãlãtorit. Ceea ce mai ºtiu despre copilãria soþului meu
sunt amãnunte specifice vârstei: transformare ghiozdanului în sãniuþã la Iaºi,
inventarea diferitelor aparate tehnice, dintre care cel mai nãstruºnic a fost
aparatul de îmbrãcat hainele deodatã, care s-a nãruit la prima punere în
practicã; bucuria primilor bani câºtigaþi, pe la 11-12 ani, când cânta într-un cor
bisericesc. Copilãria ºi-a pãstrat-o în suflet ºi în anii târzii, când devenise o
personalitate, se bucura de exemplu când descoperea cum cânta cucul din
ceasul vilei Academiei, de la Sinaia, pe care l-a împuns de atâtea ori cu degetul,
sã-i repete cântecul ºi ieºirea grãbitã pe portiþa minusculã, pânã ce a stricat
maºinãria. Din plãcerea jocului au rezultat scenetele interpretate de cercetãtorii
Institutului de istorie literarã ºi folclor, la care se adaugã ºi o notã educativã.
- Cine cerceteazã activitatea lui G. Cãlinescu rãmâne impresionat de
forþa cu care a cuprins toate ramurile literaturii. Zilnic, cum îºi împãrþea timpul?
- Dacã stau sã mã gândesc bine, soþul meu lucra mereu. L-am vãzut
odatã privind în tãcere o frunzã cãzutã pe pervazul ferestrei, într-o farfurie.
Nu dupã multe vreme, sentimentele lui de atunci le-am descoperit scrise pe o
paginã a Cronicilor optimismului
optimismului. Dacã se întâmpla sã cânte la vioarã,
momentul nu echivala cu un rãgaz intelectual. Interpreta ceva anume care sã
vinã în întâmpinarea gândurilor sale. Ascultând muzicã, destinderea lui
însemna de fapt concentrare asupra unei idei ca sã realizeze cadenþa unor
versuri, de exemplu, punea la picup un disc, repetând de mai multe ori un
fragment anume. Concediul la mare, însemna observare, meditare ºi bineînþeles
aºternerea gândurilor pe hârtie. G. Cãlinescu nu înþelegea ce înseamnã odihna,
care s-ar confunda cu pierdea de timp. A scris el, odatã, despre toate astea,
pornind de la o întrebare care i s-a pus în tinereþe: “Tot mai înveþi, maicã?!?”
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Dacã þineþi, totuºi, sã-i aflaþi programul, vã previn cã erau foare strict
respectate orele de lucru efectiv ºi orele de masã. Se scula devreme, citea,
consulta cãrþi ºi documente, scria pânã la 12. Dupã-amiaza era rezervatã
celuilalt gen de activitate, relatat mai sus. Când scria, însã, o carte nu mai
avea hotare de timp. Era ºi deosebit de punctual. Se ºtia, în redacþia
Contemporanului de exemplu, cã tableta lui sãptãmânalã era gata lunea
dimineþa, când se ºi trimitea, dupã textul care apãrea abia vinerea. Nu s-a
întâmplat, nici când era în spital ca sã se fi modificat ceva în acest obicei
deprins de ani de zile.
Forþa de lucru o dovedeºte Istoria literaturii
literaturii. Aducea acasã cãrþile
de la bibliotecã; le trimitea îndãrãt, ca sã ia altele; întotdeauna multe la numãr;
nicicând nu a folosit izvoare de informaþie la mâna a doua. Pentru o conferinþã
Eminescu, ultima de fapt, a recitit toatã opera poetului, ca sã scrie un alt text.
Deºi foarte bolnav, nu ºi-a permis sã aparã în faþa auditoriului cu lucrurile deja
ºtiute. Forþa ºi vigoarea muncii sale sunt dovedite de întreaga sa operã (fie
ºtiinþificã, fie beletristicã), activitatea în Institutul de Cercetãri al Academiei, ca
director, unde a organizat o adevãratã ºcoalã de istorie literarã ºi a desfãºurat
o bogatã activitate social-politicã. Deputatul G. Cãlinescu era cunoscut în
circumscripþia sa, pentru interesul cu care se apropia de oameni.
- Moºtenirea literarã cãlinescianã este uriaºã. În ce stadiu se aflã
valorificarea ei?
- Soþul meu a publicat tot ce a scris. Înþeleg prin asta cã nu a pãstrat
nimic pentru sertar, cum se obiºnuieºte sã se spunã. Urmãrea îndeaproape
etapele tipãririi, iar corecturile pe ºpalt le fãcea cu o conºtiinciozitate deosebitã.
Nu a renunþat nici când era bolnav sã-ºi îndeplineascã îndatoririle. Pentru
Cartea nunþii
nunþii, în ediþia Opere
a fãcut tot el corecturile, fiind
în spital, puþin timp înaintea
datei de 12 martie 1965.
Scrierile sale s-au
bucurat de reeditãri, atât în
timpul vieþii, cât ºi în anii din
urmã, articolele rãspândite prin
ziare ºi reviste, au fost culese
cu sârguinþã de cercetãtori ºi
publicate în diferite volume. Mã
bucurã când vãd cât de viu a
rãmas în conºtiinþa oamenilor,
dacã numele sãu este pomenit
mereu. Nu existã discuþie
literarã în care sã nu fie citat.
Îmi dau seama, cu mândrie, cã
ideile soþului meu acþioneazã
ca un ferment.
În afarã de volumele
disparate, romanele, poezia,
teatru, scrierile de ºtiinþã
literarã au fost editate la editura
Minerva. S-a ajuns, pânã în
prezent la volumul al XIV-lea
din Opere
Opere. Aflu, de asemenea,
cu plãcere, de traducerea în
limbi strãine. Nu s-a fãcut prea
mult în direcþia asta, dar când
este solicitatã opera sa peste
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hotare, nu pot sã nu fiu emoþionatã. Pentru mine, afectiv, toate acestea
înseamnã înfrângerea morþii.
- Cititorii aºteaptã cu nerãbdare ediþia a doua a monumentalei Istorii a
literaturii române de la origini pânã în prezent
prezent. Vã rugãm sã ne spuneþi
dacã s-a întreprins ceva pânã acum în aceastã direcþie.
- În privinþa Istoriei literaturii cred cã editurile sunt cele mai în mãsurã
sã vã dea rãspunsul cuvenit. Eu am fãcut tot ce mi-a stat în putere sã fac,
adicã am pus la dispoziþie ediþia pe care G. Cãlinescu a fãcut completãrile ºi
modificãrile, cu mâna lui, am dactilografiat, am strâns laolaltã tot ceea ce a
scris în legãturã cu scriitorii români, ca material informativ ºi de referinþã
ulterioarã, dacã ar fi fost scrise.
Acum aºtept sã vãd ce hotãrâri se vor mai lua. Întrebarea
dumneavoastrã este repetatã de oricine vine aici, a fost pusã în presã ºi
dezbãtutã de mai multe ori.
Vizita se încheie. Ne continuãm drumul la cimitirul Bellu, pentru a pune
o floare pe mormântul scriitorului.
Interviu realizat de prof Petrache Dima ºi publicat în Revista Noastrã,
seria a II-a, 1975, nr. 25-26-27 (paginile 381-382 ºi 401-404)

„ ...nu cred cã Marin Preda
a avut vocaþia singurãtãþii.”
Interviu în exclusivitate cu ALEXANDRU PREDA (n. 1926),
fratele mai mic al prozatorului Marin Preda.
- Stimate domnule Alexandru Preda, am privilegiul de a vã fi cunoscut
cu mulþi ani în urmã (1968), când, la Bacãu fiind, veneam în vizitã la Sorin ºi
Marin, cei doi fii ai dumneavoastrã. Þin minte cã undeva, pe bibliotecã, se afla
o fotografie mãritã a aceluia care era numit Tudor Cãlãrãºu ºi care va intra
monumental în literatura românã sub numele de Ilie Moromete. Atâþia ani mam sfiit sã vã întreb despre pãrintele ºi fratele dumneavoastrã. O fac acum. În
interviul cu Ilinca (1994) reiese cã a existat ºi existã o familie Moromete în
Siliºtea-Gumeºti, care n-are nici o legãturã cu personajul din carte, în afara
numelui. De ce credeþi cã a preferat acest nume?
- Într-adevãr, în comuna Siliºtea-Gumeºti a existat, de când mã ºtiu, ºi
existã ºi acum, nu una, ci mai multe familii „Moromete”. Gospodãriile lor sunt
situate pe o uliþã la distanþa de 500-600 metri lateral de „Poiana lui Iocan”,
numitã „Uliþa Moromeþilor”. De ce a preferat scriitorul Marin Preda acest nume
ºi nu altul, ca de pildã: „Popeºtii”, „Dumitreºtii” etc., este limpede: i-a plãcut. Ia plãcut, în primul rând, pentru cã era de acolo din comunã (nu împrumutat de
la ruºi, cum tendenþios sugera Eugen Barbu într-un interviu publicat tot în
revista dumneavoastrã cu mulþi ani în urmã); apoi, pentru cã are o anumitã
sonoritate ºi atrage atenþia cititorului.
- Se ºtie cã orice scriitor nu-ºi alege titlul cãrþilor sau numele
personajelor la întâmplare. Ele trebuie sã se integreze ºi sã sugereze, din
acest punct de vedere, ideile creatorului. Scriitorul Marin Preda spune el însuºi
în „Viaþa ca o pradã” cã a început sã scrie „Moromeþii” cu un alt titlu: „Ilie
Moromete”. Se vede cã nu i-a plãcut sã concentreze acþiunea cãrþii sale întrun singur personaj (deºi acesta avea sã devinã eroul principal al cãrþii), ci
asupra întregii comunitãþi sãteºti reprezentatã de un clan: „Moromeþii”.
- Aºa cred eu. Dar, pe aceastã temã, un eseist talentat poate scrie el
însuºi o carte. În 1940 Marin Preda pãrãseºte satul definitiv prin plecarea la
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Bucureºti. Cum am spune noi astãzi, îºi împlineºte Destinul. Credeþi cã a avut
conºtiinþa vocaþiei sale? A trãit cu adevãrat nonºalanþa aceluia care nu se
îndoieºte de victorie, aºa cum apare ªtefan al lui Parizianu din „Delirul”? Sau
a avut ºi momente de cumpãnã? Tinerii noºtri cititori ar fi interesaþi dacã ne-aþi
putea oferi amãnunte despre aceastã etapã formativã.
- Da, în toamna anului 1940 Marin Preda a plecat la ªcoala Normalã
din Bucureºti, fiind transferat de la ªcoala Normalã din Cristuru Secuiesc,
dupã ocuparea Transilvaniei de Nord de cãtre Ungaria, dar nu a pãrãsit satul
„definitiv”, cum spui dumneata. Dacã îmi aduc bine aminte, nu a mai venit
acasã pânã în anul 1945 când a terminat serviciul militar (încorporat în 1943),
slãbit ºi bolnav. În anii care au urmat a venit mai des acasã, câte 1-2 zile,
pânã la sfârºitul vieþii sale. Ironia sorþii a fãcut cã ultima lui venire în sat sã fie
în campania electoralã (1980) când a fost ales – fãrã ca el sã doreascã asta deputat în M.A.N., adicã cu puþin de trei luni înainte de moartea lui.
- Sunt convins cã a avut conºtiinþa vocaþiei sale de scriitor încã din
adolescenþã. Era elev în clasa a V-a, a VI-a primarã, adicã avea 13-14 ani,
când a început sã citeascã literatura multã ºi de calitate, fãrã sã fie îndemnat
sã facã asta, în condiþiile de învãþãmânt existente în mediul rural acum 60 de
ani. Inteligenþa ºi talentul sãu înnãscut l-au fãcut sã scrie mici povestiri care
erau apreciate de cãtre învãþãtorii ºi de cãtre profesorii de la ºcolile normale
unde a învãþat. A citit primele lui schiþe la cenaclul literar al ªcolii Normale din
Cristuru Secuiesc, fiind foarte bine primite. Încã din 1940 a scris primul sãu
roman „Fereastrã” (l-am citit, copil fiind), adicã la vârsta de 18 ani.
În anii 1941-1942 a cunoscut tineri scriitori bucureºteni, Geo
Dumitrescu ºi alþii, ºi a pãtruns, ca sã zic aºa, de foarte tânãr în lumea literaturii.
Nu avea 20 de ani când i s-au publicat primele schiþe în paginile literare ale
unor ziare de epocã. A scris ºi când a fost militar (1943-1945) ºi, dupã cum
mi-a povestit, a þinut un jurnal unde a consemnat lucruri puþin mãgulitoare
despre viaþa cazonã ºi despre ºefii sãi militari. Jurnalul a fost gãsit de un ofiþer
ºi a avut mari necazuri din aceastã cauzã (era sã fie trimis în judecatã la
Curtea Marþialã). Desigur, nu a avut ºi nici nu putea avea nonºalanþa – cum
zici dumneata, Mircea Dinutz – celui care nu se îndoieºte de victorie. El nu a
fost în competiþie cu nimeni, doar cu el însuºi. Pot afirma cã a crezut tot timpul
în steaua lui, chiar ºi atunci când a trecut prin momente grele - ºi n-au fost
puþine - , dar ºi în ceea ce priveºte actul de creaþie, când a fost virulent atacat
de critica proletculistã de la sfârºitul deceniului cinci (1949-1950). Tinerilor
cititori ai revistei dumneavoastrã le recomand sã citeascã cu atenþie, cu ochii
deschiºi, cum s-ar zice, „Viaþa ca o pradã”, ca sã înþeleagã cum a parcurs
fratele meu, Marin Preda, drumul în literatura romanã de la debut pânã la
consacrare.
- Bãnuiesc cã l-aþi contactat în perioada în care a scris „Moromeþii” ºi
imediat dupã aceea. Din cartea apãrutã recent în devoþiunea lui Eugen Simion,
„Marin Preda. Scrisori cãtre Aurora. Eugen Simion – Aurora Cornu. Convorbiri
despre Marin Preda” (Ed. „Albatros”, B., 1998) se înþelege cã prozatorul a
reluat manuscrisul la sugestia ºi insistenþele soþiei sale. Mãrturia, venind din
partea unei scriitoare, e suspectã. Chiar adevãrate fiind faptele relatate, mam întrebat dacã interpretarea lor nu constituie o exagerare. Vã întreb – a fost
hotãrâtoare aceastã intervenþie? Cu alte cuvinte, consideraþi cã romanul n-ar
fi apãrut în afara acestui context?
- Nu, nu l-a contactat în perioada când a scris „Moromeþii”. Eram militar
ºi ne-am vãzut rar în perioada când a scris prima versiune a romanului, iar
apariþia lui în 1955 a fost o surprizã ºi pentru mine. De fapt, pe atunci nu prea
am avut prilejul sã discut cu el despre ce scrie sau sã citesc ce scrie înainte
de a vedea lumina tiparului. Mai târziu, am avut satisfacþia ca unele cãrþi:
„Risipitorii”, „Marele singuratic”, „Viaþa ca o pradã” etc. sã le scrie în manuscris
ºi sã-mi spun pãrerea, ca unul dintre primii sãi cititori.
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- Prima versiune a romanului „Moromeþii” a stat în sertar cinci ani. Când
ideile lui s-au limpezit ºi a ºtiut cum sã scrie ºi mai ales despre ce sã scrie, în
câteva luni a rescris cartea, a publicat-o ºi a avut succesul ºi ecoul bine
cunoscut în lumea literarã, dar ºi în rândul cititorilor. A fost reeditatã de mai
multe ori în tiraje substanþiale. Este adevãrat, soþia lui, poeta Aurora Cornu, a
gãsit manuscrisul în sertar, l-a citit, a fost entuziasmatã ºi i-a spus lui Marin cã
rãu face nepublicând cartea. Pãrerea soþiei sale a fost un imbold, a grãbit, dar
nu a determinat neapãrat rescrierea cãrþii. Cu siguranþã, romanul ar fi apãrut,
dar, probabil, ceva mai târziu.
- Dupã „Întâlnirea din Pãmânturi” (1948) ºi, mai ales dupã „Moromeþii”
(1955) Marin Preda a cunoscut un succes de proporþii, aºa cum de puþine ori
s-a întâmplat în literatura noastrã. A rezistat acesta succesului ?! Vã întreb
acest lucru pentru cã au existat ºi existã critici care – direct sau insinuat – au
privit literatura acestuia ca urmând o curba descendentã. În dimensiunea
umanã, M. Preda se raporta la succesul imediat sau la judecata posteritãþii?
- Aºa este, în cariera lui de scriitor a cunoscut succese mari, dar
niciodatã nu s-a lãsat copleºit de acestea ºi nici nu a ieºit din modul lui de
viaþa obiºnuit. Succesele bucurã pe orice le obþine, dar în mod cert lui Marin iau luat minþile. Autoritatea obþinutã ca scriitor a pus-o în slujba breslei
scriitoriceºti. El a devenit, mai ales în anii ’80, un scut real al scriitorimii prin
însãºi existenþa sa. Ca director al editurii „Cartea Româneascã” a acordat
aceeaºi atenþie scriitorilor consacraþi cât ºi debutanþilor. Moartea lui a fost o
pierdere ireparabilã pentru Uniunea Scriitorilor, a cãrei activitate a fost ulterior
serios prejudiciatã de autoritãþile comuniste care doreau sã ºi-o subordoneze
cât mai mult.
- Este treaba criticii literare sã judece ºi sã valorizeze opera unui scriitor.
Nenorocirea este cã nu toþi criticii o fac cu onestitate. Faptul cã unii dintre
aceºtia s-au aflat în contact direct cu Marin Preda le afecteazã comportamentul
critic. Ei nu pot pierde prilejul, acum când el nu se mai poate apãra, de a-i
pune în cârcã toate pãcatele lumii, de a-i plãti unele poliþe. Au ei acum prilejul
sã facã o nouã „ordine” valoricã a scriitorilor români. De, oameni suntem!!
- Eu, fãrã sã fiu specialist în probleme de literaturã, dar în calitate de
cititor onest, pot spune cã au fost ºi sunt scriitori care au scris o singurã carte
bunã, o capodoperã, cu care au intrat în istoria literaturii, dupã care creaþia lor
a urmat o curbã descendentã, iar alþii care au scris mai multe capodopere cu
o traiectorie complicatã, formatã din suiºuri ºi coborâºuri alternative. Cred cã
Marin Preda se încadreazã în aceastã a doua categorie. Opera sa a intrat în
Istoria literaturii române ºi acolo va rãmâne, oricât ar dori oportuniºtii de azi
sã-l scoatã. Cred cã Marin Preda a considerat succesul literar imediat ca o
recunoaºtere a valorii creaþiei sale, dar în mod cert, el a avut în vedere
posteritatea, a dorit sã rãmânã ca scriitor în conºtiinþa urmaºilor, aºa cum
trebuie sã gândeascã orice creator autentic. Succesul de moment nu poate fi
un scop în sine.
- ªtiu cã sunteþi ceea ce fiul dumneavoastrã, Sorin, numeºte cu multã
dreptate „un cititor de încredere”. Citiþi cu discernãmânt, aveþi fler la valoare,
urmãriþi cu atenþie fenomenul literar ºi pot depune, oricând, mãrturie în acest
sens. Ce pãrere aveþi despre valul de contestaþii la adresa a lui Marin Preda?
V-aþi aºteptat la o asemenea reacþie dupã 1989?
- „Val de contestaþii”? E o exagerare. Acestea, câte au fost, nu sunt
decât un produs derizoriu al unor minþi bolnave a câtorva detractori îndârjiþi ai
operei prediene, dar care nu pot pune în cumpãnã valoarea ºi locul sãu în
istoria literaturii române. Nu am citit aproape nimic din ce s-a scris defãimãtor
în ultimii ani, mai mult despre omul decât despre opera lui, de cãtre aºa-ziºii
critici literari. Când o face câte unul, o face lamentabil, ca de exemplu, Alex
ªtefãnescu, în douã numere de „României literare” din iulie 1998, unde
strãduieºte sã-l transforme pe Marin Preda dintr-un scriitor realist într-unul
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dedicat trup ºi suflet realismului socialist. Stupefiant punct de vedere! „Criticul”
susþine stupid cã ºi în „Moromeþii” (deºi admite cã e o capodoperã) sunt înfiltraþii
de realism socialist, exemplificând prin prezenþa în carte a „odiosului chiabur”
Tudor Bãlosu. El uitã cã astfel de þãrâni bogaþi au fost peste tot în lumea ruralã
înainte de cel de-al doilea rãzboi mondial ºi dupã. ªi în romanul „Ion” al lui
Liviu Rebreanu existã un astfel de þãran bogat, Vasile Baciu, ºi nu susþine
nimeni cã autorul practicã realismul socialist!!! Îl voi mai citi pe Alex. ªtefãnescu
atunci când va dovedi, spre exemplu, cã a citit cu adevãrat mãcar volumul II
al „Moromeþilor”, care este cea mai puternicã acuzã la adresa colectivizãrii
socialiste ºi distrugerii progresive a lumii satului.
- În rest, nu trebuie sã mã preocup eu de felul cum profeseazã criticii
literari. Nu am competenþa de a judeca cât de corect este un punct de vedere
sau altul asupra operei prediene, cu condiþia sã fie argumentat. Este treaba
profesioniºtilor. Dar când unul sau altul emite nerozii, cum este cea de mai
sus, nerozia se vede de la o poºtã ºi poate fi observatã de oricine. Ceea ce
am fãcut ºi eu. De altfel, Alex. ªtefãnescu a primit o replicã tãioasã, dar corectã,
de la colegi de breaslã importanþi: Dumitru Micu, Zigu Ornea, Mircea Nedelciu,
Alexandru Paleologu, G. Dimisianu, care îi desfiinþeazã aberaþiile. Nici nu era
greu.
- La 5 august 1997 ne-am întâlnit – ºi mi-a fãcut o mare plãcere – la
Festivalul „Marin Preda” organizat de Consiliul Culturii al judeþului Teleorman.
Vã semnalez un fapt care n-ar fi trebuit sã mã mire, dar care - totuºi – m-a pus
pe gânduri. Ajunºi în Siliºtea-Gumeºti cu douã autocare, pentru un pelerinaj ºi
o dezbatere la ºcoalã unde a învãþat marele prozator, am fost întâmpinaþi (cred
cã, mai degrabã, se aflau întâmplãtor sau veniserã din curiozitate) de o mâna
de siliºteni. În mod sigur, oaspeþii erau mai numeroºi decât localnicii. Indiferenþã,
ostilitate? Cum vã explicaþi asemenea comportament la 17 ani dupã moartea
lui Marin Preda, fiul lui Tudor Cãlãraºu din Siliºtea-Gumeºti?
- Observaþia dumitale, domnule Mircea Dinutz, este corectã ºi nimic
nu trebuie sã vã mire. Lipsa de interes a siliºtenilor fãrã de consãteanul lor
este mult mai veche ºi are rãdãcini adânci. Ea dateazã din perioada imediat
urmãtoare apariþiei volumelor „Desfãºurarea” ºi „Moromeþii”, cãrþi în care unii
dintre sãteni ºi-au gãsit numele lor date unor personaje. Ei nu au înþeles atunci
ºi nici mai târziu cã numele lor au fost doar date unor personaje literare ºi cã
aceasta este singura asemãnare.
- O asemenea situaþie conflictualã s-a acutizat pe mãsurã ce Marin
devenea mai cunoscut. Este o credinþã þãrãneascã: dacã unul de-al lor ajunge
mare, trebuie neapãrat sã-i ajute sã iasã din sãrãcie. N-a fost cazul cu Marin.
N-a ocupat demnitãþi în stat ca sã-ºi poatã ajuta consãtenii. El a fost un slujitor
al scrisului ºi atât.
- Ca sã fiu scurt, consãtenii noºtri n-au înþeles nici acum cã fiul þãranului
Tudor Cãlãraºu a dat strãlucire, prin opera sa, comunei Siliºtea-Gumeºti, a
aºezat-o în rândul localitãþilor rurale de seamã ale þãrii ºi cã aceasta ar trebui
sã fie motiv de mândrie ºi nu de pizmã.
- ªi o ultimã întrebare: a avut Marin Preda vocaþia singurãtãþii?
- Nu, nu cred cã Marin Preda a avut vocaþia singurãtãþii. A fost un om
destul de sociabil. Este adevãrat cã n-a pãstrat el relaþii amicale chiar cu toatã
lumea ºi, mai ales, cu unii scriitori, dar acesta era el ºi nu putea face altfel în
condiþiile în care a trãit.
În viaþa lui atât de agitatã au existat momente, mai lungi sau mai scurte,
când a simþit nevoia ºi s-a retras într-o singurãtate a lui pentru a reflecta,
pentru a gândi ºi proiecta viitoarele sale cãrþi.

Interviu realizat de prof. Mircea Dinutz ºi publicat în Revista Noastrã,
seria a III-a, 1998, nr. 9-10 (paginile 5-9)
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Marin Preda
Interviu inedit cu ILINCA BALTAC, sora scriitorului ºi modelul recunoscut
Moromeþii
pentru personajul Ilinca din romanul „Moromeþii
Moromeþii” (1920-1996)
Interviul care umeazã nu este unul oarecare. Nu numai pentru cã
este realizat de un profesionist, cu doar doi ani înainte de dispariþia Ilincãi,
dar mai ales pentru cã se aflã faþã în faþã doi moromeþieni: nepotul ºi mãtuºa.
Rezultã de aici un dialog savuros, dinamic, din care nu lipsesc marile teme
ºi obsesii prediene: satul ºi þãranul, timpul necruþãtor, puterea amintirii.
Sugerãm cititorilor noºtri sã urmãreascã spectacolul de limbaj, întorsãturile
de frazã, ironia care se aflã la ea acasã. Adicã la Siliºtea-Gumeºti.
Sorin Preda – Ilinca, aº vrea sã îmi vorbeºti despre Marin Preda.
Ilinca – de ce sã-þi vorbesc eu? Ce, tu nu l-ai cunoscut? Crezi cã la 74 de ani
am memorie mai bunã decât a ta?
S.P. – Sunt lucruri pe care nici tata nu le ºtie. De multe ori când îl întreb
ceva despre Siliºtea, mã trimite la tine. „Întreab-o pe Ilinca”, zice el... Uite, aº
vrea sã ºtiu ce s-a întâmplat în Siliºtea dupã apariþia „Moromeþilor”. Tudor
Cãlãraºu a citit romanul? A zis ceva? I-a plãcut sau l-a criticat?
I. – Sã ºtii cã mulþi din sat nici nu ºtiu cã Moromete e tata. Chiar dacã
unii au mai citit ceva, n-au înþeles cum devine treaba cu literatura ºi numele
personajelor. Au venit o datã de la Bucureºti sã facã un film ºi prima datã s-au
dus în vale, la casa lui Moromete, crezând cã ãla e totuna cu Moromete din
carte.
S.P. – Am auzit multe despre aceastã familie, Moromete. Preda
povestea amuzat cã unul din Moromeþi îl oprise pe uliþã pentru a-i cere ceva
bani. Cineva mai deºtept, îl sfãtuise sã cearã drepturi de autor.
I. – Nu cunosc aspectul, dar ºtiu cã unul din bãieþii lui Moromete l-a
oprit pe bãrbatã-meu, pe Ion Baltac, zicând: „E dat dracului Marin Preda. A
tãiat salcâmul în vârful dealului ºi acesta a cãzut în vale, în curtea lui tata. Al
dracului salcâm, era mare cât jumate de sat.” Adevãrul e cã lumea nici acum
nu ºtie ce ºi cum. Ia întreabã-l pe taicã-tãu, cine e Bãlosu. O sã-þi zicã adevãrul
cã e nea Mãrin Mitroi. El era vecinul nostru din spatele casei. Avea pãmântul
lângã Guica ºi noi. Bãlosu zice cã el e în carte, cã fãrã el romanul nu ar fi avut
succes. Îl întâlnesc pe prosul de Petre Bãlosu ºi-l întreb: „Mã, Petre, cine-i
Bãlosu din cartea lui Mãrin?”...„Cum cine-i?” rãspunde el. „E tata mare”. „Ce
vorbeºti? Era chior ca Marin Mitroi? Locuia el în spatele casei noastre? Atunci
de spui cã e tata mare?”...„Hai dom’le – zice el – cã n-avem ce discuta”. S-a
supãrat adicã, cã mã leg de familia lui.
S.P. – Sã revenim la familia Moromete. Nu era mândrã cã Marin Preda
le imortalizase numele?
I. – Ba bine cã nu. Îmi amintesc cã bãiatul lui, de câte ori se întorcea de
la Câmpulung, oprea cãruþa în dreptul bibliotecii ºi spunea tare, sã-l audã lumea:
„Mã duc sã iau cartea lui tetea”. Zicea cã e cartea lui taicã-sãu ºi acest amãnunt
trebuia cunoscut de întreg satul.
S.P. - Ce spunea Tudor Cãlãraºu? El citise cartea?
I. – Nu prea cred, dar îl þinea la curent alde Andreescu, þiganul. Îl iubea
mult pe tata ºi citea mult, aºa þigan cum era.
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S.P. – Andreescu ãsta nu era cumva bãiatul lui Iocan?
I. – Nici vorbã. El era ginerele lui Ion Þiganu, dacã-i ºtii, cã pânã la
urmã s-au ºi certat. A trecut tata pe la poarta lui ºi i-a strigat: „Bã, Ilie! Bã,
chirule! (chir, regionalism = domn, jupân) Cu ce te mai ocupi?” Nu trebuia sã
se supere. Aºa era vorba tatii, în doi peri... ªi popa Alexandru s-a supãrat
pentru o vorbã a tatii: „Ia-o la vale, pãrinte, cã-þi intrã pleavã-n pantofi...”
Cine-i prost se supãrã.
S.P. – De la Marin Preda ºtiu cã Tudor Cãlãraºu nu a fost prea încântat
de cele scrise în carte. I se pãreau lucruri simple, pe care le ºtia toatã lumea.
Pentru el, a fi scriitor însemna sã scrii întâmplãri nemaiauzite. E adevãrat cã
îi plãceau basmele cu zâne ºi zmei?
I. – I-or fi plãcut, de ce sã nu-i placã? Dar în sat oamenii se uitau
chiordorâº la Marin. Cum o întorcea, tot rãu ieºea. O datã a scris despre
þãrãniºti ºi i-a pus vorbele ãstea în gura lui Cocoºilã, cã ãla s-a supãrat, zicând
cãtre oameni: „Dar-ar dracu peste ochelariºtii lui sã dea cã numai belele îmi
face”. Marin a început sã râdã auzindu-l pe Cocoºilã cum se rãsteºte nervos:
„Bine mãi, Pârlitule, mã pui rãu cu organele?” „Taci, bã! (l-a liniºtit Marin), cã
eu n-am scris acolo sã te aresteze. Am scris treburile mele literare”.
S.P. – Pentru cã veni vorba, ce politicã fãcea Tudor Cãlãraºu? Unii
spun cã el vota cu Aristide, cu liberalii.
I. – Vezi-þi de treabã! Tata era cu þãrãniºtii. O fi votat ºi cu Aristide, nu
zic cã nu, cã în viaþã e mai bine sã o dai ºi aºa ºi aºa...
S..P. – Dar a citit „Moromeþii”? Cum þi s-a pãrut cartea?
I. – Eu drept n-am citit. Îmi povestea soþul meu, Ion. El citea ºi era la
curent cu toate. Cum a scris, însã, Marin nu oricine putea sã o facã ca el... Îmi
amintesc cã o datã m-am dus la Piteºti, la dentist ºi dentistul m-a întrebat:
„Când mediteazã Marin Preda volumul doi la Delirul? De cinci ori l-am citit”. Îºi
dai seama ce cartea e aia dacã o citeºti de cinci ori?
S.P. – În „Moromeþii” sunt lucruri mai puþin adevãrate, scoase din
imginaþia scriitorului? De pildã, Polina.
I. – Polina e Bujoreasca. ªi Stan Cotereci e Bujorescu. Unii zic cã
Polina e Florica lui Bozdoacã, dar nu e aºa.
S.P. – Cum era Marin când era mic? Citea mult, aºa cum se zie?
I. – Te cred ºi eu cã citea. Noi ne culcam ºi dimineaþa îl gãsea mama
cu capul pe masã ºi cartea alãturi. Tot timpul citea, scria, rupea. Scria întruna.
Aºa ºi-a stricat ochii. Dacã mergea cu oile, lua ºi cartea cu el. Mama însã îi
þinea partea, cã îl vedea mai plãpând ºi mai slãbit.
S.P. - ªi munca în seama cui cãdea?
I. – Cãdea pe mine ºi pe sorã-mea, Miþa. Nilã ºi cu nenea erau la
Bucireºti, iar Gheorge era la armatã. ºi taicã-tãu, Sae, muncea, dar mai puþin,
cã era cel mai mic dintre noi. Mama îl cocoloºea ºi de multe ori îi zicea: „Sae,
vezi sã nu te iei dupã Ilinca”. Adicã sã nu munceascã prea mult. Sã se
menajeze.
S.P. – Cum era Marin Preda copil?
I. – Era cuminte ºi plãpând. Tãcea mai tot timul ºi nu se amesteca în
joaca celorlalþi copii. De asta, cei din sat, care l-au cunoscut se mirau ca
proºtii: „Cum dom’le? A lui Paþanghel a ajuns scriitor?” A ajuns pentru cã avea
talent. Chiar el mi-a zis-o o datã „Ilinco, dacã mi-aº vinde talentul, aº înveli
toatã Siliºtea în bani, dar nu fac treaba asta”. Când l-a chemat Ceauºescu ºi
i-a zis cã-i dã o vilã, premii ºi maºinã la scarã, Marin i-a rãspuns cã n-are
nevoie. „Daþi-le scriitorilor tineri ca sã-i încurajaþi”, a zis Marin. „Eu am destule”.
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S.P. – Ziceai cã Marin era tãcut de felul lui. Totuºi, când revenea la
Siliºtea cu cine îi plãcea sã se întâlneascã sã stea de vorbã?
I. – Marin venea la Siliºtea sã se odihneascã. Când ºi când, de pildã,
îl primea pe Ilie a lui Matei, care era bâlbâi. Bâlbâiala ãluia îl fãcea sã râdã. Îl
binedispunea. Apoi, avea niºte discuþii ceva mai serioase cu Cocoºilã, cu a
lui Miai, cu Dumitru lui Nae, cu Iocan...
S.P. – Discuta, cum ar veni, cu personajele sale. Cât s-a mai pãstrat
obiceiul de a se întâlni duminica în curtea lui Iocan?
I. – Cine mai ºtie. Oricum, toþi erau bãtrâni, de o vârstã cu tata, iar cei
tineri aveau alte preocupãri – plecau în oraº, se angajau fie la construcþii, fie la
fabricã. Însã rãmâneau cei proºti ºi cei buni de muncã.
S.P. – Care-i adevãrul cu numele lui Tudor Cãlãraºu? Cãlãraºu era de
fapt, o poreclã. Tata zice cã ar trebui sã-l cheme Neacºu. Tudor Neacºu.
I. – Cãlãraºu i s-a spus dupã ce a fãcut armata la Cãlãraºi. Dar nu-l
chema Neacºu, ci Ion. Numele lui era Tudor Ion. Deci pe Marin ar fi trebuit sãl cheme Marin Ion.
S.P. – Numele de Cocoºilã de unde vine?
I. – Ei, Cocoºilã era prieten cu tata...
S.P. – Nu mã du cu vorba. De unde vine porecla asta de Cocoºilã?
I. – Cine mai ºtie? Vine de unde vine ºi porecla lui tata, Paþanghel.
S.P. – Trebuie sã fie o explicaþie. Cocoºilã vrea sã spunã cã era cocoºat
sau cã era cocoº?
I. – Nici una nici alta. Ce, Paþanghel are vreo explicaþie?
S.P. – Ce porecle mai erau prin sat?
I. – Drept sã-þi spun nu mai sunt în temã. Cam toþi aveau o poreclã pe
vremea aceea.
S.P. – Se mai pãstreazã astãzi obiceiul acesta al poreclelor?
I. – Nu prea.
S.P. – Vã mai necãjesc ziariºtii ca pe vremuri? Mai sunt oamenii
interesaþi de amintirea lui Marin Preda?
I. – Mai puþin ca altãdatã. Mi-aduc aminte cã, venind de la sapã, mã
aºtepta în faþa casei un pâlc de profesori din alte judeþe. Voiau sã le vorbesc
de Marin, de Tudor Cãlãraºu... Stai dom’le, am zis. Mi-e ºi mie foame , sunt
ruptã de obosealã. Nu-mi arde mie de poveºti.
S.P. – Soþia lui Gheorghe era supãratã pe ziariºti, cã una le zicea ºi
alta apãrea în ziar.
I. – Nu prea-i convine sã fie deranjatã, dar oamenii nu vin la ea, vin sã
vadã casa pãrinteascã...
S.P. – Trebuie sã recunoºti cã ziariºtii au fãcut ºi mãgãrii. Încã trãia
Marin Preda, când un ziarist de la Piteºti a venit sã o fotografieze pe bâta (
Catrina Moromete, n.n.) aºa cum era îmbrãcatã în hainele ei simple, ca apoi
sã scrie cã Marin Preda nu-ºi îngrijeºte mama, cã a lãsat-î de izbeliºte.
I. – Aºa este. Mama era o babã bãtrânã. Degeaba îi spuneam, ea se
îmbrãca tot cum ºtia. Nu se gândea cã o sã vinã cineva sã o tragã în pozã.
S.P. – Ilinca, fã un efort ºi adu-þi aminte. Cum era Tudor Cãlãraºu? Eu
mi-l aduc aminte puþin cocoºat ºi sprijinindu-se într-un toiag, uitându-se îndelung
la mine, care aveam 4-5 ani, ºi zicând: „Cum, bã, tu vrei sã construieºti
socialismul?” (1955-1956, n.n.) Eu, care eram un mucos, un neisprãvit.
I. – Tata era un om foarte liniºtit. Mama era mai aprigã, dar tata era la
locul lui.
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S.P. – Cum arãta? Era înalt, era scund.
I. – Pãi nu-l ºtii?
S.P. – Ce mai ºtiu eu? Eram un copil.
I. – Aºa e. Tu ºi frati-tãu eraþi neastâmpãraþi. Vã plãcea sã intraþi în
hambar ºi sã vã tolãniþi în gâu, iar eu vã alungam, cã grâul e periculos. E rece
ºi trage la pãmânt dacã nu eºti atent.
S.P. – Care era vorba preferatã a lui Tudor Cãlãraºu?
I. – Tata avea o vorbã a lui: „Tu-i strãdania mã-sii!”
S.P. – Asta nu apare în carte.Ce zicea când cineva îl supãra?
I. – Cea mai mare insultã, când îl supãram, era sã-mi zicã: „Eºti
deºteaptã!” Când zicea aºa era de rãu. Trebuia sã dispar de la locul faptei.
S.P. – Îþi mai aminteºti când a venit Jupuitu ºi, vrând sã ia foncirea, tu
te-ai aºezat cu fundul pe lada de zestre?
I. – O fi fost. Nu mai ºtiu. ªtiu cã îi fãcea câte un serviciu lui Jupuitu,
cerându-i grâul cu cãruþa ºi ãla îl mai pãsuia.
S.P. – În casã nu erau discuþii, fiind copii din douã cãsãtorii?
I. – Pãi ce discuþii sã fie! Alboaica era cu treaba ei, nu locuia cu noi, iar
cu Miþa ne împãcam foarte bine. Era muncitoare.
S.P. – N-au fost niciodatã discuþii?
I. – Pentru ce sã fie?
S.P. – Pentru zestre.
I. – Pãi, mama i-a dat doi galbeni Alboaicei ’i un galben Miþei, din salba
pe care o purta la gât. Mie nu mi-a dat nimic, pe motiv cã-mi pune tata. Dar
tata s-a luat cu altele ºi nu a mai avut. Mi-a dat în schimb trei pogoane de
pãmânt ºi Marin, sãracul, ar fi vrut ºi el câþiva metri sã-ºi facã o casã de
odihnã, dar n-a mai apucat, cã s-a prãpãdit, dupã cum ºtii ºi tu.
S.P. – Cum se face cã în casa pãrinteascã a rãmas Gheorghe ºi familia
lui?
I. – Pãi, am ieºit de acolo ºi i-am lãsa lui Gheorghe, pe considerentul
cã ne îngropa cu cotele. Acu, iar au ieºit discuþii de la pãmânt, cã acolo unde
e puþin e ºi multã sfadã. Cât a fost C.A.P.-ul nimeni n-a zis nimic. Acu e libertate.
Libertatea sã-i dai celuilalt în cap.
August 1994, Siliºtea Gumeºti
P.S.: Sunetul inconfundabil al decuplãrii casetofonului aratã cã discuþia
s-a terminat. Încerc un puternic sentiment de frustrare. Mi-a rãmas o mulþime
de întrebãri nespuse, asupra altora ar fi trebuit sã insist. Ilinca nu mai este. Nu
mai este nici Gheorghe, care pãrea cel mai moromeþian dintre toþi, încercând
sã imite vorbele ºi ironiile bãtrânului Cãlãraºu.
O lume dispare sub ochii noºtri, sãrãcindu-ne ºi mai mult de amintiri,
de precizãri necesare. Sunt perfect conºtient cã interviul cu Ilinca suferã de
multe imperfecþiuni. Fiind ultima conversaþie cu ea, sper cã cititorul îºi va domoli
exigenþele, încercând sã deducã din vorbele Ilincãi motivele pentru care Marin
Preda o preþuia atât de mult, o femeie sincerã, inteligentã, dintr-o bucatã. Cu
râsul sãu inconfundabil, scriitorul îºi amintea când ºi când de ea, zicând eliptic
admirativ ºi vag misterios: „Ehehei, Ilinca! Te pui cu Ilinca?”
Iunie 1998, Bucureºti

Sorin Preda

Interviul a fost publicat în Revista Noastrã,
seria a III-a, 1998, nr. 9-10 (paginile 1-4)
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Grigore V
ieru
Vieru
„Limba românã este prima fiinþã, în afarã de mama,
asupra cãreia am deschis ochii...”
Unul dintre cei mai reprezentativi poeþi ai
românilor de peste Prut. S-a nãscut la 14 februarie
1935 în comuna Pereriþa, judeþul Edineþ. Acesta
scrie o poezie gravitând în jurul câtorva teme majore
(mama, patria, iubita), în care formula tradiþionalistã,
în descendenþã folcloricã ºi eminescianã se îmbinã
armonios cu formula expresionistã blagianã.
Un scurt fragment din acest interviu a
apãrut în volumul „Cu prietenie în umbra gândului”,
Râmnicu-Sãrat, Editura Rafet, 2004.
Textul publicat acum este în întregime inedit.

Interviu realizat de Ion Panait, aprilie 1989
- De ce se aude Eminescu altfel în Basarabia, stimate Grigore Vieru,
mai ales dupã ce l-am ascultat aici, în Focºani, într-un spectacol electrizant
de muzicã, dans ºi poezie?
- Pentru cã îl spun Ion ºi Doina Aldea Teodorovici, doi artiºti pentru
care spaþiul unei scene e prea mic, prea puþin îndestulãtor cu sufletul ºi cântecul
lor. ªi pentru cã Eminescu este însuºi pãmântul ºi aerul Basarabiei mai ales,
dimensiunea de inimã ºi de dor a unui popor ce îºi strigã în fiecare ceas
tragismul împilãrii de atâta amar de vreme. Dacii n-ar fi fost ei, versurile mele
ar fi rãmas, poate, o poezie bunã de recitat la serbãrile ºcolare sau la serate
literare, numai cã dramatismul melodiei lor conferã viza pentru eternitate ce
biruie durerea ºi moartea.
- Vã doare cumplit limba românã, am vãzut asta ºi în antologia
„Rãdãcinã de foc” apãrutã la editura Univers în 1988...
- Cum sã nu mã doarã, este prima fiinþã, în afarã de mama, asupra
cãreia am deschis ochii, cu o infinitã dragoste ºi înfometare. N-auzi? „Limba
noastrã-i o comoarã/Din adâncuri dezgropatã...”, dar ea se aude de pretutindeni
cu o tãrie ºi o dulceaþã indefinitã, mai ales atunci când devii exilat în patria
propriilor tale cuvinte. Sã trãieºti în sânul celei mai maiestuoase ºi sacre limbi
ºi sã n-ai voie sã te saturi deplin de sunetele ei cristaline doar pentru faptul cã
eºti înglobat unui imperiu lingvistic de care nu te leagã nici un fel de genã, nici
un fel de sânge... Dar la fel de mult mã doare Þara, asta pe care-o poartã toþi
ai mei în pântec ºi în vise, în ochi ºi în orice întindere a zãrii pe unde ne este
mersul, viaþa ºi întristarea. ...
- Câþi dintre basarabeni simt asta?
- Nu basarabeni, ci acei ce se simt oameni ºi vorbesc în graiul
strãmoºilor ºi le e dor de iarba câmpului din Vrancea pe care-o vãd în goana
maºinii, ca de propria iarbã aflatã lângã prispa casei pãrinteºti ºi le e milã ºi
ruºine s-o calce pentru cã ea, aceasta iarbã a Moldovei ºi a Þãrii tuturor
românilor pãtimeºte odatã cu noi. În acest periplu am fost cu un ansamblu
folcloric ºi cu minunaþii Ion ºi Doina la Bucureºti, la Ateneu ºi la Eminescul
îndumnezeirii noastre ºi a lui Anghel
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- ªi am constatat cã mulþi dintre copiii ãºtia cu care umblu nici nu ºtiu a
ceti româneºte deºi pãrinþii lor sunt români - dar le-am cetit eu, pânã ºi
inscripþiile peluzelor din parcuri, le-am fost interpretul dorurilor ºi a slovei
strãmoºeºti, pentru cã degeaba ai suferinþa în suflet dacã nici în lacrimã nu i
se vede rana. Ce fel de plângere e aia, ce fel de disidenþã - dacã tot se poartã
expresia - dacã n-o afirmi rãspicat, dacã nu se aude din amvon cãutându-i
propriul pãmânt ºi rosturile?
- ªi care sunt patimile acestei suferinþe?
- Ele sunt ca un luceafãr spre o înaltã sfinþire. Patimele înseamnã, mai
ales acum, limba la care nu pot aspira cu tot cuvântul poporului meu, cã nu
pot râde ºi plânge fãrã hotare sub oblãduirea cerului, cã nu pot cânta ca o
dragoste fãcãtoare de minuni pe acest pãmânt pe care soarta prea adeseori
l-a preschimbat în durere. Uite, frate, eu acum am cerul întreg în faþã ºi teiul lui
Eminescu ºi pentru cã sunt în Vrancea, doina Mioriþei ce-i adâncul de sânge
ce-mi inundã nesfârºit sufletul ºi ochiul meu umed rãsare în lunã, dar nu mã
tem de moarte deoarece regãsindu-vã, chiar moartea mea este un izvor
fermecat. Numai patimile noastre rãmân ºi ard ºi se aud ca o trâmbiþã de
argint...
- ªi totuºi, nu vã temeþi nici de visul acesta negru cã suntem ºi cã trãim
în douã patrii ale inimii ce tulbura ºi întretaie magia cuvântului?
- Magia ne apropie, frate Ioane, pentru cã sub noi ºi deasupra noastrã
înfloreºte Patria negreºit ºi pãmântul matern ºi nu vezi cã aceastã durere
despre care vorbeam este realã întrucât este sfinþitã în sãmânþã ºi ploaie, iar
osul fratelui n-a putut fi încins de duºmani? Dar el este ca un martir iluminat ºi
îndurerat deopotrivã de rodul pe care-1 presimte în sânge ºi pe care n-au
putut sã-l împiedice ori sã-l reteze nimeni, cu atât mai puþin nãpârcile. Magia
aceasta ne înlãnþuie ºi ne zideºte de fiecare datã în altã mãnãstire, ceva sublim
ca un gând când îþi vine mama în casã ºi þi se aureºte pâinea pe masã...
- Domnule Vieru, doar scriitorii þin steagul sus ,,În acest pãmânt
românesc, vremelnic ocupat”?
- Ei, Doamne, nu pãcãtui, primii ºi cei mai demni sunt cei ce ºi-au lãsat
oasele în Siberia, cei ce nu s-au lepãdat de limbã ºi credinþa, cei ce-au umplut
cu viaþa temniþele staliniste numai pentru cã au vrut sã rãmânã români. Durerea
þine de demnitate, ca ºi revolta ori exprimarea ei. Toate lucrurile sunt vrednice
ºi de respect ºi de trãit abia atunci când intervine conºtiinþa de sine a jertfei.
Astfel, acceptând ºi dezastrul ca pe o întâmplare, te poþi considera în orice
clipã un om cu scaun la cap, un om socotit cum s-ar spune ºi prevãzãtor cu
evenimentele, dar cu atât mai dispus sã-þi supui „iluminãrile”, fericirea ta
personalã de o zi, a direcþiei din care bate vântul. „Când simþul dreptãþii ºi
moravurile se clatinã, zice Ernst Junger, când frica tulburã minþile, atunci puterile
oamenilor de o zi seacã.”
- Asistãm oare, iubite Grigore Vieru, la o tragicã realitate, aceea cã un
popor sã-ºi scrie propriul cuvânt, cultura adicã, in douã limbi?
- Vor unii asta, chiar în cadrul unei discipline de partid unde sarcinile (!)
nu pot fi însã transmise în limba moldoveneascã întrucât aceastã limbã nu
existã, nu avem grafic pentru aºa ceva, iar în ruseºte dorul nu are echivalenþã.
Cum adicã, laptele mamei se poate eticheta peste noapte ºi apoi atârnat de
tavanul aceleiaºi culturi în douã limbi, dintre care în una nu se aude ciocârlia
ºi nici nu trece sângele strãmoºesc? Poezia mea ºi a tuturor confraþilor
basarabeni nu se aude profund decât în cadenþã ºi suferinþa, în speranþa ºi
lumina de candelã a limbii latine, sub aura cãreia a luat naºtere limba românã.
Socialismul a vrut sã ne comunizeze sufletele, conºtiinþele - asta este marea
tragedie prin care trece literatura noastrã, de unde cuvintele se mai aud uneori
ca sunetul de clopot dogit. Sã sperãm însã cã bunul Dumnezeu nu va permite
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aºa ceva, nu va permite schisma ºi cã aceºti tineri se vor cinsti de bucuriile
adevãrate ºi de aerul purificator al Þãrii...
- Ce reprezintã în cultura Basarabiei Ion Druþã ºi Emil Loteanu?
- Doi mari, douã personalitãþi, le-aº spune eu, fãrã hotare, chiar dacã
primul a ales sã trãiascã la Moscova. El scrie însã despre sufletul satului
românesc dintre Prut ºi Nistru aºa cum nu mulþi ºtiu sã o facã, el înþelege
cântecul ºi plânsul þãranului de aici pentru cã nu se poate altfel el n-a plecat
de acasã decât într-un fel de bejenie a tranziþiei. Poate vom gãsi, într-o zi, ºi
înþelegerea necesarã pentru anumite gesturi. Cât despre fratele Emil, el este
o luminã dragã a inimii noastre, o clipã fantasticã de dor ce vibreazã pentru
oamenii de pretutindeni mereu în speranþa redescoperirii bucuriei, a copilãriei
ºi a cântecului niciodatã întrerupt. Mereu un sãrac ºi un altruist, dar mereu
liber, dimensiunea sufletului sãu este un cosmos de frumuseþe, civilizaþie ºi
dragoste, iar filmele lui - opere de artã în þinuta maiestouasã mereu-contribuþie
în aur la cultura româneascã.
- Ce credeþi, Grigorie Vieru, este poezia reversul nostru de suflet la
universul - infern (câteodatã) al civilizaþiei?
- Poezia este sufletul de gardã al vieþii, dar ºi cruce ºi destin în acelaºi
timp, miraculoasa ºansã a culorii în azur pe unde plutesc, deopotrivã, îngerii
ºi flamingii. Este posibilitatea fiecãrui om de a gândi auzit în limba lui mai cu
seamã despre dragoste ºi umanitate. „Nu credeam sã-nvãþ a muri vreodatã”,
atunci când niciodatã toamna nu fu mai frumoasã. ªi Doamne, câte atâtea
altele nu se nu mai pot spune! N-auzi viorile cântând pe-o zare de gând, frate?
Interviul a fost publicat în Revista Noastrã,
seria a III-a, 2006, nr. 25-26 (paginile 47-49)

Ana Blandiana
„Istoria nu merge decât înainte”
Reporter: Suntem niºte tineri cu preocupãri
literare. Am preluat ºtafeta Revistei noastre care
consemneazã pulsul adolescenþilor vrânceni, reunind
cele mai nobile ºi gingaºe gânduri ºi sentimente. Mulþi
dintre noi visãm sã devenim ... scriitori de prestigiu.
Credeþi cã lumea din jur ne da voie, ne lasã sã facem
asta?
Ana Blandiana : Cred, în primul rînd cã
aceastã întrebare nu se pune niciodatã la plural.
Adicã cred cã fiecare este în stare în mãsura în care
are talent, deci îmi e clar cã e un domeniu în care nu
exista examen de admitere. Pur ºi simplu toþi trebuie sa îºi urmeze destinul.
Dacã întrebarea o puneþi în general pentru scriitori, adicã întrebaþi în ce mãsurã
tinerii scriitori mai pot sã existe într-o lume în care este evident în scãdere
interesul pentru literaturã, pentru poezie în general, atunci rãspunsul este mult,
mult mai complicat ºi este de naturã, aº zice, mai curând politicã; adicã eu
cred cã, în mãsura în care se va vota legea sponsorizãrii, aceasta va da
avantaje celor care, având bani, pot sã investeascã în culturã. Mai precis, în
mãsura în care printr-o lege aºa cum se întamplã în alte state civilizate unde
în general cultura nu este subventionatã de stat, ci este subventionatã de
oamenii bogaþi care câºtigã investind în culturã, deci, urmând acest exemplu,
Romania poate sã-ºi salveze cultura.
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Reporter: Aceºti patroni spirituali, Mecena, profitã ºi pe plan moral...
Ana Blandiana: Exact ... Te adresezi unui negustor ,,d-le sunt un
poet [... ] vreau sã public aceastã carte” ºi-l convingeþi cã aveþi talent ºi meritã
ca aceastã carte sã fie publicatã, el vã va da suma respectivã care i se va
scãdea lui din impozit. Lãsând la o parte faptul cã el va cãpãta aura unui
sprijinitor al culturii care nu este de lepãdat. Deci în mãsura în care noua lege
corectã se va vota în Romania, pãrerea mea este cã rãspunsul va fi ,,da”.
Reporter : Care este ritmul bãtãii inimii unui artist, al inimii
dumneavoastrã, în pofida a tot ce se întamplã actualmente în acest tulbure
asfinþit de mileniu. Existã o sincronizare cu saeculum, spiritul timpului?
Ana Blandiana: Da, cred cã da, sigur cã dupã ce spun da, ar trebui
sã mã întrebaþi în ce ritm, adicã pe ce duratã ºi rãspunsul ar fi: pe duratã lungã
sunt foarte optimistã, iar pe duratã scurtã mult mai puþin, însa pãrerea mea
este cã - ºi asta am spus-o în momente mult mai grave - Istoria nu merge
decît înainte, în orice caz, chiar dacã au existat momente în care pãrea cã ea
dã înapoi ºi, la urma-urmei, ultimii 45 de ani sunt un asemenea moment! Nu
existã momente în care istoria sã fi stat pe loc, în acest moment, cei care vor
sã dea înapoi, de fapt n-au unde! Pentru cã sistemul mondial comunist a
dispãrut, tot ce pot ei sa spere este cã vor putea sã o þina în loc un pic. Deci
istoria este clar cã se îndreaptã spre o democratizare, unire, federalizare
º.a.m.d. a Europei. E clar cã se merge spre structuri din ce în ce mai libere.
Desigur cã s-ar putea întâmpla - eu sper cã nu se va întâmpla asta. Dar s-ar
putea întâmpla, sã zicem, cã acei care au acum puterea în România sã
reuºeascã prin tot felul de ºmecherii sã rãmânã la ei puterea. Paradoxul este
cã, rãmânând ei la putere, vor fi obligaþi sã meargã în acest ritm. Sigur nu-i o
mare fericire sã ºtii cã niºte oameni care înainte cu câþiva ani au spus exact
invers ºi acum minþind vor sã rãmânã, dar pânã la urmã ceea ce conteazã
este cã istoria merge în acest sens ºi cã noi suntem pe sensul istoriei.
Reporter: Credeþi în scriitorii care luptã pe baricade, poeþii Cetãþii?
Ana Blandiana: Eu cred cã totdeauna au fost pe baricade, de altfel
marele impact public al poeþilor în perioada lui Ceauºescu chiar din asta venea,
din faptul cã poeþii erau cei care reuºiserã chiar în condiþiile acelea ºi graþie
faptului cã se exprimau metaforic, deci erau mai puþin controlabili, sã pãstreze
ultimele fãrâme de libertate pe care ºi ceilalþi o respirau prin ei.
Reporter: Unii cred cã implicaþia poetþlor, artiºtilor, în viaþa cotidianã
altereazã.
Ana Blandiana : O sã vã rãspund ceva. Nu cred cã altereazã.
Sacrificiul este cã avem cu toþii o singurã viaþã scurtã ºi asta furã din timpul
care ar trebui sã fie al scrisului, asta e adevãrat. În acest sens, este o pierdere,
dar, pe altã parte, aceastã experienþã este clar cã pentru orice scriitor adevãrat
orice trãieºte este materie primã pentru ceea ce va scrie, iar pe de altã parte,
am spus mereu, eu ca scriitor cred cã Istoria literaturii e mai importantã decât
Istoria dar ºtiu cã Istoria literaturii nu poate existã decât în mãsura în care
istoria existã. Trebuie ca aceastã istorie sã existe, sã porneascã, sã înceapã
sã funcþioneze normal, firesc, iar dupã aceea avem dreptul sã ne întoarcem,
sã ne închidem numai în istoria literaturii. Pânã atunci NU, pentru simplul motiv
cã în România, ca ºi-n celelalte þãri de Est, absolvenþii de „ªtefan Gheorghiu”,
în rest se aflã toþi de cealaltã parte, deci normal cã de partea noastrã, partea
democraticã, sã funcþioneze niºte neprofesioniºti. E normal ca scriitorii sã fie
în primele rânduri pentru cã sunt obisnuiþi sã foloseascã cuvintele ºi ideile mai
mult decât inginerii, sã zicem, sau ...
Reporter: E clar.
Ana Blandiana: Deci e de datoria lor; au fãcut acelaºi lucru la ’48, au
fãcut acelaºi lucru generaþia Junimii, sigur cã de fiecare datã imediat ce a
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apãrut o clasa politicã profesionistã, ei s-au grãbit sã se retragã la propriile
cãrþi, e normal, adicã e pãcat de Dumnezeu, un om pe care Dumnezeu l-a
fãcut sã scrie cãrþi pânã în momentul în care vine altul sã þinã discursuri ...
Reporter: Cam cât sã dureze?
Ana Blandiana: Eu doresc sã dureze foarte puþin!
Reporter: Fiþi, vã rog, amabilã ºi spuneþi-ne câteva cuvinte pentru
„Revista noastrã”.
Ana Blandiana: Sã ºtiþi cã am urmãrit foarte mult ºi citesc de foarte
mulþi ani ,,Revista noastrã” ºi cred cã este un act de eroism faptul cã s-a
continuat.
Au consemnat Carmen Gavrilã, Cristina Moraru ºi Andreea Petrescu
Interviul a fost publicat în Revista Noastrã,
seria a III-a, 1993, nr. 2-3 (pagina 10)

Leopoldina Bãlãnuþã
„Obligaþia noastrã este
sã desãvârºim Jertfa”
Reporter : Stimatã doamnã Leopoldina
Bãlãnuþã, vã urãm bun venit încã o datã în Focºani,
oraºul dvs. natal. Vã solicitãm pentru acest
microinterviu, pe care mi l-aþi acordat cu multã
bunãvoinþã, acum, dupã memorabila interpretare a
baladei “Monastirea Argeºului” . Ce înseamnã pentru
dvs. a fi artist cetãþean acum, dupã 22 decembrie
1989?
Leopoldina Bãlãnuþã: Ca artist ºi numai
ca artist cetãþean al acestui pãmânt, obligaþia este,
pentru fiecare în parte ºi pentru toþi împreunã, sã desãvârºim Jertfa. Fãrã
desãvârºirea acestei jertfe, noi în parte ºi noi împreunã nu suntem nimic. Dacã
nu facem efortul zilnic de-a desãvârºi jertfa, înseamnã cã nu am înþeles nimic
din ce s-a petrecut în decembrie! Desãvârºirea se face, cred eu, prin efortul
extraordinar, prin lucrarea extraordinarã, la care suntem invitaþi cu disperare
aproape de cei care nu mai sunt, sã ne cunoaºtem mai bine adevarul ºi istoria.
Fãrã cunoaºterea adevãrului, fãrã cunoaºterea istoriei adevãrate a acestui
popor, nu se întâmplã nici o minune. Minunea va fi numai atunci când vom
cunoaºte adevarata istorie a poporului român.
Reporter: Trebuie sã vã spun cã Revista noastrã, pe care dvs. o
cunoaºteþi foarte bine ºi care, fondatã de marele Dimitrie Papadopol în 1912,
a fost reluatã dupã o lungã întrerupere, în 1972, va reapãrea într-o nouã serie.
V-aº ruga sã ne mãrturisiþi câteva gânduri la debutul noii serii.
Leopoldina Bãlãnuþã: Ea, obligatoriu, trebuie sã pãstreze o tradiþie
atât de nobilã ºi pe mai departe, sã consemneze istoria spiritualã a acestui
loc. Îi doresc sãnãtate ºi ani mulþi ºi mulþumiri tuturor acelora care îºi gãsesc
rãgazul sã se aplece peste o foaie de hârtie ca sã aºtearnã un gând fãuritor
de bine, fãuritor de speranþã, fãuritor de vis.
Reporter: Vã mulþumim ºi vã aºteptãm cu aceiaºi cãldura în paginile
revistei noastre.
Leopoldina Bãlãnuþã: Cu multã plãcere!
Interviul a fost publicat în Revista Noastrã,
seria a III-a, 1993, nr. 1 (pagina 5)
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GEORGE GEORGESCU
Dirijor român, academician,
directorul Orchestrei Filarmonice din Bucureºti
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Relaþia dintre muzicã ºi poezie
La 11 decembrie 1975, a avut loc în sala de lecturã a bibliotecii Liceului
,,Unirea” întâlnirea membrilor cercului literar ,,I. M. Raºcu”, avându-i invitaþi
pe compozitorul Aurel Giroveanu, muzicologul George Sbârcea ºi poetul
ulpescu
Vulpescu
ulpescu.
Romulus V
Prof. Petrache Dima
Dima: Dialogul de astãzi are un caracter inedit: el va
urmãri punctele de contact a douã arte ale cãror izvoare se confundã cu însãºi
naºterea societãþii umane. Este vorba de muzicã ºi poezie. S-au ridicat ºi se
vor ridica mereu întrebãri în legãturã cu relaþia dintre ele. Unele vã frãmântã,
poate, ºi pe voi.
Adriana Pelin
Pelin, anul IV A: Poezia este subordonatã muzicii sau muzica
este subordonatã poeziei?
Aurel Giroveanu: Ambele cazuri sunt dificile fiindcã atunci când faci
o muzicã dupã text, eºti puþin închistat. Dar eu prefer acest gen de lucru,
pentru cã am în faþã, dintr-o datã, imaginea, ideile care-mi impun ºi mie o
anumitã linie melodicã ºi chiar îmi impun ºi acompaniamentul care sã degaje
întreaga atmosferã a liniei melodice.
În celãlalt caz, când eu fac o melodie ºi vine Romulus Vulpescu sã
facã dânsul text care se numeºte ºi poezie, vorbeºte amabil, frumos, dar
foarte nervos. De ce? Fiindcã este într-adevãr închistat. E greu pentru un
compozitor sã facã o egalitate de metricã – nu cã e greu, dar nu dã roade
întotdeauna o asemenea construcþie melodicã. ªi dacã am fãcut o melodie
mai interesantã printr-o asimetrie, ca metricã vorbesc, a picioarelor care ar
trebui puse de poetul respectiv pe muzicã, sunt probleme de rebus, ºah
º.a.m.d. Deci, ambele cazuri sunt cu... dureri.
Romulus V
ulpescu: A compune cântec, chiar dacã nu eºti compozitor
Vulpescu:
- a compune cântec, poetic vorbind, tot cântec se numeºte textul – nu este
deloc uºor. Existã reguli pe care poezia curentã, cât de mare ar fi ea, nu-i
obligatã sã le respecte, ea având alte reguli. Pe când la cântec trebuie sã
respecþi toate regulile poeziei ºi încã vreo câteva pe deasupra. Adicã trebuie
sã ºtii cum îþi vine refrenul, ai obligaþia unor refrene...
Aurel Giroveanu: ...ºi sã pregãteºti intrarea în refrene. Este o
dramaturgie a versului, care trebuie sã aibã o creºtere a versului, o esenþã în
refren, a ideii centrale a cântecului. ªi când e ºi al doilea cuplet ºi acolo trebuie
sã ai aceeaºi creºtere dramaticã a versului.
Romulus V
ulpescu: Existã ºi o legãturã, fãrã îndoialã, între muzicã
Vulpescu:
ºi poezie...
Aurel Giroveanu: ...dacã nu existã legãturã nu este creaþie...
Romulus V
ulpescu: Poezia ºi muzica au fost una când s-au nãscut.
Vulpescu:
Petrache Dima: Fenomen cunoscut sub numele de sincretism.
Romulus V
ulpescu: Sigur. Aceastã dihotomie s-a produs mult mai
Vulpescu:
târziu. Primul vers a fost cântat ºi ritmat. În mintea compozitorului, cântecul
se naºte cum naºte ºi poezia. Iatã încã o dovadã cã, într-adevãr, cândva s-au
nãscut într-un singur cap. De altfel, eu cred ca toþi compozitorii sunt poeþi ºi
toþi poeþii sunt compozitori.
Aurel Giroveanu: De multe ori îmi fac versurile ºi singur, dar nu
iscãlesc. Dacã versul nu e muzical, nu e poezie.
Romulus V
ulpescu: ªi nici n-o mai scriu.
Vulpescu:
Adriana Pelin: Orice poezie are o melodie a ei. Bogardo, ca sã dau
un exemplu, punând pe note ,,Izvorul nopþii” de Lucian Blaga, a intuit tocmai
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aceastã melodie. Nestabilirea acestui acord duce la eºec. Aºa cred eu. Vã
rog sã-mi explicaþi..
Aurel Giroveanu: Bogardo, cum spui d-ta a gãsit ritmicitatea, a gãsit
atmosfera, mai bine-zis, muzicalitatea, dar în personalitatea lui. Eu pot sã iau
aceastã poezie ºi alþi patruzeci de compozitori la fel, ºi se naºte altã atmosferã,
dar cu o obligaþie: sã trãiascã acel vers.
Mai existã ºi alt aspect. O poezie bunã, chiar ºi de Eminescu, când o
pui pe muzicã, vine o parte tragicã. Sã ºtiþi, cu cât e muzica mai bunã, pierde
aproape jumãtate din importanþa poeziei. Dacã poezia este scrisã într-o formã
liricã de ascultat, se pãstreazã integral. Dar dacã dintr-un vers foarte bun al
unui poet, mai zglobiu, ca idee vorbesc, eu fac o muzicã ritmatã, nu mai
pãstreazã calitatea acelei poezii, numai dacã o citeºti. Când o asculþi cu
muzica, nu-i dai nicio importanþã. Din nefericire este un risc al poeþilor. Nu
întotdeauna compozitorii, chiar dacã melodia este foarte bunã, respectã
atmosfera. Din aceastã cauzã, mulþi dintre ei refuzã sã scrie pentru muzicã.
Romulus V
ulpescu: Dacã-mi permiteþi o comparaþie, adevãratul
Vulpescu:
regizor bun de teatru nu este acela care concureazã cu autorul, vrând sã fie
mai deºtept decât el. Suprema abilitate, inteligenþã creatoare a unui regizor
este sã fie cât trebuie sã fie adicã sã facã piesa aºa cum a dorit-o autorul.
Aurel Giroveanu: Eu, dacã am fãcut un cântec dupã versurile unei
poezii, trebuie sã fiu un regizor ilustrator, un creator al acelor versuri. ªi trebuie
sã mai am un concurs foarte mare din partea interpretului. Prin el, poate sã
trãiascã acea creaþie. Depinde de foarte mulþi factori.
Romulus V
ulpescu: În fiecare poezie, existã o melodie latentã ºi
Vulpescu:
virtualã. Suprema abilitate a compozitorului este sã punã în libertate melodia
tainicã din interior. Am transpus metafora furând-o de la Rodin. Întrebat odatã
cum se face sculptura, el a rãspuns: ,,E foarte simplu: iei un bloc de piatrã, dai
la o parte tot ce-i de prisos ºi ce-a rãmas este sculptura”. Acesta-i compozitorul
raportat la textul poetic. Crapi unde trebuie silaba aceea ºi de acolo þâºneºte
cântecul ascuns.
Adriana Anghelache
Anghelache, anul IV A: Din jocul ce se poate realiza între
cuvintele muzicã ºi poezie, ar putea rezulta muzica poeziei sau poezia muzicii.
Deseori întâlnim noþiunea de muzicalitatea poeziei. Ce sensuri implicã noþiunea
de poezie a muzicii?
Aurel Giroveanu: Simplu rãspunzând, la posibilitãþile mele, aº putea
spune cã dacã v-a plãcut un cântec, sã zicem ,,În amurg” – tot sunt de faþã,
hai sã dãm în el – înseamnã cã a reuºit. În poezia lui, a cântecului, sã te
transpunã într-o atmosferã care ti-a fost þie dragã, în momentul acela ºi þi-a
rãmas melodia datoritã poeziei muzicale. ªi muzica ºi textul dau frumuseþe
piesei.
Romulus V
ulpescu: Marele public cititor nu-i totdeauna la curent cu
Vulpescu:
poezia. În afarã de pasionaþi de poezie, care pun mâna ºi citesc capãtã pasiuni
pentru poet sau pentru altul, marele public nu face asta. Mã intorc puþin la
Tudor Gheorghe, pentru cã, mã rog, într-un fel mã simt rãspunzãtor de un
debut ºi de o explozie a lui. Tudor Gheorghe, ºi dupã el mulþi alþii, acum
fenomenul s-a generalizat ºi asta-i foarte bine cã e aºa, a început sã compunã
aceastã muzicã, o muzicã din arta care nu concureazã poezia, nu o calcã, nu
o dã la o parte, nu o foloseºte ca trambulinã de lansare a muzicii lui ºi a
interpretãrii lui, ci dimpotrivã, ti-o ridicã, þi-o face mai accesibilã. Am asistat la
scena în care 6.000 de oameni au vibrat la niºte versuri din Blaga, despre
care n-auziserã nimic, oameni care, dupã aceea, au plecat ºtiind cã existã. În
literatura românã un mare poet numit Blaga, un mare poet numit Barbu º.a.m.d.
merg mai departe, ca sã vedeþi cã poezia nu stã în exclusivitate în rime, în
ritmul declarat, am încercat practic o experienþã ºi nu ma gândeam la recitativele
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din operã, de pildã, deºi ºi acelea au o ritmicã a lor, ci am luat text de prozã
curatã. Am încercat cu texte din cronicari sã cânte Tudor: text-text, prozã fãrã
niciun fel de ritmicã, aparenþã interioarã, dar muzica a descoperit-o ºi a
eliberat-o. ªi auzind aceste texte, nimeni n-a crezut cã sunt texte de prozã din
Neculce sau din Miron Costin. Zice: ,,Nu se poate!” dar aºa erau. Nu era o
vorbã schimbatã, n-am adãugat sau n-am tãiat un cuvinþel, ca sã zici sã intre
în ritm. În proza respectivã exista ceva – mã rog, termenul e compromis –
altul nu gãsesc, existau niºte structuri (se spunea înainte conþinut). Într-adevãr,
avea un conþinut de idei, adicã existau niºte structuri. ªi în momentul când
existã niºte structuri, formele coincid imediat, din indiferent ce concept de
creaþie ar fi. Deci dacã existã niºte structuri, iniþial originare, atunci formele fie
cã vin din muzicã, fie cã vin din altã parte, din dans, de pildã, pe acea structurã
esenþialã ºi originarã, ele se pot plia se pot mula foarte bine.
Aurel Giroveanu: Poþi sã iei un roman ºi, fãrã sã schimbi nici un
cuvânt sã-l pui pe muzicã. Iese însã un lucru plictisitor. Dar dacã însã iei
acele casete scrise de Geo Bogza în ,,Contemporanul”, când le citeºti, au o
muzicalitate, o poezie, o atmosferã, te copleºesc – poþi sã le pui, fãrã sã schimbi
nici un cuvânt, într-o muzicã foarte frumoasã, într-o parte, în douã, în trei pãrþi.
Mihaela Popescu, anul I C:: Sã trecem la niºte lucruri mai pãmânteºti.
Ce pãrere aveþi dv. de poezia majoritãþii cântecelor de astãzi?
Romulus V
ulpescu: În momentul de faþã, mi se pare mie cã totuºi
Vulpescu:
cântecul a luat-o înainte, adicã e mult mai bun decât textul. ªi generaþia maturã
ºi generaþia tânãrã a compozitorilor noºtri vorbesc de-acest tip de muzicã,
formeazã un pluton foarte bun de oameni pe care se poate conta ºi ºtiu sã
facã muzicã de foarte bunã calitate. Din pãcate, n-au ºtiut, n-au putut, nu s-a
produs sudura asta, nu ºi-au gãsit textierii de aceeaºi valoare cu ei. Adicã
astãzi nu existã ºi un pluton de textieri, aºa cum existã plutonul de compozitori
de calitate.
Aurel Giroveanu: Întotdeauna, cel mai greu – ºi aici e marele haz –
s-a compus muzica uºoarã. Mã refer la piesele de calitate. Este foarte greu
din cauza genului muzicii uºoare, care îþi impune þie, poetului, niºte legi peste
care nu poþi sã treci. Sunt, de exemplu, unele cuvinte pe care n-ai voie sã le
întrebuinþezi, fiindcã denatureazã ori provoacã haz. Dacã în poezie scrii ,,paºi”
în muzicã iese ,,baºi”. O mare vinã o au toþi membrii ,,Uniunii scriitorilor”, care
nu coboarã din turnul de fildeº sã scrie lucruri la fel de frumoase ºi cu ajutorul
muzicii. Zic unii: ,,Pot sã reuºesc ºi fãrã muzica lui. Sã-mi ia din versurile
mele publicate ºi sã le punã pe note”. ªi la Tudor Gheorghe ºi la alþi baladiºti,
auzi niºte abradacabramente care n-au nicio legãturã cu atmosfera sau cu
ideile poeziei respective. Dar ei spun poezia, poetul este încântat, însã dedesubt
nu este nimic. Asta-i un fel de declamare gratuitã, care nu þine cont ºi de legea
muzicalã. Mai bine lasã poezia cum este ea.
Romulus V
ulpescu: Realitatea este cã nu toþi compozitorii pun mâna
Vulpescu:
pe volumele de versuri care apar, adicã nu se þin la curent cu poezia care se
publicã.
Gabriel Dulcu, anul IV A: Pentru o mai bunã corelare între text ºi
muzicã, nu credeþi cã ar trebui sã existe poeþi – compozitori sau compozitori –
poeþi? Sau altfel pusã întrebarea, ce pãrere aveþi despre poeþii – compozitori
sau compozitorii – poeþi? Nu credeþi cã implicã un dublu talent?
Romulus V
ulpescu: Implicã unul singur, dar bun. Pentru asta nu-i
Vulpescu:
suficient sã ai numai culturã poeticã sau numai culturã muzicalã. Trebuie sã ai
o vastã culturã generalã ºi, în orice caz, sã ai ºi cele douã tehnici, pentru cã
amândouã ºi muzica ºi poezia, plecând de la început, sunt aceeaºi matematicã.
Adicã sunt o ºtiinþã foarte exactã.
Aurel Giroveanu: Existã ºi talentul nativ.
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George Sbârcea: Sã ne întoarcem la Anton Pann. Acum 150 de ani
a început un lucru foarte interesant. A deschis robinetul unui gen, care pe
vremea aceea nici nu avea nume, muzica uºoarã, fiindcã ce altceva este
cântecul de lume, pe care Anton Pann, ba culegându-l din dreapta, ba
inventântu-l, potrivind versuri cu muzicã ºi potrivindu-le aºa de bine încât ele
sunt niºte medalioane fãcute în eternitate, lucruri extraordinare. ªi eu vã propun,
dragi tineri ºi iubiþi copii, permiþându-mi sã spun aºa, pentru cã ai mei sunt mai
mari decât dv. – sã-l citiþi pe acest isteþ ,,fin al Pepelei”, pe acest extraordinar
Anton Pann, care, deºi este un autor de acum 150 de ani, este nemaipomenit
de modern, plin de înþelepciune.
Romulus V
ulpescu: ªi de mare rafinament.
Vulpescu:
George Sbârcea: Este de o performanþã ca dupã 150 de ani sã ramâi
actual. Dar natural cã trebuie sã-l citeºti cu ochii deschiºi, cu portiþa inimii
deschisã, receptivã. Vârsta noastrã e nemaipomenitã. Eu, trecând pe culoarul
acestei splindide ºcoli, spuneam tovarãºei directoare adjuncte, Magda Parfene,
ce pãcat cã nu mai pot sã fiu elev cu capul meu de acum! Nu cã aº ºti mai
multe, dar am trãit mai multe, am experienþã mai multã. ªi noi, generaþia noastrã,
am pierdut multe ore ºi multe zile cu nimicuri care nu au adãugat paroape
nimic la ceea ce numim creºterea personalitãþii. Ori, vedeþi dvs, muzica, chiar
uºoarã, nu este altceva decât o treaptã nevãzutã care ne duce mai aproape
de lume ºi de noi înºine. Fiindcã, în fond a asculta muzicã înseamnã a medita.
Drama se petrece atunci când anumite epoci ºi anumite societãþi transformã
aceastã muzicã zisã de consum, muzicã de petrecere, de distracþie, într-o
simplã tehnicã de miºcare, într-un simplu pretext pentru dezlãnþuirea
instinctelor cinetice, pentru la, la ºi ba, ba ºi numai ritm ºi miºcare. Muzica nu
este un lucru gratuit ºi nu trebuie sã fie fãcut un lucru gratuit. Ea ne îmbogãþeºte,
ne face mai buni, ne învaþã sã surîdem, ne învaþã sã fim politicoºi cu noi
înºine ºi cu alþii. ªtiþi ce lucru mare e ºi la vârsta dv. un surâs?! Zâmbetul
înnobileazã, ne ajutã sã comunicãm cu alþii, cu lumea. Deci sunteþi în faþa
alegerii. Alegeþi un drum de viaþã, fiþi atenþi ce alegeþi, cum alegeþi. Fiindcã, sã
vedeþi, se face muzicã, tot la ea ne întoarcem, cã de aici pornim – muzica, de
altfel, este un miracol al lumii. Mie mi se zicea cã aº fi muzicolog. Da’ asta e un
fel de etichetã lipitã ºi care se poate scoate cã e prinsã doar cu un ac cu
gãmãlie. Eu nu sunt muzicolog, pentru cã eu nu cred oficial în posibilitatea
explicãrii muzicii prin cuvinte. Ca orice miracol, muzica nu îngãduie cuvinte,
decât în cazuri cu totul excepþionale. Aºa cum dragostea a putut sã fie explicatã
de Eminescu, de marii poeþi, aºa cum Shakespeare a ºtiut sã vorbeascã
despre gelozie ºi despre iubire – apare geniul – dar geniul este o excepþie.
Noi, în cel mai bun caz, prin trudã, prin muncã, putem ca micile noastre talente
sã le transformãm într-o profesie onorabilã, sã le transformãm într-un lucru
cinstit ºi frumos. Iacãtã se face multã muzicã la care-i spune ba pop, ba folk,
tot felul de etichete. ªi sã ºtiþi cã mulþi profesioniºti trãiesc cu ele ºi nu ºtiu ce
sunt. Se poate face orice muzicã ºi-i poti spune cum vrei, cu o singurã condiþie,
unica condiþie a talentului: 1 la sutã inspiraþie ºi 99 la sutã transpiraþie.
Dv. doriþi sã ascultaþi muzicã, unii dintre dv. doresc ºi sã cânte. Este o
pornire foarte fireascã. Dar, aºa cum face þãranul simplu, sau muncitorul simplu,
neavând instrumentele de a se exprima, când are o bucurie sau o durere
scoate un mare chiot sau un mare of. ªtiþi ce cinstit ºi expresiv este acel
chiot, pentru cã el atât se pricepe, dar o face cinstit. Ce se întâmplã cu cei
care nu au instrumentele la îndemânã, uneltele profesiei ºi nu se mulþumesc
cu chiotul pe care ar vrea sã-l scoatã ºi fac ceea ce auzim în permanenþã?
Este foarte trist acest lucru! Poporul nostru a dãruit lumii – ºi lumea începe sã
ne cunoascã – atâtea comori. Poporul nostru e plin de spirit. Ia sã ne ferim de
contrafaceri în permanenþã, sã ne ferim de falsificarea firii noastre. De ce sã
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vrem sã fim muzicieni când e mai bine sã ascultaþi o muzicã bunã, decât s-o
faci tu prost. Fiindcã în felul acesta ºtiþi ce se întâmplã? Va scãdea treptat
nivelul ºi scãderea nivelului înseamnã scãderea de exigenþã faþã de tot ce ne
dã viaþã. Scãderea exigenþei faþa de tot ce ne dã viaþã înseamnã breºe fãcute
în civilizaþie. Sã folosim, deci, muzica bunã, cu exigenþã. Aceastã unicã
muzicuþã, pe care o ascultaþi în dreapta ºi în stânga, dimineaþa ºi seara, n-o
transformaþi într-un decor sonor. Nimeni nu este profet în þara sa ºi nici eu nu
sunt în familia mea. Fiica mea micã, care are acum 20 de ani ºi e studentã în
anul III, face o minune, pe care, probabil, o faceþi ºi dv.: învaþã lucruri grele
pentru examen cu tranzistorul deschis. Acest lucru este o dramã. În primul
rând, spre a putea învãþa înseamnã cã ea nu aude muzica, nu o ascultã, nu
participã activ la fenomenul fonatonic. Muzica a devenit un decor sonor. Nu
ascultaþi muzicã decât atunci când aveþi nevoie de ea, faceþi din ea o cârjã
nevãzutã pentru viaþa dv. sufleteascã, pentru îmbogãþirea dv. ºi refuzaþi ceea
ce este rãu. Iubiþi viaþa prin muzicã ºi iubþi muzica prin viaþã. Dar alegeþi bunul
de rãu.
Petrache Dima: Dupã aceastã fulminantã descãrcare de idei ºi
sentimente, dacã mai sunt ºi alte întrebãri?
Mihaela Popescu: Am ajuns în secolul vitezei ºi al tehnicii. ªtim cã
un computer este capabil sã reproducã, dar va fi ºi capabil vreodatã sã
compunã vreo melodie?
Romulus V
ulpescu: Dacã-mi îngãduiþi sã rãspund citind dintr-un mare
Vulpescu:
bãrbat al acestei þãri, care s-a prãpãdit ºi care a fost un om genial, cred. Este
vorba de acad. Moisil. Într-o emisiune la TV, discutând cu o seamã de savanþi
a vorbit ºi despre computere. Toþi au spus ce pot face computerele: cã pot sã
scrie versuri, sã frigi ouã, mã rog, ce vreþi dv. Nu ºtiu dacã s-a spus asta, dar
în fine. ªi atuncea, Moisil, care era un rafinat poet, un om de mare sensibilitate,
de mare frumuseþe sufleteascã, s-a uitat aºa la colegii lui, mai vârstnici, mai
tineri, pricepuþi ioc in programãri ºi în automaticã – ºi el era, dupã cum ºtiþi, un
matematician de valoare internaþionalã, deci pe unde ei culegeau, el arase
demult, ºi-a spus: ,,Da’ computerele dv. sunt bune, roboþii ºi toate lucrurile
astea sunt lucruri foarte frumoase, dar am sã cred în ei atuncea când au sã fie
în stare sã spunã: -Te iubesc!-‘’. Din acel moment, discuþia n-a mai avut niciun
rost.
Gabriela T
eodorescu anul I C: Orice poezie poate fi pusã pe muzicã?
Teodorescu
George Sbârcea: Orice muzicã poate folosi orice poezie, fiindcã,
deºi existã o matematicã a muzicii ºi a poeziei, marele talent, geniul, este
acela care-ºi muleazã orice metricã de poezie pe propria muzicã. Desigur,
este nevoie ca acel compozitor, care foloseºte o poezie, sã aibã undeva un
mesaj asemãnãtor, o emoþie asemãnãtoare, adicã acea poezie sã-i vorbeascã
exact la ceea ce vrea el sã spunã. Dovadã este ,,Oedip” de G. Enescu, în
care sunt niºte versuri cu o metricã destul de dificilã. Începând de la duioºie,
emoþie, dragoste, dorul de rãzbunare, toate stãrile sufleteºti ale omului sunt în
acest ,,Oedip” al lui G. Enescu.
Orice poezie poate fi pusã pe muzicã dacã e pusã de un muzician.
Bariere nu existã.
Cristina Badragan, anul II C:: Dupã pãrerea mea, mai mult se discutã
despre literaturã decât despre muzicã. Credeþi cã miracolul muzicii e mai greu
de înþeles?
George Sbârcea: O teorie a literaturii ºi o interpretare a literaturii
sunt mult mai vechi în istoria culturii europene decât o teorie a muzicii. Prima
catedrã de esteticã a muzicii s-a înfiinþat în 1862, la Viena. Pânã atunci, un
astfel de lucru nu a existat. Pe când, în 1300, în 1400, în universitãþile europene
se discutã despre literaturã. Da, acest lucru are ºi el o altã explicaþie, o
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explicaþie pe care o gãsesc într-o situaþie realã. Jan Kubelik, mare violonist ºi
compozitor ceh, povesteºte cã, fãcând turnee în întreaga lume, a ajuns ºi în
Statele Unite ale Americii. Acolo, un impresar destul de agil l-a dus ºi într-o
micã aºezare de vreo 2 000 de piei roºii, de indieni americani, care în viaþa lor
nu auziserã ºi nu vãzuserã o vioarã cântând. Îºi aveau fluierele ºi tobele lor
mulþi, multimilenare. ªi Kubelik a început sã cânte lucruri uºoare, ca pentru
niºte oameni care nu erau iniþiaþi. La un moment dat, el a observat uluit cã pe
feþele lor, fãrã nicio expresie, lacrimile le curgeau ºiroaie. În clipa aceea a
început sã plângã ºi el împreunã cu ei. Vedeþi dv. miracolul muzicii? Nu-þi
trebuie pentru muzica adevãratã niciun fel de explicaþie. Dacã muzica este
izvorâtã din sufletul prea plin al unui mare talent, al unui geniu, ea se adreseazã
aceluiaºi fond din om. Deci, omul va percepe muzica, fãrã nici un fel de
comentariu. Din pãcate, ceea ce se discutã despre muzicã este o discuþie de
mare specialitate, care priveºte structura armonicã, structura ritmicã, tipul
melodic ºi care nu intereseazã decât pe câþiva compozitori, pe câþiva profesori
care predau compoziþia ºi pe câþiva critici de înaltã chemare. De aceea când
se fac critici muzicale supersofisticate, ele nu folosesc la nimic. Dacã veþi
pune vreodatã mâna pe un volum al lui Mihail Jora, sau al Cellei Delavrancea,
veþi vedea cã se poate vorbi altfel despre muzicã, ca pentru înþelegerea noastrã,
a celor neiniþiaþi, a celor care iubim muzica ºi vrem sã ne apropiem de ea.
Se discutã despre muzicã, dar nu aºa cum trebuie.
Romulus V
ulpescu: Noi
Vulpescu:
cerem tuturor domeniilor de
profesionalitate. Sã ºtiþi cã mai
existã o profesie despre care nu se
vorbeºte ºi care este cea mai
importantã: profesia de spectator,
de lector. Adicã trebuie sã facã
efort ºi publicul, spre fenomenul
artistic, nu numai artistul spre
public. Nu pledez pentru ermetism,
dar nici pentru simplism, care
vulgarizeazã ºi duce la scãderea
nivelului artistic, pe foarte multe
planuri. Una din marile plãceri
estetice este sã ºtii ºi de ce îþi place,
nu numai cã-þi place.
Aurel Giroveanu: A fost
micã zi de sãrbãtoare.
prof. Petrache Dima:
Asemenea zile de sãrbãtoare noi
am mai trãit, în aceastã salã, care
a gãzduit mulþi prieteni dragi. Elevii
noºtri sunt beneficiarii acestor
întâlniri. ªi nu numai elevii, ci ºi
cititorii ,,Revistei noastre”. Vã
mulþumim ºi vã dorim multã
sãnãtate ºi succes în munca
dumneavoastrã!

Articolul a fost publicat în Revista Noastrã,
seria a II-a, 1976, nr. 34-35-36 (paginile 545-550)
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Academician Alexandru ROSETTI:
storiei literaturii
“Pe cît am putut, am luptat pentru republicarea Istoriei
române de la origini pînã în prezent de George Cãlinescu”
Am în buzunar o scrisoare de la Profesor, redactatã în cunoscutu-i
stil lapidar:

Vã mulþumesc pentru colecþia preþioasei dv. reviste, pe care o citesc
cu interes. Vã felicit pentru realizare!
Cu salutãri alese,
Al. Rosetti,
Bucureºti, 13 septembrie 1979
Pe spatele plicului, este notatã adresa: str. Dionisie Lupu, 56.
Încurajaþi de aceste aprecieri, intrãm în curte. Casa e pe dreapta. Sunt de
fapt, mai multe corpuri de clãdiri vechi înlãnþuite.
- În ultima locuieºte, îmi ºopteºte prof. N. Scurtu.
Fereastra camerei de lucru e deschisã. În clipele urmãtoare, ne întâlnim
radios. Poartã o vestã de piele, pantaloni de doc, cãmaºã cu mînecile
suflecate. Aºa se simte bine pe „ºantierul” sãu. Nimic protocolar în gesturi ºi
vorbe. Ne cerem scuze cã-l deranjãm.
- Nu-i nici o supãrare. Poftiþi, vã rog.
În sufragerie, este o adevãratã expoziþie de picturã. Ceva mai sus, se
aflã biblioteca. De jur-împrejur, nu se zãreºte nici un petic de zid. Peste tot –
cãrþi. Aici, s-a fãurit opera savantului de renume mondial.
Se intereseazã de Liceul „Unirea” ºi de utii profesori:
- Pe unde mai este folcloristul Ion Diaconu?
- La Iaºi.
- Mai scrie?
- Da, îºi definitiveazã „Þinutul Vrancei” ºi alte opere. Ultima datã, l-am
vãzut în ’78.
- Are încã o serioasã putere de muncã.
- Mã bucur. ªi dacã-l reîntâlniþi, vã rog sã-i transmiteþi urãrile mele de
sãnãtate.
- Vã mulþumesc! Revista va fi cel dintîi mesager al acestor gînduri.
Apropo de revistã. Cum o scoateþi?
- Trimestrial.
- Îmi place. Este foarte interesantã. Pe pagina de gardã, am vãzut anul
fondãrii: 1912. E o treabã serioasã.
- Încercam sã continuãm unele tradiþii cu puternice urme în istoria liceului
nostru. Aºa cum ºtiþi, I. M. Raºcu a editat la noi, dupã primul rãzboi mondial
Anuarul Societãþii literare Grigore Alexandrescu
,,Anuarul
Alexandrescu” (1919-1923). Atunci
ºi acolo, a debutat ºi Ion Diaconu, coleg de ºcoalã cu Mihail Steriade ºi Virgil
Huzum, lansaþi ºi ei de acelaºi mentor.
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- Cu ce vã pot fi de folos?
Istoria
- L-aþi cunoscut îndeaproape pe G. Cãlinescu, i-aþi editat ,,Istoria
literaturii române de la origini pînã în prezent
prezent”, aþi fost, deci, în relaþii
foarte strînse. Vã rugãm sã evocaþi unele momente din întîlnirile pe care le-aþi
avut.
- Eu am avut ocazia sã spun destul de multe lucruri despre Cãlinescu,
despre relaþiile noastre, care erau foarte apropiate, dar cu mari întreruperi,
pentru cã era un om cu un caracter dificil. ªi din cînd în cînd, vedeam cã
relaþiile nu mai sunt aºa de normale ºi le întrerupeam, pur ºi simplu nu-l mai
vedeam. El însã îmi scria foarte des. O mare parte din aceste scrisori le-am
publicat într-o broºurã specialã ºi dupã aceea le-am publicat a doua oarã
într-un volum care cuprinde ºi corespondenþa de la alþii. Însã la sfîrºitul
rãzboiului, dupã 23 august, Cãlinescu, într-o zi, mi-a telefonat ºi m-a rugat
sã-i înapoiez unele scrisori în care el vorbea foarte liber despre mersul rãzboiului
ºi fãcea pronosticuri. Probabil cã s-a temut de unele indiscreþii ºi de aceea mi
le-a cerut. ªi eu i le-am dat. Sunt destul de multe care au fost publicate acum
de doamna Cãlinescu, pentru cã erau în dosar la dumneaei, însã pãrþile care
erau probabil compromiþãtoare sunt înlocuite cu puncte de suspensie.
- De mai multã vreme se poartã discuþii aprinse în legãturã cu reeditarea
,,Istoriei…” lui G. Cãlinescu. Am vrea sã cunoaºtem punctul dv. de vedere în
legãturã cu aceastã problemã.
Istoriei literaturii
- Pe cît am putut, am luptat pentru republicarea ,,Istoriei
române de la origini pînã în prezent
prezent”, de G. Cãlinescu. Pot spune cã
chiar alcãtuisem, pentru a doua ediþie un colectiv ºi se hotãrîse, la propunerea
mea, sã-l conducã Al. Piru. Însã chestia asta a cãzut din anumite motive pe
care nu e cazul sã le expunem acum. Între timp, acum de curînd, am aflat cã
dl dr. Iosif Constantin Drãgan de la Milano publicã integral pe Cãlinescu. Adicã
ediþia pe care am scos-o eu atunci, în ’41, integral reprodusã. Am auzit cã a ºi
apãrut.
- Aºa se spune, dar nu ºtiu dacã a apãrut.
- Pentru cã mi-aþi devenit simpatic aº vrea sã vã arat ceva.
Profesorul se ridicã, scoate din buzunar niºte chei ºi-mi zice :
- Veniþi dupã mine.
Strãbatem dormitorul, alte încãperi alãturate, dupã care urcãm o scãriþã
din lemn. Sub paºii grei ai amfitrionului, treptele scîrþîie puternic. Ajungem in
faþa unei uºi mici. Cu miºcãri repezi, întoarce cheia în broascã ºi-mi spune cu
o bucurie molipsitoare:
- Ãsta-i ,,cuibul” meu, în care mã retrag sã lucrez. Deºi este o cãmãruþã,
,,cuibul” te impresioneazã prin ceea ce conþine: o micã bibliotecã cu lucrãri
fundamentale (dicþionare, tratate º.a.), opere de artã (originale sau reproduceri),
fotografii etc., totul dezvãluind gustul rafinat al marelui cãrturar.
ªi aici fotografiez nestingherit.

Articolul a fost publicat în Revista Noastrã,
seria a II-a, 1980, nr. 67-68-69 (paginile 1117-1119)
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Cãpitan inginer astronaut

Dumitru PRUNARIU:
“Cosmonautica în scopuri paºnice duce
la progres, duce la dezvoltarea ºtiinþei”
- Deºi sunteþi primul român care a
pãtruns în spaþiul cosmic, aþi rãmas totuºi
cu picioarele pe pãmânt...
- Consider cã e o condiþie obligatorie
pentru fiecare cosmonaut sã fie în permanenþã
cu picioarele pe pãmânt, la figurat, ºi bineînþeles,
dupã îndeplinirea misiunii cosmice ºi la propriu.
- Ce fapte mai importante s-au
petrecut în viaþa dvs. pânã la plecarea în
acea fascinantã cãlãtorie spaþialã ?
- Am considerat întotdeauna ºi consider
cã sunt un om obiºnuit, care a trãit o viaþã
obiºnuitã, în al cãrei curs a intervenit un eveniment
deosebit. Pânã la zborul cosmic, am fost, cum vã
spuneam, un om ca toþi oamenii, care a avut parte
în viaþã de fapte mai mult sau mai puþin deosebite, dar raportate la cele pe
care le au de obicei oamenii, fapte obiºnuite. În afarã de faptul cã mi-am terminat
studiile medii, liceul teoretic, în Braºov, cu gândul de a ajunge pilot, în afarã de
faptul cã mi-am dorit acest lucru fiind preocupat ºi de construcþia de avioane,
am reuºit sã devin inginer de aviaþie. Acesta este unul din momentele cele mai
importante din viaþa mea. ªtiu cã mi-am realizat un vis, mi-am realizat un ideal:
de a ºti cã construieºti avioane, de a avea practic posibilitatea de a participa
la construcþia lor. M-am cãsãtorit, am doi copii, fapt obiºnuit în viaþa oricãrui
om, dar deosebit pentru fiecare în parte, pentru familia fiecãruia. Apoi, zborul
cosmic.
- Cum aþi ajuns cosmonaut ?
- Chestiunea nu este complicatã, dar aº putea spune totuºi cã am
ajuns greu cosmonaut, pentru cã a trebuit cã particip la o selecþionare din
rândul a numeroºi candidaþi foarte bine pregãtiþi teoretic. Eram în unitatea
militarã unde urmam cursurile ºcolii de ofiþeri de rezervã (aviaþie) ºi comandantul
ºcolii, intrând odatã, la o orã de curs, ne-a anunþat, cu o voce fermã, dar
stãpânitã, vãdit, de emoþie, cã am avea posibilitatea, noi, inginerii de aviaþie,
care ne pregãteam acolo, sã participãm la o selecþionare pentru Programul
Intercosmos, în vederea executãrii unui zbor cosmic, în compania unui partener
sovietic. Desigur, nici nu ne mai puteam miºca pe scaune, de emoþie, simþeam
cã ne furnicã pânã în creºtetul capului.
Am participat, în continuare, la selecþionarea din punct de vedere al
aptitudinilor fizice, medicale. Am avut neºansa ca iniþial sã fiu respins; ulterior,
dosarul meu a fost reluat – ca sã vedeþi cã nu totul se face dintr-o datã – ºi
încet, încet, am rãmas în ultimul lot de candidaþi cosmonauþi, fãcând parte din
ultimii doi, care au executat complet pregãtirea de trei ani, în Orãºelul
Cosmonauþilor de lângã Moscova. Apoi trãgându-se linia, fãcându-se totalul,
din punct de vedere al pregãtirii teoretice, practice, al cunoºtinþelor de
specialitate, am fost ales sã fiu primul cosmonaut român.
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- ªtim cã pentru a rezista unui zbor atât de neobiºnuit, e nevoie
de o pregãtire specialã. În ce a constat ea ?
- Un zbor cosmic necesitã o pregãtire complexã, o pregãtire
multilateralã a celui care ia parte la el.
Un cosmonaut este, pe lângã un om cu calitãþi fizice, aº putea spune deosebite,
un om de ºtiinþã. Cosmonautul trebuie sã aibã cunoºtinþe multilaterale: ºi de
medicinã, ºi de tehnologie, ºi de dinamica zborului, ºi de balisticã, ºi de
astronomie, ºi multe, multe alte cunoºtinþe, pentru cã el trebuie sã înþeleagã
perfect ºi sã contribuie activ la realizarea unor experimente ºtiinþifice în spaþiul
cosmic. Acolo, nu ai cum sã ceri ajutor practic, efectiv, de la altcineva specialist
în domeniul respectiv de activitate. Acolo, trebuie sã faci faþã singur tuturor
necesitãþilor ºi atunci, trebuie sã te specializezi de jos, de pe pãmânt, din
timpul pregãtirii. Pregãtirea pentru a deveni cosmonaut nu include numai latura
teoreticã ºi parcticã de specialitate. Include numeroase zboruri cu avioane
reactive, salturi cu paraºuta – aceasta din punctul de vedere al antrenamentului
psihologic al cosmonautului -, include pregãtirea la simulatoare în vederea
antrenãrii tuturor situaþiilor normale ºi speciale care pot interveni în timpul unui
zbor cosmic, include, cum spuneam la început, o pregãtire fizicã specialã, dar
ºi o pregãtire, sã-i spunem, medicalã corespunzãtoare, pentru a face faþã
solicitãrilor, în primul rând ale aparatului vestibular, ale solicitãrilor referitoare
la suprasarcinile care apar la lansare ºi la revenirea pe Pãmânt. Toate acestea
se antreneazã fie pe scaunul vestibular, fie în centrifugã.
- Ce-aþi simþit în clipa desprinderii de T
erra ?
Terra
- Da, mã gândesc cu emoþie ºi acum la ce-am simtit atunci. Parcã
fiecare moment : al plecãrii spre cosmos, al zborului cosmic, al revenirii mi-au
rãmas pentru întotdeauna adânc întipãrite în memorie. Bineînþeles, eram
stãpânit de emoþii: emoþii mari, emoþii în faþa necunoscutului care urma sã
vinã, cu care urma sã fac cunoºtinþã peste numai câteva minute de la start.
Perioada de lansare dureazã aproximativ nouã minute. În nouã minute, pleci
de la viteza zero de pe Pãmânt ºi ajungi undeva deasupra atmosferei terestre,
cu destul de mult deasupra atmosferei, la peste 200-250 de km altitudine, sã
zbori cu prima vitezã cosmicã, cu peste 28500 km/orã. Desigur, aceasta n-ar
fi nimic, eram obiºnuit cu zborurile cu avionul, cu acceleraþiile destul de mari,
eram obiºnuit cu salturile în gol din elicopter de unde le executam cu paraºuta.
Necunoscutul urma sã fie reprezentat de imponderabilitate. ªi emoþia în faþa
activitãþii în aceste condiþii neobiºnuite, în condiþiile în care corpul nu mai are
greutate, în aceste condiþii în care coordonarea miºcãrilor este cu totul alta, în
aceste condiþii în care apar o serie de modificãri în organism, care, pentru
tine, ca nou cosmonaut, mai bine zis, încã viitor cosmonaut, sunt necunoscute,
toate aceste emoþii sunt destul de puternice. În afarã de aceasta, închipuiþi-vã
cã eram perfect conºtient de faptul cã sunt primul român care va ajunge in
spaþiul extraatmosferic, eram conºtient cã mi se încredinþase o misiune de
importanþã excepþionalã ºi cu atât mai mult eram stãpânit de emoþie ºi mã
autosugestionam, dacã pot spune aºa, cã aceastã misiune trebuie îndeplinitã
exemplar. ªi a fost îndeplinitã în cele mai bune condiþii.
- Ajuns în spaþiul cosmic, aþi privit Pãmântul din altã perspectivã.
Ce s-a confirmat ºi ce s-a infirmat din ceea ce ºtiaþi despre el ?
- Am constatat, cu proprii mei ochi, cã Pãmântul este rotund. În afarã
de aceasta, am rãmas surprins de peisajul cosmic, peisajul pe care-l reprezintã
Pãmântul vãzut de la acele altitudini extraatmosferice. De la aproximativ 350
de km altitudine, deci de trei ori ºi jumãtate limita atmosferei terestre, aveam
ocazia sã vãd diferite zone ale globului terestru cu diametre în jurul a 4000 de
km, sã disting continente, sa disting oraºe mari, diverse forme de relief, poate
mai bine decât se vãd acestea pe hartã, chiar sã disting lucruri care nu pot fi
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urmãrite pe hartã, zone poluate, zone defriºate de om, lucruri care – cum
spuneam – sunt mai puþin reprezentate pe hartã, sã vãd imensitatea nuanþelor
de albastru pe care le poate avea oceanul planetar, sã vãd culorile cafenii,
bej, roºiatice ale solului, verde închis pe care-l are vegetaþia, pestriþe, divers
colorate ale zonelor cultivate, sã vãd banda subþire a atmosferei terestre, care
înconjuarã globul nostru, care este bleu-albãstruie, trecând spre bleumarin ºi
pierzându-se în negrul infinit, pe care îl reprezintã spaþiul cosmic.
- Bãnuim cã, în mod deosebit, aþi cãutat imaginea patriei
noastre. Vã rugãm sã relataþi momentul descoperirii ei.
- Aºteptam cu emoþie în fiecare searã momentul trecerii pe deasupra
þãrii mele. Eram în jurul orei 7,30-8, seara, bineînþeles, seara dupã ceasurile
de la mânã, pentru cã acolo ziua ºi noaptea se succed în altã ordine, la alte
intervale decât le cunoaºtem noi pe Pãmânt. Emoþiile mã stãpâneau de fiecare
datã ºi deºi în acea perioadã trebuia sã realizez convorbirile radiofonice cu
cei de la sol, mai scoteam cãºtile ºi lãsam în seama colegilor aceastã misiune,
eu fixându-mã în faþa hubloului ºi urmãrind cu mult interes apariþia la orizont a
Dunãrii, a Mãrii Negre, a Carpaþilor, urmãrind apoi cu multã atenþie momentul
trecerii la verticalã a þãrii, anumite zone, puncte, încercând sã-mi dau seama
pe unde sunt situate anumite oraºe. Se întelege cã la acele altitudini ºi mai
ales la acea orã de searã, când vizibilitatea era foarte scãzutã, era foarte greu
sã-mi dau seama de aceste lucruri, dar cãutam de fiecare datã sã le descopãr.
Aºa s-a întâmplat o searã, a doua searã, a treia searã ºi în fiecare searã am
avut ocazia sã privesc prin hublou, la acea orã, pãmântul României.
- În ce constã programul unei zile de muncã în cosmos ?
- Programul unei zile de muncã în cosmos este foarte apropiat de
programul unei zile de muncã pe Pãmânt. Omul nu este scos din ritmul lui
normal. Scularea ºi toaleta de dimineaþã, micul dejun, apoi activitate
desfãºuratã de data aceasta în condiþiile imponderabilitãþii, fie montarea sau
demontarea anumitor aparate, înregistrarea anumitor parametri, date,
transmiterea lor fie prin viu grai, fie prin telemetrie la sol, evaluarea anumitor
rezultate tot cu ajutorul aparatelor ºtiinþifice, masa de prânz, continuarea
activitãþii ºtiinþifice, activitãþi de fotografiere, filmare în interiorul sau exteriorul
laboratorului spaþial, câteva momente de odihnã, legãtura radio de searã, am
ales pe aceasta pentru cã era cea mai lungã dintre toate cele pe care le aveam
cu solul, eventual anumite reportaje de televiziune transmise de acolo de sus,
apoi pregãtirea interiorului pentru activitatea de a doua zi ºi ceva mai mult timp
la dispoziþie pentru a privi prin hublou. La ora 11 seara, tot dupã ceas,
bineînþeles, intrarea în sacii de dormit, stingerea luminii, acoperirea hublourilor,
în prealabil, ºi „Noapte bunã” pânã a doua zi dimineaþa.
- Ce ne puteþi spune despre misiunea acestui zbor ?
- Misiunea acestui zbor cosmic executat în perioada 14-22 mai 1981
a avut, cum de la sine înþeles este, un dublu scop : a avut un caracter profund
ºtiinþific ; în cadrul acestei acþiuni s-au pus în valoare o serie de experimente
propuse, concepute, realizate, prin aparatura respectivã, de cãtre specialiºtii
români, o serie de experimente comune realizate împreunã cu Uniunea
Sovieticã. În acelaºi timp s-au pus încã o datã în luminã relaþiile de prietenie ºi
colaborare ºi în domeniul cosmic, dintre România ºi Uniunea Sovieticã.
- Dar despre colaborarea cu colegii dv
dv.. sovietici ?
- Colaborarea s-a desfãºurat în cele mai bune condiþii. Colegii sovietici
erau foarte bine pregãtiþi, am avut multe de învãþat de la ei : am avut ce învãþa
ca oameni, am avut ce învãþa ca specialiºti.
- Aþi trecut prin clipe dramatice ?
- Vedeþi, dacã aþi întreba un om de pe stradã ce înseamnã o clipã
dramaticã, poate cã ar da o definiþie, care, pentru alþi oameni ar constitui obiectul
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muncii cu care se întâlnesc zi de zi. Dramatismul ar putea fi întâlnit, aº putea
spune, în anumite doze, în fiecare activitate. Desigur, aceastã activitate se
caracterizeazã printr-un grad sporit de risc. Orice zbor cosmic, în acest
necunoscut încã, din anumite puncte de vedere pentru om, constituie încã o
evoluþie riscantã, o evoluþie aventuroasã, dar aventuroasã în folosul omenirii,
în folosul ºtiinþei.
În cadrul pregãtirii, trecând pas cu pas prin diferite faze, în momentul
ajungerii în diferite situaþii deosebite, în momentul ajungerii în situaþii care ar
putea pãrea dramatice pentru un om obiºnuit, noi le consideram normale pentru
procesul nostru de pregãtire, le consideram acceptabile, omeneºti, iar dupã
terminarea programului în care aveam chiar astfel de situaþii, ne întorceam
acasã obiºnuit, în familie, a doua zi luând-o de la capãt.
- ªi prin situaþii comice ?
- Fãrã îndoialã. Cu niºte colegi plini de umor, pentru cã nu aº vedea un
cosmonaut care sã nu aibã dezvoltat acest simþ al umorului, trecem uneori si
prin situaþii comice. N-aº putea sã vã relatez exact acum o astfel de situaþie,
dar la momentul respectiv ºtiu cã ne distram unii pe seama celorlalþi, pentru
micile farse sau gafe fãcute, bineînþeles, nu în cadrul programului foarte serios
de pregãtire.
- La Liceul „Unirea”, în toamna anului trecut, ne-aþi prezentat
astfel de situaþii comice. Vã rugãm sã ne relataþi totuºi una dintre
ele.
- Da, am sã vã vorbesc despre una din timpul zborului cosmic. Astfel,
l-am vãzut pe comandantul complexului spaþial, Kovalionok, fãcându-ºi vânt
cu picioarele, de jos, dându-se uºor cu capul de tavan, împingându-se din
nou în jos, apoi din nou în tavan, cu capul înclinat uºor în faþã ºi fãrã sã înþeleg
ce vrea sã facã. Ei bine, în momentul în care s-a întors puþin cu faþa spre mine
ºi mi-am aruncat ºi eu ceva mai atent privirile, am constatat cã în mânã þinea
o sticluþã cu un anumit lichid, era vorba probabil, de anumite medicamente pe
care le consumau pentru întãrire cosmonauþii, ºi pe care vrând sã-l facã cu
orice preþ sã iasã pe gâtul sticlei, punea sticla la gura ºi în momentul în care e
ciocnea uºor cu capul de tavan, lichidul, în virtutea inerþiei, îsi continua drumul
spre gura lui. Am învãþat cu ocazia asta încã un mod de a bea din sticlã, în
spaþiul cosmic, unde nici mãcar lichidul nu mai are greutate.
- Cum vã petreceaþi orele de destindere ?
- Orele de destindere erau puþine, pentru cã programul, mai ales în
cadrul unui zbor de scurtã duratã cum a fost al nostru, a fost foarte încãrcat.
Aveam însã la îndemânã un casetofon, ascultam muzicã, pe fondul muzicii
lucram de fapt toatã ziua, o muzicã ce acoperea ºi zgomotul ventilatoarelor ºi
al aparturii, iar seara, uneori, mai aveam timp ºi pentru un scurt program de
televiziune, înregistrat, bineînþeles, pe benzi video.
- Ce mai þineþi minte din filmul întoarcerii pe Pãmânt ?
- Cred cã reîntoarcerea pe Pãmânt este totuºi cel mai dificil episod din
programul unui zbor spaþial. Cel puþin al unui zbor spaþial cu capsule
recuperabile, prin paraºutare, aºa cum a fost cea cu care am revenit eu pe
Pãmânt. Emoþiile au fost mari încã înainte de decuplare de laboratorul spaþial,
pentru cã ºtiam teoretic tot ceea ce trebuie sã urmeze. Capsula noastrã s-a
desprins de restul navei cosmice la reintrare în atmosferã printr-un ºoc destul
de puternic, apoi coborând cu vitezã din ce în ce mai scãzutã, plecând de la
acea primã vitezã cosmicã, pânã la viteza la care se deschid paraºutele,
ceva în jurul a 900 km/orã, parcurgând acel spaþiu atmosferic, cu o grosime
cam de 100 de km, trecând pe o lungime de 300 de km, în aproximativ 12-15
minute. Desigur, suprasarcinile sunt mari, capsula se încãlzeºte pânã la
2000 C, cosmonautul nu simte în interior aceastã cãldurã, dar simte trepidaþiile
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puternice ale ei, mai puþin aerodinamice, prin atmosferã, simte ºocul la
deschiderea paraºutei, ºoc care liniºteºte, de altfel, - la noi se pare cã s-a
deschis mai târziu cu câteva secunde, ceea ce a dat emoþii ºi celor de jos, ne
dãduse ºi nouã pentru cã urmãream pe cronometru deschiderea la momentul
exact fixat, prin automatica de la bord, pentru deschiderea paraºutei – în fine,
cãzând cu paraºuta cu o vitezã cam de 7-8 m pe secundã, ajungi la apropierea
Pãmântului unde niºte motoare de aterizare mai îndulcesc puþn ºocul cãderii
ºi ultimul ºoc, cel care destinde complet. Urmeazã apoi deschiderea capsulei,
ieºirea pe Pãmânt, mai mult sau mai puþin cu ajutorul celorlalþi, dar de regulã
mai mult, pentru cã în perioada aceasta de readaptare la condiþiile terestre,
cosmonautul nu se prea poate deplasa singur, mai ales în primele momente,
ºi fericirea aflãrii din nou pe Pãmânt.
- Cred cã hrana joacã un rol important în menþinerea echilibrului
biologic al omului scos din condiþiile pãmântene. Din ce se compune
prânzul unui cosmonaut ?
- Pânã ºi mâncarea este apropiatã pe cât posibil de cea terestrã. Se
mãnâncã: brânzã, carne, ciorbe, supe, se beau sucuri, cafea cu lapte, se
mãnâncã pâine, multe dulciuri. Dar închipuiþi-vã cã toate acestea sunt
conservate, fie în tuburi, fie în cutii sau pacheþele de plastic, fie sub formã de
hranã dezhidratatã, care se hidrateazã acolo sus, dar care îºi pãstreazã toate
calitãþile nutritive ºi nu numai nutritive, chiar senzitive, aº putea sã le spun,
creeazã exact aceleaºi senzaþii de gust, de miros, de plãcerea de a mânca pe
care o creeazã mâncarea obiºnuitã pe care o consumãm acasã.
- Aþi fost primit sãrbãtoreºte pe cosmodrom ºi în þarã, aþi fost
rãsplãtit cu înalte distincþii româneºti ºi sovietice, presa, posturile de
radio ºi televiziunile au popularizat cum se cuvine acest eveniment.
Gândindu-mã la aceastã spectaculoasã þâºnire din anonimat, în timp
ce vorbeaþi la Liceul „Unirea”, am constatat un lucru care vã onoreazã:
modestia. Atunci s-a nãscut întrebarea cu care am început interviul
de faþã. Vã felicit pentru acest mare succes ! Din câte ºtiu, nu este
singura contribuþie româneascã la cercetarea spaþiului cosmic.
- Nu, zborul la care am participat nu este singura ºi se încadreazã întrun ºir întreg de colaborãri internaþionale ale þãrii noastre, mai ales in cadrul
Programului Intercosmos. Zborul a constituit, sã spun aºã, un salt calitativ în
aceastã colaborare, în care sunt incluse mai multe þãri socialiste, ºi care se
efectueazã exclusiv în aceste scopuri paºnice. În þara noastrã, în cadrul
Programului Intercosmos, s-au realizat numeroase aparate ºtiinþifice, care au
zburat la bordul unor sateliþi artificiali ai Pãmântului, de tip Intercosmos sau
Cosmos, ºi care au dat rezultat, care au fost interpretate atât la noi în þarã, cât
ºi în Uniunea Sovieticã sau în alte þãri socialiste în colaborare cu care s-au
fãcut acele experimente. Aparatele au fost apreciate cum se cuvine ºi
specialiºtii noºtri îºi continuã activitatea ºi în aceste direcþii.
- La Liceul „Unirea”, aþi vorbit ºi despre contribuþia lui Conrad
Haas ºi a lui Herman Oberth.
- Din documentele existente, descoperite pânã in prezent, în lume, se
atestã faptul cã încã de la începutul secolului al XVI-lea, la Sibiu, deci pe
pãmântul României, s-au construit rachete cu mai multe trepte, desigur nu
rachete cosmice, ci rachete artizanale, acestea fiind construite de Conrad
Haas, care a folosit pulberi, deci combustibil preparat dupã anumite metode
descoperite de Ioan Valahul. Acestea au fost primele manifestãri de acest
gen, au fost primele rachete cu mai multe trepte cunoscute în lume. De atunci
pânã în zilele noastre – sã nu ajungem totuºi prea departe, sã ne oprim la
Sibiul secolelor al XIX-lea ºi al XX-lea – a trecut mult timp. De ce spuneam la
Sibiul secolelor al XIX-lea ºi al XX-lea ? Pentru cã la începutul veacului nostru,
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la Sibiu, la Mediaº ºi la Sighiºoara, ºi-a desfãºurat activitatea titanul navigaþiei
spaþiale, cel care a pus pentru prima datã mâna pe riglã ºi a calculat racheta
cosmicã, Herman Oberth
Oberth. Anul acesta, în 1984, împlineºte 90 de ani ºi cu
toate cã a contribuit atât în Germania, cât ºi în Statele Unite la dezvoltarea
tehnicii rachetelor, a contribuit la zborul primului pãmântean spre lunã, el rãmâne
totuºi un sas transilvãnean.
- În încheiere, v-aº ruga sã vorbiþi despre câteva dintre foloasele
cercetãrilor spaþiale.
- Cosmonautica a ajuns sã aducã numeroase foloase omenirii. Aº
menþiona doar câteva direcþii. În privinþa cunoaºterii mai exacte a globului
terestru se executau mãsurãtori care durau ani de zile. Prin intermediul
mãsurãrii traiectoriei sateliþilor artificiali ai pãmântului se poate deduce prin
ecuaþiile acestei miºcãri cu multã exactitate care este forma Pãmântului, care
este distribuþia diferitelor mase sub sau pe scoarþa terestrã. De asemenea,
cosmonautica aduce numeroase avantaje în folosirea ei în cartografiere,
topografiem anterior spuneam în geodezie, pentru cã mãsurarea formei
Pãmântului este cea care preocupã pe geodezi, aduce numeroase foloase
agriculturii, pentru cã din cosmos, prin intermediul telemetriei, prin intermediul
acestor investigaþii de la distanþã, prin diferite frecvenþe ale undelor
electromagnetice se pot trage diferite concluzii, se fac deducþii referitoare la
ceea ce se aflã pe scoarþa terestrã, se pot trage concluzii referitoare la stadiul
de coacere a anumitor culturi, la faptul cã sunt sau nu atacate de anumiþi
dãunãtori, la starea pãdurilor, la starea hidrograficã. De asemenea,
cosmonautica contribuie nemijlocit la realizarea unor materiale speciale, de
data aceasta deja sus, în laboratoarele spaþiale, materiale care sunt utile omului
pentru anumite aparate speciale ºi care nu pot fi obþinute în condiþiile terestre
din cauza gravitaþiei.În spaþiul cosmis se pot obþine anumite preparate
farmaceutice, imposibil de obþinut jos, pe Pãmânt, foarte eficiente în tratarea
unor afecþiuni. Spaþiul cosmic reprezintã încã un laborator pentru cercetarea
ºtiinþificã în scopuri paºnice ºi sunt convins cã aceasta se va dezvolta continuu,
cu toate cheltuielile extraordinar de mari care se fac în domeniul cosmonauticii
în scopuri militare, care se dezvoltã ºi aceasta, din pãcate ºi în pofida tuturor
cheltuielilor care se fac pe Pãmânt pentru înarmare ºi care nu pot duce decât
la rãu, la distrugere. Cosmonautica în scopuri paºnice duce la progres, duce
la dezvoltarea ºtiinþei.
- Am înteles cã unele þãri mai puþin dezvoltate au aflat informaþii
despre bogãþiile lor în urma acestor cercetãri cosmice.
- Este adevãrat, prin intermediul teledetecþiei, aºa cum spuneam, se
pot face numeroase descoperiri referitoare nu numai la scoarþa terestra, ci ºi
la bogãþiile din subsolul terestru. Este adevãrat cã unele þãri mai puþin
dezvoltate, care nu pot beneficia direct de sisteme spaþiale, au obþinut informaþii
prin intermediul unor sisteme la care apeleazã, lansate fie de cãtre Uniunea
Sovieticã, fie de cãtre S.U.A., informaþii privitoare la bogãþiile propriului subsol.
ªi þara noastrã a obþinut informaþii bogate referitoare la petrolul existent în
Marea Neagra.
- Vã mulþumim din toatã inima pentru amabilitatea cu care aþi
rãspuns la întrebãrile noastre ºi vã dorim succes în continuare, poate
chiar în cadrul unui nou zbor cosmic!

Interviu realizat de prof. Petrache Dima ºi publicat în Revista Noastrã,
seria a II-a, 1984, nr. 101-102-103 (paginile 1816-1819)
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Dascãli de ieri ºi de azi
Pe domnul profesor Aurel Budescu,
nea Auricã, aºa cum îi ziceau elevii cu un
amestec de bucurie ºi teamã, de respect ºi
de cãutatã, speratã familiaritate-semne ale
marilor dascãli- l-am gãsit acasã. Aceeaºi
þinutã dreaptã, în ciuda celor aproape 90 de
ani ai sãi, aceeaºi memorie prodigioasã-nu
venea niciodatã la ore cu vreo însemnare,
ceva- aceeaºi atitudine riguroasã, de respect
faþã de interlocutor ºi de idee, deºi se simte
uneori o urmã de zâmbet- jovialitate, ironie?aceeaºi eleganþã a discursului.
Dl. Aurel Budescu
Budescu: Eu am urmat
univesitatea la Iaºi, facultatea de litere si
filozofie. Dãdusem examen la medicinã ºi
deºi am ieºit primul, doctorii de acolo mi-au
spus, eu veneam cu o boalã la plamâni: Nu
reziºti. Du-te la litere, fã-te profesor, cã acolo
aveþi vacanþã. Ce vacanþã am avut... asta
nu mai vorbesc. ªi am dat examen. Cine era
în comisie: I o r g u I o r d a n , G e o r g e
Cãlinescu ºi Octav Botez. Am dat o tezã,
ne-a dat un subiect...nu ºtiu....nu mai þin minte
ºi ne-a anunþat rezultatele. Cine ni le-a
anunþat? Iordan : „Cine e Budescu?”. Eu.
„Dumneata eºti singurul care a luat 10”. Eu
fusesem bolnav doi ani. Nu pusesem mâna
pe carte, dar mã duceam cu cartea învãþatã
în liceul Unirea.
Revista noastrã
noastrã: Pe cine aþi avut la
românã?
A.B.: La românã...la românã am avut
pe Arbore. Ai auzit de el...Alexandru Arbore.
Ce profesor...Vai de mine...aºa... ªi cade pe
gânduri.

Ani de ucenicie, la umbra unor
„monºtrii sacri”
R.N.: Al. Arbore era un profesor vestit pentru severitatea sa, chiar
printre ceilalþi profesori ai liceului, ei înºiºi riguroºi pânã la pedanterie.
A.B.: Iordan m-a întrebat ce secþie vreau sã urmez. Unul din spate a
ºoptit „ spune românã”, am spus ºi eu „românã”, ºtii cum se hotãrãºte
soarta...ªi am urmat, dar frecventam mai ales cursurile de esteticã ºi criticã
literarã ale lui George Cãlinescu.
Cursul lui, pe care eu l-am auzit spus de Cãlinescu a apãrut într-o carte, cred
cã o ºtii, „Estetica ºi critica literarã”. Domnule, Cãlinescu era un tip extraordinar.
ianu. Venea val
Vianu
Eu nu am mai întâlnit mulþi ca el. L-am mai întâlnit pe Tudor V
vârtej pe culoar, uºile erau deschise, se prãbuºea pe catedrã, avea în palmã
un petecuþ de hârtie, ce o fi avut în el, nu ºtiu, ºi þinea cursul ãsta de esteticã
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ºi criticã literarã: douã ore vorbea continuu în picioare la catedrã. Acum cã
vorbea nu era nimic, ºtii, cu tonurile lui ºi ridicate ºi coborâte. Dar noi, la început,
dar toþi, absolut toþi ºi eram majoritatea valori, Marino, Piru. Eram aºa de buni.
Dupã o jumatate de orã aveam toþi impresia cã respirãm aer de înãlþime ºi cã
înþelegem tot. Nu ne permitea sã luãm notiþe. Ne punea sã ascultãm. Domnule,
eu înþelegeam tot. Când se termina cursul ne strângeam: Ce-a vrut sã spunã?
Era extraordinar. Te purta nemaipomenit. ªi umbla, cã avea culturã mare, umbla,
cã era curs de poezie, din Italia, Spania, Franþa, Germania, pe diferite epoci,
autori, curente. Domnule, pornea cu o temã. De exemplu, una din teme, nu
ºtiu dacã apare acolo în carte: „Pãduchii în pãrul iubitei”.Când am auzit noi
prima datã, am rãmas cu gura cãscatã. Bine, mari poeþi au scris, mai ales
francezi. Bine cum a explicat Cãlinescu...ªi m-am format din punct de vedere
al literaturii ca un om care înþelege literatura ca artã.
Eu nu ºtiu cum fãceam temele de clasã, cã nu mã controlam, dar ºtiu
cã vorbeam liber ºi dacã îmi amintesc eu bine, citatele le dãdeam din memorie
ºi comentam poezia pornind de la toate figurile de stil. Precizam tema ºi
treceam...ºi pe urmã sãream din paginile cãrþii ºi spuneam ºi ce voiam eu.
L-am avut la gramaticã pe Iorgu Iordan. Acesta era un tip formidabil. Era
teribil de plictisitor la cursurile lui. Cursul de pronume personal, de exemplu,
avea 80 foi din alea mari. ªi monoton ºi...mã rog...
Eee, când veneai la examen, la examenele cu Cãlinescu, veneau elevi sã
asiste, cã se întâmplau niºte minuni acolo extraordinare. Iordan pornea de la
gramaticã. Dar Iordan era un om extrem de cult. Eu am fãcut cu el limba
spaniolã ºi alte lucruri...ªi trecea de la culturã, la literaturã, la poezie, la artã, la
sculpturã, cu fiecare discuta aºa. Era o frumuseþe sã îl auzi spunând...Ai fãcut
Iaºiul?...Eee...Eu am trecut prin aventuri mari. Când am venit din rãzboi, m-au
numit la Sibiu, dar m-am mai format ca pedagog la ºcoala lui ªtefan
Bãrsãnescu. ªtii cine era...mare pedagog. Mã pregãteam pentru o catedrã
univesitarã dar la critica literarã sau esteticã ºi stilisticã. Am vrut eu sã fac
pedagogia. Ceea ce am fãcut eu ca diriginte, la Unirea, toate le datorez lui
Bãrsãnescu. Nu ºtiu dacã ºtii dar la mine, unde eram eu diriginte, era azil
pentru toþi nebunii din judeþ...pe asta nu o ºtii...
R.N.: ªtiu, domnule profesor, cã mi-aþi fost ºi mie diriginte.
A.B.: Ai avut noroc pentru cã poate a fost o clasã mai ca lumea. Îmi
aducea tot felul de cazuri disperate, pe care nu îi mai primea nimeni în judeþ.
ªi cu ei luam ºi fãceam cercetarea psihologicã.
R.N.: ªtiþi cum vã spuneam între noi?
A.B.: ªtiu. Mi-au spus „ nea Auricã”. Dar asta nu era poreclã. Pentru
cã poreclele le dau elevii profesorilor care au ceva..

În armatã
R.N.: Ce s-a întâmplat dupã facultate?
A.B.: M-au luat în armatã. Era rãzboi. Am fãcut la Sibiu ºcoala militarã
de ofiþeri. Când am terminat armata, m-au demobilizat ºi a doua zi m-au numit
profesor de francezã, eu am franceza. Acolo, la Sibiu, mi-am început ºi
activitatea didacticã la ºcoala militarã de ofiþeri unde fusesem elev. Mi-au dat
jumãtate de catedrã la Lazãr, dacã ºtii, cel mai bun liceu. Eram mulþumit. Dar
m-a chemat mama. Murea de foame. Era in ’46. Am renunþat la carte ºi am
venit aici. Aici, am dat de Chiriac, îl ºtii, care era bãiat deºtept el, dar m-a
ºantajat: „Îþi dau catedrã dar te înscrii la social-democraþi”. Cã Minorescu era
Ministrul învãþãmântului. Ce era sã fac? Rãmãsesem ºi am acceptat. Am fãcut
cerere ºi m-a numit director, dar la Mãrãºeºti. Era si atunci un liceu mare.
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Acolo am gãsit vreo 18-19 clase dar ºcoala era fãrã acoperiº, fãrã uºi, fãrã
ferestre, fãrã bãnci, fãrã catedrã.

Elev
Elev,, profesor ºi director la liceul „Unirea”
R.N.: Când aþi ajuns la liceul „Unirea”? Pentru cã, ºtiþi probabil,
persoana, sau mai bine, personalitatea dumneavoastrã ºi acest liceu se
întrepãtrund: o bucatã de timp, când spuneai Budescu spuneai „Unirea” ºi
invers.
A.B.: Eu am fost nu doar profesor aici, dar ºi elev. Am dat examen, se
dãdea examen pentru clasa I respectiv a V-a. La Unirea erau douã clase de
50 de elevi, A ºi B, dar candidaþi erau foarte mulþi. Eu am reuºit. Era mare
severitate, cãci din clasa mea de 50 de elevi la clasa a VIII-a recte a XII-a,
numai eram decât 16. Aºa triere se fãcea.
Bacalaureatul se dãdea la Unirea pentru trei judeþe: Tecuci, Putna ºi Râmnic,
dar ai noºtrii ieºeau primii. Clasele A erau umaniste de la a IX-a în sus, iar cele
B erau reale.
Cum arãta liceul...Culoarele liceului erau date în ulei vernil. ªi plafoanele erau
date tot în ulei vernil. Înãuntru, clasele, aveau pe jos parchet. Parchetul era
aºa îngrijit încât era coajã de lãmâie. Noi când veneam, erau ierni grele, ne
descãlþam pe culoar, aveam ciupici. La ora 10 venea Nea Ion, nu ºtiu dacã lai apucat, el a luat bombele puse de ãºtia...nu ºtii... când au fugit nemþii, cã
fusese spital nemþesc, puseserã bombe peste tot. Dupã ce au plecat, Nea Ion
le-a luat liniºtit ºi le-a aruncat în veceu. Aºa nu a sãrit liceul în aer, ºi-a riscat
ºi viata. Pe culoar erau arteziene si puteai...În aripa din interior, Nea Ion þinea
gheretã, aºa, în care puteai sã iei un ceai cald, covrigi calzi, mere, halviþã ºi
alte chestii...Nea Ion fãcea cafele ºi le ducea la 10 la recreaþia mare profesorilor
în cancelarie.
Era un regulament foarte viguros. Mai întâi cã liceul, ca toate marile licee avea
uniformã...cred cã ai apucat. Cu ºapcã ºi numãr. Ar fi necesarã ºi acum
uniforma ºi unele licee din tarã ºtiu au fãcut uniformã. Erau echipe de ordine
formate din elevi de clasa a XII-a, îi salutam pe culoar. Ei erau uneori conduºi
de profesorul de serviciu dar uneori erau ei numai. Tot ei fãceau controlul pe
stradã dupã ora 8 sau 9. Nu mai aveai ce cãuta pe stradã. Tot ei fãceau
controlul la cinematografe. Nu te puteai duce la cinematograf decât la o anumitã
orã ºi la filmele admise de ºcoalã. Regulamentul era foarte sever. Dacã se
întâmplau niºte lucruri mai deosebite, consiliul pedagogic dãdea un avertisment.
Dacã tipul repeta, era exmatriculat. Dar exmatriculat nu avea cum sã se mai
ducã la nici un liceu din þarã. Putea sã se ducã la o ºcoalã profesionalã. Dacã
fãcea absenþe nemotivate se chemau pãrinþii, dacã se repeta, era exmatriculat.
Era liniste, nu era voie sã alergi pe culoare, sã urli. Nu aveau voie pe holul
central ºi nici la cancelarie. Profesorii aveau poarta de intrare din faþã. Iar
elevii dincoace. Poarta se închidea la fãrã 5.
Am mai venit prin ºcoalã ºi am vãzut clasele organizate, frumoase, cu
parchet. Dacã ºtii, prima mea grijã a fost sã organizez cabinete. Ca la
universitate. Profesorul aºtepta la cabinet ºi cabinetele erau cu mese ºi cu
scaune ca ºi acum. ªtii câte clase erau când am fost eu director? 54 de clase
erau. Da, 54 de clase. ªi eram doar doi directori. Ceea ce lipseºte ºcolii acum
e un regulament de ordine interioarã care se aplicã în toatã þara. S-ar putea sã
intre în conflict cu drepturile copilului dar se exagereazã ca tot ce înþelegem
noi prin democraþie ºi rezultatul se vede. Deci profesori pãlmuiþi în clase de
elevi ºi altele...se întâmplã tot felul. Nu se poate. Fãrã ordine într-o ºcoalã nu
se poate. Trebuie ca directorul care e acolo sa instaureze o ordine.
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Acte de autentic eroism rãmase necunoscute
R.N.: Dacã aþi vrea sã ne relataþi întâmplarea cu cãrþile bibliotecii pe
care le-aþi salvat de la distrugerea planificatã de regimul comunist.
A.B.: De unde ai aflat? ªtii cã eu nu am spus-o pânã anul trecut când
aveam nevoie sã ajung ºi eu dezident ºi sã iau ºi eu un ban în plus cãci cu
pensia mea...ªi domnul Sclavone, pe care eu l-am ajutat, fusese zvârlit din
ºcoalã ca fiu de boier ºi eu am fost singurul care m-am opus ºi nu l-a dat afarã
din scoalã ºi l-a trecut, i-am spus. Domnule povestea asta, a plecat tot de la
mine, eu am fãcut o mulþime de nãzdrãvãnii dinastea în viaþã. Au apãrut ãia de
la partid, cu niºte coºerci uriaºe în care se strângeau strugurii. Doamna
Mateescu era bibliotecarã, ce fiinþã era...ºi au început sã trieze, dar ei habar
nu aveau. Tot ce era cu chirilice s-a terminat. Era religios. Erau cãrþi nemþeºti,
erau altele englezeºti, astea strãine la coº. Eu eram prieten cu Leu ºi Ghiþã
Untaru, în alþii nu aveam încredere. Treaba se întâmpla pe la început de an,
ianuarie, februarie. Zic: „Nu putem lãsa cãrþile...”.Le gãseºti acum la fondul
documentar, eu le-am pãstrat ºi le-am numerotat cu roºu. Acolo sunt primele
ediþii de ziaristicã româneascã ale lui Heliade Rãdulescu, ale lui Asachi. Le
bãgase pe toate la foc. Ediþii „Doine ºi lãcrãmioare” tipãrite la Paris ºi altele, nu
mai stiu....a... „Istoria pentru începuturile romanilor” care nu se gãseºte în þarã
decât în câteva exemplare. Zic: „Astea au fost strânse cu chin de înaintaºii
noºtri profesori.Putem sã lãsãm...Uite ce vã propun. Haideþi sã le luãm de
acolo.” Ghiþã zice: „De luat le luãm dar dacã ne prinde...am terminat, s-a
terminat cu viaþa. Înfundãm puºcãria pe viaþã” Zic: „ Dacã nu vreþi mã duc
numai eu.” Leu zice: „Eu merg.” Ghiþã Untaru zice: „Merg ºi eu.” Dar trebuia
sã o convingem pe doamna Mateescu pentru cã se închisese biblioteca ºi
fusese sigilatã. ªi am convins-o iar rezultatul a fost ca în filmele americane...Pe
la 12 noaptea soseam la liceu, unul dupã altul, la distanþã de un sfert de orã.
Eu am stabilit asta. Intram acolo, doamna Mateescu desfãcea sigiliul, desfãcea
pânza de sac cu care fuseserã cusute coºercile ºi noi alegeam cãrþile.Luam
câteva cãrþi, 6-7, le puneam sub palton ºi iar plecam, unul câte unul, dupã un
sfert de orã altul, pentru cã, dacã ne prindeau era ºi mai rãu. Nu ne-au prins.
Am carat cãrþile astea vreo 2-3 sãptãmâni. Noapte de noapte ºi era o vreme
grea, prin februarie, bãtea un vânt, dar l-am dus. Mai târziu...Da, toþi le-am
adus. Fondul este acolo.
Când eram director, m-am trezit cu o surprizã. Unii din colegii mei, am
avut întotdeauna în colectiv din aceºtia, nu mai mulþi, care m-au pârât la
Bucureºti la Academie ºi m-am trezit cu o delegaþie de academicieni, toþi foarte
cunoscuþi: „Tovaraºe Director, dumneavoastrã aveþi aici cãrþi de patrimoniu
naþional.” Când am auzit, cum sã-þi spun, am vãzut roºu în faþa ochilor. M-am
înfuriat ºi zic, domnule, eu vreau sã vã întreb pe dumneavoastrã, sunteþi foarte
cunoscuþi, profesori universitari...Când noi furãm cãrþile astea, riscãm sã intrãm
în puºcãrie pe viaþã, dumneavoatrã, unde eraþi? Au tãcut. Cât sunt eu director,
nu veþi vedea nici o carte. ªi nu cred cã vreun director care va urma dupã
mine, va proceda altfel. Povestea asta a fost.

Despre elevii sãi
R.N.: Aþi avut mulþi elevi strãluciþi. Îmi vine în minte acum numele lui
Ion Pânzaru actualul redactor al Universitãþii Bucureºti.
A.B.: Pânzaru...Mi-a fost elev. Mã bucur pentru el. Pânã acum a fost
decan( cred ) la limbi strãine. Uite nu am mai trecut, înainte mai treceam.
Domnule, cu Pânzaru era aºa. El avea o minte foarte bunã, citea mult, înþelegea,
interpreta ºi am început sã-l duc la olimpiade. Am fost ºi cu alþii ºi am luat, cu
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bãiatul profesorului de desen, Popa, care a avut doi copii: unul a lucrat la
institutul de matematicã, dar era foarte dotat la literaturã, cu el am luat patru
ani la rând premii...ºi a apãrut Pânzaru. Pânzaru era strãlucit. Bine, venea la
mine, cerea informaþii, îi dãdeam cãrþi, a luat premiu în clasa a IX-a, a X-a ºi a
XI-a, am ajuns la a XII-a. La a XII-a a venit Pânzaru la mine ºi îmi spune:”
„Domnule profesor, eu nu mai merg.” De ce? „Mã plictisesc.” Mãi Pânzarule,
te-oi fi plictisind tu, dar reprezinþi o ºcoalã. Este vorba de prestigiul ºcolii tale.
ªi greºeºti. „Bine, domule profesor, dacã spuneþi aºa, merg.” ªi a mers. A dat
un subiect dacã îmi amintesc: „Stilistica în modul de exprimare în opera lui
Sadoveanu”. Sã vezi ce s-a întâmpla mai întâi. Trece vreo orã ºi vin ãia: „Bãi
Budescule, dar elevul ãla al tãu celebru nu scrie.” „Lãsaþi-l domnule în pace,treba
lui.” Mai trece o jumãtate de orã. Nu mai are decât o jumãtate de orã. Nu scrie.
„Lãsaþi-l domnule în pace...” ªi în jumãtate de orã a scris.
Coleg cu el era ªtefaniu, puþin mai deosebit din punt de vedere al
mentalitãþii ºi al psihologiei....era însã un tip deosebit. Se pare cã unul dintre
pãrinþi fusese evreu ºi vine ºi îmi spune cã el pleacã în Israel. Eee....dacã a
plecat în Israel....ce sã îi spun? Nu am putut sã îi spun nimic. S-a dus ºi nu
mai ºtiu nimic. A dispãrut. Pentru ca mai am ºi acum elevi plecaþi în Israel
care ºi acum m-au felicitat, Juma (cred) care de pe toate meridianele globului
mi-a trimis, sau Rodica Lupu. Care iarãºi...mi-a spus când am fost bolnav,
„dacã aveþi nevoie de medicamente, eu vi le trimit.” Nu e nevoie, Rodica. Adicã
am mai pãstrat legãturi.

De la elevii de ieri, la elevii de azi
R.N.: ªtiu cã încã mai pãstraþi legãturi cu ºcoala. Vã mai cautã pãrinþii,
profesorii. Ce pãrere aveþi despre elevii de astãzi?
A.B.: Ei...asta este o întrebare grea. Elevii au venit. Întâi când se
întâmplã astfel de întâlniri stau de vorbã cu ei ºi tatonez terenul, sã vãd pe ce
teren mã aflu. E o treabã pe care am învãþat-o tot de la Bârsãnescu. Nu poþi
porni o discuþie atât de sensibila, de delicatã pentru un adolescent dacã nu ºtii
de unde porneºte ºi depinde ce se întâmplã. Cei care au venit sunt fiii celor pe
care i-am pregãtit eu pentru facultate. Eu nu am pregãtit decât vreo 3-4 familii.
Altceva nu mi-a trebuit.

„Urmaºilor mei vãcãreºti”
R.N.: Ce sfaturi le-aþi da urmaºilor dumneavoastrã de astãzi,
profesorii?
A.B.: Domule...Aoleu ...Le-aº spune sã fie mai întâi profesori. Pãi
majoritatea dupã pãrerea mea, nu ºtiu cã profesoratul e o meserie deosebitã.
Profesorul creeazã oameni, doctorii vindecã oameni. Dupã pãrerea mea, ãºtia
sunt intelectualii. Eu nu dau doi bani pe tehnicã. Tehnica progreseazã dar cu
progresul ajungem...Eu le-aº spune cã au în mânã generaþii urmãtoare. I-aº
întreba ce cred ei? Am vãzut în decembrie’89 tineri de 15-16 ani târându-se
spre tancuri ºi ducând muniþie ºi hranã soldaþilor, sunt cei care au murit ºi
sunt înmormântaþi în centru....da, au avut pentru ce muri. ªi eu i-aº întreba pe
profesorii noºtri, credeþi cã actuala generaþie ar mai fi în stare sã repete aceastã
atitudine? Eu le-aº spune aºa: De dumneavoastrã depinde. De modul în care
faceþi educaþia. Trebuie sã convingeþi elevii cã nu e totul maºina, vila ºi femeile,
mai ales când au bani, pentru cã viaþa trece repede ºi ajung la sfârºit ºi constatã
cã nu au fãcut nimic. Nu au lãsat nimic în urmã. Eu le-aº spune, de aºa naturã
sã se poarte, incât copiii ãºtia sã se schimbe. Adicã sã ne putem baza pe ei
pentru viitorul þãrii noastre.
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Îþi aminteºti cã eu cu profesorul Zigmund Lupu jucam volei în recreaþie
cu elevii ºi pe urmã intram la ore. Nu se admite, eu nu admit ºi de fapt directorii
care sunt de metodicã, nu au altã treabã, nu admit ca la un profesor sã se
întâmple ce s-a întâmplat în multe ºcoli din þarã.
Eu le-aº recomanda mai întâi sã încerce sã îºi organizeze o culturã a
lor cã fãrã culturã nu reprezintã nici un fel de suport pentru societate. Le trebuie
culturã. Sã iubeascã arta, sã iubeascã muzica, sã iubeascã literatura pentru
cã te scoate din preocupãrile zilnice. Practic intri într-o lume paralelã ºi nu
þi-o dã decât muzica. Am auzit spre exemplu pe 1 ianuarie, concertul Filarmonicii
din Viena. Pe ãsta l-am ascultat eu ani de zile. Eu am fost primul director al
orchestrei filantropice din Focºani, eu am cãrat pianele alea...Eu le-aº
spune...Da, ascultam concertul de la Viena, mã uitam cum cântã
instrumentiºtii....erau în ritm cu vioara lor...se miºcau cu tot corpul...trãiau
muzica asta. Apoi... cum sã îþi spun... când a venit baletul, Baletul era de la
opera de stat...nu ºtiu dacã ai apucat sã vezi baletul. Rochiile erau extraordinare,
baletistele erau grozave, prima balerinã era teribilã, era o frumuseþe...uitai de
tot...

Despre cercul literar de la Sibiu
R.N.: Se cunosc legãturile dumneavoastrã cu cercul literar de la Sibiu.
A.B.: Este unul dintre darurile pe care ni le dã întâmplarea. Domnule,
eram la ºcoala militarã, aveam un colonel Bãjenaru care picta, asculta muzicã
si sâmbãta dupã ce terminam instrucþia, eram invitaþii colonelului la masã.
asiliu,
Vasiliu,
Doamna colonel ne serbea ºi noi ascultam muzicã. Era acolo Radu V
nu ºtiu dacã îl ºtii...de la radio. Un tip mare cunoscãtor...avea o discotecã pe
lângã foiºor...ºi ascultam muzicã, discutam literaturã, aveam ce discuta. ªtii
cine era acolo? Era Gheorghe Cazaban, ºi mai erau alþii care au ajuns mari
savanþi....mã rog....erau... ºi colonelul ºtia cu cine are de-a face. Dar mie îmi
dãdea voie sâmbãta sã mã duc la ºedinþa cercului literar. Cercul literar se
þinea pe strada Tribunei în Sibiu, e în centrul oraºului o stradã perpendicularã
la un etaj unde fusese redacþia ziarului „Tribuna” ºi acolo se þineau ºedintele
sub îndrumarea lui Blaga ’i se discuta poezie. Ce sã mai spun, începea Blaga
sã vorbeascã liniºtit, blând. Dar nu era chiar aºa de blând, nu fãcea concesii,
din cauza asta l-au scos de la universitate. Era o plãcere sã îl asculþi. Dupã
Cãlinescu sã îl asculþi pe Blaga, pe poetul Blaga vorbind. Nu vorbea despre
poezia lui niciodatã. Acolo era Negoiþescu cel ce s-a dus în Anglia ºi a scris
despre Eminescu.Erau mulþi...

Istorie sau destin
Numai eu am avut un ghinion, ºtii când se amestecã istoria cu viaþa
omului, te-a terminat. M-am descurcat eu pe front, dar cum m-a lovit. Era în
’44. Iorgu Iordan, care þinea la mine mi-a fãcut ofertã sã mã facã asistent ºi
m-a numit facultativ asistent de catedrã, ca sã mã convingã cã sunt capabil,
dar mie nu îmi plãcea gramatica aia fãcutã de Iordan, îmi plãcea de Iordan ca
om de culturã. Mie îmi plãcea de Cãlinescu cã am fost în casa lui de multe ori.
Am pãþit-o cu Cãlinescu. ªi mi-a fãcut acte sã mã trimitã la niºte cursuri unde
se formau viitorii profesori universitari. Trebuia sã intru în octombrie dar au
...istoria...cum se amestecã istoria
intrat ruºii ºi s-a terminat cariera mea...istoria...cum
ºi devine destin. Uite, aºa se întâmplã.

Interviu realizat de prof. Gheorghe Zaharia ºi publicat în Revista Noastrã,
seria a III-a, 2007, nr. 27-28 (paginile 70-74)
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Dascãli de ieri ºi de azi
CORNEL NOANÃ - absolvent al Facultãþii de
Matematicã din Universitatea Bucureºti (1982), a obþinut gradul
didactic I în anul 1995, director al Liceului Unirea în anul
1990, iar din anul 2008 director al Colegiului Naþional Unirea,
autor ºi co-autor a numeroase culegeri de matematicã, dintre
care o amintim pe ultima “Olimpiadele naþionale ºi olimpiadele
balcanice de matematicã pentru juniori”, Ed. Taida, Iaºi, 2007.
Elevii pregãtiþi au obþinut numeroase premii la
olimpiada naþionalã, precum ºi la diverse concursuri judeþene
ºi interjudeþene, totul culminând cu rezultatele obþinute în
confruntãrile internaþionale de elevul Virgil Petrea:
- Medalia de Aur, Olimpiada Pluri-disciplinarã,
Yacutzia, 2001;
- Medalia de Argint, Olimpiada Balcanicã, Belgrad,
2002
- Medalia de Aur, Olimpiada Internaþionala de Matematicã, Glasgow, 2002
(menþionãm cã este singura medalie de aur din judeþ).
Activitatea didacticã a fost rãsplatitã prin acordarea Diplomei Gh. Lazãr,
clasa I, diploma de excelenþã acordatã de MECT în anul 2002 ºi Ordinul Meritul
pentru învãþãmânt, în grad de Comandor, distincþie oferitã de Preºedinþia României.
Organizator (împreunã cu colegii de catedrã) a Concursului Interjudeþean de
Matematicã ”Unirea”, în anii 2001-2008, în parteneriat cu Consiliul Local ºi Primãria
Municipiului Focºani.
Nu poate lipsi din aceastã prezentare faptul cã a iniþiat în anul 1996
Festivitatea de absolvire, care între timp a devenit una dintre manifestãrile de marcã
a Colegiului Unirea.

Sunt produsul unei societãþi, aºa cum era,
cu bune si cu rele
Gheorghe Zaharia: Profesorul Noanã este o personalitate nu doar a
CNU, ci ºi a întregului învãþãmânt vrâncean ºi nu numai. Omul, însã, este
mult mai puþin cunoscut. De fapt, cine eºti ca persoana, domnule Noanã?
Cornel Noanã: Sunt produsul unei societãþi, aºa cum era, cu bune ºi
cu rele, a unei generaþii despre care unii zic cã ar fi fost bunã, o generaþie care
a terminat liceul în 1977, adicã o generaþie care a avut în adolescenþã ºi chiar
ºi în liceu acea micã perioadã de deschidere spre culturã, spre unele valori
occidentale, nu chiar spre toate, o perioadã în care s-a scris mult, s-a rescris,
s-au retipãrit anumite cãrþi, interzise pânã atunci, iar în particular sunt produsul
unei activitãþi numite Explorãri Geologice pe care au desfãºurat-o pãrinþii mei,
cu care m-am plimbat prin toatã þara, mai puþin Moldova, paradoxal, deci am
fost în Banat, Transilvania, am facut primele patru clase în ºapte locuri. Multe
locuri mi le aduc aminte foarte vag, pentru cã, de exemplu, am fost doi ani în
ºapte locuri, având învãþãtori mai mult sau mai puþin calificaþi, în cãtune, deci
cine îmi spune mie cum se desfãºoarã învaþãmântul în zone defavorizate, nu
îmi spune noutãþi. M-am strâns de pe drumuri, ca sã zic aºa prin clasa a V-a,
când sora mea a terminat facultatea ºi a primit post la Brãila, sora mea fiind un
soi de mama mea, mult mai mare decât mine. Þin minte de acolo primul
extemporal la limba românã unde am luat 8 pentru cã am scris „la” legat ºi
trebuia despãrþit ºi drept urmare a trebuit sã învãþ tot dicþionarul acela vechi,
verde, cartonat, îl vãd ºi acum, îndrumar ortografic ºi ortoepic ºi de atunci
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m-am trudit sã nu mai fac greºeli de ortografie ºi de exprimare. Dupã gimnaziu
am urmat cursurile la un liceu, acum colegiu, la fel de celebru ca ºi al nostru,
Colegiul „Nicolae Bãlcescu”.

Aveam ca opþiuni la terminarea liceului sã mã fac
inginer,, informatician sau profesor
inginer
Cornel Noanã: Aveam ca opþiuni la terminarea liceului sã mã fac
inginer, informatician sau profesor. Mãrturisesc cã dupã o luptã lungã ºi surdã
cu ai mei, am reuºit sã îi conving sã dau la facultatea de matematicã cu doar
o searã înainte de a se termina înscrierile, ce-i drept, cu condiþia pusã de
taicã-meu, ca nu cumva sã-i cer vreodatã bani, sau sã-i spun cã nu gãsesc
pâine sau cã nu am un loc pe unde sã stau. Dar lucrurile s-au întâmplat exact
aºa, cum se temeau ei, dupã ce am terminat facultatea ºi am luat post la
Vaslui am fost un întreþinut al familiei primii 2-3 ani. Am predat 6 ani de zile la
un liceu de construcþii, o ºcoalã foarte interesantã. Sã faci matematicã la un
liceu de construcþii unde se intra cu media 0 ºi 0.50, cum era pe vremuri, era
o provocare. Cea mai mare grijã era dacã reuºeai sã-i faci sã calculeze cât de
cât câte ceva. Era un mare câºtig profesional. Programele erau la fel la toate
profilele, la toate nivelele de ºcoli, la toate nivelele de inteligenþã. Toþi trebuiau
sã ºtie la fel ºi noi trebuia sã facem chestia asta. Cam sinistrã, dar, mã rog.

Marea mea ºansã a fost cã am gãsit post la Liceul
Unirea
Cornel Noanã: Anumite probleme de familie m-au fãcut sã pãrãsesc
Vasluiul ºi sã ajung la Focºani. Marea mea ºansã a fost cã am gãsit post la
Liceul Unirea. E adevãrat, cã pe atunci era liceu industrial, numai cã într-o
perioadã de creºtere, care nu poate fi disociatã de numele domnului profesor
Dima, director pe vremea aceea, care þinea steagul sus cu activitãþile culturale
ºi de numele profesorului Popoiu care încerca sã se lupte, aºa cum putea, cu
zeii sacri de la „Cuza”. Lucrul acesta ne-a permis sã facem mai uºor pasul în
’90.
Gheorghe Zaharia: Cum v-aþi adaptat în Vrancea?
Cornel Noanã: Reamintesc, sunt un copil care pleacã din Oltenia
natalã la vreo patru ani ºi stã pe ºantier pânã pe la zece ani, cu lume adunatã
din toate zonele þãrii, cu figuri legendare ale ºantierelor, cu intelectuali surghiuniþi,
dar ºi cu lumea lor pestriþã. Eu acolo am învãþat sã joc ºah, pentru cã cineva
nu avea ce face ºi juca ºah nonstop cu mine. Am învãþat ºi lucruri rele, dar am
învãþat ºi sã ºtiu care sunt bune ºi care sunt rele. Eram supus la tot soiul de
provocãri aritmetice pe vremea aia. Chiar mi-aduc aminte cã se puneau pariuri
dacã ºtiu sau nu sã rezolv unele probleme de aritmeticã. Mutatul acesta din
loc în loc nu putea sã mã facã altfel decât adaptat. Adaptabilitatea asta spre
exemplu, puþin vizibilã în Vrancea, se manifestã ºi în modul în care vorbesc.
Adicã eu vorbeam ca-n Banat atunci când mã duceam în vacanþã în Banat,
vorbeam ca în Ardeal atunci când mã duceam la ai mei pentru cã relaþia s-a
pãstrat, în sensul cã ei au ieºit la pensie ºi eu în fiecare vacanþã, chit cã nu
fãceam ºcoalã acolo mã duceam cel puþin în vacanþa mare ºi stãteam cu ei.
Soþia mea s-a speriat când am ajuns prima datã în Oltenia ºi m-am dat jos la
Craiova ºi am vorbit în cel mai curat grai oltenesc, a rãmas cu ochii mari
credea cã nu ºtia cu cine se cãsãtorise. Nivelul de adaptabilitate pe regiuni
într-o þarã ca a noastrã, nu cred cã este important. Cred cã este vorba mai
mult de adaptabilitate vis-a-vis de oamenii pe care îi întâlneºti în diverse locuri.
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Despre spiritul unirist
Gheorghe Zaharia: Iatã-vã, deci, profesor al Liceului „Unirea”, cum
se numea atunci. Cum vi se pare, dupã atâþia ani conceptul de unirist?
Cornel Noanã: Mi se pare mult mai bogat faþã de cum este privit din
afarã. În clãdirea aceasta trãieºte un anumit spirit, care nu se vede din afarã
ci doar simþit de elevii noºtri, care nu peste mulþi ani, un an, doi de facultate,
ºtiu ce au lãsat în urmã. Acest spirit unirist existã deci ºi guverneazã foarte
multe din acþiunile Colegiului Unirea. Acest spirit este cu toatã modestia ºi
produsul unei nopþi de veghe la revoluþie. Atunci, în 1989, mi-am amintit, pentru
prima datã, de un elev de la Vaslui cu care am luat premiul la naþionala de
matematicã. Din 1988, când mi-am ºi propus (naiv fiind) sã obþinã ºi elevii mei
premii la olimpiadele internaþionale. Bine, de la a-þi propune, pânã la a ajunge,
este o chestie care þine de foarte multe lucruri ºi de foarte mult noroc.
Atunci, în noaptea aceea, la revoluþie, eram împreunã, fãceam de
serviciu cu Dan Popoiu la secretariat, parcã vãd ºi acum, ºi-l mai invitasem
pe domnul Pãtraºcu, care era atunci profesor la Cuza, detaºat de la Vulturu ºi
stãteam noi aºa ºi am hotãrât cã trebuie sã facem gimnaziu, cã trebuie sã
selecþionãm clasele pentru gimnaziu, cã trebuie sã punem informatica pe primul
loc, ne prinseserãm noi cã acesta este viitorul, mai ºtiam cã limbile strãine vor
fi foarte importante. ªtiam foarte multe lucruri pentru data aceea, 23 cred cã
era, nu mai ºtiu exact, în jurul Crãciunului, imediat dupã revoluþie. Zis ºi fãcut.
Numai cã lucrurile au mers pe un fãgaº puþin ciudat, în sensul cã la Liceul
Unirea, au fost primele alegeri pentru funcþia de director din Focºani la revoluþie.
Opinia generalã din liceu era cã director la Liceul Unirea trebuie sã fie Dan
Popoiu. Într-un gest de generozitate, crezând cã rezolvã astfel ºi titularizarea
mea, Dan a spus cã el nu doreºte sã fie director ºi mi-a dat voturile mie.

Am fost ales la o vârstã cam fragedã director al
Liceului
Cornel Noanã: Am fost ales la o vârstã cam fragedã director al Liceului
Unirea, poate de aici ºi unele greºeli. Nu aveam nici 32 de ani, nici eu nici Dan
Popoiu cu care fusesem colegi de armatã în Focºani în ’77, când am jurat cã
nu mai calc pe aici, colegi de facultate, ba chiar mai mult decât atât, colegi ºi
de camerã în timpul facultãþii.
În primul rând am realizat un lucru benefic pentru liceu, apropo tot de
spirit, am încercat în acel moment sã cãutãm o generaþie nouã de profesori,
cãci mulþi dintre cei titulari, profesori deosebiþi, pe motive de vârstã ºi
beneficiind de o lege favorabilã atunci au plecat. Îi amintesc aici pe doamna ºi
domnul Stanciu, doamna ºi domnul Nagler, domnul Dima, domnul Pãlãnceanu,
adicã profesori cu greutate ai liceului. ªi era nevoie de profesori noi, mai ales
cã mãrisem numãrul de clase, prin atragerea unor clase de gimnaziu, deja
erau ºase clase când am început în anul 1990. Nu a fost uºor. Aveam nevoie
de profesori ºi bineînþeles cã prima idee a fost sã aducem profesori recunoscuþi
pentru rezultatele lor. Am obþinut de la minister, regimul de concurs pentru
liceul nostru. Am fost primii care am obþinut aºa ceva în oraº. Apoi ministerul
a hotãrât ca toate ºcolile normale sã aibe acest statut º.a.m.d.
În acel moment s-a fãcut o infuzie de sânge extrem de proaspat ºi de
valoros. E vorba de profesori tineri care aºteptau ºa se titularizeze, aºteptau
concursul care nu se dãduse de nu ºtiu când ºi care au vãzut chestia asta ca
pe o ºansã ºi au tratat-o ca atare. Profesorii buni atrag elevi buni ºi invers.
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Prezenþa elevilor buni într-o ºcoalã duce inevitabil la schimbarea atitudinii
profesorilor faþã de ei. Rãspunzând la comenzi elevii învaþã ce le dai. Dacã ai
scãpãri, ei întreabã. Însã mai cer ºi altceva pentru cã ei îþi dau mai mult decât
îþi dau elevii medii. E un lucru clar. Îþi rãspund altfel, cu mai multã determinare...
ªi atunci se creeazã o legãturã din asta care a existat dupã revoluþie între
profesorii ºi elevii de la Unirea.
Noi am avut musafiri din foarte multe ºcoli în liceul acesta. La competiþiile
sportive, la activitãþile artistice sau culturale, în schimburile de experienþã toþi
cei care au venit aici s-au minunat de relaþia deosebitã care existã în ºcoala
noastrã.
Gheorghe Zaharia: Sunteþi cunoscut drept un profesor dur ºi cu toate
acestea elevii vã iubesc. Cum vã explicaþi acest lucru?
Cornel Noanã: Sunt un profesor iubit, ziceþi? E mult spus sunt iubit,
bãnuiesc cã sunt mai degrabã respectat, dar nu de fricã. Adicã elevilor mei,
cã e o diferenþã aici, nu le e fricã de mine pentru cã mã cunosc ºi ºtiu cã îºi iau
notele dupã merit. Când nu o sã mã mai pot uita în ochii lor când le pun o notã
ºi nu o sã pot zâmbi ºi am sã pun nota asta nervos, am sã mã gândesc bine
ce am de fãcut în continuare. ªtim cã avem de fãcut un lucru împreunã, lucrul
ãsta de fãcut împreunã este sã învãþãm matematicã.

Despre intransigenþã ºi verticalitate în relaþiile sociale

Gheorghe Zaharia: Vã ºtiu ca un profesor foarte intrasigent cu ºefii
sãi ºi vã vãd comportându-vã acum, de când sunteþi director, cu destul de
multã eleganþã faþã de subalterni. E ceva nou?
Cornel Noanã: În principiu spun ceea ce gândesc. În funcþia asta de
director, încerc sã fac lumea sã înþeleagã cã ºtiu. Aveam ºi replici de genul:
dacã sã îmi spui cã ai întârziat la prima orã, nu îmi spune, cã ºtiu. ªi observaþiile
pe care le fac, le fac cât de cât de glumã. Urmãresc ceea ce pot urmãri. ªi mai
este o diferenþã. Mereu am fost intrasigent cu greºelile ºefilor, dar ºi cu ale
mele, chit cã sunt director. Cu colegii mã port nuanþat, nu þin la lucruri mãrunte,
pe care mã fac cã nu le vãd, pentru cã directorul trebuie sã fie mai mult decât
un administrator într-o ºcoalã.
Am auzit în judeþul Vrancea de tot felul de directori foarte buni care
„încuie ºcoala”. Dar, a încuia ºcoala, mie mi se pare o chestie tristã... ºi la
figurat sunã urât. ªcoala trebuie sã fie deschisã. Ideea de o ºcoalã deschisã
e mai interesantã. Sã vã spun un lucru. Dirigintele meu de la Brãila se numea
Dogãroiu, Dumnezeu sã-l ierte, era un profesor extraordinar de matematicã.
Dar care fãcea doar atât. Doar matematicã. Deºi avea responsabilitãþi. Era un
om deschis, citit, avea simþul umorului, oltean ca ºi mine, dar, eu mi-am propus
sã fiu altfel. Faptul cã am fost, cu domnul Pãtraºcu, primii care, în 1993 am
jucat primul meci de forbal cu absolvenþii clasei a XII-a, a devenit tradiþie. Tot
astfel ºi cu festivitatea de absolvire. M-am chinuit foarte mult în 1996 când am
fãcut robe. Copiii de atunci ºi-au cumpãrat ei robe, pentru cã nu am gãsit
înþelegere la ºcoalã. Festivitatea aceasta a fost copiatã de toate liceele oraºului.
În Bacãu spre exemplu, face un singur liceu aceastã festivitate, la Brãila la fel,
ambele dupã modelul CNU. De doi ani am introdus premiile generaþiei, acordate
de fiecare catedrã, iarãºi o activitate care „a prins”. ªi enumerarea poate
continua.
Gheorghe Zaharia: Cum este sã fii profesorul propriului copil? ªtiu
cã aþi trecut ºi prin asemenea experienþã. Cum privea fiica dv. raporturile cu
profesorul Cornel Noanã?
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Cornel Noanã: Cred cã mã privea mai exigent decât pe alþi profesori.
ªi aici au fost niºte discuþii înainte de a veni la clasa respectivã. Discuþiile au
fost aspre, soþia mea a spus cã e problema noastrã dacã suntem de acord sã
lucrãm unul cu altul. Dar sã nu ne certãm. Asta era singura chestie. Cã ne
puteam certa, ok, dar sã nu avem probleme acasã legate de ºcoalã. Au fost ºi
acolo niºte reguli de stabilit. S-a constatat cã subiectele de lucrãri nu le fac
acasã, s-a constatat cã nu mai dau extemporale anunþate ºi lucrurile astea,
puse la punct ºi respectate, ne-au creat un statut special atât mie cât ºi ei. Ea
nu a fost privitã cu suspiciune în clasã, decât la început, era inevitabil. Dupã
ce ºi-a luat ºi 2-ul la matematicã, la fel ca orice elev, nu a mai fost niciun dubiu
cã nu e tratatã la fel ºi nici eu nu am fost privit ca un profesor subiectiv.

Cred cã m-aº plictisi de moarte într-o clasã cu elevi
ideali
Gheorghe Zaharia: Ce pãrere aveþi despre profesorul ideal? Dar
despre elevul ideal?
Cornel Noanã: Am mai spus, domnule Zaharia, cã nu existã profesor
ideal. Deci eu o sã încep cu elevul ideal, despre care cred cã nu poate fi bãgat
în tipare ºi sunt convins cã m-aº plictisi de moarte într-o clasã cu elevi ideali
sau mãcar cu câþiva. Hai unu, doi îi mai suporþi cã mai poþi sã glumeºti cu ei.
Am câþiva elevi de genul acesta, aproape de a fi ideali, dar mai întotdeauna
i-am necãjit. Îl dau exemplu pe Laurenþiu Ionaºcu, l-am pus sã se roage de un
profesor sã îi punã media 9 la ceva, ca nu cumva sã îi iasã media generalã 10,
pentru cã nu dã bine pentru un olimpic la matematicã sã aibe media generalã
10 fiindcã nu se poate... e ceva fals aici. Ori cã este olimpic la matematicã, ori
cã este elev de media 10. ªi am zis atunci cã dacã nu îºi face rost de medie
de 9, i-o stric eu la matematicã. ªi acum este un student deosebit. Dar timpul
este acelaºi, nu ai cum sã faci de toate cu acelaºi randament... Iar ca profesor...
este greu de gasit un ideal. E un pas foarte greu, chiar imposibil. Eu am avut o
perioadã în care eram foarte convins cã un copil ca Virgil face bine dacã stã
sã lucreze 8 ore la matematicã pe zi. Între timp lucrurile au evoluat ºi nu sunt
la fel de sigur. Tare mi-e teamã cã avem foarte mulþi elevi pe care îi condamnãm
sã ajungã, în cel mai fericit caz, în clasa de mijloc. Eu îi iubesc ºi îi respect pe
elevii CNU, aºa cum sunt, pentru cã au ceva deosebit. Privirea lor îþi spune
totul.
Gheorghe Zaharia: În încheiere vã rugãm câtevã cuvinte despre
Revista Noastrã?
Cornel Noanã: ªi Revista Noastrã are aceeaºi soartã ca ºi Liceul
Unirea între noi fiind vorba. ªi ea este privitã cu adversitate. Supãrã faptul cã
este a noastrã, a profesorilor ºi a elevilor de la CNU, suntem bãnuiþi ºi aici pe
nedrept cã noi le-am scrie articole copiilor, ceea ce nu este cazul. Revista
ºi-a primit bobârnace la diverse clasificãri dupã criterii mai mult sau mai puþin
subiective. Mai cred cã ,,Revistei Noastre” îi mai trebuie un ziar, un supliment
care sã aparã o datã pe lunã, sã fie mai actual, sã fie mai viu iar revista sã
rãmânã o scriere de culturã, produsul unei activitãþi de un an a elevilor ºi
profesorilor. Elevilor ºi profesorilor liceului Unirea nu le urez decât sã fie toþi
demni unii de numele celorlalþi.
Interviu realizat de prof. Gheorghe Zaharia ºi publicat în Revista Noastrã,
seria a III-a, 2008, nr. 29-30 (paginile 96-99)
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Debutul lui V
ictor Ion Popa
Victor
Cunoscutul scriitor ºi slujitor al teatrului ºi culturii româneºti, Victor Ion
Popa (1895-1946), ºi-a fãcut intrarea în literaturã, cu versurile tipãrite într-o
modestã publicaþie ºcolarã “Revista noastrã” (1912-1914), editatã de elevii
Liceului “Unirea” din Focºani. Faptul este consemnat în studiile de specialitate.
ªi ne bucurã!
Recent am cercetat la Biblioteca Academiei colecþia vechii serii (cea
aflatã în posesia liceului nostru s-a descompletat în timpul primului rãzboi
mondial).
Nr. 1 a apãrut la 15 noiembrie 1912,
sub conducerea prof. D. Papadopol, care, în
“Cuvânt înainte”, chema “întreaga ºcolãrime
româneascã sã ia parte, cu inima deschisã,
la munca comunã împreunã cu colegii lor” în
coloanele acestei reviste. “În acest chip – se
spune în continuare – va fi la îndemâna tuturor
sã aducã la cunoºtinta colegilor de oriunde,
ceea ce cred ºi simt, vor stabili între ei o scarã
a valorilor, se vor deprinde a mânui condeiul
iar mai târziu pe bãncile universitãþilor, se vor
recunoºte ca tovarãºi de idei”. Rãspunzând
acestui apel, Victor Ion Popa trimite
încercãrile sale literare. Debutul se produce
dupã numai douã sãptãmâni (1 decembrie
1912), în nr. 2. Aici ºi atunci apare poezia
Liniºte
“Liniºte
Liniºte” semnatã cu pseudonimul Gheorghe
A. Hamza.
Profesorul universitar N. I. Popa, fratele
scriitorului, referindu-se la acest pseudonim, arãta într-o scrisoare din 7 mai
1973, cã el reprezintã “o formã de modestie ºi precauþie”. În legãturã cu
preocupãrile lui Victor Ion Popa, din perioada aceea, d-sa face urmãtoarele
precizãri:
“În anii 1912-1914, când trimitea poezii la revista focºãneanã, el era
elev la Liceul Internat din Iaºi. Ca tânar cu vocaþie artisticã, se manifestase
încã din clasa din clasa a II-a. Atunci a jucat în rolul principal din “Millo director”,
de Vasile Alecsandri. În clasa a VII-a, a interpretat rolul lui Hlestakov din
“Revizorul lui Gogol”. Paralel cu ºcoala urmãrea cursurile de la Conservator
ale poetului Mihai Codreanu, deºi era excelent ºi la secþia realã. În clasa a
VIII-a, a luat premiul I cu cununã la concursul organizat de “Tinerimea românã”,
la Bucureºti. Scria mereu, desena, mai ales caricaturi, scotea o revistã satiricã
“Bondarul”, traducea din limba francezã urmãtoarea problemã de teatru”.
În semn de omagiu le reproducem în paginile noii serii a “Revistei
noastre”. Totodatã, dorim sã facem un serviciu atât iubitorilor de literaturã, cât
ºi cercetãtorilor operei autorului “Muºcatei din fereastrã”.
Prof. Petrache Dima
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Revista noastrã, anul I, nr
nr.. 2, 1 decembrie 1912, pag. 27

Revista noastrã, anul I, nr
1, 1-15 aprilie 1913, pag. 168
nr.. 10-1
10-11,

Pastel
Râul murmurând suspinã
Pe sub sãlcii plângãtoare,
Pe nisipuri se alinã
ªi se sbuciumã-n vâltoare.

Joacã-n umbra umezitã
Fulgerãri, scântei, lumini,
ªi e soare o clipitã
ªi-o clipã-ntunecimi.

În nomolul de pe maluri
În oglinda de pe ape
Se târãsc copiii goi
Soarele îºi joacã focul
ªi gonesc ºi sar în valuri
Când departe… când aproape
ªi vin iute înapoi…
Vânturatic ca norocul.
ªi cântând se-ntind la soare
În nomolu încãlzit
Pe când prinde sa-nfioare
Ziua zarea-n asfinþit.
Revista noastrã, anul I, nr
nr.. 12, 1 mai 1913, pag. 204
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Apus...

Ce frumos
Pe înserat
Cînd vin de
La secerat,
Pâlcuri mari
Flãcãi cu coase
ªi-ntre ei
Fete frumoase,
Vin voioºi
ªi sar râzînd
ªi prin mãguri
Vin cântând…
Cum se lasã
Încet de sus
Rãcorealã,
Spre apus
Nouraºii
De betealã,
Îi strãbate
Arareori
Razele blândului soare,
Care moare
Sã s-arate
Mîni în zori.
Negrul nopþii

Se întinde,
Depãrtarea
O aprinde
Stelele
S-aprind pe cer
Depãrtãrile pe cer
Acum pier…
Iar de jur
În jurul meu,
Frunze-n tremur
Tot mereu.
Bate vântul
Cald de sarã,
ªi prin lanul
De secarã
ªoºoteºte
Încet prin spice,
Scade, creºte
Într-una-i zice
Iar din mijloc
De ogor,
Pitpalacul
Încântãtor
Face placul
Tuturor…

Revista noastrã, anul I, nr
nr.. 3-4, 15 decembrie1912, pag. 37

Revista noastrã, anul I, nr
nr.. 9, 15 martie 1913, pag. 144
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Sonet
Pere creasta codrului se-nalþã luna
Palidã, melancolicã fecioarã,
Iar umbrele colinde coboarã
Rãmâne-n noapte numai vãgãuna.
O pace sfântã lumea înconjoarã…
În zare cerul ºi câmpia-s una…
ªi e frumos ca-n nopþile când luna
Mã adormea-n poveºti odinioarã.
Pârâu-ºi murmurã în vale cântul,
Când freamãt prin frunziº porneºte vântul
ªi pe nemãrginire luna ninge…
ªi atâtea gânduri de izvor mã leagã
Cã lângã el privind cum se prelinge
Aº vrea ca sã-mi trãiesc viaþa-ntreagã.
Revista noastrã, anul I, nr
nr.. 13, 15 mai 1913, pag. 233

Duºmanul meu
Frumoasã creaturã e duºmanul meu…
O faþã albã, încadratã de un pãr negru aruncat într-o frizurã de artist
doar e ºi musicant ºi desenator duºmanul meu – lasã sã se vadã o pereche
de ochi negri, pãtrunzãtori, cu gene lungi, deasupra cãrora se îmbinã
sprâncenele minunat arcuite.
O gurã frumoasã – când nu vorbeºte – ºade ca o strajã sub nasul cam
prea mare a duºmanului meu.
Din toatã fãptura lui respirã o atmosferã femeeascã… din toate graþiile
care le face simþi ceva deosebit, ceva care n-are altã tendinþã decât a te ameþi…
ºi eu… eu duºmanul lui, mã simt uneori învins de zâmbetul lui curtenitor.
Firea a fost darnicã cu el…
Un lucru în stricã.
Vorbeºte când trebuie sã tacã, ºi tace când trebuie sã þipe… cãci
numai când tace sau când þipã îmi place…
Când tace mi-i drag ca-i vorbeºte numai chipul…
Când þipa mi-e drag ca-i sincer… cã foarte rar îi sincer duºmanul meu.
Ce drag mi-ar fi ºi mie ºi celorlalþi… dacã n-ar vorbi nimic… nimic…
sã-l lase sã-i vorbeascã numai mãiastra boltire a sprâncenelor… ori sã þipe
numai… sã spuie… aºa cum numai la furie spune… tot ce ne socoteºte pe
noi… ºi pe el…
ªi spun asta pentru cã ºtiu cã are cea mai satisfãcãtoare pãrere despre
el însuºi ºi nici un argument nu i-ar putea-o schimba.
Ar fi pãcat de alminteri sã cobori un om în mocirlã câtã vreme pluteºte
în locuri aºa de frumoase ºi senine!
Revista noastrã, anul I, nr
nr.. 8, 1 martie1913, pag. 139-140
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Dumitru Pãlãnceanu

Revista noastrã, anul I, nr
nr.. 5, 15 ianuarie 1913, pag. 73

132

REVIST
A “REVISTEI NOASTRE”
REVISTA

DEBUT 1912-1914

Revista noastrã, anul I, nr
1, 1-15 aprilie1913, pag. 179
nr.. 10-1
10-11,
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Revista noastrã, anul II, nr
nr.. 1-2, 15 noiembrie1914, pag. 5
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24 Ianuarie 1913
Cuvântare rostitã la serbarea liceului “Unirea” de la 24 ianuarie 1913
de cãtre Simion Crainic, directorul Liceului “Unirea”
Corpul profesoral ºi tinerimea studioasã a acestui liceu, serbeazã azi
o îndoitã sãrbãtoare: patronul liceului, aniversarea a 47 de ani de la înfiinþarea
acestei instituþiuni culturale ºi epoca cea mai glorioasã a neamului nostru, 54
de ani, dela unirea Principatelor. Dupã epoca de secularã urgie fanariotã, în
principatele române, dela Carpaþi si Dunãre, sã ivi epoca de deºteptare
naþionalã, în urma puternicilor zguduiri din afarã, pricinuite de revoluþiunea lui
Horia din Transilvania ºi de revoluþiunea francezã, care fãcu sã clocoteascã
întreaga Europã.
Domnul Tudor rupse lanþurile, cu care cãlãii fanarului ferecaserã pe
Români. Focul Naþional aþâþat în Transilvania de ªincai, Maior ºi Micu; iar în
Principatele Române de Asachi ºi Lazãr, fãcu dupã 1821 vâlvãtaie. O nouã ºi
puternicã viaþã naþionalã ºi culturalã cuprinse Moldova ºi Muntenia. Graiul
românesc rãsunã iarãºi dulce, din colibã pânã în palatul Domnului.
Gândirea ºi simþirea Românului sã buciumã fãrã fricã în lumea largã,
ne mai putând fi înãbuºite de puternicii duºmani dinprejur, cari veacuri întregi
s-au sbuciumat sã impunã neamului românesc gândirile ºi simþirile lor strãine
ºi vrãºmaºe intereselor lui, ucigãtoare de orice viaþã naþionalã româneascã.
Faptele de glorie ºi mãrire sãvârºite de neamul românesc sub marii ºi
nemuritorii Domni ai Moldovei ºi Munteniei dinainte de trista epocã fanariotã,
despotmolite din ascunziºurile înãbuºitei amintiri, se desfãºoarã acum repede,
ºiruri, ºiruri pe dinaintea ochilor minþii dezlãnþuite din cãtuºele cenzurii
muscãleºti, nemþeºti ºi turceºti. Inima Românului, setos de viaþã liberã, naþionalã
svâcneºte cu putere dupã noi fapte de glorie ºi de mãrire.
Moldova ºi Muntenia clocotesc de miºcarea naþionalã ºi culturalã a
vrednicei generaþiuni de tineri gata a-ºi jertfi viaþa pentru îndeplinirea visului
ce-i frãmânta sufletul: ,,Unirea ºi Neatârnarea”. Anul 1821 pregãti pe 1848,
când flãcãrile îºi înghiþirã prada, prohoditã de marii patrioþi: Regulamentul organic
al Moscoviºtilor, cari tratau Principatele ca gurbenii muscãleºti. Cinci ani în
urmã, ghearele prãdalnicului urs de la Neva sunt scurtate în Crimea de ascuþiºul
sãbiilor, iar pielea lui ciuruitã de baionetele, gloanþele ºi ghiulelele puterilor
apusene ale Europei.
Românii rãsuflau uºuraþi de primejdia ce-i ameninþa din partea
nesãþiosului vecin dela miazãnoapte. Visul lor sã împlineºte pe jumãtate.
Principatele dintre Carpaþi ºi Dunãre se unesc pentru vecie într-un singur trup
la 1859.
Nici mârâiturile fioroase ale ursului dela Nord, nici privirile încruntate
ale vulturului hrãpãreþ de la apus, nici ameninþãrile întunecatei semiluni nu mai
puteau desface aceastã întrupare:
Ori viaþã în unire, ori moarte !
Aceasta era strigãtul ce rãsuna dela un capãt la altul în lungul ºi latul
Moldovei ºi Munteniei.
Vrednicul între vrednici, românul Alexandru Ioan Ioan Cuza, pune
coroana de ,,Domn al Principatelor unite”. Mãreþ act ºi înãlþãtor de inimi, izvorul
tuturor faptelor mari sãvârºite de atunci ºi pânã azi: Desrobirea ºi
împroprietãrirea þãranului, care e tãria neamului, pe moºia sa strãmoºeascã,
pe care se fãcuserã stãpâni liftele fanariote îmbrãcate în rasã cãlugãreascã
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ori ciocoite; secularizarea averilor mãnãstireºti, constituþia, temeiul libertãþilor
ºi al desvoltãrii culturale ºi naþionale, Neatârnarea ºi Regatul!
Smuls fiind, pentru totdeauna, mãceºul ghimpos ºi sãlbatic, pripãºit
din recele nordic în de Dumnezeu binecuvântatul pãmânt românesc, în care
încercase sã se înþeleneascã, sucit fiind gâtul vulturului hrãpãreþ cu douã
capete, care dela apus sã lãsase pe pãmântul ºi-ºi înfipse din nou ghiarele în
trupul þãrilor libere, gata sã mai sfâºie vreo bucatã din ele ca altã datã, frântã
fiind secerea pãgânului dela miazãzi, înroºitã de sângele a zeci ºi sute de mii
de Români, cari de veacuri au dus luptã cruntã, pentru apãrarea moºiei
strãmoºeºti. Moldoveanul ºi Munteanul, uniþi frãþeºte pentru veci, îºi înalþã
falnic fruntea în adierea dulce a libertãþii ºi, ca în sbor repede, cautã sã-ºi
aline dorul de luminare a minþi, sã ajungã neamurile luminate din apus.
Cea dintâi grijã trebuia sã fie creºterea ºi instruirea tinerei generaþiuni,
care in viitor avea sã ducã mai departe munca uriaºã a marilor patrioþi, cari
i-au lãsat moºtenire: o Românie unitã ºi liberã. Ea trebue crescutã în iubirea
de patrie ºi de neam pânã la jerta vieþii, dupã pilda generaþiunilor, cari au mântuit
pãmântul ºi neamul românesc. Trebue sã se facã cunoscut tinerii generaþiuni
trecutul nostru bogat în învaþãminte, cauzele de mãrire ºi cãdere a neamurilor,
ca din pildele trecutului sã înveþe a-ºi croi calea viitorului spre fericirea patriei
ºi a neamului românesc.
Dacã învãþãmântul primar se mãrgineºte aproape numai a descoperi
cetãþeanului tainic cetitului ºi scrisului, învãþãmântului secundar îi este dat sã
formeze pe cetãþeanul luminat, cunoscãtor al virtuþilor cetãþeneºti, pe cetãþeanul
care, având veºnic înaintea minþii trecutul plin de suferinþe, de glorie ºi de
mãrire, pune patria ºi naþionalitatea mai presus de propria-i viaþã.
Românii focºãneni, pãtrunºi de adevãrul ca învãþãmântul secundar
desãvârºeºte pe cetãþean, nu s-au dat îndãrãt dela nici o jertfã, pentru a-ºi
vedea împlinit dorul lor fierbinte: Înfiinþarea unui gimnaziu, Judeþul, comuna,
cetãþenii ºi-au dat cu dragã inimã ºi cu prisosinþã obolul lor.
În ziua de 7 ianuarie 1866, porþile gimnaziului Alexandru Ioan I Cuza,
azi liceul Unirea, s-au deschis fiilor cetãþenilor Putnei ºi altor judeþe. Iar la
1884, dupã douã încercãri zãdarnice, s-a înfiinþat ºi cursul superior.
Numele gloriosului ºi de popor iubitorului Domn, avea sã aminteascã
în fiecare zi tinerimei, chemarea ei viitoare: pãstrarea ºi desvoltarea libertãþilor
constituþionale ale României unite, ca cea mai sfântã moºtenire, dragostea de
vatrã strãmoºeascã ºi de neam, dragostea de pãmânt românesc, munca fãrã
preget pentru întãrirea naþionalismului românesc de la Carpaþi, Dunãre ºi Mare.
ªcoala dela Profetul Samoli, azi liceul Unirea, în amintirea ºtergerii de
veci a hotarului despãrþitor al þãrilor surori, ºi-a dat roadele aºteptate în toate
ramurile.
În ziua de 27 Maiu 1912, întreagã Românime recunoscãtoare Marelui
Domn, de aproape ºi de departe, a fost la Iaºi, venerând pe marele Cuza.
Romanii, înãlþându-se cu recunoºtinþã pânã la Cuza, ºi-au creat o nouã erã,
pe toate tãrâmurile ºi mai ales, pe cel naþional. În Maiu, în luna florilor îi a
poeziei, s-a consacrat memoria ultimului ºi unuia din cei mai mari Domnitori ai
Românilor.
Monumentul ce sã înãlþã în Piaþa Unirii din Iaºi, simbolizeazã
recunoºtinþã, splendoarea ºi mãrirea unui neam eternizatã de un artist genial!
Dacã sculptorul Romanelli ar fi fost român, nu ar fi putut pune mai multã inimã,
artã ºi patriotism în vârful daltei sale, ca sã dee Patriei noastre ºi posteritãþei
un monument atãt de mãreþ, care sã aibã atâta viaþã, atâta esteticã.
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În monumentul marelui Domnitor Ioan I Cuza, sã vede realizarea unui
ideal, speranþa unei naþiuni.
Mândru ºi curagios, el este înconjurat de bãrbaþi iluºtri, ca Mihail
Kogãlniceanu, Costache Negruzzi, Nicolae Creþulescu, General Florescu,
Dimitrie Bolintineanu.
Geniul lui Cuza va veghea, de acum în eternitate, peste patria noastrã
ºi toþi Românii inspiraþi de înþelepciunea sa, toþi bãrbaþi de stat cãlãuziþi de
patriotismul celor patru sfetnici eternizaþi în bronz, lângã Domnul lor mult iubit,
vor lupta pentru realizarea visului nostru de aur.
Sã ne oprim o clipã ºi, cu inimile potolite ºi cu mintea seninã, sã privim
în trecutul þãrii noastre, la epoca de acum 54 de ani.
S-au unit atunci douã principate mici, pentru a forma un stat, mare în
aspiraþii, tare prin dorul de libertate. Erau istovite de frãmântãrile dintre poftitorii
la domnie; erau sãrãcite debirurile stãpânitorilor. Totuºi, nãzuinþa de mai bine
a unor suflete curate ºi cinstite ºi tãria neînvinsã a mulþimii sãrãcite, au fãcut
ca din cele douã principate socotite ca pierdute sã renascã, prin unirea lor, un
stat care s-a dezvoltat necontenit ºi-a ajuns România de azi. Poate cã niciodatã
nu s-a adeverit mai bine ca acum 54 de ani, zicãtoarea, cã; în momentele
mari, se aratã oameni mari.
Unirea principatelor române a fost un moment mare, pentru neamul
românesc ºi la fãptuirea Unirei au fost oameni la înãlþimea împrejurãrilor.
Mai bine de ºapte veacuri, peste micile principate trecuse tot puhoiul
de barbari, care le hãrþuise, le dezbinase ºi le sãrãcise. În acest rãstimp, o
singurã datã ºi un singur om izbutise sã adune la un loc pe români, dar izbânda
lui s-a stins cu el: moartea lui Mihai Viteazul a însemnat ºi înmormântarea
unirii românilor.
Prin amestecul duºmanilor de toate felurile, cele douã principate au
ajuns la cea mai mare dezbinare ºi micul râu Milcovul ajunsese o apã
blestematã, care unea în undele lui sângele fraþilor înduºmãniþi. A trebuit sã fie
prea mare apãsarea stãpânitorilor strãini ºi prea adâncã durerea poporului
umilit ºi sãrãcit, pentru ca la un moment dat, toate energiile sã se uneascã ºi
într-o supremã sforþare tot ce rãmãsesã cinstit în cele douã principate, sã se
ridice la un semn ºi sã sãvârºeascã Unirea.
Atunci au bãtut alãturi inimile fiilor de boieri români cu ale opincarilor ºi
pe tãria acestei uniri sufleteºti s-a ridicat monumentul cel mai glorios de pânã
acum, al neamului românesc.
Dintre cei cari munciserã ºi izbutiserã sã fãureascã Unirea, Cuza a
fost ridicat la rangul de Domn al celor douã principate, meritele lui la domnie
cresc în consideraþiunea poporului întreg, pe mãsurã ce ne depãrtãm de timpul
domniei lui. Ajutat de mari cugetãtori ºi îndrumãtori ai neamului, Cuza Vodã a
reuºit sã sãvârºeascã într-un timp foarte scurt, acte pe temeiul cãrora România
s-a putut dezvolta, cum poate n-a izbutit sã se dezvolte alte state formate în
condiþiuni cu mult mai prielnice ca statul nostru.
A fost o minte agerã ºi un mare suflet de patriot, care unite cu
extraordinara pricepere ºi energie a lui Kogãlniceanu, au învins greutãþi de
neînchipuit ºi au deschis urmaºilor orizonturi largi ºi cãi sigure. De acea
mulþimea, ca ºi oamenii aleºi, nestãpâniþi de patimi, dau lui Cuza Vodã ºi lui
Kogãlniceanu admiraþia lor.
Istoria contimporanã a României este bogatã în evenimente mari. Întrun interval relativ scurt, s-au îndeplinit în aceastã þarã fapte de o covârºitoare
însemnãtate politicã, socialã, culturalã, militarã.
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Toate aceste fapte, care prin sigura ºi fireasca desfãºurare au fãcut
admiraþia lumii întregi, îºi au punctul de plecare în Unirea Principatelor, a cãrei
amintire glorioasã o sãrbãtorim azi cu o pioasã însufleþire. Unirea este nu
numai obârºia tuturor acestor acte pe care e clãditã România Modernã, dar
entuziasmul sublim, din acel mare ceas al vieþii poporului român, a rãmas
pânã în ziua de azi energia iniþialã ce hotãrãºte mersul înainte al acestei þãri.
A fost în Unire atâta putere de jertfã, atâta înflãcãrare patrioticã, atâta
râvnã curatã, atâta gândire înþeleaptã, atâta vigoare de voinþã, atâta simþire
bãrbãteascã, atâta conºtiinþã de destinele României, încât era firesc sã devie
izvorul unui lung ºi neîntrerupt ºir de progrese pe toate tãrâmurile, pildã veºnic
vie de fapte bune, spre a patriei mãrire, tuturor generaþiilor ce au urmat ºi-i vor
urma
Cãci aceasta este marea caracteristicã istoricã a evenimentelor în care
sã exprimã în mod hotãrâtor nãzuinþele cele mai înalte ale unei naþiuni. Propriu
lor este cã deschid, prin însuºi faptul îndeplinirii lor, o erã de propãºire ºi înãlþare
ce decurge în mod necesar dintrânsele, adeverind acest învãþãmânt esenþial
al istoriei moderne, cã nu se poate întemeia nimic puternic, nimic trainic, nici
spre binele fiecãruia în parte, nici spre binele obºtesc, decât pe baza naþionalã,
pe conºtiinþa ºi larga participare a poporului întreg la aºezarea temeliei naþionale
ale statului. Astfel a fost Unirea.
Pregãtitã de renaºterea spiritului de libertate ºi a conºtiinþei naþionale,
ea a fost rezultatul viu ºi spontan al curentului de unitate de stat ce strãbãtuse
întreaga societate româneascã, în care se contopirã dorinþele comune ale
tuturor pãturilor sociale, toate înþelegând cã întâi de toate ne trebuie un unic ºi
singur stat dela Dorohoi la Severin. De aceea, ea a fost mai complectã decât
toate reconstituirile de state unitare din veacul trecut ºi spre a se sãvârºi, n-a
avut nevoe nici de dezastre naþionale, nici de rãzboaie victorioase. Ieºitã dintro adâncã miºcare de libertate, de care fuseserã cuprinse toate spiritele
gânditoare, s-a înfãptuit, în pace ºi liniºte, ºi cu o intuiþie a nevoilor prezentului
ºi viitorului, de o neasemãnatã limpezime.
În Italia se vorbeºte de un antagonism economic ºi social între
provinciile de nord ºi cele de sud. În Germania, de asemeni, s-a menþinut nu
numai ca deosebire geograficã, dar ºi ca deosebire de spirit public ºi de
aspiraþiuni, împãrþirea în Germania de Nord ºi cea de Sud.
Moldova ºi Muntenia, însã, astfel s-au legat ºi împreunat, încât în toate
privinþele formeazã o deplinã unitate ºi întrebarea ce ºi-o va pune istoricul, nu
va fi cum de s-au identificat atât de repede în nãzuinþi ºi interese, ci cum de au
putut sta atât amar de vreme despãrþite una de alta.
Ca tot ce sã face pe o largã temelie naþionalã ºi popularã, Unirea a fost
ºi desãvârºitã ºi rodicã.
Negreºit cã de la 1866 încoace s-a fãcut mult, neînchipuit de mult,
pentru organizarea statului român, pentru înãlþarea prestigiului ºi pentru
dezvoltarea lui militarã, economicã ºi culturalã. De atunci ºi pânã azi M. S.
Carol, care s-a dovedit a fi un înþelept ºi minunat conducãtor, a avut mulþi
sfetnici înþelept ºi mari patrioþi, a cãror muncã ºi devotament a contribuit la
consolidarea statului.
Dar opera nu e desãvârºitã.
Dacã ne uitãm cu mândrie la cei 54 de ani trecuþi de la Unire pânã azi,
trebuie sã ne uitãm însã cu multã grijã la starea de azi þãrii. Unirea politicã
s-a fãcut între principate ºi nimeni nu se mai teme cã va fi desfãcutã vreo
datã; dar mai e o unire ce nu s-a fãcut ºi trebuie sã se facã.
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Acea unire, care e deabea la începutul ei, e privitoare la categoriile
sociale din statul nostru. Cãci, ori ce s-ar spune, nu existã încã o unire în
cugete ºi simþiri între orãºeni ºi þãrãnime.
Între aceste douã largi categorii sociale sunt incã mari deosebiri de
credinþe ºi sentimente, care adese ori au dus la sguduiri puternice ºi
primejdioase pentru existenþa statului nostru. E în mintea tuturor oamenilor
serioºi de stat, preocuparea de a înlãtura, pe viitor, asemenea sguduiri ºi acea
toate partidele politice fac sforþãri pentru ridicarea poporului.
Deosebirea, pe aceastã chestie, între partide, este numai în privinþa
formelor sub cari sã se facã ajutarea poporului dar principiul, adecã nevoia
imediatã de a ridica poporul îl admit toate. Aceastã mare reformã, oamenii
pricepuþi n-o înþeleg numai prin ridicarea economicã a poporului ci ºi prin
înãlþarea ei moralã ºi culturalã.
Când reforma va fi desãvârºitã, se va putea spune cã unirea în regatul
român e ºi ea desãvârºitã atunci vom însemna în cartea vremei o nouã datã
de glorie pentru noi ºi vom fi gata pe deplin sã pornim munca mai departe,
pentru desãvârºirea idealului nostru naþional.
Valoarea educativã a acestui mare eveniment, eficacitatea exemplului
sãu este mare ºi folositor mai ales. Simþul fraternizãrii ºi al solidaritãþii de neam,
pentru propãºirea culturii ºi fiinþei noastre naþionale, acel simþ care a însufleþit
pe pãrinþii noºtri la 1859, ar trebuii sã vorbeascã lãmurit generaþiei de azi.
Pentru ca sã fim demni de pãrinþii noºtri, trebuie negreºit sã imitãm pilda,
abnegaþia ºi jertfirea de sine, pe care ei ne-au dat-o.
Sã ne bucurãm cu toþii, din toatã inima de aniversarea de azi ºi sã
nãdãjduim, cã nu va fi nevoe de încã 54 de ani pentru îndeplinirea unirei sufleteºti
a tuturor românilor din regat. Cãci avem în fruntea þãrii un vlãstar al familiei
care a fãcut mãrire Prusiei ºi unitatea Germaniei. Regele Carol a fãcut mãrirea
României.
Termin cu cuvintele pline de înþelepciune a M. S. Regelui Carol:
,,Providenþa nu lasã neîmplinitã opera sa”.
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Deschiderea T
eatrului Comunal ,,Maior G. Pastia”
Teatrului
Ziua de 21 Noiembrie va fi o zi sfântã pentru oraºul
Focºani. În aceastã zi s-a inaugurat aici teatrul Comunal
M. G. Pastia. Este o clãdire impozantã, dupa ultimele
cerinþe ale teatrului modern. S-a construit din donaþia
fãcutã de D-l Maior G. Pastia în sumã de 500.000 lei ºi
200.000 din fondurile comunei. Luxul, frumuseþea
picturilor ºi scena aºa de mare ºi de confortabilã, fac din
teatrul nostru unul din cele mai moderne.
Inaugurarea lui a fost fixatã pe 21 Noiembrie ora 3 p.m.
Cu câteva zile mai înainte, afiºele au anunþat programul
deschiderii. Dis-de-dimineaþã, steaguri mari ce
împodobeau teatrul anunþau lumii cã uºile acestui templu
al artei se vor deschide. Încã de la ora 2 dupã amiaza o
mare mulþime se adunase împrejurul lui. Rând pe rând,
soseºte în vehicule care de care mai frumoase, tot ce
are elita focºãneanã mai distins. La ora 3, sunetul
clopoþelului anunþã publicului cã în curând cortina se va
ridica. Era primul sunet de abia ºi emoþia începuse sã ne
cuprindã sufletele. La al doilea sunet, emoþia se mãri ºi mai mult, toþi încetasem
sã mai vorbim ºi aºteptam cu o nerãbdare vie cel de-al treilea sunet. ªi deodatã,
în liniºtea aceasta apãsãtoare, se aud cele trei bãtai în scândurã. În acelaºi
moment bagheta maistrului Luciu fãcu un semn ºi un ,,Deºteaptã-te române”
care mi s-a pãrut dumnezeiesc rãsunã în sala teatrului. Emoþia noastrã
atinsese culmea. Trebuia sã o descãrcãm ºi atunci galeria dãdu semnalul. Un
ropot de aplauze, un ,,ura” entuziast porni din toate piepturile celor prezenþi.
Momentul era solemn. Marºul se terminã. Cortina totuºi stãtea nemiºcatã.
Atunci o altã bãtaie pregãtea lumea. ªi cortina maiestuoasã, uºoarã se înalþã.
Privirea noastrã se opri pe fireturile aurite ale pereþilor îmbrãcaþi toþi în vestmânt
de sãrbãtoare. Protoereul judeþului însoþit de 5 preoþi a oficiat un scurt serviciu
divin. Dupã terminare apare pe scenã D-l Primar Th. M. Basarabeanu care
aratã necesitatea construirii acestui teatru, dã câteva notiþe asupra executãrii
lui ºi termina spunând cã este o datorie pioasã din partea tuturor cetãþenilor
acestui oraº, sã mulþumeascã D-lui Maior G. Pastia pentru opera de culturã
naþionalã ce a ridicat în Focºani. Aplauze zgomotoase, sincere ºi pornite din
fundul sufletului subliniazã ultimele cuvinte ale D-lui Primar.
ªi în mijlocul acestei însufleþiri, apare D-l Th. Ienibace, prefectul
judeþului. Mulþumeºte D-lui primar pentru munca neobositã ce a depus-o,
precum ºi D-lui Maior Pastia pentru fapta aceasta mare ºi lãudabilã.
La urmã, D-l Pastia vine ºi mulþumeºte publicului pentru simpatia ce io aratã ºi îi dã teatrul în primire. Aplauze zgomotoase au acoperit ultimele
cuvine ale venerabilului cetãþean.
Cortina se lãsã tot aºa de mândrã, tot aºa de maiestoasã, iar bagheta
maistrului dãdu un semn si o arie dulce, melodioasã rãsunã în aula teatrului.
Seara, aceeaºi însufleþire, aceeaºi veselie peste tot. S-a jucat o
comedie, da, dar ce tragicã comedie: ,,Pe malul gârlei” de Ollãnescu-Ascanio
ºi piesa în trei acte a lui V. Alexandri, ,,Fântâna Blanduziei”. Jocul de scenã ºi
decorurile erau admirabile ºi au fermecat pe toatã lumea. În special cel din
actul I, din Fântâna Blanduziei, a fost splendid.
Urãm teatrului bunã deschidere ºi succes desãvârºit, pentru a-ºi putea
Educarea poporului
ajunge scopul: ,,Educarea
poporului”.
Revista noastrã, anul II, nr. 1-2, 15 noiembrie1913, pag. 41
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CRONICÃ TEA
TRALÃ
TEATRALÃ
Datoritã unor iniþiative ºi împrejurãri fericite, focºãnenii au putut sã vadã
în primele zile de deschidere ale frumosului teatru comunal „Maior Pastia”,
reprezentaþii de piese cu caracter naþional-edicativ jucându-se: „Fântâna
Blanduziei”, „Scrisoare pierdutã”, „Zorile”, ni s-au dezvelit la lumina rampei
frumuseþi din literatura noastrã dramaticã.
Jucându-se mai apoi, „Bolnavul închipuit”, „Romantioºii”, ni s-au
înfãþiºat operele care nu prezintã numai interes particular: în ele sunt descrise
moravuri sau credinþe cu caracter general.
Cele trei piese de deschidere au fost jucate de artiºtii teatrului naþional
din Iaºi, sub conducerea distinsului scriitor, d-l M. Sadoveanu.
Atât în „Fântâna Blanduziei”, cât ºi în „Zorile” sau „Pe malul gârlei”
s-au remarcat fineþea, naturaleþea ºi cãldura jocului, Doamna Pruteanu ºi
Domnul State Dragomir în „Zorile” mai ales au reuºit într-adevãr sã ne miºte.
În „Scrisoarea pierdutã”, Domnul Buldescu, care a repurtat un frumos
succes ºi în „Ceaºca cu ceai”, ne-a redat un „Farfuridi” de toatã frumuseþea,
iar Domnul Vernescu, un „cetãþean turmentat” destul de simpatic ºi elocvent.
„Instinctul” lui Kistemaeckers a repurtat deasemeni un frumos succes
pe scena drãguþului nostrum teatru. Lupta dintre datorie ºi onoare ce se dã în
sufletul doctorului Bernard a fost cum nu se poate mai bine redatã de puternicul
temperament dramatic al Domnului Manolescu cu D-ra Getta Kernbach, D-na
Aura Mihãilescu, ºi Duþulescu, au fost bine.
„Moºtenitorii” ºi „Bolnavul închipuit”, doua piese cu structuri diferite,
au fost jucate de trupa condusã de veneratul nostrum artist Ion Niculescu.
Umorul sãu aºa de bogat ºi fin a fost destul de bine acompaniat de spiritual
rafinat al D-lui Achil Popescu.
Cu mare nerãbdare aºteaptã publicul focºãnean reprezentaþia
„Romantioºilor”, datã de primii artiºti ai primei noastre scene. ªi aceastã
nerãbdare de altfel era ºi justificatã. Talentul artiºtilor se îmbinã aºa de armonic
cu acel al autorului ºi traducãtorului presei, încât din colaborarea acestor trei
feluri de talente, reiese un tot admirabil, plin de graþie ºi frumuseþe. Când vezi
„Romantioºilor”, ai impresia cã te gãseºti în preajma unui izvor, în apele cãruia
se oglindesc stânci prãpãstioase. Susurul tainic al izvorului se îmbinã cu ecoul
evocat de prãpãstioasele stânci dezmorþite din somnul lor de gãlãgia unui
uragan puternic. Susurul – Percinet – Silveta – te farmecã… uraganul –
Straforel, Bergamin, Paquinot te indispune; Dar aceastã indispoziþie face ºi
mai plãcutã odihna de lângã frumosul izvor.
Doamna Giurgea ne-a redat o Silvetã încântãtoare, plinã de graþii ºi
poezie.
Domnul Bulandra în Percinet, cu vocea D-sale fermecãtoare, cu jocul
D-sale sprinten ºi puternic a captivate întreaga salã.
Domnii Soreanu ºi Belcot, în Berganim ºi Pasquinot au avut câteva
dialoguri de un comic irezistibil, nimic forþat, nimic fals în jocul Domnielor-lor.
Domnii Bulfinski ºi Romano au contribuit de asemenea la formarea
unui ansamblu excelent.
ªi… fiindcã vorbii mai mult despre aceastã piesã, sã ne întrebãm care
ar fi oare ideia moralizatoare din ea? Vom rãspunde cu toþii: Iat-o: Domniºoarele
de pension, a cãror imaginaþii înflãcãrate le poartã uneori pe urmele unor vise
romantice cu feþi frumoºi ºi mândre consânzene sã caute a gãsi adevãrata
poezie în mijlocul realitãþii, nu a închipuirei zvãpãiate.
R evista noastrã, anul II, nr. 1-2, 15 decembrie, pag. 71-72
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Din însemnãrile unui voluntar
Cum începea soarele sã coboare spre orizont, se isprãvea ºi treaba
în baterii. Acum se duceau unii prin sat ca sa se aprovizioneze cu ouã, lapte,
brânzã de pe la blugari. Unii se învârteau în jurul ceaunelor unde se fãcea
mãmãliga; alþii cu gamela în mâna, aºteptau ca sã le vie rândul la împãrþitul
mâncãrii de la cazan. Mâncarea era datã pe echipe si dupã ce se isprãvea cu
împãrþitul ei, îi vedeai pe toþi în faþa corturilor, fãcându-ºi câte o cruce ºi pe
urmã înghiþind de zor din fiertura ce le aburea înainte.
ªi la masã domnea veselia, caracteristicã românului. Unul zicea o
glumã, altul zece ºi aºa, pe negândite, trecea vremea.
Dupã masã venea rândul distracþiilor. În bateria noastrã era un viorist
,,Bãdãluþã” care-ºi luase în companie ºi ,,instrumentul” dupã cum zicea el.Era
simpatia tuturor soldaþilor.Întreaga lui fiinþã te invita sã zâmbeºti. Potrivit la
stat, cu faþa bronzatã, cu mustãþile rãsucite îngrijit, cu ochii negri, focoºi ºi
plini de patimã, ne dãdea icoana adevãratului lãutar.
Dupã masa de searã, aproape în totdeaunda îl vedeai cu vioara la
subþioarã mergând sã cânte soldaþilor, cãci aºa era ordinul de sus. Cum îl
vedeau soldaþii se strângeau grãmadã în jurul lui. El se aºeza tacticos de-ºi
acorda vioara ºi cu gesturi mãsurate începea sã cânte bãtuta sau brâuleþul.
Pe datã soldaþii se aruncau la joc, chiuind voiniceºte.
La început ºi cânt ºi joc, mergeau cam încet, cam anevoie, dar dupã
câtva timp, începea sã se dezgheþe mâna lui Bãdãluþã ºi sã se încãlzeascã
picioarele jucãtorilor. Fiecare cãuta sã arate cum se joacã în sat la el ºi fiecare
cãuta sã-ºi întreacã pe vecin prin miºcãri iuþi ºi meºteºugite.
Þi se pãrea cã totul joacã ºi cã nimic nu ar putea sã reziste viorii mãestre
a lui Bãdãluþã, pe care el o mânuia cu miºcãri repezi, sacadate ºi cãrora le
rãspundea ropotul sutelor de cizme, ce bãteau pãmântul de-l cutremura. Toþi
sunt veseli, toþi sunt îmbujoraþi la faþã ºi aceºtia sunt aceia care la chemarea
patriei au lãsat secerile din mâni ºi au alergat sã o apere.Aceºtia sunt aceia
care poate mâine nu vor mai vedea lumina zilei.
Dar din ce în ce, cercul jucãtorilor se micºoreazã ºi peste puþin timp
nu mai rãmâne decât cel mai tare la joc, care fascinat parcã de cântul focos al
lui Bãdãluþã, mai continuã încã. Dar ºi cântãreþ ºi jucãtor au obosit. Au încetat
amândoi ºi acum soldaþii încet, încet, se împrãºtie pe la corturile lor. Toþi se
pregãtesc pentru odihnã; lãsându-se pe poalele corturilor, fiecare începe sã
povesteascã de cele ce a lãsat acasã. Deodatã, tocmai când credeai cã liniºtea
o sã aducã somnul pe ochii umezi de lacrimi ai camarazilor, vioara lui Bãdãluþã
se aude, de data asta, suspinând jalnic. Se strâng soldaþii din nou în jurul lui,
însã de data asta sfioºi parcã.
Toþi se aºazã în jurul lãutarului care, chincit, stã în faþa cortului si
cântã. ªi în liniºtea nopþii, luminat de lunã, Bãdãluþã apare celorlalþi ca un om
supranatural, pe care trebuie sã-l respecte ºi sã-l venereze. ªi degetele abia
mângâie strunile viorii ºi melodia cântatã miºcã sufletele pânã ºi la cei mai
nesimþitori.
ªi când te gândeºti cã numai vioara lui era vinovatã de starea anormalã
a sufletelor celor din jurul lui, cã numai el stârnea dorul de mamele ºi nevestele
lor, de pãrinþii ºi copiii lor. Acum fiecare se vedea în mijlocul celor de acasã
sau cu secera în mânã rãsturnând aurul câmpurilor. ªi grâele ºi porumburile
luminate de lunã aminteau tuturor despre mãnoasa noastrã patrie de care
erau aºa departe.
A tãcut ºi vioara. ªi-n amorþire stãteau câtãva vreme cu toþii, cu ochii
pierduþi in zare. Apoi se ducea fiecare sã se odihneascã. Intrau încet, pe brânci,
în corturi ºi în curând treceau în lumea viselor.
Nu mai auzeai decât câte un ,,cine-i, cine-i, cine-i, stai”, zis de santinelã
vreunui soldat întârziat dupã treburi. ªi acesta îl auzeai din ce în ce mai rar...
Horaþiu Cardaº, cl. VIII liceul ,,Unirea”, fost soldat voluntar pe timpul companiei.
Revista noastrã, anul II, nr. 1-2, 15 noiembrie1914, pag. 29-30
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În -recunoaºtere
amintiri din rãzboi Ceaþa care acoperea dealul ºi pãdurea din faþa noastrã începea sã se
ridice, lãsând loc razelor aurii ale soarelui sã strãbatã ca ºuviþe lungi de aur.
Nechezul cailor de la conovãþ îmi amintea cã peste o orã trebuie sã mergem
în recunoaºtere prin împrejurimile Varnei, dupã cum ne-a promis domnul
Plutonier Major. În curând toþi voluntarii eram sculaþi, aºteptând pe Catrinoiu,
soldat atât de iubit de noi, prin marea ºi invidiata-i onoare de a fi bucatarul
regimentului nostru.
O! Era teribil când Catrinoiu întârzia peste ora reglementarã a mesei
cu rãsucirea unei þigãri aproape invizibilã, cãci faimosul nostru bucãtar suferea
de lipsã de tutun ºi de parale. În fine spre bucãtãria noastrã îl vazurãm pe
Catrinoiu ducând cãldarea cu ceai din care ieºea un val de abur cald ºi niciodatã
nu ne simþeam mai fericiþi de cât atunci când sorbeam ceaiul cazon din
bidoanele noastre unsuroase.
Ce viaþã plãcutã! Dar sã lãsãm ceaiul lui Catrinoiu ºi sã-l lãsãm ºi pe el
liniºtit sã-ºi rãsuceascã þigara ºi sã mã întorc iarãºi la acea dimineaþã atât de
nefastã pentru noi. Puserãm ºeile pe cai, ne luarãm carabinele ºi sãbiile ºi
sub comanda teribilului domn sergent Stoica Vlad, trei dintre voluntari între
care fratele meu ºi Culiþã Sava pe lângã care se alipise ºi un fost coleg din
clasele primare plecarãm spre Varna.O! Aceastã zi de 25 iulie nu o voi uita
niciodatã. Ajunserãm în pãdure. Satul unde era regimentul, Djevislie, rãmase
în urmã, ascund între pomi.
La o cotiturã a drumului un sergent care conducea unul din posturile
noastre, ne zise foarte emoþionat ,,Domnilor la Varna au venit turcii, cã de azi
dimineaþã trag cu tunul. Ia ascultaþi!”
Din Varna se auzeau focuri slabe la intervale neregulate. Inimile au
început sã cam zvâcneascã, privind la urechile ascuþite ale cailor care
tresãreau la fiecare trosniturã.
Comandantul nostru, fãrã a pãrea câtuºi de puþin emoþionat, scoase o hartã
din buzunar, se uitã la ea, apoi vârându-ºi doua degete între nasturii bluzei,
ca un adevãrat Napoleon la Austerlitz, ne zise “Vom merge ºi noi acolo. Cât
de impunãtor era când ne spunea aceastã frazã. Dar numai calul o fi simþit
cum tremurã conducãtorul sãu.
Se dãdu comanda de galop. Alergam peste o miriºte afânatã þinândune cât puteam sã nu ieºim afarã din rânduri. Calul meu Hamlet, tot atât de
bãtrân ca ºi venerabilul nostru comandant cu toþi pintenii mei mã lasã în urmã.
Intrarãm într-o pãdurice de spini, presuratã ici ºi colo cu câte un arbore
bãtrân încovoiat pânã la pãmânt. Deodatã în faþa noastrã s-a deschis o
panoramã din cele mai frumoase. O vale prãpãstioasã, acoperitã de mici pâlcuri
de tufe prin care cobora o potecã. La dreapta de o parte ºi de alta a unei
ºosele care albea la lumina soarelui se înºirau câteva case cu acoperiºuri
roºii, iar la stânga priveliºte mãreaþã – Varna îºi oglindea Fluxinogradul în
apele tãcute ale mãrii. Dar lucru curios, odatã cu apariþia noastrã deasupra
Varnei, înceteazã orice bubuiturã.
Atunci comandantul nostru, inspirat de ceea ce-l înconjura ne zise cu
vocea lui rãsunãtoare ,,Privþi Varna!” Începurãm sã coborâm, dupã ce harta a
fost din nou cercetatã de domnul sergent. Coborâm prin pãdurice pânã ce am
dat de o miriºte. La stânga pe un deal, stãteau douã santinele bulgare despre
care îi atraserãm atenþia comandantului nostru care ne rãspunde: ,,Haideþi cu
mine si nu aveþi nici o grijã cã am fost ºi eu pe aici.” Trecurãm pe lângã o
movilã, cam la 2 km de oraº, în vârful cãreia se afla o boltã micã de piatrã
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roºie înconjuratã de un izvor. Aveam impresia cã visez ºi am cãzut fãrã simþire.
Cât am stat acolo nu ºtiu, dar ceva rece mã deºtepta. Faþa ºi pieptul îmi erau
inundate de apa izvorului ce gâlgâia la ureche. Picioarele îmi erau þepene.
Varna, acest blestemat oraº, rãmâne departe. Nu ºtiam încotro sã apuc. Întâi
într-o pãdure prin mijlocul unor stânci ºi prãpãstii deasupra cãrora vulturii îºi
fãceau zborurile lor cercuite. Dar când omul are noroc scapã de toate nevoile.
Pe o stâncã vãzui un copilaº cu o fetiþã. Era un copil de 10 ani din
satul Malca. Îl întrebai unde mã aflu ºi dacã e departe Djevislie. He, he, Djevislie
tucã, tucã ºi bulgaru îmi aratã cu degetul cam departe. I-am dat 5 lei ca sã ma
ducã pânã acolo, dar el s-a oferit în schimbul acestui bacºil sã mã ducã pânã
în satul lui. La margine m-a lãsat, dar nici piesa nu a vazut-o. Pe drum am
vãzut doi inºi venind spre mine. Unul dintre ei avea o hârtie în mânã. Era un
permis de la domnul maior al regimentului meu, prin care era liber sã treacã
printre santinele noastre. Sþia francezã ceea ce mã facu sã rãsuflu. Cu cea
mai mare bunã voinþã îmi aratã drumul spre pãdurea din faþã, dupã ce mã
încredinþã cã nu e nici un soldat bulgar. Dupã puþin timp mã întâlnii cu domnul
locotenent care conducea o patrulã de 30 de soldaþi, mergând în cãutarea
celorlalþi soldaþi dispãruþi. A, aflat cã sergentul ºi soldatul celãlalt s-au întors
cu patru cai. Doi dintre noi, fratele meu ºi Sava au dispãrut. Seara tocmai pe
când mã pregãteam sã intru în cort , îmi ieºi înainte un soldat, lãutar þigan.
Când mã vãzu mã sarutã ºi cu lacrimile în ochi începu sa-mi zicã ,,De parcã
ai vrut tu, sãrãcuþul de tine, înapoi dacã hãia te-a luat mã... ºi vãzui în ochii
acestui þigan, atâta iubire ºi atâta sinceritate în cât începui sã plâng ºi plângea
ºi el cu mine.”
Dupã patru zile de la aceastã întâmplare, cei doi tovarãºi s-au întors.
Luaþi prizonieri îi credeam dispãruþi din mijlocul nostru. Astfel de sfârºit a a
avut recunoaºterea din ziua de 25 iulie.

Mircea Sãrãþeanu, cl VI R
Revista noastrã, anul II, nr. 3-4, 15 decembrie 1913, pag. 57-59
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În Italia

Sunt doi ani de când colegii mei, împreunã cu mine, ºi cu elevii liceului
nostru, au fãcut o excursiune de studii în frumoasa þarã a Italiei. Impresiunile
vii, emoþiile puternice primite în aceastã incursiune, precum ºi influenþa
covârºitoare ce a avut asupra noastrã din punct de vedere educativ ºi
instructiv, ne-a demonstrat încã o datã valoarea ºi importanþa excursiunilor
ºcolare. E incontestabil astãzi cã cultura literarã ºi ºtiinþificã – câºtigatã prin
audierea cursurilor prin citirea de volume º.a. – trebuie întregitã prin observarea
directã a faptelor ºi fenomenelor, prin excursiuni de studii cu un caracter cât
mai variat, numai aºa se completeazã instrucþia cu educaþia care este tocmai
scopul învãþãmântului; numai aºa ne deprindem sã iubim ce am învãþat,
câºtigând o cantitate de cunoºtinþe trainice ºi utilizabile. Excursiunile ºcolare
însufleþesc esenþial învãþãmântul ºi demonstreazã „de visu” circumstanþele ºi
fenomenele ce au avut loc în aceastã lume; ele ne fac sã constatãm cauze ºi
efecte, ele ne educã spiritele, ne înnobileazã inimile.
Bazat pe aceste considerente, corpul profesoral de la „Unirea” din
Focºani a hotãrât sã se facã ºi anul acesta, în vacanþa Paºtelui, o excursie
de studii în strãinãtate. A fost ales din nou frumos pãmânt al Italiei. „Mergem în
Italia” erau cuvintele dulci ºi armonioase cu care ne salutam între noi ºi între
prieteni în ºcoalã ºi în afarã de ºcoalã. Iatã-ne în Italia, iatã-ne la Roma. Nu
ne venea sã credem, tot pãrea ca visãm atunci când o mânã de oameni
descendenþi ai legionarilor lui Traian 43 cu toþii plecaþi de pe malurile unui pârâiaº
îndepãrtat dupã malurile Milcovului veneam sã salutãm bãtrâna cetate a Romei,
veneam sã ne adãpãm cu culturã de la frumoasa þarã a latinitãþii. Era natural
sã ni se parã un vis, un vis frumos, însã plin de realitate,
Ne-am dus în Italia atraºi nu numai de originea comunã a latinitãþii, dar
fiindcã acolo pe pãmântul surorii noastre mai mari, în orice râuºor, în orice
colþiºor de mare sau de uscat, în orice oraº din cetatea Cezarilor ºi a Papilor,
omul de litere ca ºi cel de ºtiinþe gãseºte un material didactic bogat, select ºi
folositor nu numai tinerilor generaþii, elevilor, dar ºi profesorilor, care
completându-ºi cunoºtinþele vor cãpãta facilitatea de a transmite ºi altora în
mod clar avântul lor cultural.
Acolo, în Cetatea eternã, am contemplat Roma anticã cu ruinele
palaturilor mãreþe ale Cezarilor, cu rãmãºiþele din Forum Romanum ºi Forum
Trajani construit în onoarea cuceritoriului Daciei. Mai încolo rãmâi înmãrmurit
când dai cu ochii de uriaºa clãdire a Coloseului, când intri înãuntru, te cutremuri
de grandoarea lui ºi pare cã auzi suspine, strigãte de durere, aplauze
furtunoase etc. Dincolo peste Tibru am admirat Roma papalã cu monumentala
clãdire a Bisericii Sfântul Petru, operã nepieritoare, datoratã geniului lui
Michelangelo, Bramante, Bruneleschi, Rafael, iar alãturi se gãseºte Palatul
Papal Vatican în care s-a adunat tot ceea ce sculptura ºi pictura Renaºterii a
produs mai de seamã. Nu departe de malul de malul Tibrului se înalþã masiv ºi
grandios castelul St. Angelo care pare a ne spune cã întrupeazã în el ºi din
puterea Cezarilor ºi din a Papilor - baza ºi centrul e construit de Adrian ca
mausoleu, iar exteriorul ºi partea superioarã a fost construit ºi ornamentat de
diferiþi papi.
Aºadar acolo în Italia, ideile profesorilor ºi ale ºcolarilor se identificã
cât se poate mai bine; intuiþia reprezentatã la ºcoalã prin vorbe, tablouri, planuri,
devine aici o realitate; totul se transformã în ceva succesiv ºi viu. Acolo teoria
se traduce în practicã. Acolo se citesc dupã realitate pagini întregi din istoria
omenirii cu diferitele ei epoci. În Italia am vãzut, am pipãit, am cãlcat pe urmele
de civilizaþie a strãmoºilor noºtri.
Din punctul de vedere ºtiinþific, excursiunea în Italia a produs asupra
sufletelor noastre nu numai o influenþã trainicã ºi nobilã, dar ºi o orientare
vastã ºi serioasã în dobândirea ºi completarea cunoºtinþelor noastre. Oameni
de inimã ºi dornici de ºtiinþã fãcând sãpãturi în pãmânt, cercetând peºterile,
rãscolind mâlul apelor, au descoperit scheletele ºi avutul aºa- ziºilor ,,oameni
preistorici”. Toate aceste rãmãºiþe, tot acest avut este expus ºi aranjat în
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Profesori ºi elevi ai Liceului Unirea vizitând Italia
(Pompei - 191
1)
1911)
muzeul Kircherian din Roma, secþia preistoricã. Aici se pãstreazã, ca niºte
moaºte sfinte, silexurile cioplite ºi lustruite, instrumente de primã necesitate a
primilor oameni ce au locuit planeta noastrã ºi care, întrebate, ne vorbesc de
felul de viaþã a celor mai vechi strãmoºi ai noºtri.
A fost destul ca aici sã mai vedem evoluþia craniului omenesc din starea
lui primitivã – craniul dolicocefal - (diametrul antero-posterior dezvoltat) în starea
actualã – brachicefal - (diametrul antero-posterior aproape egal cu diametrul
lateral) ºi sã admirãm mormintele simple dar trainice, scobite în piatrã –
dolmenele - pentru ca în mintea noastrã sã se perinde o întreagã epocã din
istoria evolutivã a globului nostru - epoca quaternarã. În acest muzeu fiecare
bucãþicã de piatrã, fiecare os, fiecare instrument, ne dezveleºte un colþ din
viaþa de toate zilele a omului primitiv, ne aratã o lume care multã vreme, lipsitã
fiind de grai, era sãracã ºi înapoiatã în toate privinþele.Vizitând grãdina zoologicã
din Roma, am avut impresia cã am fãcut o cãlãtorie de la Ecuator spre Poli,
trecând prin diferite regiuni populate cu animale de apã ºi uscat, adaptate
climei ºi diverselor circumstanþe.[…] În Aquarium din Neapole se pãrea cã ne
coborâsem în fundul mãrii ca sã admirãm o faunã bogatã ºi variatã în forme ºi
culori.[…]. Aici, profesorii ºi elevii au constat progresele ºtiinþelor naturale pe
metoda biologicã, admirând cele mai frumoase exemple de mimetism ºi
comensualism, arme puternice în lupta pentru existenþã.
În fine, în Italia sudicã, cu cerul ei strãlucitor, cu marea albastrã ºi
liniºtitã, cu frumoºii sãi munþi la poalele cãrora se întind livezi de portocali ºi
lãmâi, livezi de mãslini ºi smochini a fost ºi este sediul celor mai groaznice
catastrofe pe care le-a înregistrat istoria [..] Aici dar gãsim fenomene geologice
, de o importanþã capitalã, reprezentate prin cutremure de pãmânt, prin vulcani,
sulfatari, mofete etc. Vezuviul, coloanele templului lui Joe Serapis ºi sulfatarul
de la Pouzzoli, grota câinelui, sunt exemple clasice de fenomene geologice
descrise în orice manual de geologie. […]
Italia, prin aºezarea ei geograficã, prin frumuseþea locurilor, prin
varietatea peisajelor, prin bogãþia monumentelor ºi a muzeelor, prin mulþimea
fenomenelor ºtiinþifice a influenþat asupra noastrã, dezvoltând în noi simþul de
observaþiune, ne-a trezit simþul pentru mãreþia firii. Deci se cuvine ca de aici,
din þara coloniºtilor lui Traian, sã trimitem Italiei cu tot focul dragostei noastre,
salutul de frãþie ºi recunoºtinþã, îndemnând pe oricine dispune ºi doreºte sã
se instruiascã sã viziteze acest colþiºor de pãmânt dumnezeiesc, în care
natura pare cã a acumulat tot ce a avut mai frumos ºi mai instructiv.
Revista noastrã, anul I, nr. 12,
1 mai 1913, pag. 197-200
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Voci din presa italianã privitoare la excursia noastrã
Din momentul când, debarcand la Ancona, am pus piciorul pe pãmântul
scump al Italiei pânã-n ziua când am pãrãsit poetica Veneþie, am fost îmbrãþiºaþi
cu dragoste sincerã de fraþii noºtri latini.

Rumeni di Passaggio
Sono arrivati quest’oggi da Fiume una cinqantina di rumeni, fracui si
notano signore, professori e studenti, diretti dal proffesore Constantino
Leonescu, insegnante di storia e filosofia nel liceo Unirea di Focsani.
ribuna. 12 April.
Tribuna.
Ripertiranno questa sera per Roma. La T
Professori e student rumeni a Roma
I nostril lettori rammenteranno come due anni addietro e precisamente
il 21 Aprile 1911, giunse a Roma una commissione di quarandatue rumeni
composta di dodici proffesori e di trenta student del Liceo di Focsani diretta
dal sig. prof. Costantino Leonescu, professore di istoria e filosofia nel liceo
Unirea. Nel 1911 i rumeni ci portarono i saluti della Rumenia, in occasione del
cinquanterino della proclamazione del regno italiano. Oggi nuovamente arrivera
in Roma il prof. Constantin Leonescu, con dodici professori e quaranta student,
in viaggio d’istruzione; essi prenderanno parte alle festedel Natale di Roma.
Sappiamo che gli studenti dell’universita di Roma e dei licei, anderanno loro
incontro alla stazione, dove il cav. Uff. Severino Attilj dara il benvenuto ai
professori, alle signore e agli student di Focsani. Il Messagero. 20 April
I rumeni a Castel Sant’Angelo
Il prof. Constantino Leonescu, accopagnato dai dodici professori di
Focsani, da varie signore rumene a dalla comitiva dei quaranta student rumeni,
in seguito al gentile invite del colonnello Borgatti, ha visito lo storico monument
di Castel Sant’Angelo. Il colonello stesso accompagno la gioventu rumena
fornendo giustamente le piu utili spiegazioni storiche. Arrivati alla terraza del
Castelo I giovani rumeni presi da uno spontaveo entusiasmo intuonarono l’inno
di Garibaldi e la Bella Italia e con evviva all’esercito italiano, al re ed alla nazione
acclamarono festosamente il colonnello Borgatti ed il cav. Capitano Milesi, i
quaili portavono all’occhiello il nastro tricolore rumeno. La vista al Castello
termino con una sorpresa gradittisima, con la traversata della galleria che
percorre la distanza dal Castello fino alla piazza di San Petro, ove I rumeni si
separarono dal colonnello Borgatti con nuovi evviva e ningraziamenti infiniti.
Il sig. C.J. Mitilneu, antico segretario della legazione di Rumenia. Ringrazio
vivamente el colonnello Borgatti a nome dela simptaica comitiva.
Il Messagero, 23 April
April.
Una festa rumena
Ieri sera, al ristorante dei Cesari, ha avuto luogo un banchetto offerto
dal ministro dela Rumania S.E. Constantin Diamandy a un gruppo di cinquanta
persone, allievi e professori del liceo di Focsani, venuti durante le vacanze
della Pasqua ortodossa, per vedere Roma ed una parte dell’Italia. Ai banchetto
hanno preso parte, oltre il Ministro, il primo segretario. Sig. Pennesco, l’addetto
militare capitano Ignat, Elena Bacaloglu, il dott. Mitilineu. La simpatico riunione,
dovuta alla squisita amabilita del distintissimo rappresentante della Rumenia
sig Diamandy, e riuscita a meraviglia e ha dato luogo a delle manifestazioni
patriottiche italo-rumene. E stato cantata io coro ed in italiano l’inno di Garibaldi,
la bandiera, alter canzone italiene e pol l’inno nazionale rumeno, e canti
caratteristici e popolari dela Rumania. Molti i briandisi augurali. A mezzanotte
i commensali si sono sciolti. La riunione ha lasciato in tutti la piu bella impression
e il ricordo incancellabile di una simptatica e patriottica serata, passata nel
ribuna. 25 April
Tribuna.
cuore della madre Roma. La T
Revista noastrã, anul I, nr
nr.. 13-14-15, 15 mai 1913, pag. 250-252
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Fraþii de la Pind

- Conferinþã susþinutã în ziua de 20 octombrie 1912
la Societatea literarã a elevilor Domnilor!
Mã prezint astãzi în faþa D-vs cu un subiect a cãrui însemnãtate o veþi
recunoaºte cu toþii, dat fiind evenimentele atât de importante în preajma cãrora
ne aflãm.Poate slabului meu glas îi va lipsi aceastã uºurinþã ºi libertate în
exprimare pe care o posedã orice bun conferenþiar; totuºi, am cea mai fermã
convingere cã, ajutat de sentimentele pe care le nutresc ºi pe care ºi D-vs le
nutriþi, ca toþi Românii iubitori de patria ºi neamul lor, voi reuºi mãcar în parte
sã vã fac o idee cât mai clarã de viaþa pe care o duc fraþi de-ai noºtri dincolo
de strâmtele ºi vremelnicele hotare ale þãrii noastre. În mica mea dizertaþie nu
voi face apel la memoria Dvs spre a reþine date istorice numeroase, care de
altminteri nu vor ocupa decât prea puþin loc în ea, ci mã voi adresa sufletului
Dvs, pentru cã voi vorbi de fraþii cu acelaºi suflet românesc, format din surse
ºi din împrejurãri comune. Fraþii rãmân pe veºnicie fraþi, legãturile de sânge
nu se rup niciodatã ºi depãrtarea, oricât de mare ar fi dânsa, nu poate schimba
nimic din comunitatea lor de idei ºi simþãminte!
Domnilor! Astãzi cu toþii urmãrim cu cea mai mare atenþie ºi încordare
uraganul care s-a dezlãnþuit cu atâta furie în vecinãtatea noastrã. Cãrbunele
care, de atâtea veacuri mocnea înãbuºit sub cenuºã, care de atâtea veacuri
îºi acumuleazã energia, o desfãºoarã astãzi în focul mistuitor pe care îl vedem.
Ochii întregii Europe îºi concentreazã privirile pline de teamã asupra
Peninsulei Balcanice a cãrui orizont le apare înroºit de flãcãri ºi fiecare cautã
sã-ºi pãstreze neºtirbite interesele sale. Dar noi, românii, de ce urmãrim cu
atâta atenþie rãzboiul, care sunt oare interesele noastre? Pe lângã cele de
ordin material, noi avem altele, mai înalte, de ordin naþional.
Datoria noastrã de astãzi este cea mai sfântã, e datorie cãtre fraþi!
Gândul nostru trebuie sã se abatã cãtre acei care, de acelaºi sânge ºi fii ai
aceleaºi mame, a noastrã, a tuturora, luptã în crâncenã disperare cu duºmanii
neamului, ca sã-ºi pãstreze pãmântul pe care de veacuri locuiesc, limba ºi
religia lãsatã de strãmoºi ºi pãstratã cu preþul sângelui. Privirile noastre trebuie
sã se îndrepte, dãtãtoare de curaj ºi alinãtoare de suferinþã, cãtre vulturul de
pe crestele Pindului care, oboist, cu aripile lãsate ºi cu pene smulse în luptã
aprigã ºi neîncetatã, ne face semne disperate, cerându-ne ajutorul ce-i
datorãm! Acum, mai mult ca oricând, el are prilejul sã-ºi blesteme soarta care
fãrã nicio milã l-a depãrtat de lângã trupul mamei sale!
Domnilor! ªtim cu toþii din paginile istoriei neamului, originea acestor fraþi de-ai
noºtri în þinuturi atât de depãrtate. Nobilii coloniºti români în unire cu vitejii ºi
curajoºii locuitori ai Daciei, au plãsmuit începuturile poporului român. Faptele
istoriei ne-au dovedit cã posedãm caracterele acestor douã rase: nobleþea,
dragostea de muncã ºi vitejia romanã, împreunã cu energia ºi curajul dacic!
Soarta însã, oarbã ºi nepãrtinitoare ca totdeauna, n-a vrut sã rãmânem
într-un singur snop, pe pãmântul pe care ne nãscusem, ci ne-a trimis grozavele
nãvãliri barbare care ne-au despãrþit ºi îmbucãtãþit. Neputând rezista puhoiului
cotropitor, nu ne-a rãmas decât sã ne retragem la munþi, singurul nostru
adãpost. ªi, fiindcã pãmântul pe care locuiam se întindea din Carpaþi ºi pânã
în Balcani departe, natural a fost sã ne retragem în fiecare din aceºti munþi; iar
în golul lãsat între noi s-au aºezat barbarii, punându-se astfel o stavilã între
cele douã mãnunchiuri de fraþi. Izolaþi cu totul de grosul poporului din care
fãceau parte, chinuiþi de grija cea mare a existenþei, hãrþuiþi necontenit de
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barbarii sãlbatici cu care veneau în contact, bieþii români au început sã se
retragã din ce în ce mai mult spre sud, pânã au gãsit crestele capitaliere ale
Pindului, unde s-au aºezat. ªi acolo, de atunci ºi pânã astãzi, ca o insulã
pierdutã în largul mãrii, desprinsã cu forþa de continentul din care fãcea parte,
a rezistat ºi rezistã ºi astãzi cu eroism contra valurilor ce o izbesc din toate
pãrþile.
De vom deschide istoria aromânilor, vom vedea cã au fost timpuri în
care ei au ajuns la un oarecare grad de dezvoltare materialã. Iatã ce ne spune
istoricul bizantin Pachymer despre viaþa lor prin secolul XIII ºi XIV: “Valahii
aceºtia, cari se întinserã pânã la capitalã imperiului, înmulþindu-se peste mãsurã,
erau cu drept cuvânt bãnuiþi cã nu cumva, când sciþii din nordul Dunãrii vor
nãvãli, sã nu-ºi uneascã însemnatele lor puteri cu dânºii, fiind atraºi în partea
lor prin asemãnarea vieþii ºi poate chiar prin comunitatea originii. Numãrul lor
era foarte mare, tinerimea lor deprinsã cu munca ºi nemoleºita de neajunsurile
educaþiei, deoarece locurile pe unde ei trãiau bucuros erau aspre ºi nu le
lipseau mijloacele în privinþa creºterii vitelor mari ºi mici pe care ei le hrãneau
în mare numãr în pãºunele lor îmbelºugate. în sfârºit, erai ºi bine deprinºi în
treburile ostãºeºti, prin vânarea zilnicã a fiarelor ºi prin luptele dese ºi fericite
contra oamenilor înarmaþi.”
Timpurile s-au schimbat ºi odatã cu ele ºi condiþiile de trai s-au
îngreunat. Astãzi numãrul românilor din Macedonia este, dupã unii de vreo
câteva sute de mii, dupã alþii el se ridicã la vreun milion de suflete. Viaþa lor de
pãstori îi face sã pribegeascã iarna cãtre câmpie, vara cãtre vârful munþilor
înalþi. Parte din ei locuiesc prin oraºe ºi sunt oameni cu stare, cei mai mulþi
însã continuã sã ducã acest trai pitoresc de pribegie. Marele nostru poet D.
Bolintineanu, originar din Macedonia ºi care, în timpul exilului sãu a cãlãtorit
mult prin aceastã þarã, a fost impresionat de modul acesta de viaþã nomadã,
gãsind într-însul cel mai frumos subiect de inspiraþie poeticã ºi creând una din
cele mai reuºite poezii ale sale: „San Marina.” Cu o plasticitate perfectã, el ne
redã viaþa aromânului care odatã cu întinerirea copacilor ºi cu cãderea frunzei,
pleacã cu tot ce are spre alte locuri. El zice:
Popii binecuvânteazã
San Marina astãzi are
ªi atunci toþi s-au miºcat
Sãrbãtoare de pãstori
De plãcere
O serbare
Cãtre mare
De plecare
Turmele înainteazã
La Vardar ce curã-n mare
Toþi cu totul le-ai urmat.
Alergând pe pat cu flori.

Caii poartã în spinare
Se întinde masa dalbã
Corturi, paturi, aºternut,
Pe un plaiu lângã cãtun
Toatã casa
Cu smântânã
Toatã masa
De la stanã
ªi veºminte de-mbracare
Cu faguri de miere albã
Tot ce au, tot ce-au avut.
ªi cu vin de la Zeitun.
Astfel trece scurta viaþã
De strãini neatârnaþi
Ca cocorii
ªi ca norii
Când pe câmpuri de verdeaþã,
Când pe munþii cei înalþi.
Câtã poezie, cât pitoresc în viaþa lor! În privinþa aceasta ei se
deosebesc mult de fraþii lor stabili; ºi unii ºi alþii însã, apar ca un element
distinct de toate celelalte, deoarece rãmân credincioºi obiceiurilor strãmoºeºti
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tradiþionale: tipul, limba, caracterul, sentimentul de naþionalitate ºi tendinþa de
a trãi retraºi de celelalte naþiuni ºi de a nu se amesteca cu acestea, este cea
mai puternicã probã cã ei posedã tot ce constituie caracteristica unei
naþionalitãþi care nu numai cã nu se confunda cu celelalte, dar de la prima
vedere se deosebeºte profund de ele.
Aromânii, mai ales cei fãrºeroþi, au un port aparte, distins de al celorlalte
neamuri. Pãrþi caracteristice dintr-însul gãsim mai ales la femei, cãrora aºa
zisele ciupari de argint puse cap la cap le dau un aer majestuos ºi impunãtor,
industria casnicã a lanei fiind foarte dezvoltatã, costumele de o frumuseþe
originalã, sunt lucrate cu cea mai mare grijã de însãºi femeile aromâne. Acestea
sunt demne de admirat prin spiritul de ordine ºi curãþenie ce domneºte în
casele lor, ba uneori întrec în aceastã privinþã pe româncele noastre. Hãrnicia
e ceva comun la dânsele, lucreazã cu cea mai mare îndemânare, iar în ceea
ce priveºte îmbrãcãmintea nu cumpãra nimic, cãci þin sã iasã totul de pe mâna
lor. De asemenea, e de admirat gentileþea ºi blândeþea lor: în fiecare casã se
întrec sã te primeascã cât mai bine ºi cu cea mai mare bunãvoinþa.
Limba pe care o vorbesc aromânii este o limbã româneascã,
împestriþatã cu vorbe albaneze, cum era ºi natural, cu puþin vorbe greceºti ºi
italiene. Pentru cel care ar judeca-o în mod superficial, din cauza
particularitãþilor, împestriþãrilor ºi a unor forme mai vechi, ea ar pãrea ca o
limbã bastardã. Stratul de bazã fiind însã românesc, ea rãmâne ceea ce este
în realitate, limbã româneascã. Aº putea cita multe expresiuni în care s-ar
vedea numaidecât asemãnarea izbitoare între dânsa ºi limba noastrã. ºi oare
limba nu este cea mai puternicã dovadã despre originea ºi naþionalitatea unui
popor? Nu putem decât sã admirãm puterea de viaþa ºi energia cu care aromânii
au pãstrat griul strãmoºesc când au fost în mijlocul atâtor neamuri haine ºi au
trecut prin atâtea grele încercãri!
S-a zis, ºi cu drept cuvânt, cã latinitatea are energie nesecatã, este
nepieritoare. Iatã cea mai bunã probã! ªi poporul nostru, viþã a rasei latine,
moºteneºte cu prisosinþã calitãþile ei: nu piere, nu va pieri niciodatã!
Ceea ce este caracteristic la aceºti români, este puternicul sentiment al iubirii
de neam, dezvoltat în cel mai înalt grad. ªi aceasta explicã ei, înconjuraþi de
atâtea neamuri care vor sã-i deznaþionalizeze, au rãmas refractari acestor
tendinþe. Ei urãsc pe neamurile vitrege cu care vin în contact ºi nu vor sã între
în legãturi de rudenie cu nici unul din ele. Ni se citeazã un caz, între cele
multe, în care un aromân cãruia un grec îi ceruse fiica în cãsãtorie, nu numai
a respins, propunerea, dar a mai ºi adãugat cu vãdit dispreþ: “Mai bine s-o
junghiu decât s-o dau grecului!” Ei sunt adevãraþii români, cu sentimente
naþionale curat romaneºti.”
De altminteri, efectele propagandei greceºti nu sunt datorate dragostei
românilor pentru greci; interesul este singurul motiv pentru care unii susþin
cauza elenismului. Ceea ce e grec n-a putut niciodatã prinde rãdãcini printre
români. ªi ca sã vã convingeþi cã progresele grecismului sunt sprijinite numai
de muncã ce o depun aceºtia prin uneltele lor, sã-i aducã în rãtãcire, citez
propriile vorbe ale unui român eronat:
“Apoi dacã voi sunteþi fraþi cu noi ºi România e mama noastrã, unde aþi
fost voi pânã acum de nu v-aþi gândit la noi ºi ne-aþi lãsat pe mâinile turcilor ºi
ale grecilor? Vine vorba voastrã cã grecii vor sã ne facã de-a sila greci, ca sã
piarã limba noastrã; d-apoi atunci de ce nu veniþi voi sã ne luminaþi, cãci noi
trãim aici bãgaþi în munþi, noi suntem în pãdure, în întuneric ºi n-a venit nimeni
la noi sã ne deschidã capul ºi sã ne arate lumina ca sã ºtim ºi noi ce ºi unde
e România ºi ce sunt ºi cum sunt românii aceia. Iaca, pânã acum n-a venit
nimeni în comuna noastrã sã ne vadã, sã ne cerceteze, sã ne întrebe cum
trãim, sã vadã viaþa noastrã ºi sã vedem ºi noi pe românii din România. Ziceþi
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cã România nu ne vrea, cã ne dãm de greci; dar ea nu ºtie ce-i pe aici; nu ºtie
cã vine popa ºi ne zice într-un fel; cã vine despota ºi ne spune cã românii nu
sunt fraþi cu noi, cã nu vorbesc ca noi româneºte; cã România nu e mama
noastrã ºi cã vrea sã ne vândã austriacului ºi bulgarului; ºi aºa ne umple
capul... iar noi nu ºtim ce sã credem, cãci n-are cine sã ne arate lumina. Noi
români suntem, iar nu greci, cã grecul stã la Moreana (Grecia), iar nu aici
unde au trãit moºii ºi strãmoºii noºtri. Noi greceºte nu ºtim; noi români suntem,
cãci aºa ne-am pomenit, mãcar cã zice despota cã suntem greci; ºi suntem
toþi voinici, cãci feciorii noºtri la 15 ani poartã revolvere ºi puºti; ºi de turci navem fricã, cãci cu bãrbãþia am pãstrat limba noastrã ºi ne-am apãrat moºia.
Numai D-zeu ºtie cum o ducem noi cu câinii de greci ºi turci, cã nu ne dau
pace, sunt puºi numai pe furat ºi jefuit... Apoi sã fie mulþumitã România cã noi
orfani (sãraci) ºi pãrãsiþi cum am fost, ne-am pãstrat cu armele moºia ºi limba,
ºi am luptat pentru ele cu bãrbãþie. Noi Românii him gioni, him oarfãni, noi nu
avem tatã; sã ’tim noi cã bãneazã (existã) tatãl nostru ’i atunci sã ne vedeþi.”
Iatã, domnilor, de câtã iubire de neam e însufleþit aromânul! Efectele
strãine sunt prea puþin durabile ºi la cea mai micã zguduire se dãrâmã,
rãmânând numai adevãratul sentiment naþional!
Vãzurãþi din cele citate cã viaþa aromânilor e nesuferitã din cauza
grecilor. Aceºtia au întreprins o adevãratã luptã, cãutând pe cãile cele mai
barbare ºi neomenoase sã stingã în aceºti români originea lor latinã. Bande
de anarþi greci, organizate chiar de Grecia oficialã, cutreierã plaiurile aromânilor,
comiþând fel de fel de barbarii, din cele mai josnice. ªi bieþii noºtri fraþi indurã în
tãcere toate chinurile, cãci n-au cui se jelui de viaþa lor amarã! Cei mai mulþi
dintre ei, aþi vãzut, cã nici nu ºtiu cã existã o Românie unde fraþi de-ai lor se
bucurã de viaþa ºi de libertate! Dacã vreunul de aici se duce la dânºii ºi le
spune despre þara noastrã, îl privesc nedumeriþi, ºi-l întreabã: Cã departe-i
România aceia? Cã de nu-i ia ºi pe dânºii acolo sã-i scape de cei ce la fac
viaþa amarã? Împilãrile i-au dus la disperare ºi bieþii români se plâng cã nu lea mai rãmas altceva de fãcut decât sã-ºi lase averea ºi sã meargã sã se
înece deoarece nu mai pot suferi grozavele ameninþãri ale insurgenþilor greci!
O bandã de antarþi a pãtruns într-un sat aromânesc ºi dupã ce au
prãdat totul, dupã ce au ars cãrþile româneºti, au lipit pe uºa bisericii urmãtorul
manifest: “Cine se va declara român de naþionalitate sau îºi va trimite copiii la
ºcoala româneascã, sau se va închina la biserica româneascã, este condamnat
la moarte ºi decapitat.” Ei bine, domnilor, trebuie sã aibã cineva inima mai tare
decât piatrã ca sã nu se revolte întreaga fiinþã contra acestor nelegiuiri!
“Vezi, domnule, se plâng bãieþii aromâni, cum vor sã ne facã greci, cu
de-a silã? ªtiþi dumneavoastrã câþi greci avem noi în comunã? Ia numai un
câine, adus ºi el din Grecia, ºi de aceea i-am pus numele Grecu. Oare pentru
o bestie din Tesalia sã facem noi ºcoalã greceascã în comunã pur româneascã?
Noi români am fost din vecii vecilor, ºi români vrem sã murim, cum au fãcut ºi
moºii ºi strãmoºii noºtri. ª-apoi, Doamne, cum ne-om transforma noi în greci
când niciunul din comunã nu ºtie vorbã greceascã? Dvs. în România faceþi
chef cã v-a dat d-zeu bine, ne acuzaþi pe noi, românii din Turcia cã nu ne iubim
neamul; iar noi aici numai noi ºtim cum e viaþa noastrã.”
ªi acum gândiþi-vã, domnilor, nu sunt de condamnat oamenii aceºtia
care vin sã impunã naþionalitatea lor într-o comunã care din moºi strãmoºi a
fost pur româneascã? ªi câte nedreptãþi ºi barbarii nu v-aº mai putea cita
încã, ele sunt nenumãrate. Bieþii români, de disperare, iau calea codrilor ºi
faptele lor rãzbunãtoare aduc uºurare ºi alinare în sufletul bieþilor noºtri fraþi!
De un timp încoace se observã, în unele sate, o oarecare tendinþã de
emigrare printre tinerii aromâni. Mulþi din ei au început a lua drumul Americii,
sperând într-un trai mai bun decât în neospitaliera ºi sãlbatica þarã a Turciei.
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Caracteristic este însã, puternicul lor sentiment naþional care, în loc sã se
micºoreze ºi sã îi facã sã îºi uite patria lor mizerabilã, pare cã s-a oþelit ºi mai
mult acolo, unde ar pãrea mai natural, din cauza depãrtãrii ºi a mediului în
care trãiesc, sã ºi-o aminteascã numai în vis ºi întrucât pentru ei a fost un loc
de suferinþã ºi de viaþã amãrâtã!
Cei rãmaºi se mândresc, ºi cu drept cuvânt, de fiii lor îndepãrtaþi care
nu i-au uitat nici pe ei, nici neamul din care fac parte. În scrisorile primite de la
dânºii, pline de încurajare pentru lupta contra asupritorilor, sunt zugrãvite
înaltele sentimentele ale românului gata întotdeauna sã-ºi verse sângele pentru
patrie!
Ba chiar mai mult, din puþinul ce-l adunã printre strãini, ei împãrtãºesc
ºi pentru nevoile neamului, trimiþând bani pentru clãdiri ºi întreþineri de ºcoli,
ajutoare pentru copii sãraci. ªi oare acestea nu sunt cele mai puternice probe
de sentimentul naþional ce însufleþeºte cu focul sacru pe aceºti aromâni
depãrtaþi de patria lor? Aromânii au avut multe de îndurat ºi din partea turcilor.
Poarta însã n-a cãutat niciodatã sã spargã germenele acestei viþe latine, însã
a fãcut cea mai mare greºealã, cã a lãsat-o în voia celorlalte neamuri, ba încã
a confundat-o cu viþa Greacã. Turcii n-au întru nimic a se teme de dezvoltarea
ºi propãºirea acestei vite pentru cã numãrul aromânilor este prea mic pentru a
putea vreodatã lovi interesele imperiului. Din contrã, interesul lor ar fi ca românii
sã se alipeascã la cauza Porþii, fiind ºi dânºii sprijiniþi de ea, cãci aceºtia i-ar
fi ei de trebuinþã pentru consolidarea în Europa. Poetul nostru D. Bolintineanu
chiar a spus cã dacã poartã va ºti sã atragã în partea sa pe albanezi ºi pe
români, ea va putea face o nouã cucerire a Orientului.
De altminteri, în ultimii ani, sub regimul actual, otomanii au început sã
îºi dea seama de importanþã acestei viþe ºi în loc de a o considera dãunãtoare
împãrãþiei, au vãzut foloasele pe care i le-ar putea aduce. Prin intervenþia
guvernelor noastre au cãutat sã le îmbunãtãþeascã soarta, privindu-i ca ceea
ce sunt cu adevãrat, o naþiune aparte, diferitã de toate celelalte. Statul nostru
de asemenea, destineazã însemnãtate sume de bani pentru a întreþine cultura
ºi simþirea româneasca în Macedonia. Cãci, a-i lãsa sã fie înglobaþi în masa
altor neamuri cu care convieþuiesc ºi care nu le sunt deloc superioare ºi nici
mãcar binevoitoare, ar fi o crimã din partea noastrã!
De-un timp încoace au început a se clãdi ºcoli ºi biserici ºi adevãraþi
români lupta cu toatã dragostea pentru aceste instituþii, deoarece îºi dau foarte
bine seama de importanþa ce au au în lupta naþionalã. Cu toate acestea, sunt
multe sate în care nu existã ºcoalã ºi bisericã româneascã. Atunci când toþi
aromânii vor avea biserica ºi ºcoala lor, ei se vor putea afirma ºi mai mult ca
o naþiune, iar încercãrile strãine de deznaþionalizare îi vor gãsi strânºi ºi
consolidaþi împrejurul acestor instituþii, luptând cu forþe unite ºi cu mai multe
izbândã!
Din nenorocire, cu cât le vin mai multe autoare, cu atât furia bandelor
devine mai aprigã ºi ameninþãtoare. În ultimele zile ne sosesc ºtiri triste din
Macedonia, capii miºcãrii romaneºti ar fi fost mãcelãriþi de antartii greci. Ridicãm
cu toatã puterea protestãrile noastre contra acestor samavolnicii! Sângele
vãrsat pe nedrept cere rãzbunare, ºi timpul rãzbunãrii va veni!
În împrejurimile actuale, adicã înaintea rãzboiului, aromânii se mai
mângâiau cu speranþa unor vremuri mai bune ºi, vãzând bunãvoinþa guvernelor
otomane, credeau cã vor obþine ceea ce doresc ºi cer de atâta timp: organizarea
bisericii. Dar acum, când Turcia trece prin atât de grele momente, cad existenþa
ei în Europa a devenit dubioasã, ce vor face bieþii noºtri fraþi?
Ei vãd împrejurul lor pe toþi cei de alt neam sprijiniþi de ai lor, luptând ca
sã-ºi asigure un viitor liber ºi fericit. Dar ei cum vor rãmâne, care va fi soarta
lor, vor fi sfâºiaþi ºi vor servi de pradã cuceritorilor? ªi, în momente atât de
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grele, gândul ºi privirile lor se îndreaptã cãtre acei spre care e firesc sã se
îndrepte, spre iubita lor mamã, aºteptând ajutorul ei. Români!
Datoria noastrã este dintre cele mai sfinte! Umbrele protectoare ale
strãmoºilor ne privesc ºi ne îndeamnã: “Ajutaþi-i, ei sunt fraþii voºtri!” Iar noi, fii
norocoºi ºi rãsfãþaþi ai aceleiaºi mame, ne vom face datoria cu cea mai mare
iubire ºi cu cel mai înalt avânt patriotic, întinzând liberatoare mâna de ajutor
celor ce sunt fraþii noºtri, celor care din lacrimi ºi sânge au plãmadit pãmântul
ce nu rodeºte decât pentru alþii!

D. Dumitriu VIII-a R
Revista noastrã, anul I, nr. 1, 15 noiembrie 1912, pag. 11-14
ºi nr. 2, 1 decembrie, pag. 28-30

Criza moralã
E greu de pãtruns prezentul omenirii, dar încã trecutul! Dupã câte ºtiam
însã niciodatã sufletul omenesc nu a fost tulburat, mai bolnav ºi mai neglijat
de pânã acum.
Au mai fost crize morale premergãtoare prefacerilor sufleteºti adânci
de pildã. Când s-a ruinat religia politeistã a Grecilor ºi Românilor; dar cea de
vremea noastrã pare mai variatã, mai întinsã, mai durabilã ºi cu un caracter
alarmant. Cu patru sute de ani înaintea lui Hristos, Diogene cinicul, filozof
grec, umblã într-o zi cu un felinar pe strãzile Atenei, rãspunzând tuturor celor
care îl întrebau de motivul unei asemenea curiozitãþi: “Caut un om”! Astãzi nu
sunt oare ºi mai rãri oamenii, adevãraþii oameni cu sufletul închinat unei stele?
Realismul, materialismul ºi un utilitarism strâmt au cuprins minþile ºi au secat
inimile. Luându-se ca armã datele ºtiinþelor fizico-biologice ºi spiritual acestor
ºtiinþe s-a lovit ºi s-a dãrâmat nu numai credinþele religioase ºi metafizice, dar
ºi întreg edificiul moral pe care aceste credinþe îl susþineau, ruinându-se astfel
comoara cea mai preþioasã a sufletului omenesc, patrimoniul moral lãsat de
moºi, strãmoºi.
Omenirea cea civilizatã a ajuns la acest rezultat paradoxal, în aparenþã
cel puþin, cã ºi-a îmbunãtãþit în mod simþitor traiul, ºi a sporit considerabil
cunoºtinþele, fãrã sã fie mai mulþumitã de viaþã, ba dimpotrivã.Ne-am sporit
puterea asupra naturii, dar ne-am slãbit puterea asupra noastrã; ne-am mãrit
ºtiinþã, dar ne-am micºorat sufletul.Tânãra generaþie cultã, scãpatã oare de
acest curent?
Acum, în zorii primãverii, grãdinarul scorburã în aleile grãdinii sale ºi
cerceteazã cu neliniºte ºi cu speranþa mugurii rãsãriþi, pentru a ghici fãgãduiala
lor. Tot astfel cei ce se îngrijesc de viitorul þãrii ºi al neamului vin în mijlocul
studenþii pentru a descoperi ce germineazã inima ºi sub fruntea ei.Dar studenþii
noºtri în genere recunosc cã ºtiinþã este mãrginitã cã are un cerc de competenþã
în afarã cãruia orice invocare a ei este nelegitimã ºi neserioasã, cã nu poate
rãspunde unor probleme imperioase ale sufletului nostru ºi ale conduitei noastre
ºi cã cine taxeazã aceste probleme drept nãluciri, iar faptele noastre
nejustificate de ºtiinþã, drept naivitãþi; acela nu este pãtruns de spiritul ºtiinþific.
ªtiinþa nu poate împrumuta autoritatea sã generalizeze acþiuni pripite, care
invocã unele date ºtiinþifice. ªtiinþa nu trebuie sã excludã alte metode de
investigaþiune decât cele întrebuinþate de ea acum, cãci ºtiinþã de astãzi nu
este ºtiinþa desãvârºitã completã ºi realitãþile sufleteºti nu pot fi studiate identic
ca fenomenele numite externe.
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Studenþii noºtri deosebesc ºtiinþã de pseudoºtiinþa, valoarea ºtiinþei în
sfera ei de competenþa de pretenþiile pozitiviºtilor ºi materialiºtilor. Studenþii
noºtri au credinþã, nu sunt superstiþie în ºtiinþã. De aceea au pãstrat simþul
misterului ºi cultul idealului.
Un bun cunoscãtor al studenþimii franceze, d. Lavisse, spunea în 1890;
“Unul dintre caracterele tinerimii de astãzi, acelei care cugetã, este nostalgia,
dorul divinului”. O manifestare a dorlui acestuia este desigur misticismul,
sãnãtos ori bolnav, care se întâlneºte în literatura actualã, contrastând izbitor
cu realismul epocii precedente. Gândul nostru este în cãutarea unor metode
noi de investigaþiune, care sã prindã în întregimea lor realitãþile interne;
cunoºtinþa noastrã moralã este în cãutarea unor temelii care sã fie la adãpostul
oricãrei acþiuni distructive. Dorul nostru de activitate energicã, setea de viaþa
ne face sã simþim idea unui ideal cât mai înalt.
Mai ales într-o þarã micã ºi tânãrã, cum este a noastrã, tinerimea
universitarã nu poate, nu trebuie sã rãmânã strãinã de aceste curente, de
aceste nevoi sufleteºti colective. Dimpotrivã, trebui sã ia parte cât mai activ,
cât mai larg, la orientarea intelectualã ºi moralã de care simt nevoia atâþia
oameni, la luminarea ºi educarea celor ce nu o simt; pentru a isprãvi odatã cu
anarhia, cu haosul din unele spirite ºi cu ignorant, cu tristã întunecime a celor
mai mulþi.
Studenþimea noastrã are o chemare nobilã ºi frumoasã. Neapãrat cã
trebuie sã se închine înainte de toate studiului ºi preocupãrilor ºtiinþifice, dar la
vârsta aceastã binecuvântatã dispune de un prisos de energie, care nu poate
gãsi întrebuinþare mai bunã decât în operã de întãrire ºi înãlþare intelectualã ºi
moralã a poporului românesc.
G. Aslan,
docent la Universitatea Bucureºti
Revista noastrã, anul I, nr. 16-17-18, 1 iunie 1913, pag. 253-255

Ceva despre importanþa limbii latine
Învãþamântul nostru e în aºa fel constituit încât o parte din studii,
produse ale ºtiinþelor aºa zise, exacte, sã înrãureascã mai mult asupra
intelectului, contribuind în mare parte la formarea simþului practic ºi dezvoltarea
spiritului de observaþie; acesta rezultã din faptul cã, neavând o sfera de idei
aºa de întinsã, combinatã cu emoþiuni estetice, nu influenþeazã în mod imediat
asupra eului nostru. ªtiinþele inexacte, având o sferã de idei mai vastã ºi prin
aceasta influenþând mai puternic asupra sufletului, contribuie foarte mult la
formarea caracterului nostru, îndeplinind rolul unor adevãrate mijloace
educative; dar aceste calitãþi, dacã sunt caracteristicile ºiinþelor inexacte în
general, nu e mai puþin adevãrat cã limbile sunt acelea ale cãror rezultate
formeazã chintesenþa acestor calitãþi; în adevãr, vorbind de limbi ºi mai ales
de limbile clasice, vom observa cã ele întrunesc într-adevãr maximum de
putere educativã, prin însemnãtatea celor exprimate, ºi prin puterea de viaþã
care existã în dosul fiecãrui cuvânt. “Antichitatea ºi studiul ei, dupã cum spune
D-l Maiorescu, nu ne dã lumea simplã ºi adevãratã, precum este ea însãºi.
Aceasta este calitatea nemuritoare, care impune spiritului junimei studioase
direcþiunea cea mai sãnãtoasã, care ii deschide un câmp întins pentru
activitatea raþiunii, insã i-o supune tot deodatã sub legea naturii lucrurilor sau
a adevãrului ºi astfel îi taie din rãdãcinã observaþiunea egoismului. Aceastã
calitate este puternicul argument, pentru care studiile clasice au fost pânã
acum nutrimental principal al inteligenþei în omenire ºi vor rãmâne înca în
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totdeauna pânã când va fi vorba de bine, de adevãr ºi de frumos.” Iar Eminescu:
“Fixat odatã pentru totdeauna, ne mai putându-se schimba cãci aparþine unor
timpi de mult încheiaþi, spiritul antichitãþii e regulatorul statornic al inteligenþei
ºi al caracterului ºi izvorul simþului istoric.”
Trecând acum de la limbile clasice în general, la limba latinã în special
ºi considerând treptele pe care le pãºeºte învãþãmântul acestei limbi din primele
clase ºi pânã-n ultimele, gãsim cã-n cursul inferior de liceu se insistã mai mult
asupra gramaticii ºi are în vedere pe lângã pregãtirea necesarã trecerii în
cursul superior ºi înrudirea formelor gramaticale româneºti cu cele latineºti;
prin aceasta se face, dacã se poate spune, probã invederatã ºi imediatã despre
originea latinã a limbii româneºti. În cursul superior, dându-se mai puþinã
importanþã pãrþii gramaticale, se insistã mai mult asupra lecturii, lecturã care
tinde la înþelegerea, pe cât e cu putinþã a operelor clasice. Dar limba latinã
predatã nouã elevilor din secþia clasicã sau modernã, are nu numai acastã
menire de altfel destul de grea. Prin predarea ei cãpãtãm un fond de culturã
mai puternic, cercul cunoºtinþelor noastre se lãrgeºte; prin partea poeticã pe
care o facem din autorii latini, spiritul nostru se învioreazã, inima noastrã tresare
de plãcere, la citirea frumuseþilor eterne din autori ca Virgiliu sau Horaþiu.
Cine din cei care au tradus odatã pe Virgiliu nu o sã-ºi aducã aminte
cu admiraþie de frumoasele versuri din Georgice sau din Eneida, versuri ale
cãror imagini poetice par adevãrate boabe de mãrgãritar, rãspândite de o mânã
de artist...
Cine nu-ºi va aminti de frumoasele precepte din amiciþia lui Cicero,
expuse intr-o formã aºa de mãiastrã ?...
Au fost poeþi destul de însemnaþi, care, rãpiþi de farmecul limbii latine,
au cultivat-o în aºa fel, încât au ajuns sã o poatã vorbi ºi scrie latineºte. Printre
acestea putem cita pe Boileau, Dante, Boccacio, Petrarca ºi mai pe toþi servitorii
Evului mediu; dar viaþa poporului roman, prezintã atât interes, virtuþile lui
cetãþeneºti au fost aºa de mari, încât autori ca Racine, Corneille, se vãd doritori
de a trata în operEle lor, aceste calitãþi superbe. ªi cum nu ne-ar fi nouã,
elevilor, de folos acest învãþãmânt al limbii latine, când el pe lângã frumuseþi
neînchipuite, ne dezvãluie fapte de-ale poporului roman, care pot sã ne
serveascã ca lecþii de virtute cetãþeneascã; ºi oare nu se mai ºtie cã
adevãratul fundament al unei culturi, este prin excelenþã cunoaºterea literaturii
clasice îndeaproape ºi aprecierea operelor de artã antice? Popoarele care nau nici cea mai micã legãtura cu poporul roman, precum e poporul german, de
exemplu, s-au grãbit sã cultive limba latinã, dându-i primul loc în învãþãmântul
lor. De aceea vedem ieºind din sânul poporului german cei mai buni latiniºti.
ªi dacã limba latinã prezintã atâta interes pentru popoare care n-au
nici în clin, nici în mânecã, cu poporul roman, ce ne rãmâne noua de fãcut,
care suntem poporul favorizat de providenþã între atâtea alte popoare, noi,
cari suntem urmaºii poporului roman din Dacia traianã!...
Limba latinã sã ne serveascã nu numai ca operã a frumosului,
reîmprospãtând prin aceasta, sau, mai bine zis regenerând forþele noastre
intelectuale, dar sã ne serveascã ºi ca lecþii de mãrturie a originii latinii a limbii
române, studiind limba latinã vom vedea din ce in ce mai bine asemãnarea
dintre formele româneºti ºi cele latineºti; vom învãþa sã ne cunoaºtem mai
bine... ªi... dacã popoare ca ruºii, sârbii, turcii, ungurii sau bulgarii nu vãd în
ea nici un bine pentru cã ei nu sunt urmaºii poporului roman... noi românii,
reprezentanþii celei mai strãlucite ginþi, gãsim cã trebuie sã ne cunoaºtem
limba strãmoºilor, cãci altfel pe nedrept ne-am numi urmaºi de-ai vechilor
romani.
N. Mavrodin cl. 7 M

N. Mavrodin cl. 7 M

Revista noastrã, anul II, nr. 1-2, 1 decembrie 1913, pag. 27-28
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Un erou al neamului

prof. C. Leonescu

Pe când privirile ne erau aþintite la evenimentele
grave ºi revendicãri naþionale, în Bucureºti, la 20
decembrie trecut, a fost dus la ultimu-i ºi veºnicu-i locaº,
Spiru Haret, fostul ministru de culte ºi instrucþiune
publicã.
Poporul român, la a cãrui înãlþare ºi cultivare
Haret a lucrat o viaþã întreagã, a însoþit cu durere ºi
pietate, rãmãºiþele celui mai de seamã dintre fruntaºii ºi
ºcolii ºi culturii romaneºti.
Înzestrat cu o putere de muncã ºi o pricepere
extraordinarã în ce priveºte instrucþia ºi educaþia publicã,
Spiru Haret a lucrat cu vrednicie rarã, spre a îndeplini
douã dintre cele mai mari cerinþe istorice ºi naþionale ale
statului român contemporan: Emanciparea ºi ridicarea
þãranului ºi acea a învãþãmântului.
Românul liber de jugul politic, trebuie sã ºtie, „prin el însuºi”, a-ºi pãzi
ºi mãri avutul ºi moºia strãmoºeascã.
Trecutul plin de griji ºi de apãsare a lãsat urme de boalã ºi de mizerie
pe corpul nostru. Ca ºi omul vrednic, un popor care vrea sã fie sãnãtos ºi în
stare de a þine piept primejdiilor de afarã, trebuie sã aibã grijã de a-ºi potrivi
deprinderile ºi ideile sãnãtoase ale progresului.
Dar viaþa popoarelor ºi a indivizilor se manifestã pe douã cãi: una
materialã ºi cealaltã sufleteascã, moralã. În dezvoltarea lor armonicã stã tãria
omului.
Munca generaþiilor de eroi care înfãptuiserã o Românie liberã, trebuia
consolidatã de urmaºi, printr-o activitate economicã ºi culturalã, ca ºi
româneascã. Popor în condiþii grele de dezvoltare naþionalã cum suntem, avem
nevoie de a face din fiecare român o forþã, o energie naþionalã.
Ne trebuie numãrul, dar ºi priceperea pentru a putea suporta greutãþile
ºi a învinge dificultãþile.
În acest scop trebuie fãcutã educarea poporului nostru.
O Românie puternicã azi, ne este chezãºia siguranþei în viitor.
Suflet mereu încãlzit de acest ideal, Spiru Haret ºtia cã un stat e cu
atât mai apãrat, cu cât toþi cetãþenii lui sunt de o potrivã interesaþi a-l vedea
conservat.
Deopotrivã, drepturi pentru toþi, dar ºi îndatoririle fiecãruia trebuiesc
lãmurite ºi, pe lângã bunã stare materialã, numai prin culturã se pot avea
acestea. Om al ºcolii, imprimând studiilor o direcþiune potrivitã cu nevoile ºi
aspiraþiile neamului nostru, Spiru Haret, cu o pricepere unicã: prin ºcoalã, a
cãutat sã ajungã la acest þel.
Cu o energia care nu cunoºtea scãderi, el a lucrat peste 30 de ani la
regenerarea moralã a þãrii ºi la ridicarea ei economicã; veºnic încrezãtor în
puterea de viaþa ºi însuºirile alese ale poporului român.
La sate, urmele trecutului erau ºi mai vizibile ºi acolo glasul ºi inima lui
Haret s-au adresat întâi. Prin învãþãtori, sfãtuieºte ºi încurajeazã munca ºi
economia, creând organe însemnate, pentru ridicarea þãranului nostru ca: obºti
sãteºti ºi bãnci populare, cercuri culturale ºi ºcoli de adulþi etc.
Þãrani mai bogaþi ºi mai luminaþi ºi cu dragoste de þarã, iatã ce dorea Haret;
aºa cã românul sã poatã susþine concurenþa cu alte þãri ºi munca lui sã fie cât
mai mult producãtoare.
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Spiru Haret este întemeietorul învãþãmântului nostru profesional, ca ºi
a tot ce e mai demn de relevat pe terenul învãþãmântului la noi. Spirit clar ºi
calculat, el aºterne bazele dezvoltãrii învãþãmântului nostru ºi întreaga sa
activitate cautã a da poporului o educaþie unitarã, româneascã.
Peste 2000 de ºcoli rurale ºi aproape 3000 de asociaþii de credit la þarã, cu
jumãtate de milion de membri ai obºtilor, fac din omul ºcolii un mare reformator
social ºi un adevãrat erou al deºteptãrii noastre naþionale ºi morale; dacã
judecãm astãzi strãlucitele rezultate ale acestor creaþii ale sale. Iar în inimile
celor adunaþi în jurul sãu, cât a trãit, Haret a vãrsat focul sacru al datoriei
împlinite ºi al patriotismului.
Dupã Gh Lazãr, figura lui Haret, alãturi de marele sãu înaintaº M.
Kogãlniceanu, întrupeazã românismul, în ceea ce are el mai înalt. Ea este
menitã a face pe þinerile generaþii sã prindã curaj pentru viitorul neamului nostru,
în care Haret a avut întotdeauna cea mai desãvârºitã încredere. Neamul care
are fericirea sã numere astfel de fruntaºi este pe calea sigurã a gloriei!
Cu moartea lui, se pare cã s-a stins o razã de luminã de pe cerul culturii
romaneºti. Cãldura ei însã, va înviora ºi susþine sufletele noastre ºi ale celor
care vor veni dupã noi câtã vreme va bate o inimã ºi va trãi o conºtiinþã
româneascã! Cãci patriotismul ºi gândurile lui cele bune sunt ºi vor fi crezul
activitãþii oricãrui român.
ªcolari, sã nu-l uitãm!
Revista noastrã, anul I, nr. 5, 15 ianuarie 1913, pag. 66-67

OMUL DE ªTIINÞÃ
Ovidiu Þino, profesor de matematici la Liceul Unirea
Oamenii cari au atins treapta înaltã fie în literaturã,
fie în artã sau ºtiinþã, deºi deosebiþi în manifestarea eului
lor, au o însuºire unicã, aceea de a fi un observator
perfect ºi admirator neîntrecut al naturei. Dacã ne este
dat adesea sã admirãm forma frumoasã în care unii îºi
îmbracã gândirea aleasã, nu este fãrã de folos sã
observãm cã cei mai înamoraþi de aceastã artã sunt chiar
acei care posedã o chemare specialã pentru ea.
Cine poate vorbi mai frumos despre literaturã,
despre sentimentele înãlþãtoare ale sufletului omenesc,
dacã nu acei cari cãlãuziþi zilnic de aceste sentimente observã ºi leagã sufletul
abstract al omului cu concretul din naturã, pentru a face plasticã ºi plãcutã
înþelegerea firii omeneºti, atât de complexã ºi variatã.
Poetul, omul de litere în genere, poartã fericirea ºi îndemnul la viaþã din
cãmin în cãmin, el este în înþelesul tuturor, el este al neamului, al epocei în
care trãieºte.
Cât este de departe omul de ºtiinþã de cel descris pânã aci! Concentrat
din ce în ce mai mult în pãtrunderea cât mai adâncã a firii lucrurilor, devine tot
mai avar în exprimarea adevãrurilor pe cari le gãseºte ºi pentru aceastã
economie neînþeleasã, el cautã contactul unei societãþi cât mai apropiatã de
cercul cunoºtinþelor sale. Omul de ºtiinþã cu cât se desãvârºeºte mai mult în
ºtiinþa sa cu atât societatea cãreia poate împãrtãºi rodul muncei sale este mai
restrânsã; el nu este al neamului, nu este al epocei, ci în general al posteritãþii.
Rezultatul obþinut de un geniu al ºtiinþei nu este de multe ori accesibil nici
acelora, cari au contribuit le formarea lui. Este de ajuns sã citez ceea ce
Huygens – contimporan ºi matematician reputat mai cu seamã pentru
teoremele sale de mecanicã, teoreme care i-au servit lui Newton – scrie cu
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ocaziunea publicãrii operei intitulatã “Principia” unde Newton îºi expune sub
forma cea mai generalã, legea atracþiunii generale: „Ceea ce D-l Newton dã
drept cauzã a reflucsului nu mã mulþumeºte de loc, nici toate teoriile pe care el
le clãdeºte pe principiul atracþiunii – care îmi pare absurd ºi m’am mirat adesea
cum a putut sã-ºi dea ostenealã a face atâtea cercetãri ºi calcule dificile cari
n’au ca fundament decât acest principiu.”
Dupã Huygens multã vreme încã, marii matematiciani rezistarã acestui
principiu al atracþiunii universale. Rezistenþa era de altminteri explicabilã, cãci
trebuia sã admitã de exemplu cã: creºterea ierbii, cãderea unei frunze, un
sbor de batistã schimbã echilibrul nu numai al pãmântului, ci al întregului sistem
solar. Cu toate acestea în Franþa unde rezistenþa a fost mai puternicã, acolo
gãsim – însã mult mai târziu – pe marele matematician Lagrange care vorbind
despre opera lui Newton îºi exprimã admiraþiunea sa prin cuvintele: “ea este
cea mai înaltã producþiune a spiritului uman”; iar în zilele noastre (1909) H.
Poincare vorbind despre astronomie zice: “Newton este acel care a enunþat
cea mai veche, cea mai precisã, cea mai simplã, cea mai generalã dintre
toate legile naturale”, iar mai departe; “El este acela care ne-a arãtat cã o lege
nu este de cât o relaþiune necesarã între starea prezentã a lumii ºi starea sa
imediat posterioarã.” Aºa dar a trebuit sã treacã mai multe veacuri pentru ca
gândul lui Newton sã fie pãtruns, veacuri în timpul cãrora fiecare bãnuialã a
adus o nouã verificare.
De multe ori mãsura geniului unui om de ºtiinþã este redatã de un om
de litere ale posteritãþei. Acest lucru se obsearvã mai cu seamã la popoarele
cari n-au avut o ºtiinþã propriu zisã, cum a fost poporul elen ºi cel roman. La
aceste popoare se observã influenþa operelor ºtiinþifice strãlucitoare asupra
oamenilor de litere, însã într-o epocã mult mai târzie, într’o epocã când opera
omului de ºtiinþã începe a influenþa asupra omenirei prin rezultatele ei practice.
Aºa ne putem face o idee destul de exactã asupra lui Hipparc – pãrintele
astronomiei matematice – cetind cele ce scrie Pliniu douã secole mai târziu.
Iatã ce zice Pliniu despre cea mai mare invenþiune teoreticã în astronomie,
despre primul catalog de stele: “Acest Hipparc pe care nu-l vom lãuda nici o
datã îndeajuns – cãci nimeni n’a probat mai bine vreodatã cã omul este înrudit
cu stelele ºi cã sufletele noastre fac parte din cer – recunoscu o stea nouã
care apãru în timpul sãu, ºi fu astfel condus, prin schimbãrile ce ea încearcã,
a se întreba dacã faptul nu s’ar reproduce adesea ºi dacã stelele pe cari noi le
privim ca fixe, nu au oarecari miºcãri. El îºi lua deci sarcina, care ar fi putut
face sã dea îndãrãt chiar un zeu, de a numãra pentru posteritate stelele ºi a le
da câte un nume în constelaþiuni; el inventã instrumente pentru a determina
poziþiunea tot atât de bine ca mãrimea fiecãreia pentru ca sã se poatã uºor
recunoaºte nu numai dacã ea apare sau dispare, dar asemenea ºi dacã unele
se deplaseazã sau încã dacã se mãresc sau se micºoreazã; astfel el lasã
tuturor cerul drept moºtenire, dacã s’ar gãsi cineva care vrea sã-l primeascã”
Mai departe fãcând aluziune la prezicererea eclipselor de lunã ºi de
soare – problemã pe care Hipparc o rezolvise complect ºi definitiv – Pliniu
devine ecoul admiraþiunii universale zicând: “Mai târziu Hipparca prezis pentru
600 de ani drumul a douã astre, el a cuprins, lunile, zilele, orele, situaþiunile
locurilor ºi cele ce vor vedea diferite popoare; urmarea timpurilor a probat cã
el n’ar fi prezis mai bine, dacã ar fi luat parte la hotãrârile naturei.”
ªi continuând Pliniu aduce omagiul cuvenit oamenilor de ºtiinþã cu toatã
puterea entusiasmului sãu, în cuvintele: “Mari oameni, cari v’aþi ridicat deasupra
condiþiunii muritorilor, descoperind legea pe care o urmeazã astfel de
divinitãþi…, salut geniului vostru, interpreþi ai cerului, demonstratori ai
universului, creatori ai unei ºtiinþe pentru care voi aþi întrecut oamenii ºi zeii”.
Ne-am putea întreba care este scopul – în raport cu binele omenirei –
pentru care aceste spirite alese muncesc ani întregi, de multe ori decenii de
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ani, spre a verifica o ipotezã, când ea a fost anunþatã poate cu mai multe
secole înainte. Ceea ce Copernic a arãtat matematiceºte, ceea ce Herschel a
descoperit cu puternicele lui telescoape, erau propagate în ºcoala filosofica a
lui Pithagora. Legea atracþiunii universale enunþatã de Newton a fost stabilitã
pe baze metafizice înaintea sa. Rãspunsul constã în obiecþiunea cã ipotezele
filosofice pot fi tot asa de bine unele neexacte pe cât altele sunt exacte. Aºa
aceeaº ºcoalã a lui Pitagora admitea miºcãrile planetelor circulare ºi uniforme,
fapte dovedite neexacte.
O ipotezã nu devine ºtiinþificã de cât atunci când rezultatele ei teoretice
capãtã o confirmare în aplicaþiunile lor. De exemplu Newton generalizând
atracþiunea la suprafaþa pãmântului, se ridicã la legea atracþiunei universale,
însã nu o enunþã – cum ar fi fãcut un filosof al timpurilor – ci cautã mai întâi o
verificare asupra satelitului pãmântului, controleazã rezultatul teoretic cu
rezultatul observaþiunei ºi renunþã pentru un moment la legea sa, de oarece
era nepotrivire între cele douã rezultate.
Dupã un interval de mai mulþi ani, întâmplarea fãcând ca sã se determine
în Franþa de cãtre abatele Picard raza pãmântului cu mai mare precizie ºi
acest element intervenind în calculele lui Newton, legea atracþiunei universale
ii reapare, o supune din nou controlului ºtiinþific ºi de data aceasta rezultatul
teoretic este confirmat de observaþiune. Aplicând în urmã legea sa planetelor
din sistemul nostru solar, are confirmarea legii sale, cãci ea îl conduce la legile
enunþate de Kepler. Pentru a enunþa însã legea atracþiunei, sub forma ei cea
mai generalã, el a lãsat posteritãþii o sumã de rezultate teoretice, cari au permis
oamenilor de ºtiinþã de mai târziu sã aducã noi ºi netãgãduite verificãri. Turtirea
pãmântului la poli, prezicerea drumului unei comete au primit verificãri prin
observaþie directã. Descoperirea planetei Neptun de cãtre La Verrier numai
cu ajutorul calcului stabileºte definitiv legea lui Newton pentru sistemul nostru
planetar. Verificãrile pe cari le aduc în fine Herschel, Struwe, Bessel acestei
legi aplicând-o stelelor duble ºi multiple, întroneazã definitiv pentru universul
întreg, legea atracþiunii enunþatã de Newton.
Urmãrirea adevãrului, gãsirea cauzelor unui fenomen este scopul unui
om de ºtiinþã în viaþã, contemplarea operei sale este cea mai mare mulþumire
sufleteascã a lui. Bucuriile ºi durerile comune nu fac decât sã-l abatã de la
scopul pe care îl urmãreºte, sã-i ia timpul preþios. Aceste concluziuni se
desprind net din scrierile acestor mari oameni, fie în introducerile operelor lor,
fie când ei vorbesc de ºtiinþa lor. Sã reproducem de exemplu câteva rânduri
din cele ce scrie în cartea sa “La valeau de la science” marele matematician
al timpurilor noastre, H. Poincare:
“La recherche de la vérité doit être le but de notre activité; c’est la seul
fin qui soit digne d’elle. Sans doute nous devons d’abord nous efforcer de
soulager les souffrances humaines, mais pourquoi? Ne pas souffrir, c’est un
idéal négatif et qui serait plus surement atteint par l’anéantissement du monde.
Si nous voulons de plus en plus affranchir l’homme des soucis matériels,
c’est pour qu’il puisse employer sa libertéreconquiteà l’étude et à la
contemplation de la vérité”. Mai departe vorbind despre astronomie printr’o
aluziune finã el aratã deosebirile între vederile lui – omul de ºtiinþã – ºi acelea
ale contimporanilor sãi dupã cum urmeazã: “Guvernele ºi Parlamentele trebue
sã gãseascã cã Astronomia este cea mai costisitoare dintre ºtiinþe; cel mai
mic instrument costã sute de mii de franci, cel mai mic observator costã
milioane; fiecare eclipsã aduce dupã sine credite suplimentare. ªi toate acestea
pentru astre cari sunt aºa de departe, cari sunt cu totul streine luptelor noastre
electorale ºi la care nu vor lua cu siguranþa parte niciodatã…”
“Am putea sã vorbim de marinã, cãreia nu este nimeni sã nu-i cunoascã
importanþa, ºi care are nevoe de astronomie. Dar aceasta ar însemna sã luãm
chestiunea pe partea ei mai puþin importantã. Astronomia este folositoare pentru
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cã ea ne ridicã deasupra noastrã, ea este folositoare pentru cã ea este mare,
ea este folositoare pentru cã ea este frumoasã; iatã ce trebue sã spunem. Ea
este aceea care ne aratã cât este de mic omul prin corpul sãu ºi cât este de
mare prin sufletul sãu, cãci aceastã imensitate strãlucitoare unde corpul sãu,
cãci aceastã imensitate strãlucitoare unde corpul sãu nu este de cât un punct
obscur, inteligenþa lui o parte cuprinde întreagã ºi poate gusta tãcuta-i armonie.
Noi cãpãtãm astfel cunoºtinþa forþei noastre ºi aceasta este ceea ce nu am ºti
sã cumpãrãm prea scump, pentru cã aceastã conºtiinþã ne face mai tari.”
Din aceste caracterizãri se desprinde idealismul omului de ºtiinþã în
comparaþie cu omul comun. Acest interes ideal al urmãrirei adevãrului unei
ipoteze – care nu are câte odatã de cât o legãturã foarte îndepãrtatã cu
foloasele materiale ale omenirei – rezultã de multe ori din prefaþa unei lucrãri.
Aºa de exemplu, Copernic în dedicaþia adresatã papei Paul III cu ocaziunea
neperitoarei sale opere: De revolutionibusorbiumcoelestium” 1543, spune
urmãtoarele: “Cum medita de mult timp asupra nesiguranþei tradiþiunilor
matematice relative la miºcarea sferelor lumilor, începui a fi surprins cã filozofii,
cari câte o datã pãtrund aºa bine lucrurile mici ale universului, n’au putut gãsi
o explicaþiune mai sigurã a miºcãrilor maºinei lumii care a fost creeatã pentru
noi de cel mai perfect dintre lucrãtori. Pentru aceasta îmi propusei a reciti toþi
filosofii a cãror cãrti mi le-aºi putea procura, pentru a vedea dacã nici unul
dintre ei n’a emis o pãrere diferitã de aceea pe care o predau în ºcoli profesorii
de matematice”.
Un exemplu mai viu, de unde rezultã multe caracterizãri ale omului de
ºtiinþã, este dedicaþia alegoricã pe care Kepler o adreseazã lui Rudolf II. “Aduc,
zice el, Majestãþii voastre, un nobil prizonier, fruct al unui rãzboi greu ºi muncit,
întreprins sub auspiciile voastre. ªi nu cred ca sã refuze numele de captiv
sau ca sã revolte, cãci uu este pentru prima datã când îl poartã: încã altã datã
teribilul zeu al rãzboiului depunând bucuros scutul si armele sale, s’a lãsat sã
fie prins în plasa lui Vulcan.”
„Nimeni n’a triumfat mai complet cu toate invenþiunile omeneºti; zadarnic
astronomii au preparat totul pentru luptã; zadarnic ei au pus toate mijloacele
lor la lucru ºi trupele lor în campanie.
„Marte, râzând de nesiguranþa lor, a distrus maºinile lor ºi a ruinat
speranþele lor; liniºtit, el s’a retranºat în nepãtrunsul secret al imperiului sãu ºi
a sustras scãrile sale savante cercetãrilor inamicului.”
„Cât pentru mine, sunt dator înainte de toate sã laud activitatea ºi
devotamentului neoboºitului cãpitan, Tycho Brahe care, sub auspiciile
suveranilor Danemarcei Frederic ºi Cristian, ºi în fine sub acela al Majestãþei
voastre, a studiat timp de 20 de ani succesiv fiecare noapte ºi aproape fãrã
rãgaz toate apucãturile inamicului, a dat pe faþã planurile sale de campanie ºi
a descoperit misterul scãrilor sale. Observaþiunile sale, pe care mi le-a lãsat
moºtenire, m’au ajutat a goni teama vagã ºi nedefinitã de un inamic
necunoscut…”
„În timpul nesiguranþelor luptei, ce dezastru, ce molimã n’a dezolat
câmpul nostru? Perderea unui ºef ilustru, retragerea trupelor, bolile
contagioase, totul contribuia a mãri înfrângerea noastrã. Bucuriile precum ºi
întristãrile casnice, rãpiau afacerilor un timp care îmi era trebuincios; un nou
inamic, cum vã raportez în cartea mea asupra „Stelei noi” s’a nãpustit la spatele
armatei noastre… Soldaþii, lipsiþi de tot, dezertau în masã, recruþii cei noi nu
cunoºteau manevrele ºi, drept culme a mizeriei, hrana lipsia. În fine inamicul
se decide sã facã pace ºi prin mijlocirea mamei sale, Natura, îmi trimite
destãinuirea înfrângerii sale, se dã prizonier pe cuvânt, iar Aritmetica ºi
Geometria îl escorteazã fãrã rezistenþã pânã în câmpul nostru…”.
„De atunci, el a arãtat cã putem sã ne încredem în cuvântul sãu; nu
cere decât o graþie Majestãþii voastre: toatã familia sa este în cer; Jupiter tatãl
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sãu, Saturn unchiul sãu, Mercur fratele sãu ºi Venus amica ºi sora sa. Obicinuit
cu augusta cu el, bucurându-se ca ºi dânsul de ospitalitatea voastrã. Trebue
pentru aceasta sã continuãm rãzboiul cu vigoare; el nu mai prezintã pericole,
pentru cã Marte este în stãpânirea noastrã… Dar, rog pe Majestatea voastrã
a se gândi cã banul este nervul rãzboiului, ºi a bine-voi sã comande trezorierului
sãu de a da generalului vostru sumele necesare pentru a ridica noi trupe”.
Vedem de aci cã Kepler foloseºte aceastã ocaziune pentru a obþine
mijloacele necesare pentru a putea continua munca încordatã de pânã atunci.
Întrucât priveºte rãsplata muncii pe care o aºteaptã, iatã ce zice Kepler în altã
parte: „De opt luni, zice el, am vãzut prima razã de luminã; de trei luni am
vãzut ziua, în fine de puþine zile am vãzut Soarele celei mai admirabile
contemplaþiuni… Sorþii sunt aruncaþi, scriu cartea mea; ea va fi cetitã de epoca
prezentã sau de posteritate, puþin intereseazã; ea poate sã aºtepte cetitorul
sãu; Dumnezeu n’a aºteptat El ºase mii ani un contemplator al operelor sale?”
Exemplele pe cari le-am ales pânã aici sunt printre oamenii de ºtiinþe
cari aparþin în cea mai mare parte Astronomiei – ºtiinþã care studiazã lumea
infiniþilor mari, aceastã lume care a impresionat mai mult ºi în toate timpurile
omenirea.
Alãturi însã de aceastã lume a infiniþilor mari, mai existã o lume a
infiniþilor mici. Dupã cum universul Astronomic este format din mase enorme
separate prin distanþe în raport cu cari aceste mase ne apar ca puncte
materiale; tot astfel un corp pe care l-am putea privi în toate detaliile lui ne
aratã cã lumea fizicianului vãzutã cu puternice microscoape nu diferã de lumea
astronomului privitã cu puternice telescoape. Astfel se explicã cã acelaºi
Laplace care se ridicã pânã la ipoteza cosmogonicã, construieºte de altã parte
frumoasa teorie a capilaritãþii. Aºa dar acolo unde ochiul ºi mintea omului comun
nu vede ºi nici nu bãnueºte o asemãnare, omul de ºtiinþã cautã ºi enunþã
legile comune.
Ce interes prezintã de exemplu pentru omul comun a ºti cã atomii de
eter se atrag invers proporþional cu a ºasea putere a distanþei, sau cã atomii
de gaz se resping invers proporþional cu a cincea putere a distanþei? Neapãrat
cã teoria ondulaþiunilor electrice a lui Hertz n’a interesat nici odatã pe omul
comun; nu tot astfel putem zice de aplicaþiunea practicã a acestei teorii de
telegrafia fãrã fir.
Nu toþi însã cei ce-ºi pun o problemã în ºtiinþã se gândesc la
aplicaþiunile ei. De exemplu cei ce studiazã matematicile pure, nu au un contact
direct cu lumea ce-i înconjoarã; ei ºtiu cu toate acestea cã matematicile au un
triplu scop ºi anume: a) acela de a procura un instrument pentru studiul naturei,
b) un scop estetic, c) un scop filosofic ajutând filosofia în aprofundarea noþiunilor
de numãr, de spaþiu, de timp, ei ºtiu cã matematicile pure meritã sã fie cultivate
pentru ele însãºi ºi cã teoriile cari nu pot fi aplicate fizicei sunt aplicabile ca ºi
celelalte.
Aceºti matematiciani simt aceleaºi bucurii estetice pe cari le dã pictura
ºi muzica artiºtilor. Ei admirã delicata armonie a numerelor ºi a formelor,
descoperirile noi cari le deschide perspective neaºteptate.
Toate aceste aprecieri asupra matematicei pure ºi asupra adepþilor lor
sunt arãtate pe larg de marele matematician H. Poincare in cartea sa „La
valeur de science”. Dacã omul comun nu le înþelege sã nu fie mâhnit, cãci nici
omul de ºtiinþã nu-l înþelege pe omul comun; iatã într’adevãr ce rãspunde H.
Poincare acelora dintre oamenii practici cari cer dela oamenii de ºtiinþã numai
mijlocul de a câºtiga bani:
„Ceux-là ne méritent pas qu’on leur réponde; c’est à eux plutôt qu’il
coviendrait de demander à quoi bon accumuler tant de richesses et si, pour
avoir le temps de les acquérir, il faut négliger l’art et la science qui seuls nous
font des âmes capables d’en jouir, et propter vitam vicendi perdere causas”.
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Un sfert de veac
de la moartea lui Eminescu
În zorii zilei de 15 Iunie 1914, se împlineºte un sfert de veac de la moartea
celui mai duios ºi celui mai profund poet al Românilor, de la moartea lui
Eminescu. Chiar dacã activitatea lui literarã nu ar însemna altceva decât un
pas înainte de propãºirea literelor române ºi aceastã datã tot încã ar avea,fãrã
îndoialã, o deosebitã importanþã în viaþa neamului românesc.
Când însã ne dãm seama, cã poezia lui Eminescu a avut o influenþã
hotãrâtoare în dezvoltarea literaturii române de mai târziu, aniversarea aceasta
capãtã importanþa unui eveniment naþional.
Desigur, oricine cunoaºte mai cu temei istoria literaturii noastre naþionale,
constatã cã rãstimpul de la 1850-1890,poate fi socotit fãrã greº, ca prima
perioadã de înflorire a literaturii româneºti. Lãsând la o parte mulþimea acelor
„poetas minores” ce au fãcut sa le sune pe întrecutele lire în aceastã scurgere
de timp ºi gândindu-ne numai la aceia care constituie figuri reprezentative în
scripturile acestei epoci ºi numãrul lor e încã mare ºi însemnãtatea cântãreþilor
vrednicã de însufleþitã pomenire.
Alexandri, Creangã, Odobescu, Haºdeu, Caragiale ºi alþii au înfãþiºat în
chip maestru în scrierile lor firea româneascã, aproape sub toate raportãrile.
Deasupra tuturor acestora planeazã însã de sus de tot în seninãtatea artei ºi
în profunzimea simþirii ºi cugetului lui marele Mihai Eminescu.
Îndrãgostit de naturã, iubitor de viaþã cu tot pesimismul lui pricinuit, orice
s-ar zice, numai de epoca în care a trãit, pãtimaº, iubitor de neam ºi fãuritor
de uriaºe planuri naþionale, Eminescu, înfãþiºeazã fãrã îndoialã în literatura
noastrã o sintezã purã ºi neºtirbitã a sufletului nativ românesc. ªi când la
aceste calitãþi de fond, mai adãugãm înalta-i culturã ºi mãiestria limbii lui inspiratã
din popor ºi îmbogãþitã din glosarul plastic ºi fermecãtor al cronicarilor ºi al
cuceritorilor ierarhi care au ilustrat biserica româneascã în secolele XVII-lea
ºi al XVIII-lea, când tot aici socotim apoi mlãdierea, cadenþa ºi ritmul nesilit al
versului eminescian, atunci ne vom da bine socotealã de ce s-a adeverit pânã
în cele mai mici amãnunte adevãrul enunþat cu atâta încredere de domnul Titu
Maiorescu în capitolul „ Eminescu ºi poeziile lui” din al III-lea volum al „Criticilor”
sale: „Pe cât se poate omeneºte prevedea, literatura poeticã va începe secolul
al XX-lea sub auspiciile geniului lui ºi forma limbii naþionale, care ºi-a gãsit în
poetul Eminescu, cea mai frumoasã înfãptuire pânã astãzi, va fi punctul de
plecare pentru toatã dezvoltarea viitoare a veºmântului cugetãrii româneºti.”
Capitolul care cuprinde aceste rânduri a fost scris în anul 1889, imediat
dupã moartea poetului.
O repede analizã a dezvoltãrii noastre literare de atunci încoace ne va
dovedi credem cu prisosinþã temeinicia acestei afirmãri.
Cã prima literaturã post-eminescianã a fost sub imediata influenþã a
maestrului, lucrul nu suferã nicio tãgadã. Aºa de puternicã a fost aceastã
înrâurire, încât unii dintre poeþii noºtri ºi-au pierdut propria lor personalitate
sub atotputernicia lui Eminescu. Aºa a fost in primul loc cazul cu domnul Vlahuþã,
în primele sale lucrãri. Aproape întreaga pleiadã de cântãreþi dintre 1890-1900
au cântat în tonul sumbru al pesimismului eminescian. În sufletul lor vibra
întruna glasul duios al maestrului:
Tot alte unde-i sunã acelaºi pârãu
La ce statornicia pãrerilor de rãu,
Când prin aceastã lume, sã trecem ne e scris,
Ca visul unei umbre ºi umbra unui vis?
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Pe coarda aceasta au cântat Veronica Micle, Matilda Cugler-Poni,
Vlahuþã, Traian Demetrescu, Pincio, în bunã parte Duiliu Zamfirescu, Proca,
Radu Rosetti în primele lui lucrãri. Credem cã nu s-ar putea tãgãdui, nici mai
târziu în frumoasele producþii ale lui Iosif si Goga, accentul eminescian.
Ce-i drept, este o deosebire remarcabilã între duioºia unora ºi a altora,
între tristeþea lui Vlahuþã ºi aceea a lui Proca bunã, dar aceastã deosebire
reprezintã tocmai diferenþierea pesimismului lui Eminescu, dupã moartea lui,
douã direcþii: una bruscã ºi chinuitã înfãþiºatã de Vlahuþã în poezii ca: „Dormi
iubito!” ºi a doua direcþie meditativã ºi linã înfãþiºatã de Proca în „Rândunel”,
„Amãrâtã Turturicã” etc. ªi în timpurile mai apropiate de noi, unii scriitori de
mare valoare ca spre exemplu domnul Brãtescu-Voineºti, în multe din
mãiestrele sale nuvele, ca „Puiul”, „Cezar” etc. atinge coarda eminescianã.
Pe cât de deprimantã a fost însã, în general, influenþa poeziei lui Eminescu,
pe atât de înãlþãtoare ºi de optimistã a fost înrâurirea prozei ºi a poeziei sale
patriotice.
Din dragostea lui Eminescu pentru neamul nostru din Ardeal ºi pentru
þãranul nostru a ieºit astãzi aºa zisa literaturã „þãrãneascã”, care înseamnã o
epocã de cãpetenie în istoria dezvoltãrii noastre literare.
S-ar putea oare pretinde cã prin aceastã influenþã originalitatea citaþilor
scriitori sã fii suferit ceva? Nu credem! Influenþa lui Eminescu a fost fireascã,
ea a fost cãlãuza pe drumul cel bun .Eminescu a arãtat posteritãþii cadrului în
care se poate miºca adevãrata poezie româneascã; iar cei ce l-au înþeles sau folosit de cãile arãtate de dânsul! ªi de aceea nu numai cã astãzi, la mijlocul
celui de al doilea deceniu al veacului al XX-lea, influenþa lui Eminescu este
încã puternicã, dar neîndoielnic lucru este, cã aceastã influenþã va dãinui încã
multã vreme.
Activitatea lui Eminescu nu s-a mãrginit, însã numai la literaturã. Trãind
tocmai în epoca închegãrii României moderne, spiritul lui vast a vãzut clar
când numai ºi prin ce mijloace se va putea ajunge la înfãptuirea idealului
naþional.Domnul I. Slavici, distinsul nostru scriitor, legat multã vreme într-o
strânsã prietenie cu poetul, spune urmãtoarele despre dânsul: „În viaþa mea
nu am cunoscut om stãpânit deopotrivã cu dânsul de gândul unitãþii naþionale
ºi de pornirea de a se da întreg pentru ridicarea neamului românesc. Încântat
de trecutul Românilor ºi de marele lor destoinicii, el era scârbit de prezentul
dupã pãrerea lui urâtã, admirându-i pe bãtrâni ºi se uitã cu însufleþire în viitorul
luminos”
Prin maiestroasele lui articole de gazetã, prin studiile lui politice pline de
alegerea observaþiunii prin poezia lui patrioticã plinã de un sincer elan naþional,
Eminescu a contribuit la limpezirea nãzuinþelor noastre de neam unitar ºi
conºtient de soarta ce i se cuvine.
Astãzi când dupã scurgerea unui sfert de secol de la moartea lui, ne
vedem un popor cu o viaþã naþionalã puternic constituitã, cu o literaturã bogatã
ºi aflatã în continuu progres, astãzi când în urma recentelor evenimente
ostãºeºti ne-am încredinþat pe deplin de la Vodã pânã la oprincã circulã
pretutindeni în neamul nostru vlaga ºi spiritul de jertfã atât de trebuincioase
înfãptuirii planurilor noastre naþionale, astãzi se cuvine sã ne gândim mai cu
sincerã dragoste ºi recunoºtinþã la aceia dintre înaintaºii noºtri care au pus
temelie trainicã clãdirii la care suntem chemaþi acum cu toþii a muncii cu
pricepere ºi cu sârg. În rândurile acelor vrednici luptãtori, un loc de mare cinste
îl ocupa Mihail Eminescu.
Sã-i slãvim din tot sufletul pomenirea ºi urcându-ne tot mai mult sufleteºte
sã ne facem vrednici de dânsul ºi de munca lui.
Revista noastrã, anul II, nr
nr.. 8-9, 1 martie 1914, pag. 151-153
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Educaþiunea ºi instrucþiunea
unui indian
Una din problemele cele mai
importante, de care depinde progresul
statelor in organizaþiunile actuale este
educaþiunea. Astãzi o întreagã ºtiinþã cautã
mijloacele cele mai sigure pentru a forma
generaþiunile viitoare de cale depinde
desvoltarea unei þãri. ªcoli higienice,
înzestrate cu materialul didactic cel mai ales,
mânuit de oameni cu pregãtire specialã sunt
atâtea mijloace, cari nu tind de cât la scopul
final adicã la educaþiune.
Daca nouã ni se pare astãzi cã am
ajuns la oare care perfecþiune ºi ne mândrim
când privim înapoi la predecesorii noºtri,
când însã studiem cu atenþiune cultura
T. Iordãnescu
veche, pe care se bazeazã cea nouã,
directorul Liceului Unirea
vedem cã a trãit un popor cu mii de ani
înaintea noastrã, care îºi reglementa acþiunile lui pânã în cele mai mici
amãnunte. Acest popor este cel Indian, care despãrþindu-se de Europeni cel
dintâi, ajunge prin migraþiuni continue pânã aproape de locurile ce astãzi. Acolo
îºi aranjeazã el viaþa de stat, ca ºi viaþa socialã, formulându-ºi legi fixe, cari
prin caracterul lor religios, deveneau aplicabile in toatã rigoarea lor.
Din aceastã cauzã poporul indian este singurul din toatã seminþia
indogermanã, care din timpuri foarte vechi ºi-a strâns obiceiurile în anumite
scrieri, formând un gen de literaturã care nu s’adesvoltat la alte popoare. În
articolul de faþã mã voi sili sã arãt cum se fãcea ºcoala in India, cea veche, nu
astãzi, când sub dominaþiunea englezã, gãsim ºcoli ºi universitãþi cu
organizaþiunea aproape europeanã, pentru ca desnaþionalizarea sã se facã
mai repede. De aceia mã voi ocupa de India fãrã engleyi, cum ar zice Pierre
Lotti, aºa cum ne o aratã mulþimea textelor numite Gîrhyasûtra (reguli casnice).
Aceste cãrþi cari sunt niºte manuale, conþin tot felul de prescripþiuni relative la
ceremonii ºi sacrificii ce sunt necesare în viaþa Indianului, dela concepþia lui
pânã dupã moarte. In ele gãsim o mulþime de obiceiuri ºi datine tratate foarte
pe larg ºi care se referã la naºtere, leuzie, prima hranã a copilului, darea
numelui’ tãierea pãrului, darea la ºcoalã, relaþiunile între ºcolar si profesor,
Brahmacarin (student în teologie) etc. Cãsãtoria ca ºi moartea sunt tratate
foarte pe larg cãci nicãerisuperstiþiunea, atunci ca ºi acum, nu se manifesta
mai mult ca în aceste ocaziuni.
Cea mai însemnatã ceremonie pare cã era aceia când tânãrul intra in
ºcoalã. Este adevãrat cã întreaga culturã a Indianului era cea religioasã ºi se
fãcea pe lângã un brahman, dupã cum a tinerilor noºtri din prima jumãtate a
secolului al XIX se fãcea pe lângã dascãlii bisericii. Ceremonia ce se fãcea cu
aceastã ocaziune se numea Upanayana (conducere, investiturã) ºi avea loc
dupã casta din care fãcea parte. Astfel Brahmanul intra in ºcoalã când avea 8
ani, cel din casta cavalerilor (Kºatriya) când avea 11 ani ºi cei din clasa III
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(Vaisya) 12 ani. De oarece scrierile în aceastã privinþã sunt numeroase ele nu
coincid, ci unele, ca legile lui Manu (II 37), admit pentru darea la ºcoalã chiar
anii 5, 6, 8, iar altele, date diferite cari ajung la anii 16, 22, 24. Negreºit cã
aceste date sunt calculate dupã numerile versurilor favorite divinitãþilor
protectoare. Anotimpul sau luna când trebue elevul sã inceapã ºcoala îºi are
importanþa sa ºi este diferit dupã castã. Astfel pentru Brahman primãvara este
timpul cel mai proprice, pentru Kºatrya, vara ºi pentru Vaisya, toamna; celelalte
caste nu mergeau la ºcoalã.
Ceremonia intrãrii in ºcoalã este descrisã cu numeroase amãnunte de
cãtre scriitorii ºi comentatorii scrierilor ce aparþin Vedelor. Când elevul vine la
ºcoalã, care este casa Brahmanului, Profesorul ºi elevul se aºeazã înaintea
altarului unul cu faþa spre rãsãrit ºi altul cu faþa la apus. Elevul este îmbrãcat
în haine de sãrbãtoare, spãlat curat, cu pãrul capului tuns, toate însã
reglementate, pânã în cele mai mici amãnunte dupã cãrþile rituale, care nu
lasã nimic sã treacã cu vederea. Profesorul ia mâna elevului, pe care o duce
împreunã cu a sa la inimã, ca sã arate cã doreºte sã fie stãpân pe inima
copilului, cum se vede din formula urmãtoare, ce se zice cu aceastã ocaziune:
«Gândirea ta sã urmeze pe a mea, sã te bucuri de vorba mea din toatã inima
ta ºi Bîrhaspati (zeul înþelepciunii Brahmanice) sã te uneascã cu mine».
În partea de nord a altarului se gãsesc obiectele necesare acestei
consecraþiuni cari sunt: O piatrã (numai dupã unii autori), un vestmânt nou, o
piele, o centurã, un baston si 21 bucãþi de lemn. Fiecare din aceste obiecte
sunt descrise amãnunþit: din ce material sã fie lucrate, ce mãrime, cum sã fie
îmbrãcate, etc. – Dupã ce se face un sacrificiu de unt topit (Âjya), profesorul
dã ordin ºcolarului sã pãºeascã peste piatrã cu cuvintele: „Calcã peste piatrã
ºi fii tare ca piatra”. Apoi urmeazã ceremonia misticã a îmbrãcãrii cu haina
sfinþitã ºi a încingerii cu brâul, cu care se înconjurã de 2—3 ori mijlocul si
fãcându-se 1, 2 sau 5 noduri. În murmurul versurilor mistice din Rigveda,
ºcolarul este îmbrãcat cu blana de animal, dupã care urmeazã o liberaþiune
de apã care o toarnã profesorul în mâinile ºcolarilor, precum ºi aruncarea în
foc a unei ierbi sfinte. Intr’o adoraþiune profundã ºcolarul strânge focul pe altar
ºi, punând lemne, invoacã pe Agni, zeul focului, cu cuvintele: „Lui Agni am
adus foc, lui Agni cel mare, care cunoaºte fiinþele. Tu, Agni, sã creºti prin
acest lemn ºi noi prin rugãciune; amin (svâhâ)”. Mergând in jurul altarului se
angajazã urmãtorul dialog între profesor ºi ºcolar: „Am venit ca sã învãþ,
primeºte-mã. – Cum te chiama? – Ma numesc N. – Declarã-te ca ºcolar. –
Sunt ºcolar. – Dupã porunca zeului Savitr, (zeul Soare, care deºteaptã
gândurile omului), fii ºcolarul lui Brhaspati, fã-þi lucrul tãu (aprinderea focului ºi
aducerea apei), nu dormi ziua, abþine-te a vorbi când pui lemne in foc”. Aceste
prescripþiuni ne amintesc datoriile ucenicilor faþã de stãpânii acum câte-va
decenii, ca o reminiscenþã a corporaþiunilor din evul-mediu.
Astfel se dã ºcolarului posibilitatea de a începe sã înveþe, în care timp
el pastreazã o deplinã castitate ºi se abþine dela oarecare mâncãri. ªcolarul
este ca un renãscut, dvija (de douã ori nãscut), cu naºterea fizicã ºi spiritualã,
întocmai ca creºtinul care se boteazã ºi renãscut, intrã în turma credincioºilor.
Dacã tânãrul nu ar fi fost dat la ºcoalã, el era despreþuit de întreaga castã, nu
i se permitea sã sacrifice, nici sã reciteze versuri vedice; el cãdea din casta
în care se afla. Dar ºi acest pãcat se putea ºterge prin o mulþime de sacrificii
practice religioase ºi posturi.
Ceremonia ce am descris nu se gãseºte nicãiri in Rrgveda ºi nici o
aluziune undeva, nu ne indicã vreun punct de apropiere, ceia ce ne-ar aduce
sã credem cã este o creaþiune brahmanicã de mai târziu. Cu toate acestea, la
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popoarele vecine ºi de aceiaºi originã cu Indienii, adicã la Iranieni, când tânãrul
de 15 ani încins cu ºnurul sfânt este primit în comunitatea lui Zoroastru (Geiger,
OstiranischeCultur 248), ne aratã afinitatea cu upanayama indianã ºi cã dacã
nu o gãsim in Rigveda nu insemneazã cã nu existã. De altfel admisiunea unui
tânãr printre oamenii formaþi aproape la toate popoarele, chiar cele mai
înapoiate, se face cu oarecare ceremonii ºi liturghii mistice. La Creºtini o
reminiscenþã a acestor ceremonii este aºa numita confirmare catolicã.
Dupã cum strãmoºii noºtri aveau ca obiect de studiu ceaslovul ºi
psaltirea, tot astfel ºi studentul Indian (Brahmacarin) avea ca obiect de studii
Vedele ºi mai întâi de toate rugãciunea introductivã la fiecare lecþiune din Veda,
Sâvitri, prin care se invoacãSâvitar (soarele), care deschide mintea omului.
Numai aceastã parte are trebuinþã de timp, care variazã la autori, între 3 zile
pânã la un an.
ªtiinþa era foarte preþuitã la Indieni ºi nu odatã este personificatã cu
zeitatea, cãci întreaga ºtiinþã era religioasã, de aceia ea nu este accesibilã
oricui: «Zeiþa sfintei ºtiinþe veni la Brahman ºi zise: Pãstreazã-mã, eu sunt
comoara ta, nu mã da unui dispreþuitor sau vreunui stricat, transmite-mã unuia
care are comori, care este curat, care nu înºalã ºi dispreþuieºte» aºa se
exprimã, plin de adânc respect pentru ºtiinþã, un imn vedic. De aceia
consideraþiunea brahmanicã vine din ºtiinþã, pe când a celorlalþi din putere,
bogãþie, naºtere. Nu cel care are pãrul alb trebue respectat, zice Manu (II
156), ci dacã cineva este chiar tânãr dar este cunoscãtor de Vede, acela este
respectat chiar de zei. Cine a învãþat Veda cu Anga, (membre, comentare,
etc.) acela este mare. Cine citeºte Veda necontenit acela capãtã roade cum
nu poate nici pãmântul sã dea. Cine nu se ocupã cu ºtiinþa este însã socotit
ca un om de nimic ºi in legile lui Manu se zice: «Un om fãrã culturã este ca un
copil, cãci cei bãtrâni zic mereu cãtre cei inculþi: «Copile» cãtre un profesor
însã spun «tatã». Ca un elefant fãcut din lemn, ca o antilopã fãcutã din piele,
aºa este un Brahman neînvãþat, toþi poartã numai numele.
Dacã astãzi la 25 sau 26 ani se poate termina un ciclu de studii, la
Brahman era mult mai greu sã se poatã reþine atâtea imne ce se coprind numai
în cele 3 mari colecþiuni de Vede, adicã 12 ani pentru fiecare ºi dacã se studia
ºi Atharvaveda, atunci era trebuinþã de 48 de ani. (Hillerbrandt, Ritual Litteratur.
VedischeOpferundZauber 61). Brahmanul însã poate sã înveþe numai 2 Vede
sau chiar numai una ºi atunci spune de la început, cã nu se angajeazã pentru
tot ciclul de studii.
În privinþa timpului când trebue sã inceapã studiile sunt iarãºi o mulþime
de prescripþiuni. Astfel ºcoala trebue sã înceapã când a trecut cãldura verei
ºi când ploaea cea mult aºteptatã vine sã rãcoreascã câmpiile ºi vegetaþiunea
însetatã, adicã din Iulie pânã în Septembrie. Timpul de învãþãturã dureazã
între 4 ºi 6 luni (dupã Aºvalayana III 5.14)
ªcoala se deschidea cu o serbare religioasã (Upâkarman) sau
upâkarana (început, preparaþiune) pentru ca sã se închidã tot cu sacrificii ºi
cu imne religioase, pe cari autorii le descriu cu toate amãnuntele (ut-sarga
lãsare, evacuare). Numãrul ºcolarilor nu era mãrginit, aºa cã textele ne vorbesc
de unu, doi sau mai mulþi ºcolari, dupã cum era loc în casa brahmanului, totuºi
Pâraskara zice cã profesorul [Guru] sã sacrifice atâtea boabe de sezan câþi
ºcolari doreºte sã aibã.
Este interesant sã vedem cum se face o lecþiune la un brahman indian.
Când se încep lecþiunile profesorul se aºeazã la rãsãrit iar ºcolarii la
dreapta lui. Nu trebue ca elevii sã ºadã în faþa profesorului pe vreun scaun
înalt sau cu picioarele desfãcute, sau rezimat, ci îmbrãþiºând picioarele
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profesorului îl roagã sã înceapã cu cuvintele: «adîhhibho, om» „Recitã
Domnule”. La care profesorul rãspunde cu silaba sacrã «om» (amin), cu care
se încep ºi se sfârºesc rugãciunile, cu care se încep ºi se isprãvesc recitãrile
himnelor vedice, cari deschide porþile cerului pentru profesor ºi ºcolar.
Profesorul nu începe sã reciteze versuri, ci mai întâi cuvinte izolate, apoi
combinându-le explicându-le, intonându-le dupã reguli fonetice fixe, ajunge sã
întregeascã versul, iar ºcolarii prin exerciþii penibile ajuns sã le poatã recita.
Fiecare lecþiune dupã socotelile fãcute s’ar compune din 120—180 de versuri,
o cantitate destul de mare pentru ºcolarii noºtri de azi cari au atâtea înlesniri.
Când lecþiunea se terminã, ºcolarii sãrutã din nou picioarele profesorului
ºi se depãrteazã. Lecþiunile nu trebue sã fie deranjate de nimeni ºi dacã vreunul
face vreo greºeala apoi este pedepsit cu postirea timp de 3 zile, cu recitarea
de rugãciuni ºi daruri cãtre brahman.
Vacanþele nu erau reglementate cãci ele depindeau de o mulþime de
circumstanþe ca: moarte sau naºtere în familii, arãtãri naturale, stare sanitarã
etc. Când murea vreun membru al familii ºcolarului, avea 12 zile vacanþã, mai
puþin însã absenta când murea vreun profesor, vre o rudã sau vreun coleg. La
un popor unde superstiþiunea era aºa de mare ºi unde cele mai mici semne
erau luate în seamã, cãci era oprit chiar ca cineva sã citeascã intr’un cimitir,
se oprea recitarea dacã se întâlnea o femee din clasa cea mai de jos (Sudra),
sau când trecea vre un mort; cât despre moartea regelui ea era puþin observatã
cãci se lua vacanþã numai ziua când muria. La începutul ºi sfârºitul fiecãrui an
de studiu era trei zile vacanþã, tot asemenea când se isprãvia sau se începea
o nouã colecþiune de imne vedice.
Fenomenele naturale aveau mare influenþã asupra acestor copii ai
naturii, cari grupaþi în jurul altarului le observau cu cea mai mare atenþiune. De
aceia nu se învãþa o zi daca fulgera, tuna sau ploua într-un anotimp neploios,
sau dacã fulgera în amurg. Negreºit cã vârtejurile provocate de vânturi,
cutremurile, furtunile, roºaþa cerului, curcubeul, cometele, cearcãnile lunii sau
soarelui, erau atâtea cauze prescrise de cãrþile rituale, pentru care se
recomandã repaus elevilor brahmani aºa cã se compensa cu mult mulþimea
sfinþilor ºi ocaziunile noastre de sãrbãtoare.
De asemenea dacã printre ºcolar ºi profesor trece un câine, o pisicã,
un ºarpe, o cioarã, o broascã, etc. nu se mai învaþã una pânã la trei zile. Nu
mai menþionez serbãtorile lui Indra sau ale primãverei etc. cari erau celebrate
în toata India deci ºi de cãtre ºcolari, aºa cã lesne se înþelege de ce brahmanii
învãþau aºa de încet.
ªcolarii brahmani, ca ºi ºcolarii noºtri, aveau nevoie sã fie pedepsiþi
cãci ºi ei cãlcau prescripþiunile regulamentului. Voi arãta câteva din pedepsele
curioase prescrise de Apastamba ºi care sunt cam urmãtoarele: Spaima, postul,
baia in apa rece, gonirea din faþa profesorului. Gautama[II 42] ºi chiar Manu
(VIII 299) recomandã ca în caz când aceste pedepse nu au succes, sã se
întrebuinþeze bãtaia cu un bãþ subþire ºi tot Manu adaugã cã trebue ca profesorul
sã fie moderat la lovituri, ca nu cumva sã dea naºtere la o intervenþie a regelui.
Respectul ºcolarilor faþã de profesor era foarte mare ºi aproape nu se
poate concepe în ziua de azi. Profesorul care se mai numiaacarya (conducãtor)
ºi care învãþã pe ªcolar Veda, Kalpa, (ritual) ºi Rahasy-am[ºtiinþã secretã,
Upaniºadele]trebue respectat mai mult decât tata ºi mama, cãci el este
reprezentantul zeului Brahma pe pãmânt. ªcolarul trebue sã salute nu numai
pe profesor ca ºi pe orice Brahman întâlneºte. Plin de respect, cu anumite
cuvinte, cu anumitã intonaþie trebue sã salute pe profesor dimineaþa, când îl
vede, sãrutându-i picioarele. Când profesorul sãu este aproape el nu salutã
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pe un alt profesor, nici nu-i iese întru întimpinare. ªcolarul trebue sã aibã acelaºi
respect pentru persoana pe care profesorul o lasã în locul sãu, adicã pentru
învãþãtorul suplinitor.
Când profesorul stã jos ºcolarul stã in picioare, când merge vine dupã
el, nici prea departe nici prea aproape. Când profesorul are un loc mai
nefavorabil ca ºcolarul acesta sã-l schimbe imediat. Nu trebue sã vinã în
prezenþa profesorului cu ghete în picioare sau cu capul acoperit, sau þinând
ceva in mânã; de asemenea nu trebue sã se culce dupã ce s’o culca profesorul
ºi sã se scoale înaintea lui, sã se arate totdeauna gata de a executa un serviciu
ordonat, sã ajute pe profesor la îmbrãcat, la baie, etc.
Rãspunsul ce dã profesorului sã fie cuviincios, sã nu i se spunã la
ureche, sau culcat, stând jos sau mâncând. Profesorul la rândul sãu trebue
sã se sileascã ca sã facã învãþãmântul plãcut. ªcolarul trebue sfãtuit cu
blândeþe ºi sã aibã cãtre el aceiaºi atenþiune ca faþã de propriul sãu fiu,
împãrtãºindu-i ºtiinþa fãrã sã-i ascundã ceva, de aceia profesorul nu trebue
sã întrebuinþeze ºcolarul pentru scopurile lui personale reþinându-l de la studiu.
Învãþãmântul trebue sã fie clar ºi metodic, cãci dacã cineva întreabã lucru
nepotrivit ºi rãspunsul va fi la fel. În fine ºcolarul sã fie modest de învãþãtura
lui, sã nu rãspundã neîntrebat ºi chiar dacã ºtie ceva, sã se facã ca ºi cum
n’ar ºti, faþã de cei streini.
În privinþa salariului ce primeºte profesorul pentru munca sa el este
foarte diferit ºi constã din lucruri în naturã, dupã averea ºcolarului: O vacã
sau un cal, bucate sau legume erau darurile ce fãceau aceºti copii ai naturii,
profesorilor lor în mod discret, cãci nu trebuiau sã se laude la nimeni despre
darurile ce au fãcut. Dacã un ºcolar absenteazã un an de cursuri, atunci când
se prezintã aduce profesorului ca dar o vacã sau turtã dulce.
Afarã de acestea cãrþile rituale ne dau amãnunte asupra modului cum
îºi procurau mâncarea ºcolarii indieni. Mai întâi orice elev trebue sã-ºi
agoniseascã hrana cerºind. Aºvalayana recomandã timpul pentru cerºit seara
ºi dimineaþa, (I. 22. 7) pe când ªankhayana dupã masã. Gobhila, Gautama ºi
alþi aratã ºi persoanele de la care Brahmacarin poate sã cerºeascã ºi între
ele intrã, tatãl, mama, sora, mãtuºa, oamenii recunoscuþi prin dãrnicia lor,
brahmanii, etc. ceia ce însemneazã cã cerºitul era numai o formã ritualã de
împlinit.

Prof T
T.. Iordãnescu prezent la congresul orientalieºtilor
de la Oxford (1926)
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Mâncarea cerºitã era preparatã de cãtre ºcolari ºi dupã ce apunea
soarele se aºeza masa ºi mâncau împreunã cu profesorul, dupã care tot ºcolarii
strângeau masa ºi aruncau rãmãºiþele în foc sau în apã. La strãbunii noºtri
fãrãmãturile de pâine se aruncau în foc ca sã nu fie cãlcate.
Întreaga viaþã ºcolãreascã era reglementatã atât în ºcoalã cât ºi in
afarã din ºcoalã. Între alte prescripþiuni putem cita urmãtoarele: ªcolarul nu
trebue sã se abatã din drum ºi chiar dacã plouã sã nu se adãposteascã sub
acoperiºuri. ªcolarii sã nu umble pudraþi pieptãnaþi sau parfumaþi, sã nu bea
bãuturi spirtoase. Nu trebue sã poarte ghete în oraº nici sã se îmbãieze pentru
plãcere ci conform ritualului. Este interzis ºcolarului sã danseze, sã cânte
sau mãcar sã se uite la cei ce executã asemenea sporturi. În faþa oricãrui
profesor ºcolarul nu trebuie sã râdã, sã scuipe, sã caºte sau sã trosneascã
din degete (Apastamba mai cu seamã are aceste prescripþiuni). ªcolarul nu
trebue sã chinuiascã sau sã omoare fiinþe vieþuitoare etc. Mã opresc aici cu
indicaþiunile ce ni le dã scriitorii vedici asupra instrucþiunii, cãci ele se complicã
din ce in ce ºi se pierd în amãnunþimi cari nu-ºi au importanþa de cât pentru
specialiºti.
Mai rãmâne sã descriu pe scurt actual final al instrucþiunei brahmanului,
care se terminã tot cu un ceremonial religios, care întrece în mãreþie ºi
solemnitate pe celelalte. ªi aici autorii, din cauzã cã sunt mulþi, diferã în
descriere, dar numai amãnuntele nu sunt la fel fondul este acelaºi.
Dupã ce Brahmacarin a cãpãtat cunoºtinþe suficiente, terminând
învãþãtura unui ciclu Vede sau a întregei colecþiuni, atunci se face o nouã
ceremonie pentru plecarea elevului, care va deveni el însuºi Guru (Învãþãtor)
Mai întãi o baie este necesarã, de aceia ºcolarul care terminã se
numeºte Snâtaka, adicã cel ce s’a îmbãiat dupã ce a terminat studiile. Într-o
lunã anume, care variazã dupã diferiþi autori, când profesorul crede cã ºcolarul
sãu este stãpân pe materie, dupã ce a mers la bae cu elevul sau elevii sãi, îl
aºeazã pe o piele de taur.
Aici se face toaleta ºcolarului, tãindu-se pãrul, unghiele ºi spãlându-ise pe dinþi etc. Resturile se amestecã cu diferite bucate ºi se aruncã sau se
îngroapã la rãdãcina unui pom, sau se ard. Toate însemnele ca bastonul,
centura sau chiar hainele de student sunt aruncate în apã. Dupã aceia Snâtaka
se îmbracã cu haine noi, spunând versuri religioase, îºi pune cercei, îºi
cumpãrã umbrelã ºi ghete iar pe cap îºi aºazã un turban ºi o coroanã. Parfumuri
ºi mirosuri poate acum sã întrebuinþeze. Haine ºi podoabe identice se dau ºi
profesorului iar dacã absolventul este sãrac se va lãsa pe el ºi va da
profesorului. Absolventul petrece restul zilei în singurãtate pânã când apar
stelele ºi atunci urcându-se cu profesorul într’un car sau pe un elefant ºi
recitând versuri, se duc acasã, unde sunt aºteptaþi de prieteni cu diferite
alimente între care si întrã si mierea.
În cele arãtate pânã aici nu am vorbit nimic despre modul cum citeau
ºi scriau indienii. În adevãr textele care nu uitã nici cele mai mici amãnunte,
nu vorbesc nimic despre scriere, lucru însã nu pare curios fiindcã cele mai
vechi opere literare nu presupun ºi arta de a scri. La Indieni cele mai vechi
scrieri, cari se presupun cã ating cam 1500 de ani A. Ch. nu sunt propagate
prin scris ci prin grai, aºa cã arta scrierii este mult mai nouã ºi dupã pãrerea
paleografilor, ea este introdusã cam pe la 800 A. Ch. poate mai mult pentru
trebuinþe comerciale, de cât pentru cele literare. Este imposibil ca în viaþa
cãlugãrilor, care se gãseºte descrisã în fiecare moment ºi despre care ºtim
cum lucrau, cum se rugau, ce aveau în camere, etc. sã nu gãsim menþionate
ºi uneltele lor de scris, sau manuscrisele dupã care citeau. Memoria juca un

REVIST
A “REVISTEI NOASTRE”
REVISTA

169

ESEU 1912-1914
rol foarte important la indieni ºi chiar atunci când cunoscurã scrierea nu se
grãbirã sã-ºi copieze literatura lor bogatã cãci pentru ei cuvântul ºi nu scrisul
era determinant. Chiar astãzi când Indieni cunosc de secole arta scrierii ºi
când avem nenumãrate manuscrise din cari unele au oare care sfinþenie ºi
azi când sunt societãþi ce imprimã eftin cãrþi învaþã brahmanul astãzi ºtiinþa
religioasa ºi filosoficã, ci din gura profesorului, tocmai ca acum 3000 de ani.
Textul scris serveºte ca un mijloc de amintire, dar nu are autoritate ci
numai vorba maestrului are valoare, chiar operele poeþilor de azi nu sunt fãcute
pentru citi ci pentru recitat. Astfel dacã astãzi s-ar pierde toate manuscrisele
ºi textele literaturei sanscrite, aceastã literaturã nu ar mai dispãrea dupã
pãmânt, ci s’ar reconstitui cea mai mare parte, din memoria Rapsozilor ºi a
învãþaþilor (Winternitz, GeschictederIndischenLitteratur I 31.)
Chiar în opere de gramaticã ºi foneticã din dec II d. Ch. nu gãsim nimic
despre sunete scrise ci numai vorbite, aºa cã toatã terminologia gramaticalã
se bazeazã pe sunetele percepute cu auzul. De altfel era în interesul preoþilor
ca operile literare sã nu fie copiate, de oarece ei erau deþinãtorii literaturii vechi
religioase ºi cine doria sã o poseadã, trebuia sã vina în ºcolile lor sã o înveþe,
iar ei sã fie ptãtiþi cu bogate daruri. Mai cu seamã se fereau ca învãþãturile sã
nu ajungã sã fie ºtiute de castele spurcate, de aceia nici nu trebuia ca un
Sudra sã audã recitându-se Vedele. În legile lui Gautama (XII 4. 6.) se zice:
«dacã un Sudra ascultã Veda sã i se astupe urechile cu smoalã topitã, dacã
recitã texte sfinte sã i se taie limba…»
Prin urmare toatã aceastã literaturã Vedicã bogatã cum nu-ºi poate
cineva face idee ºi care în secolul VIII A. Ch. era deja fixatã, s’a propagat
numai prin viu graiu. Chiar când exista scrierea care nu a început sã fie
întrebuinþatã decât cel mai de vreme prin sec. II, operile literare erau tot recitate.
Existau cu sute de ani înainte sistem filosofice ºi religioase, diferite redacþiuni
ºi recensiuni ale operilor, cãci existau ºi ºcoli diferite în care se învãþa din
neam în neam numai din auzite. Astãzi existã în multe pãrþi ale Indiei gimnazii
ºi universitãþi în cari se conservã tradiþiunea cât se poate mai apropiatã de
timpurile ce am descris, dar ca sã ne putem face idee sã ascultãm povestirea
unui cãlãtor care este în acelaºi timp ºi un sanscritist ºi filosof de seamã. În
genere nu se gãsesc colegii sancrite decât acolo unde dominaþiunea englezã
a lãsat un simulacru de independenþã ºi unde câte un mahârâja, devotat
stãpânilor englezi, se crede liber în þara supusã.
Astfel la Baroda (300 chilom. departe de Bombai) gãsim un gimnaziu
ºi chiar o universitate sanscritã. Aici copiii încep sã inveþe sanscritã dela 11
ani. „Învãþãmântul începe cu învãþarea pe dinafarã a cuvintelor ºi gramaticii,
prin urmare ca ºi în cele mai vechi timpuri. Cele dintãi opere poetice ce se
citesc sunt: Raghuvanºa, Kumârasambhava, Meghaduta, apoi dramele lui
Kalidasa si altele.
La universitate învãþãmântul este repartizat pe specialitãþi. Unii învaþã
întreaga viaþã gramatica, literatura ºi poetica pe când alþii Astronomie, medicinã,
jurisprudenþã sau filozofie, toþi învaþã însã dupã vechile manuale sanscrite.
De aceia profesorii de astronomie cred cã pãmântul stã nemiºcat în mijloc ºi
toate se învârtesc in jurul lui, numai ºi încã mai îndrãznesc sã-ºi însuºeascã
sistemul lui Kopernic ºi încã mai puþini îndrãznesc sã mãrturiseascã acest
lucru.
“Când intrarãm în impozantele încãperi ale Colegiului, diferitele clase
se strânseserã într’o salã cu profesorii lor. Furãm întâmpinaþi cu poezii recitate
în sanscritã, cari apoi mi se oferirã. Tot asemenea mi se îmânarã programe
cari coprindeau lecþiunile de învãþat. Fui învitat sã pun întrebãri ºi ca sã nu
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supãr vreo parte fui nevoit sã întreb din toate studiile: gramaticã, literaturã,
filozofie, etc. la care rãspundeau ºcolarii ºi când aceºtia nu puteau, ajutau
profesorii. Curios mi se pãreau cã rãspundeau numai ºcolarii buni chiar când
întrebam pe alþii. Aici în Baroda ca ºi în alte pãrþi, ºcolarii ºi profesorii stau pe
pãmânt cu picioarele încruciºate. Când scriu ºcolarii þin caietul þin caietul în
mâna stângã ºi condeiul în mâna dreaptã. Ei nu sprijinã caetul decât cu palma
ºi când le oferi ceva sã punã sub caet, refuzã”. (Deussen: Erinnerungen an
Indien, 51 sq).
Trebue þinut în seamã cã limba sanscritã nu mai este limba vorbitã, ci
o limbã savantã, care se vorbeºte de cãtre brahmani, dar, consideratã ca o
limbã religioasã, ea este învãþatã ori unde Indienii îºi formeazã scoli. De altfel
orice Indian ar cunoºtinþa limbei sanscrite ºi o înþelege deºi cu o mare greutate,
chiar fãrã sa o înveþe. Se gãsesc ºi astãzi însã Brahmani, cari duc viaþa dupã
principiile austere, aºa cum le recomandã operile lor de ascezã. Astfel
BhaskaranandaSvamin trãia gol într-o grãdinã din Benares ºi a întreprins
editarea celor mai grele texte din Upaniºade fiind considerat ca unul din cei
mai însemnaþi pandiþi (învãþaþi).
Nu mai puþin însemnatã este universitatea sanscritã din Benares
întreþinutã de Maharaja din aceastã localitate. ªi aici se predau ºtiinþele dupã
manualele clasice sanscrite, fãrã sã se intereseze de ºtiinþa modernã. Negreºit
cã în aceastã ºcoalã se vorbeºte numai sanscrita ºi a pãstrat caracterul
naþional, de ºi încãperi mari cu coridoare cari dau în grãdinã, formeazã o clãdire
impozantã. În aceiaºi clasã predau câte 2—3 profesori, cãci fiecare îºi
grupeazã studenþii, cari nu sunt mai mulþi de 6, în câte un colþ, unde stau cu
picioarele încruciºate ºi turbanele pe cap, dupã ce ºi-au lãsat ghetele (papucii)
la uºe, ascultând ºi discutând învãþãturile adânci din operile clasice sanscrite.
Toþi vorbesc limba sanscritã cu atâta uºurinþã, cã ai crede cã este limba lor
maternã. Profesorii numai rar se uitã în cãrþi ºi vorbesc ore întregi comentând
opere grele ca Sânkhya-Kârika (o operã filosoficã), Vedânta si Upaniºade.
Cultura aceasta bazatã pe principii de bunãtate ºi dreptate face ca
Indienii sã rãmânã aceiaºi copii ai naturei ºi sã se prezinte în toatã simplitatea
prescrisã de religiunea lor. Tot cultura lor îi face sã fie supuºi fãrã sã se
intereseze de cine îi stãpâneºte, cãci ce-i pasã sufletului care cautãcofundarea
cu divinitatea prin martirizarea corpului, de cei ce voesc exploatarea unor
bogãþii, de care el nu are nevoie.
Cultura indianã a rãmas ºi dacã oraºele mari au tot confortul european,
sunt Principii indieni ºi casta brahmanilor care nu sunt accesibili culturii
europene de cât sporadic, cãci prescripþiunile unei legi imutabile, nu permit ca
un principe sã cãlãtoreascã în Europa ºi sã împrumute instituþiuni ºi obiceiuri,
cari i-ar aduce cãderea în casta cea mai de jos (Sudra). Pe când nababii
indieni (mahârâja) nu mai sunt acum, afarã de rare excepþiuni, de cât oameni
bogaþi, sau cari se ocupã cu literatura ºi ºtiinþa, fãrã sã aibã ºi talentul necesar,
cea mai mare parte dintre Indieni duc o viaþã pioasã ºi de sãrãcie, ridicânduse însã la concepþiuni înalte de filosofie ºi de misticism cum numai evul mediu
creºtin ne poate da o idee. Simplicityisthetype of ourlife, zicea un învãþat indian
modern ºi aceasta este caracteristica unui întreg popor, care de mii de ani
trãeºte meditând probleme de moralã ºi filozofie, la care nu s’a ridicat un alt
neam ºi aceasta numai graþie educaþiei lui care bazatã pe principii religioase
severe, a rãmas aceiaºi, — dupã atâtea mii de ani.
Aceastã ne mai probeazã cã educaþiunea mergând în acord cu
religiunea face ca popoarele sã nu-ºi piardã individualitatea ori prin câte
nenorociri ar trece.
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Simion Mehedinþi
- omul de litere -

conf.univ
conf.univ.. dr
dr.. AI. HANÞÃ
Despre Simion Mehedinþi posteritatea a
pãstrat amintirea omului de ºtiinþã, a creatorului
geografiei ºtiinþifice în þara noastrã. Generaþii
întregi au învãþat geografia României ºi a
continentelor din manualele alcãtuite de marele
savant. Tot ceea ce a dat mai bun ºcoala
geograficã româneascã: profesori, cercetãtori,
reviste de specialitate, institut de cercetãri,
investigaþii etnografice este, în cea mai mare
parte, rodul muncii ºi iniþiativelor sale. Era firesc,
deci, ca în trecerea timpului, omul de ºtiinþã sã
acopere aproape total imaginea omului de
culturã ºi de litere mai ales cã în aceastã privinþã
adversarii de ieri, ca ºi unele jenante neînþelegeri
ale unor cercetãri de astãzi, care s-au ocupat
de opera sa, au fãcut totul ca numele literatului
sã coboare în uitare.
Pentru mulþi, viitorul conducãtor al
Convorbirilor literare din perioada 1 inuarie 1907 ºi sfârºitul anului 1921, era
un intrus, un sosit accidental în viaþa literaturii române. Se trecea cu vederea
faptul cã omul de ºtiinþã, de un prestigiu necontestat, avea în urma lui o solidã
culturã clasicã ºi umanistã, cã în fapt pasiunea sa pentru studiul geografiei
era ulterioarã interesului arãtat în anii studenþiei disciplinelor istorice ºi filologice,
clasice ºi moderne.
Nãscut la 18 octombrie 1869, la Soveja, rãmas orfan de ambii pãrinþi
din fragedã copilãrie ºi crescut prin grija unor rude apropiate, a urmat cursurile
ºcolii primare din comunã. Apoi clasa a patra la ºcoala din comuna Vidra,
înscriindu-se apoi la Seminarul teologic din Roman, continuat la Seminarul
central din Bucureºti,de unde, prin transfer, urmeazã cursurile ultimelor clase
la Liceul ,,Unirea” din Focºani ºi la Liceul „Sfântul Sava” din Bucureºti, unde
obþine ºi bacalaureatul. Iniþial se înscrie ca student la Facultatea de matematicã
a Universitãþii din Bucureºti, dar, din cauza greutãþilor materiale, se retrage
dupã numai câteva luni si obþinând o bursã la ªcoala Normalã Superioarã
graþie sprijinului lui Al. I. Odobescu, revine student al Facultãþii de Filozofie ºi
Litere pe care o absolvã în 1892, susþinând în cadrul examenului de licenþã
Ideile lui J.J. Rousseau asupra educaþiei
tema: „Ideile
educaþiei”. La absolvirea facultãþii
este numit profesor la liceul din Focºani, numire rãmasã fãrã urmãri datoritã
faptului cã foºtii sãi profesori, Al. I. Odobescu ºi Titu Maiorescu, cu ocazia
concursului Societãþii Geografice Române, îi acordã o bursã pentru a se
specializa în domeniile geografiei. Studiazã la Paris, cu profesorii Himly ºi P.
Vidal de la Blanche, la Berlin cu Richtofen ºi la Leipzig cu creatorul
antropogeografiei, Fr. Ratzel.
Din cauza îmbolnãvirii, îºi întrerupe studiile timp de doi ani, revenind la
Soveja unde trãieºte retras printre ciobani, acest moment greu al vieþii sale
Premise ºi concluzii la T
erra. Amintiri ºi
povestindu-l în viitoarea lucrare:„Premise
Terra.
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mãrturisiri” (Cap. Popas la Soveja
Soveja, 1946). Scrise, dupã cum denotã ºi
subtitlul, sub forma amintirilor ºi a confesiunii, aceste pagini care intercaleazã
deseori în economia lor evocãri, file de jurnal, caracterizãri de oameni ºi locuri,
de împrejurãri sociale ºi cultural-literare, relevã din partea autorului un ascuþit
spirit de observaþie, o fire echilibratã, dar stãpânitã de nostalgie, pun în evidenþã
un sentimental care trãieºte cu intensitate atracþia naturii, a mediilor nealterate
de civilizaþia modernã, un obsedat de mituri, îndrãgostit de tradiþii ºi de cei
care le perpetueazã prin veac.
Rãtacirea prin þarã”, cât ºi cel intitulat „Rãtãcirea
Rãtãcirea
Atât capitolul „Rãtacirea
afarã din þarã”, ambele incluse în volumul mai sus-amintit, evidenþiazã
sensibilitatea unui dezrãdãcinat, pentru care plecarea din mediul ancestral
este sinonimã cu pribegia ºi cu risipirea „unei moºteniri de sute de ani, adicã
a tradiþiei tuturor strãmoºilor lui”, revenirea în locurile natale însemnând pentru
el o adevãratã revitalizare, prilej de verificare-prin confruntare cu datele
spiritualitãþii autohtone, moºtenite ºi stratificate în timp-a valabilitãþii experienþei
de viaþã ºi intelectuale obþinute în urma peregrinãrilor. Cu sãnãtatea restabilitã,
se reîntoarce la Leipzig, trecându-ºi, în 1899, examenul de doctorat cu teza
„Liber die kartographische Induction”, tezã lucratã sub îndrumarea lui Fr. Ratzel.
Anterior, pentru o scurtã perioadã de timp, funcþionase ca profesor de limba ºi
literatura germanã la Liceul internat din Iaºi, avându-l ca elev pe Eugen
Lovinescu.
În 1900, luându-se hotãrârea de a se înfiinþa ,,Catedra de geografie în
cadrul Facultãþii de Litere ºi Filozofie a Universitãþii din Bucureºti”, Simion
Mehedinþi este numit în luna mai a aceluiaºi an profesor suplinitor la aceastã
Obiectul ºi definiþiunea
unitate nou creatã. Lecþia inauguralã, intitulatã „Obiectul
geografiei
Introducere în geografie ca ºtiinþã
geografiei”, capitol din cursul ,,Introducere
ºtiinþã” s-a
desfãºurat în ziua de 3 noiembrie 1900 în prezenþa încurajatoare a lui Titu
Maiorescu. Pentru „fiul mocanului”, cum îi plãcea sã-ºi spunã, începea acum,
sub patronajul lui Maiorescu, o nobilã ºi îndelungatã activitate didacticã încheiatã
în 1938, când împlinea 70 de ani. În momentul pensionãrii lãsa în urma sa o
ºcoalã româneascã de geografie ºi o operã ºtiinþificã impresionantã, încununatã
Terra. Introducere în geografie ca
de celebra ºi monumentala lucrare „T
ºtiinþã
ºtiinþã” (1203 p.), apãrutã în 1930.
Obligaþiile didactice ºi ºtiinþifice ale disciplinei cãreia i s-a dedicat cu
entuziasm, talent ºi responsabilitate vor pune în umbrã preocupãrile umanistului
ºi omului de litere, dar nu le vor înlãtura. Continuitatea interesului sãu pentru
viaþa culturalã ºi literarã a þãrii va fi alimentatã ºi de cooperarea tânãrului profesor
în 1900, alãturi de alte mari personalitãþi în comitetul de redacþie al
Convorbirilor Literare”
„Convorbirilor
Literare”, al cãrei director va fi între 1907-1921.
Spirit pozitiv, practician ºi teoretician al ºtiinþei (a se vedea masiva
T rilogia ºtiinþei: cercetãtor”, erudit, savant
lucrare: „T
savant(1939), Simion
Mehedinþi era împotriva „literaturizãrii”, a stilului calofil în cercetarea ºtiintificã,
aºa cum în literaturã cerea sã se pãstreze atributele specifice pe care le
presupune aceastã importantã ramurã a artei. Modelele teoretice în comentariile
stilistice ale lui Mehedinþi sunt, printre alþii, Caesar, Pascal, Maiorescu(cu studiul
sãu Oratori, retori ºi limbuþi
limbuþi), Lessing (cu Laocoon
Laocoon), Goethe, Humboldt
(din Ansichten der Natur), exemplul practic oferindu-i-l Alexandru Odobescu
Pseudokinegetikos
(Pseudokinegetikos
Pseudokinegetikos).
O lucrare deosebit de interesantã care-ºi extrage argumentele
demonstraþiei din domenii variate-economie politicã, sociologie, etnologie,
etnografie, filozofie, folclor, istoria literaturii ºi a geografiei, istoria ºtiinþelor etc.-
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este Coordonate geografice. Civilizaþie ºi culturã (Hilotehnica ºi
Psihotehnica)
Psihotehnica), apãrutã în 1930. Reluare în alte perspective a unei încercãri
anterioare cu intenþii pedagogice, Altã creºtere. ªcoala muncii (1919),
Coordonatele etnografice încearcã sã defineascã noþiunile culturã ºi
civilizaþie ºi sã stabileascã relaþiile strânse de interdeterminare dintre ele, sã
releve rolul activitãþii creatoare a omului în progresul societãþii, concluzii care
tind spre argumentarea antropogeografiei, geografiei lingvistice ºi etnografiei,
cu comentarea criticã a unor teoreticieni reputaþi precum Wundt, Bergson,
Spengler, Nietzsche º.a., ºi cu o oarecare supralicitare a foctorului etnic, oferind
date preþioase pentru studiul ºi înþelegerea literaturii, folclorului, a artelor în
general.
Opiniile teoretice ale lui Simion Mehedinþi referitoare la arta scrisului
se înscriu în coordonatele doctrinei maioresciene privitoare la progres ºi la
locul ºi funcþiile creaþiei spirituale în realizarea acestuia. Conservator în politicã,
este tradiþionalist ºi academizant în gândire, un adversar tenace al formelor
Literatura românã
fãrã fond ºi etnicist în sensul teoretizat de Maiorescu în „Literatura
ºi strãinãtatea
strãinãtatea” ( 1882)) , Poeziile d-lui Octavian Goga (1906), Povestirile
d-lui M. Sadoveanu (1906) ºi Nuvelele d-lui I.A. Brãtescu-V
oineºti.
Brãtescu-Voineºti.
Adept al evoluþionismului organic, acceptã ºi aplicã tezele pozitivismului ºi
determinismului, cãrora le adaugã preceptele cauzalitãþii ºi ale interdependenþei
fenomenelor. Respinge ideea de influenþã recunoscându-i rosturile, numai sub
semnul asimilãrii, sub acest raport înnoirile fiind acceptate numai în mãsura în
care sunt produsul fondului autohton.
Atitudinile sale se afiliazã doar aparent doctrinei sãmãnãtoriste ºi a-l
integra miºcãrii de la Sãmãnãtorul este o eroare. Sãmãnãtorismul era în
esenþa lui o orientare neoromanticã. Simion Mehedinþi este un neoclasic însetat
de armonie care nu respinge civilizaþia modernã, dar o considerã prost
introdusã în þara noastrã, fiind semãnãtoare de false iluzii ºi de dezacorduri
între civilizaþia ºi cultura naþionalã. Dupã opinia sa, preluarea mecanicã a
formelor strãine altereazã, în ultimã analizã, fondul pe care acestea vor sã-l
interpreteze, denatureazã identitatea sufletului naþional, impunându-i manifestãri
care nu îi sunt proprii ºi nu îl reprezintã.
Sunt consideraþii care oferã substanþã volumului Primãvara literarã,
semnat Soveja, ºi care reuneºte câteva dintre studiile scriitorului apãrute
între anii 1906-1914, ºi dedicate Junimii, Convorbiri literare, lui Alecsandri,
Coºbuc, Eminescu, Creangã, Slavici, Duiliu Zamfirescu, Caragiale, Iacob
Negruzzi, Brãtescu-Voineºti, I.A. Bassarabescu, Al. I. Odobescu, Panait
Cernea etc. Cel mai important studiu inclus în volum, reluat ulterior în broºura
Titu
separatã, cu dezvoltarea unora dintre capitole, este micromonografia „T
Maiorescu. Cu un portret din tinereþe” (Bucureºti, Cartea româneascã,
1925), în felul sãu prima încercare de acest fel dedicatã vieþii ºi operei marelui
îndrumãtor al culturii ºi literaturii noastre ºi de care nici o altã iniþiativã ulterioarã
nu se poate dispensa.
Singura operã de imaginaþie a scriitorului este culegerea de nuvele
Oameni de la munte”, apãrutã în 1921, în Editura Socec, sub pseudonimul
„Oameni
Soveja, dedicatã “Celor cari au luptat în Zboina, pe Richitaº, la Cocoºila,
Mãrãºti ºi Oituz pentru apãrarea munþilor” ºi cu un motto celebru ºi extrem de
discutat de specialiºtii în istoria limbii ºi a poporului roman: “Torna, torna, fratre!”
Aparent independente, nuvelele din acest volum sunt unite prin intenþia
scriitorului de a realiza monografia existenþei materiale ºi spirituale a unei zone
umaniste de civilizaþia ºi cultura urbanã, prin exploatarea elementului istoric,
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etnografic ºi folcloric ºi utilizarea descripþiei, portretului, evocãrii ºi observaþiei
realiste.
Cadrul general în care se desfãºoarã acþiunile îl constituie realitãþile
satului natal, sat de munte ºi plasat sub zodia eternitãþii, a unei autarhii
economice ºi morale, în care relaþiile dintre oameni ºi structura lor psihicã
s-au cristalizat printr-o îndelungatã existenþã comunã, cãlãuzitã de principii
statornice ºi transmise prin generaþii. Oamenii sunt conturaþi în raport cu
dimensiunea locurilor ºi pe mãsura solicitãrii acestora, ideile scriitorului despre
rolul determinismului geografic, istoric ºi etnic fiind aplicate aici integral.
Câteva dintre aceste nuvele au vizibile implicaþii simbolice, elogiazã
mãreþia ºi trãinicia naturii sau mediteazã nostalgic pe tema trecerii ireversibile
a timpului, evocã participarea oamenilor simpli la rãzboiul pentru câºtigarea
independenþei naþionale sau întâmplãri dramatice din vremurile transhumanþei,
laudã existenþe clãdite pe cinste ºi omenie, în ansamblul lor constituind un
îndemn spre cultivarea ºi pãstrarea valorilor noastre fundamentale.
Membru al Academiei Române, scriitorul a murit la 14 decembrie 1962,
la vârsta de 93 de ani, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu.
Am þinut ca prin aceastã modestã evocare sã aducem omagiul nostru
personalitãþii savantului ºi literatului Simion Mehedinþi, la douã decenii de la
stingerea sa, împrospãtând astfel în paginile unei publicaþii mereu tinere, în
Revista noastrã
ciuda vârstei sale respectabile, cum este ,,Revista
noastrã”, memoria unui
strãlucit fiu al Vrancei, fost elev ºi dascãl al prestigioasei instituþii de învãþãmânt
ºi culturã cum este Liceul „Unirea” din Focºani.
Articol publicat în Revista Noastrã,
seria a II-a, 1979, nr. 61-62-63 (paginile 997-1000)

Profesori ai liceului Unirea (1897)
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Foºti elevi ai Liceului “Unirea”
Anghel Saligny
Din trecutul tehnicii noastre, o
figurã proeminentã care se impune cu
putere specialiºtilor de astãzi, este fãrã
îndoialã inginerul Anghel Saligny, care
a desfãºurat o bogatã activitate de
constructor timp de mai bine de 4
decenii. Anii de muncã ai marelui inginer
român formeazã miezul activitãþii
noastre tehnice din ultimul pãtrar al
secolului trecut ºi începutul secolului
actual, prin realizarea unor lucrãri ca:
docurile de la Galaþi si Brãila, portul
Constanþa, podul de la Cernavodã,
lucrãri care au condus la cîºtigarea
independenþei economice, alãturi de cea
câºtigatã pe câmpul de onoare în
rãzboiul din 1877. Prin activitatea sa
tehnicã, Anghel Saligny figureazã printre
marii oameni care au contribuit la
crearea României moderne.
Familia lui Anghel Saligny este
de origine francezã, fiind obligatã sã-ºi pãrãseascã patria ºi sã plece în pribegie
prin þãri strãine ca urmare a revocãrii edictului de la Nantes.
Gãsind azil în Prusia, strãmoºii pribegi ai celui care va ilustra cu douã veacuri
mai târziu tehnica româneascã, se stabilesc acolo. Un urmaº al acestei familii,
Alfred Saligny, fiind nevoit sã-ºi câºtige existenþa, ajunge pe meleagurile noastre
adus de niºte boieri moldoveni pentru instruirea odraslelor lor.
Anul precis când Alfred Saligny vine ca dascãl în Moldova nu se
cunoaºte. Numai atât se ºtie cã familiile la care el se tocmeºte pentru învãþãtura
copiilor erau ale boierilor Ghica ºi ªuþu ºi cã soþia dascãlului venit de departe
era polonezã
Dupã Unirea Principatelor, când s-a cerut strãinilor stabiliþi în þarã sã
declare care voiesc sã devinã cetaþeni români, familia Saligny ceru
încetãþenirea.
În primele zile din luna mai 1854, se anunþase un iarmaroc lângã
Focºani. Tînãrul dascãl ºi soþia sa, aflându-se în drum spre iarmaroc, sunt
prinºi de o ploaie torenþialã ºi obligaþi sã se adãposteascã în comuna
ªerbãneºti. Drumurile devenite impracticabile din cauza ploilor îi împiedicã în
ziua urmãtoare sã-ºi continue cãlãtoria, obligîndu-i sã poposeascã la un han.
Acolo ºi în aceastã împrejurare, la 2/14 mai se naºte al doilea copil al lui Alfred
Saligny, care primeºte numele de Anghel. Ploaia a durat câteva zile ºi apele
care pãtrunserã în han au ridicat pe sus patul noului nãscut.
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Era o povestire cã noul nãscut va avea de luptat în viaþa lui cu furia
apelor ºi de fapt a avut mult de luptat cu ele! În lupta cu Prahova, Trotuºul,
Siretul, Dunãrea ºi Marea Neagrã el a ieºit necontenit victorios.Trecând anii
prunciei neºtiutoare ºi venind vremea învãþãturii, pãrinþii l-au luat sã înveþe
carte în propria lor ºcoalã pe care o întemeiaserã la Focºani.Cele patru clase
primare ºi apoi patru ani de gimnaziu, Anghel Saligny i-a petrecut la Focºani.
Înscris în prima serie la înfiinþarea Liceului ,,Unirea”, împreunã cu fratele sãu
mai mare, el îi are colegi de clasã pe cei ce aveau sã fie mai târziu inginerul
ªtefan Gheorghiu ºi profesorul ªuchianu. La terminarea primelor clase de
liceu, pãrinþii se hotãrãsc sã trimitã pe bãieþi, pe Anghel ºi pe Alfons, în Prusia,
la Postdam pentru continuarea liceului ºi mai târziu a studiilor superioare.
Fratele cel mare, Alfons, se înscrie pentru studiul chimiei la Berlin, iar
la terminarea facultãþii revine în þarã fiind primul chimist român cu strãlucite
studii în strãinãtate.
Anghel se hotãrãºte sã studieze astronomia înscriindu-se tot la
Universitatea din Berlin. Actul de înscriere este semnat de cel mai mare
matematician de atunci al Germaniei, profesorul Karl Theodor Welerstrass,
iar certificatul de frecventare a cursurilor este semnat de marele fizician german
A. Helmholtz. Sînt singurele acte care s-au pãstrat din perioada de studii a lui
Anghel Saligny. Influenþa acestor doi renumiþi oameni de stiinþã se va resimþi
mai tîrziu în metoda sa de cercetare ºi de lucru ºi în cunoºtiinþele sale temeinice
ºi multilaterale în domeniul ºtiinþelor fizico-matematice. Cu timpul însã, se
orienteazã spre latura practicã a tehnicii ºi se înscrie la cursuri.
La instruirea ºi formarea sa ca inginer, au contribuit în special doi maeºtri
renumiþi: profesorul de poduri Schiweldes ºi profesorul de construcþii hidraulice
Franzius. Din unele certificate de practicã fãcutã în Prusia, precum ºi din diploma
ªcolii din Charlottenburg, reiese cã a terminat studiile în anul 1874.
În certificatul eliberat de profeorul Mehrteus, ,,Angelo Saligny aus
Focsani in Rumanian” este calificat drept un inginer foarte talentat ºi muncitor
,,lucrãrile sale fiind remarcabile ºi fãcând dovadã nu numai a priceperii, ci ºi a
deosebitelor sale cunoºtiinþe teoretice”.
Întors în þarã, Saligny intrã ca inginer în administraþia de stat la 1 ianuarie
1876, în serviciul de poduri ºi ºosele în ajunul marelui eveniment al scuturãrii
jugului otoman. La începutul carierei, el a controlat execuþia podurilor metalice
pe linia Ploieºti – Predeal, apoi a proiectat ºi construit podurile necesare pe
linia Adjud – Tîrgu Ocna, printre care primele poduri de ºosea ºi cale ferate
construite în þara noastrã.
Primul mare pod proiectat ºi executat de Saligny când avea 28 ani a
fost podul de la Comãneºti peste Siret, pod dublu de ºosea ºi cale feratã, cum
nu se mai construise pînã atunci în þara noastrã, lucrare care i-a consacrat
reputaþia de mare constructor de poduri. Odatã cu creºterea exportului de
cereale, se simþea nevoia din ce în ce mai mare de silozuri, docuri si
antrepozite.
În 1884, Saligny este însãrcinat cu studiul ºi construcþia docurilor ºi
antrepozitelor din porturile Brãila ºi Galaþi. Pentru silozuri, Saligny a creat bazine
în legãturã cu Dunãrea, iar celulele magaziilor cu silozurile le-a construit din
beton armat, introducând pentru întâia oarã în þara noastrã betonul armat ºi
pentru întâia oarã în lume la asemenea construcþii. Pe atunci, în 1888-1889,
nu exista fireºte, nici tehnica ºi nici teoria betonului armat. Dar Saligny a mers
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ºi mai departe aplicând o inovaþie care se utilizeazã de-abia în ultimii 15-20
ani: la construcþia celulelor foloseºte plãcile prefabricate, legate de stâlpi turnaþi
pe loc, iar armãturile fiind sudate.
Pretutindeni unde privim în þara noastrã, vedem geniul lui Saligny. Dar
numele lui va rãmâne legat de linia Feteºti – Cernavodã ºi de monumentala
realizare a podului peste Dunãre.
Aceastã grandioasã lucrare constituie pe drept cuvânt încoronarea
operei lui Anghel Saligny. În 1882, se publicã un concurs pentru proiectarea
podului peste Dunãre. Opt firme strãine au depus proiecte – oferte, care au
fost examinate de o comisie al cãrei secretar era Anghel Saligny.
Proiectele nu au fost gãsite satisfãcãtoare ºi de aceea s-a publicat al diolea
concurs, dar nici aceste proiecte în numãr de 5, obþinute în 1886, n-au fost
gãsite bune, nerespectând condiþiile tehnice impuse.
În aceasta situaþie, în acelaºi an i s-a încredinþat lui Saligny ºi
proiectarea liniei ferate Feteºti – Cernavodã, cu podul peste Dunãre. La 9
octombrie 1890, s-a pus cu solemnitate piatra fundamentalã a podului ºi dupã
5 ani, la 14 septembrie, în sunetul “Galopul Sirenelor” de Ivanovici ºi emoþia
generalã a celor de faþã, a trecut peste pod cu viteza de 80 km/h un tren
compus din 15 locomotive, dovedind rezistenþa acestei uriaºe lucrãri. Douã
mari inovaþii aducea în 1888 proiectul lui Saligny. În memoria proiectului, piesã
de o valoare tehnicã deosebitã, Saligny scoate în evidenþã foloasele ce le
oferã sistemul nou de grinzi, atît din punct de vedere economic, cât ºi din
punct de vedere al montajului grinzilor peste un mare fluviu, cum este Dunãrea.
O altã lucrare a lui Anghel Saligny de o covârºitoare importanþã
economicã este portul Constanþa. În septembrie 1889, Saligny ia conducerea
lucrãrilor portului ºi a serviciului hidraulic. El studiazã ºi dã forma interioarã
definitiva a portului, introducând în proiectele anterioare modificãri, având drept
scop reducerea cheltuielilor de construcþie.
Anghel Saligny pune bazele semnalizãrii ºi balizãrii canalului navigabil
al Dunãrii ºi al serviciului de afiºare zilnicã la bursa din Brãila a adâncimii
Dunãrii pe toatã întinderea româneascã de 800 km lungime, determinãrile
efectuându-se din 4 în 4 zile. Acest serviciu de avertizare a fãcut admiraþia
specialiºtilor în materie ºi dupã cum afirmã Kikitza Nakagawa din Japonia:
,,Nu existã în toatã Europa un serviciu de avertizare mai bine organizat ca cel
românesc de pe Dunãre”. Totodatã, Saligny a condus ridicarea primei hãrþi
hidrografice a Dunãrii de la Brãila la Virciorova. Marea competenþa a lui Saligny
în lucrãri hidraulice la Dunãre a fãcut sã fie chemat în Serbia la proiectarea
unui port în partea de jos a Dunãrii alãturi de renumitul inginer german din
Hamburg – Bubendey.
ªirul înfãptuirilor practice, dar de proporþii neatinse de nimeni încã pânã
la el, începe sã depene: aleile mãrginaºe ale soselei Kiseleff, linia dublã Ploieºti
– Bucureºti, rezervoarele de apã din Cotroceni, introducerea primelor linii de
tramvai din Bucureºti, construcþia gãrilor Rîmnicu-Sãrat, Mizil, Azuga, mãrirea
gãrii Ploieºti ºi multe alte studii ºi proiecte sunt numai câteva din contribuþiile
aduse de el îmbunãtãþirii condiþiilor din România.
Apreciat ºi stimat pretutindeni, Saligny este chemat rînd pe rînd în
posturã de o responsabilitate tot mai mare. Încã din 1905, i se încredinþeazã
,,Direcþia serviciului hidraulic” apoi ,,Direcþia navigaþiei fluviale române”, iar
mai tîrziu ,,Inspectoratul general al porturilor ºi administraþia docurilor.” În 1908,
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creeazã ,,Direcþia generalã a porturilor ºi cãilor de comunicaþie pe apã”, în
fruntea cãreia este numit Saligny. Ca un om cunoscut peste hotare, cu reputaþie
ºi renume universal, Saligny a fost trimis ca reprezentant al þãrii la Congresul
Internaþional de Cãi Ferate de la Paris, la cel de navigaþie de la Londra, Hamburg
ºi Amsterdam. Cu ocazia desfãºurãrii în România în 1909 a celui de al treilea
Congres Internaþional al Petrolului, Saligny a fost numit, preºedinte al
Comitetului de organizare ºi ales preºedinte al congresului. În aceste calitãþi,
dându-ºi seama de imensa importanþã a petrolului, a studiat în cele mai mici
detalii organizarea congresului ºi a urmãrit întocmirea primului album petrolifer
din þarã.
Dar, activitatea lui Saligny mai are ºi o altã laturã – aceea didacticã.
Din 1884, el este numit la ªcoala de poduri ºi ºosele unde ocupã pânã în 1915
Catedra de poduri: 30 de serii de ingineri au trecut pe sub ochii lui ºi profesorul
destoinic a reuºit sã-i ridice pe toþi la inãlþimea unanim recunoscutã a corpului
nostru tehnic.
Saligny era un iubitor al ºtiinþei, Flacãra sacrã se aprinsese în el pe
când era student. ªtiinta cea mai purã, matematica, îi era foarte dragã. În
birourile de sub direcþiune s-a hotãrât de cãtre ingineri tineri, toþi foºti elevi ai
lui, scoaterea revistei ,,Gazeta matematicã”, care a apãrut a doua zi dupã
inaugurarea podului peste Dunãre, la 14 septembrie 1895. Din 1914, Saligny
a fãcut parte din societatea ,,Gazeta matematicã”, el a fost membru fondator
al Societãþii politehnice din România.
Pentru numele pe care ºi-l cãpãtase, pe timpul când încã lucra la
execuþia podului peste Dunãre, la 13 aprilie 1892, Academia Românã l-a ales
ca membru corespondent al sãu, iar dupã inaugurarea podului, la 7 aprilie
1897, odatã cu ivirea primului loc vacant, l-a ales ca membru activ. În trei
sesiuni consecutive, 1907-1910, Saligny a fost ales preºedinte al Academiei
Române. În aceastã calitate, a reorganizat administraþia Academiei ºi a creat
o casã de retragere ºi pensii pentru funcþionarii acestei instituþii.
Saligny s-a ocupat de proiectul unui local nou, în care sã se
adãposteascã în deplinã siguranþã contra incendiului, documentele ºi biblioteca
Academiei, localul a cãrui realizare s-a început în cursul anului 1925.
În ziua de 17 iunie 1925, se stinse din viaþã cea mai mãreaþã figurã
inginereascã a þãrii noastre, numele lui însã va rãmâne veºnic în istoria
universalã a ingineriei pentru mãreþele lucrãri pe care le-a conceput. Operele
lui sunt scrise cu piatrã ºi fier pe pãmântul României, pe þãrmurile apelor ei. El
este eroul care a dus la victorie tehnicã a þãrii noastre, o viaþã de realizãri
cãreia poporul nostru îi pãstreazã o adânca recunoºtiinþã.
Alãturi de celelalte mari figuri ale ºtiinþei ºi tehnicii noastre, activitatea
ºi realizãrile lui Anghel Saligny ilustreazã capacitatea creatoare a poporului
român. Contribuþia pe care a adus-o va duce la dezvoltarea ºtiinþei ºi tehnicii
mondiale.

ing. Paul Iliescu,
strãnepot al lui Anghel Saligny

Articol publicat în Revista Noastrã,
seria a II-a, 1979, nr. 61-62-63 (paginile 997-1000)
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Fotografie realizatã în 1916 cu prilejul sãrbãtoririi
semicentenarului Liceului “Unirea”.
Rândul de sus, la mijloc: Anghel Saligny
Saligny,,
între doi absolvenþi ai primei promoþii.
Rândul de jos, în stânga: Mihail Steriade, în primul an de liceu
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NICOLAE AL. RÃDULESCU
(22 octombrie 1905 - 23 ianuarie 1985)
În ºcoala geograficã româneasca existã suficiente puncte de referinþã,
iar Nicolae Al. Rãdulescu este, farã îndoialã, unul dintre acestea. A fost elev
al Liceului „Unirea” din Focºani (1918-1924), iar între 1929-1934 se afla profesor
al aceleiaºi unitãþi de învãþãmânt, unde a lãsat urme ce ne obligã la o adânca
reverenþã.
Deºi a început prin a studia medicinã, abandoneazã în favoarea
Facultãþii de Litere ºi Filozofie din Bucureºti, unde, marcat de personalitatea
lui Simion Mehedinþi, se va dedica studiului geografiei. Devine doctor în ºtiinþe
geografice cu Teza „Vrancea, geografie fizicã ºi umanã” (1936), realizatã în
urma unor cercetãri temeinice în spaþiul vrâncean bazate pe observaþii directe
dar ºi prin convorbiri cu intelectualii satului pentru individualizarea unor
fenomene fenologice, climatologice, hidrologice, specifice zonei geografice
dintre Valea Caºinului - la nord ºi Valea Râmnicului - la sud. Lucrarea a fost
publicatã în 1937 în colecþia „Studii ºi cercetãri geografice” a Societãþii Regale
Romane de Geografie ºi a fost premiatã în anul urmãtor de Academia Românã
cu Premiul „Gh. Lazãr”.
În perioada apostolatului unirist a publicat câteva zeci de articole de
geografie fizicã, geografia populaþiei ºi a aºezãrilor, seismologie. Cercetãrile
etnografice întreprinse au avut drept rezultat înfiinþarea Muzeului Regional
Putnean în cadrul Liceului „Unirea” pe care îl tuteleazã între 1929-1934.
Dar, poate, cea mai importantã realizare a sa din aceastã perioadã a
fost „Milcovia”, subintitulatã “Publicaþia regionalã de studii”, ce s-a tipãrit în 7
volume, a cunoscut 7 ani de existenþã (1930-1936) ºi a însumat 924 de pagini.
Alãturi de alþi prestigioºi profesori ai Liceului „Unirea” (Al. P. Arbore, Ion Diaconu,
Aurel V. Sava) au mai: colaborat, dând strãlucire revistei, Simion Mehedinþi
(de la primul numãr), Marin Simionescu-Râmniceanu, Iorgu Iordan, Ion Pillat,
I. M, Dimitrescn, Petre Iosif... Peste ani Nicolae Al. Rãdulescu va publica
„Amintiri despre Milcovia” în „Revista noastrã”, al VII, nr. 49-50-51/ianuarie martie 1978, p. 783-784 ºi nr. 52-53-54/aprilie - iunie 1978, p. 831-832, de
unde rãzbat ferm satisfacþiile unui lucru bine fãcut ce se cuvine consemnat ºi
re-amintit celor dispuºi sã uite prea uºor.
Din 1934 pânã în 1952 funcþioneazã în învãþãmântul liceal ºi universitar
având contribuþii însemnate în organizarea unei direcþii clare ºi precise în
domeniul geografiei economice. Publicã zeci de studii ºi comunicãrii de geografie
fizicã ºi economicã, turism, despre mediul înconjurãtor în „Revista Geograficã”
(1938-1943), întemeiatã de el la Cluj, „Natura” sau „Terra” Realizeazã harta
economico- geografîcã a României (1957), „Atlasul geografic al României”
(1965) ºi o culegere de studii adunate sub genericul „Potenþialul turistic al
României” (1973), la care se adaugã un manual pentru clasele a IX-a ºi a X-a
(1969) ºi o „Geografie a agriculturii României” realizatã în colaborare (1968).
Om de culturã, cu valenþe ºi disponibilitãþi diverse, Nicolae Al. Rãdulescu, al
cãrui centenar îl marcãm pentru memoria culturalã a locului, a contribuit la
progresul geografiei, având meritul de a fi reunit elemente de geografie fizicã
ºi umanã în condiþiile în care geografia beneficia de o intensã specializare, iar
oamenii de realã valoare veniþi din ,,odiosul” regim burghezo-moºieresc, erau
priviþi cu suspiciune, în cel mai fericit caz.

prof. Aneta Popa

Articol publicat în Revista Noastrã,
seria a III-a, 2006, nr. 25-26 (pagina 1)
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Foºti elevi ai Liceului “Unirea”
Anton Holban
Dupã primul rãzboi mondial, Anton Holban (1902-1937) a urmat cursurile
clasei a VI-a la liceul nostru. Îl gãsim trecut în registrul matricol din anul ºcolar
1918-1919.
Licentiaþ în litere la Paris, a funcþionat ca profesor
de francezã la Galaþi, Constanþa, la ºcoala de lângã
mânãstirea Cernica (aflatã nu departe de Bucureºti).
Stabilindu-se în Capitalã, Anton Holban are posibilitatea
sã frecventeze cenaclul “Sburãtorul”. Sub influenþa
unchiului sãu, Eugen Lovinescu, se îndreaptã spre proza
de inspiraþie citadinã ºi de analiza psihologicã. Prin
profunzimea cu care sondeazã universul interior, se
apropie de Hortensia Papadat-Bengescu ºi Camil
Petrescu.
Editorial, Anton Holban, debuteazã în 1929 cu “Romanul lui Mirel”.
Acesta este urmat de: “O moarte care nu dovedeste nimic” (1931), “Parada
dascalilor” (1932), “Ioana” (1934). Postum apar: volumul de nuvele “Halucinaþii”
(1938), romanul “Jocurile Daniei” precum ºi piesele “Oameni feluriþi” ºi
“Rataciri”(ultimele trei, în Opere vol.II, colecþia “Scriitori români”, Editura
Minerva,1972).
“S-ar putea spune , noteazã Ion Rotaru, ca talentul înnãscut al
romancierului l-ar fi aºezat printre cei mai originali scriitori,dacã moartea
O istorie a
prematurã nu l-ar fi împiedicat sã-ºi desãvârºeasca opera” (O
literaturii române
române,vol. II,Editura Minerva,1972, pag. 309).

prof. Petrache Dima
Articol publicat în Revista Noastrã,
seria a II-a, 1974, nr. 16-17-18 (pagina 244)

Mihail Steriade
În 1922 Mihail Steriade a tipãrit în paginile Anuarului Societãii literare
Grigore Alexandrescu a elevilor de curs superior din Liceul “Unirea” Focºani,
Influenþa poeziei vechi asupra lui Mihai Eminescu
o compoziþie intitulatã “Influenþa
Eminescu”.
Conþinutul lucrãrii atestã, nu numai capacitatea tânãrului autor de a trata sintetic
o temã atât de importantã, ci ºi o preocupare cãreia i-a rãmas credincios toatã
viaþa: valorificarea operei lui Eminescu. Aici trebuie subliniatã influenþa
binefãcãtoare exercitatã asupra-i de profesorul ºi poetul I. M. Raºcu.
Un an mai târziu, adicã în 1923, are loc, tot la Focºani, ºi debutul sãu
Pajiºtile sufletului
editorial, cu placheta “Pajiºtile
sufletului”. La scurtã vreme s-au mai adãugat:
Vremelnicii
Meduza
Rumerus sans aurores
“V
remelnicii” (1924), “Meduza
Meduza” (1925), “Rumerus
aurores” (1926),
Ceramica
“Ceramica
Ceramica” (1928). Pãstrând mai departe legãtura cu I. M. Raºcu, Mihail
Steriade frecventeazã în perioada studiilor universitare cercul lui Mihail
Dragomirescu. La examenul de licenþã în litere ºi filozofie (1928), este notat

182

REVIST
A “REVISTEI NOASTRE”
REVISTA

MEDALION
cu magna cum laude. Aºa se explicã repartizarea sa la un liceu din capitalã.
În 1929, Mihail Steriade pleacã în Franþa pentru pregãtirea doctoratului. Împins
de dorul de þarã, tipãreºte aici volumul “Soveja ou le retour du Coeur” (1930).
În timpul celui de-al doilea Rãzboi Mondial, a fãcut parte din rezistenþa
francezã. Pentru serviciile militare aduse, în 1947 i se acordã din oficiu,
cetãþenia francezã. De peste patru decenii desfãºoarã pe alte meridiane ale
lumii o intensã acþiune de rãspândire a valorilor spirituale ale poporului nostru.
E o prezenþã româneascã unicã prin amploarea ºi diversitatea manifestãrilor
pe care le organizeazã, prin perseverenþa, dãruirea totalã ºi spiritul de sacrificiu.
În Belgia, unde s-a stabilit acum 15 ani, conduce Institutul particular de
limba ºi literatura românã “Mihai Eminescu”, periodicul bilingv “Le journal
roumain des poetes”, editura “Soveja”, precum ºi Asociaþia mondialã a
prietenilor lui Eminescu. În acelaºi timp, predã cursul liber de limba românã la
Universitatea din Liege.
Dintre volumele publicate în ultima perioadã notãm: “Destin roumain,
voix universelle: Michel Eminesco-poemes transposes en francais” (1966),
“Antologie inachevee de la poesie roumaine” (1970), “Poeme” (1971).

Influenþa poeziei vechi asupra lui MIHAI EMINESCU
În general orice poet, la începutul carierei sale, va trebui sã sufere
înrâurirea unui scriitor, înaintaº de-al lui. Cã va izbuti sã se desfacã din lanþurile
ºi mrejele acestei influenþe, mai degrabã sau mai târziu, aceasta atârnã de
talentul ºi personalitatea sa.
Mihai Eminescu a apãrut în literatura noastrã în faza ei începãtoare,
fãrã tradiþii, fãrã modele, fãrã limba literarã fixatã, ºi s-a luptat cu mizeria, cu
boala, cu mediul neprielnic ºi cu rãutatea oamenilor. Numele de “poet mare” îl
cucerise Bolintineanu iar Alecsandri venea în urma acestuia. De Grigore
Alexandrescu se vorbea puþin, Ion Heliade Rãdulescu era preocupat acum
cu teoriile-i fantastice ºi cu transcrierea poeziilor lui, din limba natural
româneascã în cea nãscocitã de el.
Aceºtia erau poeþii care puteau sã aibã o înrâurire asupra întâilor poezii
ale lui Eminescu. ªi au avut, dacã exceptãm pe Grigore Alexandrescu. E
curios faptul acesta, cã acel ce avea sã întrupeze într-o formã neobiºnuit de
minunatã, sonorã ºi poeticã, sentimente adânci ºi cugetãri filozofice, n-a suferit
influenþa singurului poet gânditor dintre înaintaºii lui.
Îl vedem pe Eminescu ca un entuziast admirator al lui Heliade
Epigonii
Rãdulescu, din care pricina îi dedicã o odã, iar în “Epigonii
Epigonii” îi consacrã o
strofã întreagã, aºa cã, citindu-i poeziile de care s-a încântat-cãci spune în
oda ce i-o adreseazã: “Ruga-m-aº la Erato, sã cânt ca tine, barde”- i-au rãmas
unele cuvinte mai des întrebuinþate de Eliade, ºi pe care le gãsim în: “Din
strãinãtate”-a codrului tenebrã, “O cãlãtorie în zori”- codrul de eben, pãrul ebenin
ºi mai ales-în “Visuri trecute”-cuvântul stela, în loc de stea.
“Ah”-urilor ce se gãsesc în aceste poezii de început, nu le mai cãutãm
originea: toþi poeþii români, pânã la Eminescu, au în poeziile lor atâtea oftãri ºi
vaete, încât în mod fatal, cel de care vorbim a trebuit sã le strecoare în versurile
lui.
Visuri trecute
Tot în “V
trecute” gãsim îmbinarea aceasta de cuvinte: “C-o flamã
dulce, tainicã, linã”. Atâtea determinative ºi apoi nelipsitul “linã” din poeziile lui
Alecsandri, ne fac sã ne gândim la o apropiere între Eminescu ºi acest poet.
Mai puternicã este impresia aceasta, cetind cea din urmã strofã din
poezia La moartea Principelui ªtirbei
ªtirbei:
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“Cine-i acvila ce cade? Cine-i stânca ce se sfarmã?
Cine-i leul ce închide cu durere ochii sãi?
Cine-i tunetul ce moare umplând lumea de alarmã?
-Este Domnul României: Barbu Dimitrie ªtirbei!”
Dacã am fi gãsit-o nesemnatã, am fi atribuit-o lui Alecsandri, atât de
Ostaºii noºtri
mult seamãnã cu stilul pe care-l cunoaºtem din “Ostaºii
noºtri”, mai ales
I-aº cânta doina, doiniþã
De-aº avea
versul “I-aº
doiniþã” din “De-aº
avea”, ne aminteºte poezia
“Doina” din fruntea culegerii “Doine” a bardului de la Mirceºti.
Serile la Mirceºti
ªi iarãºi, parcã avem înainte pastelul “Serile
Mirceºti” al poetului
citat mai sus, când citim întâia strofã din “Noaptea” a lui Eminescu.
Se poate ca acesta sã fi avut încã proaspãtã, în minte, impresia ce i-a
facut-o acest pastel, ºi astfel tonul ºi atmosfera sã fie aceiaºi; ºi mai este încã
o pricinã care ne îngãduie aceastã apropiere: seninãtatea lui Alecsandri, ºi
mai ales zugrãvirea unui tablou, în culori cu totul diferite de acelea pe care le
gãsim în celelalte poezii ale lui Eminescu, când e vorba de acest cadru, noaptea:
“Noaptea potolit ºi vânãt arde focul în cãmin,
Într-un colþ pe-o sofa roºã eu în faþa lui privesc
Pân-ce mintea îmi adoarme, pân-ce genele-mi clipesc
Lumânarea-i stinsã-n casã… Somnu-i cald, molatic, lin”.
Puternicã a fost însã înrâurirea lui Bolintineanu. Stilul acestui poet- în
Muntenia- era compromis prin sine însuºi, întâi, ºi apoi prin prea multe imitaþii
ºi ecouri, în scrisele poeþilor mãrunþi din vremea lui Cuza.
“Eminescu a primit înrâurirea lui Bolintineanu, nu din þarã, ci din
Bucovina, unde înca de când foaia fraþilor Hurmuzachi reproducea în foieton,
cu lãudãtoare recomandaþii, poeziile acestui sentimental vorbãreþ ºi neglijent,
care ajunsese a trece drept un inspirat cântãreþ al amintirilor ºi idealelor
Oameni care au fost
neamului, faima liricului muntean nu slãbise” (“Oameni
fost” de
Nicolae Iorga).
ªi astfel gãsim în întâile poezii ale lui Eminescu, termeni atât de obiºnuiþi
ºi favorizaþi în versurile lui Bolintineanu: auroasã, argintoasã, radioasã, juni,
albã care rimeazã cu dalbã, mur, amalgam de roz-albie ºi mulþi alþii. Diminutivele
atât de des întrebuinþate de Vãcãrescu, Alecsandri ºi Bolintineanu, se gãsesc
De-aº avea
în mare numãr în cântecul de iubire “De-aº
avea”: floricicã, blândiºoarã,
La
copiliþã, ziuliþã, doiniþã, etc. Vãditã este însã influenþa poetului muntean în “La
o artistã
O cãlãrire în zori
artistã” ºi “O
zori”. Strofe ca:
“Roz alb’ aurora, cu bucle de aur
Sclipind în rubin,
Revarsã din ochi-i de lacrimi tezaur
Pe-al florilor sân.”
ªi i-adoarme pe sânu-i, ºi leagãnã-n braþe
În tandre visãri,
Pe când ca profume pe blânda ei faþã
Plutesc sãrutãri.”
ªi discursul care urmeazã ne aminteºte în toate pe Bolintineanu, ca ºi
Mortua est
atmosferã, întrucâtva ºi ritmul poeziei “Mortua
est”. Noroc cã Eminescu a
ºtiut sã se desfacã la timp de aceste înlãnþuiri ºi ne-a dat mãnunchiul, din
pãcate puþin voluminos, al poeziilor sale, atât de noi pentru vremea când au
apãrut, atât de minunate ca formã ºi atât de pline de idei adânci. Strãlucirea,
stilul ºi armonia versului sunt ºi astãzi mari calitãþi, pe lângã celelalte, ale
acestor produceri.
Mihail Steriade
Clasa a VII-a, Liceul “Unirea”
Anuarul Societãþii literare “Gr. Alexandrescu” a elevilor de curs superior din
Liceul “Unirea” Focºani.” (Nr. 3, anul ºcolar 1921-1922, paginile 148-150)
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Orizontul liric al lui Mihail Steriade
Existenþa creatorilor este mai
durabilã prin operele lor, înfruntã timpul,
existenþa aceasta este mai importantã
decât existenþa lor fizicã. Prezenþa lor
spiritualã are o extensiune mult mai mare
decât prezenþa lor biologicã, prezenþa lor
vitalã. Iatã de ce pe Mihail Steriade, acest
focºãnean de elective, îl putem considera
astãzi, aici, prezent în spirit, o prezenþã
imaginarã, care nu este cu nimic mai puþin
importantã decât prezenþa sa realã,
prezenþa sa umanã. Sunt fericit cã în
aceastã admirabilã salã, în acest admirabil
pantheon al oraºului Focºani, întrunindu-ne
astãzi sã omagiem personalitatea lui Mihail
Steriade, putem face o retrospectivã pentru
a ne aminti cã acest pãmânt binecuvântat
a fost locul de origine sau locul în care s-au
manifestat câteva mari figuri, câteva mari
personalitãþi ale culturii româneºti. De la
Varlaam, acela care de peste 300 de ani
doarme la mânãstirea Secu, pânã la tânãrul
Florin Muscalu, poet de talent, s-au manifestat aici o seamã de spirite al cãror
nume a intrat în patrimoniul culturii naþionale. Sã evocãm deci, în aceastã
clipã, înainte de a începe momentul Steriade, personalitãþi ca: Grigore
Alexandrescu, Duiliu Zamfirescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Alexandru
Cãlinescu, Aurel Cãlinescu, I.M. Raºcu, Virgil Huzum ºi alþii.
Personalitatea unui oraº se manifestã nu numai în clãdirile lui, în stilul
lui de viaþa, ci ºi în stilul intelectual, în stilul spiritual, acela care se transmite
peste secole. Asemenea mesageri ai acestui frumos colþ de þarã, asemenea
mesageri sunt dintre acei care ne onoreazã o spiritualitate ºi evocându-i, între
ei sã plasãm ºi figura unui focºãnean exilat, dar care în spirit se aflã aici lângã
noi. Cu aceastã prefaþã care sã ne încãlzeascã, sã ne introducã în atmosfera
unei simfonii, sã începem deci sã privim personalitatea lui Mihail Steriade din
diferite unghiuri de vedere.
Nu e nevoie sã cunoºti biografia lui Mihail Steriade, debutant la Focºani
acum o jumãtate de veac, pentru a sesiza în liricã o continuã bipolaritate.
Poetul e un suflet scindat, antinomic, adicã aproape ºi departe, sentimental ºi
lucid, deschis naturii ºi interiorizat, neliniºtit de trecerea timpului ºi împãcat cu
clipa. Întrebãrile existenþiale despre viaþã ºi moarte sunt dublate, la Mihail
Steriade, de o acutã nevoie de evaziune, aceasta pusã în practicã, cel puþin
într-o privinþã, prin plecarea în Franþa (1929) pentru ca, de acolo, dupã trei
decenii, sã se instaleze în Belgia.
Elegiac ºi dinamic, poetul bilingv, traducãtor ºi autor de antologii, oferã
imaginea unui peregrin, ardent, devorat de proiecte, dar ºi de conºtiinþa
efemerului, balansând între tristeþe ºi încredere. Sentimentul tragicului nu e
atât de dur încât sã lase rãni incurabile; elanul, de altã parte, nu atinge cote
maxime: „Mi-e trupul când soare, când nor.../Extazul mã schimbã în noi
Cuprind gândul
ipostaze” (Cuprind
gândul). Tânãr, autorul Vremelniciilor îºi caracteriza
vârsta „printr-un dor nelãmurit de a pleca”, vorbind aproape obsedant, de
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“cãtuºe”, de obstacole metafizice, de condiþia dramaticã a omului „cu suflet
strâns în colivii de trup”. Temniþa, lutul, bezna
bezna, simbolizãri ale telufizicului,
erau confruntate cu nevoia trãirii în spirit, în genul monologurilor lui Blaga.
Dezrãdãcinat, instalat pe pamânt strãin, sentimentul limitelor persistã,
iar pentru a-l atenua, se schiþeazã nevoia întoarcerii: „Aº vrea sã plec aiurea,
din mine sã m-avânt, / sã-mi uºurez povara, sã-mi satur iar privirea,/ si mângâind
þãrâna, in þarã sã mã simt.” ( Mã reîntorc la Ruppel)
Ruppel). Fireºte, între volumele
scrise în þarã ºi celelalte în francezã, elaborate în Franþa ºi Belgia, existã
puncte de interferenþã. De observat, în special, cã nevoia de cunoaºtere, setea
de puritate, aspiraþia spre absolut, continuã sã stea în prim plan. Sã se observe,
apoi, permanenþa unui sens ascensional, metafora zborului celest, conceput
ca un mod al salvãrii de moartea ce „leagã de pãmânt”. Între permanenþele
acestui cãutator de liniºte, meditativ cu masca gravã, stãruie de asemenea, o
neistovitã nevoie de luminã. Prin luminã, tot iatã un titlu definitoriu, dintr-un
volum din tinereþe: „Asemeni umbrei, de exiºti, atârni de-o razã de luminã”. ªi
ca ecou, peste câteva decenii: „le voi illumine des hirondelles/ dans le ciel
Les Chalands
matinal” (Les
Chalands).
Prin neliniºtea tragicã, poetul continuã exemple romantice, însã, ca
tonalitate, reflecþiile sale, investite cu particularitãþi ale sufletului modern, vizeazã
expresia limpede, de facturã clasicã. Romanticii, se ºtie, cultivã misterul,
solitudinea, sunt cu precãdere selenari. Mihail Steriade este un solar ale cãrui
confesiuni cer neapãrat un spaþiu luminat. Starea de exil echivaleazã la el cu
o dublã înstrãinare: întâi una în timp, un fel de distanþare interioarã, apoi o alta,
geograficã, înstrãinare de sursa solarã a patriei: „O, câte veacuri am cãlcat în
viaþã, / ªi câte mii de kilometri am parcurs, / De când m-am dus, din soare
înspre ceaþa.” (Sunt singur
singur). Se înþelege, exilul amplificã, potenþeazã, dã noi
dimensiuni sentimentelor, de unde disperarea luptã cu singuratatea. Natura
patriei, amintirile copilãriei, imaginea cãminului natal devin, patetic, mijloace
de apãrare împotriva înstrãinãrii totale: „În þara aceasta rece, sub cerul neprivit,
/ Strãine-mi sunt de-a valma visãrile ce mint, / Aducerile-aminte ºi poate ºi
acest- cânt” (O, mamã!)
mamã!). La vârsta maturitãþii, poetul trãieºte din ce în ce mai
vizibil într-un timp circular, dând curs stãrii de dor, care-l întoarce la-nceputurile
propriei biografii. Cântecul din trecut „doare”. Dorul de patrie canalizeazã în
matca sa toate celelalte sentimente: „Trecutul mã reîntoarce la þara mea deacolo, / Acum când ard în jocul de soare-aceste crengi / În parcul din Bruxelles”.
Altã data se revede, imaginar, în cadrul tonic familial: „În seara aceasta-mi
pare cã sunt din nou acasã; / în jurul mesei, fraþii cu dragoste-mi fac loc.”
(Fraþii). În vocabularul liric intervin termeni semnificativi, traducând trisþetea.
Mihail Steriade se considerã un fel de damnat. Iniþial, pribegia avea un sens
prospectiv, fiind totuna cu aspiraþia spre necunoscut, autoiluzionare.
Experienþa vârstei reclamã o revizuire a ideii de „pribegie”, care sugereazã
acum un sentiment al nerealizãrii: „ Unde-am fost când tânãr fui? / Nicio urmã
acuma, nu-i / De pândit am fost pândit/ de prigoana unui mit”. (Unde-am fost
când tânãr fui?). Printr-o dureroasã modificare celularã, iatã dar cã pribegia a
devenit „prigoana”, iar poetul, odinioarã cântând „ a voie bunã”, se simte „o
fibrã rãtãcitoare”.
Mai personal decât în confesiunile din tinereþe, în care disting
reminiscenþe din lecturile epocii (un aer elegiac a la Demostene Botez, un ton
reflexiv amintind de Adrian Maniu) este, categoric, poetul retrospectivelor, al
meditaþiilor solitare, în care fraza decadentã dã glas emoþiei pure. Fireºte,
progresul estetic þine ºi de experienþa inerentã vârstei. Sã observãm cã de
câte ori Mihail Steriade pune înaintea unui cuvânt particulare pentru a sugera
reîntorcerea, revenirea, regãsirea, cu alte cuvinte de câte ori se manifestã ca
poet al dorului, rezultatele sunt optime. „Sã nu recãdem in genune”, conchide
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el, dupã ce a invocat Ceahlãul ºi Dunãrea. Tot sub semnul acestor reîntoarceri
afective, se cuvine sã interpretãm ºi utilizarea unor modalitãþi folclorice, legate
de fondul amintirilor de acasã. Fapt de reþinut, Mihail Steriade este solidar cu
poetul anonim cu care se întâlneºte, dialogând despre izvoare
izvoare, despre vânt
vânt,
despre stele ºi basme
basme, despre plopi
plopi, despre pãdure ºi celelalte. Însã mai
frapant decât toate este clasicul „frunzã verde” care, transpus în francezã,
pãstreazã dacã nu prospeþimea, cel puþin rezonanþa metaforicã româneascã.
Într-o gingaºã Idylle
Idylle, gãsim aºadar un „Frunzã verde chiparos”, în ritm
octosilab, precum în culegerile folclorice: „La nuit etait profonde/Mais quelqu’un
siffla tout pres/Vers la lune vagabonde: Feuille verte de cypres !” -,,O micã
suitã popularã” se intituleazã simplu Feuille verte
verte. E un: ,,frunzã verde de
mesteacãn”, cãruia i se asociazã arþarul ºi iarba: ,,Feuille verte de bouieau, /
Qu’il m’est doux le long de l’eau / De penser a ma jeunesse! / L’ombre monte,
la fleur dort, / Mais mon reve est tellement fort / Qu’il penetre mon ivresse!”
Precum numeroºi alþi poeþi în lupta cu marile neliniºti ale existenþei ,
Mihail Steriade ºi-a gãsit consolarea jertfind totul unui miraj al frumuseþii: „E un
fel de omenie ce se întreabã-n mine / de voi putea cunoaºte ºi cânt ºi zãri
Trec orele
senine”. Versurile acestea din „T
orele”, vin din aceeaºi sursã cu anticul
ruit horas. Le-au rostit în sute de variante ºi le vor mai rosti, în sute de limbi,
poeþi din toate unghiurile pãmântului. Prin creaþie, deºi neîmpãcat de sine,
Mihai Steriade are totuºi, în cele din urmã, conºtiinþa unei biruinþe în confruntarea
cu eternul:
„Toate trec ºi dacã mai rãmân/ Ca o sintezã a toate ce se scurg / E
ªi dacã scriu).
pentru cã mã simt un demiurg / ªi peste trecere devin stãpân” (ªi

Prof. univ
univ.. dr
dr.. docent Constantin Ciopraga
Articol publicat în Revista Noastrã,
seria a II-a, 1972, nr. 6 (paginile 101-102)
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I.M.Raºcu
Spre sfârºitul anului 1972 a încetat din viaþã, la Bucureºti, profesorul ºi
scriitorul I.M.Raºcu. Pentru Liceul „Unirea”, prezenþa lui, printre cadrele
didactice din anii 1919-1925, poate fi motiv al unei justificate mândrii.
Nãscut în anul 1980, la Iaºi, ca fiu al unui profesor de caligrafie ºi
desen, încã din copilãrie, ºcoala i-a devenit un mediu familiar. Afinitatea pentru
cultura francezã se datoreazã, în parte, bunicilor aparþinând laturei materne,
veniþi din Franþa (Picardia), în Moldova, pe vremea lui Mihail Sturza. Când a
venit în Focºani, profesorul I.M. Raºcu era cunoscut încã din anul 1911 prin
activitatea sa literarã de la Iaºi, când, încã student, a redactat o revistã „Versuri”
(devenitã mai târziu „Versuri ºi prozã”) ºi a publicat unele traduceri din literatura
francezã („Poliphem” de poetul Albert Samain ºi „Cruciada copiilor” a scriitorului
Marcel Schwab). Înclinaþia pentru poezie ºi afinitãþile sale pentru simbolism
încununeazã înþelegerea sa de versuri originale „Sub cupole de vis” –
adevãratul debut editorial.
În timpul activitãþii sale didactice la Liceul „Unirea”, pe lângã colaborarea
sa cu versuri ºi proza la revista „Viaþa nouã” de sub conducerea lui Ovid
Densuºianu, profesorul I.M.Raºcu, prin întemeierea societãþii literare „Gr.
Alexandrescu” a elevilor de curs superior, încearcã ºi izbuteºte, vreme de
patru ani, sã contribuie, cu pasiune, competenþã ºi convingere, la desãvârºirea
culturii literare ºi la ridicarea nivelului intelectual al elevilor.
Analizele literare ºi rezultatele de conferinþã, notele despre scriitori
români ºi strãini, cuprinse în Anuarele publicate în anii 1920-1921-1922 ºi
1923 reprezintã pentru generaþiile trecute ºi viitoare munca prestigioasã de
profesor exemplar a lui I.M. Raºcu. Nu puþini sunt elevii care, fiindu-le profesor
I.M. Raºcu, trebuie sã-i poarte recunoºtinþa pentru contribuþia pe care i-o
datoreazã la formarea culturii, personalitãþii ºi caracterului lor.
Într-o mare mãsurã, datoritã lui I.M. Raºcu ne-au devenit atât de
familiare cu prilejul aniversãrilor, unele din numele de mari scriitori ca: Prosper
Merimee ºi Gustave Flaubert, Emil Augier, Ernest Renau, Anatole France,
poeþii Paul Verlaine ºi Charles Baudelaire. În anul 1925, în urma recomandãrii
Facultãþi de litere din Iaºi, profesorul I.M.Raºcu, devine membru al ªcolii române
din Franþa, instituþia creatã de Nicolae Iorga la Fontonay aux Roses (în
apropierea Parisului) pentru românii care-ºi perfecþionau studiile postuniversitare la Paris. Aici face studii de literaturã comparatã ºi urmeazã la
Sobrona cursurile profesorilor eminenþi: Paul Hazard ºi Boldensperger. În
permanenþã frecventeazã Biblioteca Naþionalã, face investigaþii ºi cercetãri
sistematice privitoare la influenþa literaturii franceze asupra lui Mihai Eminescu.
Din aceastã perioadã dateazã studiile sale despre istorie literarã
publicate în revista „Îndreptar”: „Ecouri franceze în opera lui Eminescu” (din
care pot fi citate capitole „Eminescu ºi Lamartine” sau „Eminescu si Théophile
Gauthier”); „Românul ºi pãmântul românesc în literatura francezã” (1929); „O
figurã a ziaristicei franceze sub al doilea imperiu: Românul Gr. Gãnescu” (1930).
În timpul ºederii sale în Franþa, prin grija scriitorului Al. LascarovMoldoveanu i s-a tipãrit la Bucureºti volumul de versuri „ Neliniºtiþi” (1927).
Dupã întoarcerea sa din Franþa, (1930) profesorul I.M. Raºcu a fãcut sã aparã
revista literarã „Îndreptar” ºi a publicat o serie de volume de prozã, criticã
literarã ºi versuri: „La lis’eux cu Sfânta Tereza” (1934), „Vibrãri” (1935),
„Alecsandri ºi Eminescu” (1936), „Convingeri literare” (1937), „Renunþãrile
luminoase” (1939), „Setea liniºtii eterne” (1943).
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Pe lângã activitatea sa publicisticã ºi literarã, ca profesor al Liceului
„Gh. ªincai” din Bucureºti, I.M. Raºcu ºi-a continuat aceeaºi muncã pasionantã
ºi sistematicã de perfecþionare a cunoºtinþelor literare ºi de ridicare a nivelului
intelectual al elevilor.
Avem o mãrturie de muncã stãruitoare, desfãºuratã de profesorul I.M.
Raºcu în volumele: „32 de opere de literaturã românã” (1933) ºi „Alte opere de
literaturã românã” (1938), în care notele ºi observaþiile judicioase referitoare
la scriitorii noºtri, cunoºtinþele de istorie literarã ºi relatãrile variate sunt ºi
astãzi surse de bogatã informaþie.
Cele din urmã volume publicate de scriitorul I.M. Raºcu sunt „Amintiri
ºi medalioane literare” (1967) unde sunt evocate figura profesorului ºi criticului
Gh. Ibrãileanu, precum ºi figura poetului George Bacovia, prezentat într-un
cadru demitizat, apropiat. Volumul antologic intitulat „Poeme” (1967) cuprinde
versurile reprezentative ale poetului I.M. Raºcu. De asemenea poetul figureazã
în „Antologia poeþilor de azi” publicata în anul 1925 de cãtre Ion Pillat ºi
Perpessicius, în „Antologia poeziei simboliste” ºi în „Antologia poeþilor de la
Viaþa Nouã”, publicate cu câþiva ani în urmã.
Dupã propria mãrturisire a lui I.M. Raºcu, cele mai valoroase judecãþi
critice despre dânsul au fost emise de George Cãlinescu în „Istoria literaturii
române” ºi de Perpessicius în „Menþiuni critice” ºi în „ Lecturi intermitente”.
Despre poetul I.M. Raºcu s-a publicat în urmã cu câþiva ani un interesant
articol în revista „Cronica”de la Iaºi, sub semnãtura profesorului Const.
Ciopraga, la rubrica „Fragmentarium” – articol integrat apoi într-o lucrare mai
cuprinzãtoare: „Literatura românã între 1900-1918”. În ce priveºte preferinþele
sale de lector, Anton Holban ar trebui menþionat între scriitorii români, pe cînd
între cei francezii: Jules Laforgue si Francis Jammes.

Virgil HUZUM
1923 - Membrii societãþii literare "Gr
"Gr.. Alexandrescu" la 25 de ani de
la înfiinþare - (prof. I.M.Raºcu, primul rând, al ºaselea din dreapta)
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Duiliu Zamfirescu ºi Focºanii
Multe sunt firele care-l leagã pe
Vieþii la þarã
autorul ,,Vieþii
þarã” de Focºani ºi de
împrejurimile lui. Mai întâi obârºia sa,
care-ºi aflã rãdãcini adânci în Munþii
Vrancei, de unde cobora bunicul dinspre
tatã, moºeanul Ion Zamfir. Cealaltã
ramurã puternicã a familiei, pe linia
Lascãr, se gãsea ºi ea în oraºul de pe
Milcov de la sfîrºitul secolului al XVIIIlea. Scriitorul se naºte la Plaineºti (azi
Dumbrãveni) ºi-ºi petrece copilãria ºi
adolescenþa în acest perimetru al
podgoriilor. ªcoala elementarã, ca ºi cele
patru clase gimnaziale, sunt absolvite la
Focºani unde mai târziu proaspãtul
licenþiat în Drept încerca sã facã
avocaturã ºi sã ocupe locul suplinitor la
catedra de limbã francezã a Liceului
,,Unirea”. Deºi datoritã carierei sale
diplomatice absenteazã aproape douã
decenii din þarã, Duiliu Zamfirescu revine
în vacanþe aici la vatra pãrinteascã spre
care a simþit întotdeauna o irezistibilã
chemare. Imaginile ºi impresiile copilãriei,
cele mai durabile în viaþa unui om ºi cu
atât mai mult a unui artist, vor iradia
neîntrerupt în opera literarã a scriitorului.
El îºi va plasa nu o datã eroii în plin cadru focºãnean sau vrâncean, uneori
sugerându-l prin atmosferã, alte ori numindu-l de-a dreptul.
Viaþa de provincie pe care o evocã în nuvele ca ,,Subprefectul”, sau
,,Conu Alecu Zãgãnescu” este aceea a unor intelectuali din pãrþile locului.
Înspre Coteºti, indicaþia e în afara oricãrui echivoc, aºa cum se întâmplã ºi în
,,Locotenentul Sterie” unde este surprins momentul slujbei religioase în
memoria eroilor cãzuþi în Rãzboiul de Independenþã, ce se oficia la Biserica
Sf. Ion din Focºani. Metoda inspiraþiei directe ºi a respectãrii unor date ºi
nume autentice, va fi aplicatã în chip ºi mai revelator în romanul ,,În rãzboi”,
dedicat luptãtorilor vrânceni cãzuþi în acelaºi rãzboi de la 1877. Limba multor
personaje ale lui Duiliu Zamfirescu este limba vorbitã în oraºul ºi satele
copilãriei (Plaineºti, Vârteºcoiu), a cãror atmosferã a pictat-o în acea seninã
ºi calmã poezie a anotimpurilor. Focºanii ºi þinutul Vrancei trebuie sã se
mândreascã nu numai de a fi dat pe unul dintre marii scriitori români, dar ºi
pentru cã acesta nu a uitat niciodatã oamenii ºi locurile baºtinei sale, care au
însemnat pentru el o permanentã ºi nesecatã sursã de Inspiraþie. Prin opera
lui Duiliu Zamfirescu, Focºaniul intrã în literaturã în mod substanþial, cu istoria,
psihologia ºi limba lui specificã.
Al. Sãndulescu,
ªef de sector la Institutul de teorie ºi istorie literarã
“G. Cãlinescu”, Bucureºti
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a II-a, 1972, nr. 3 (pagina 75)
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Duiliu Zamfirescu,
elev al liceului „UNIREA”
Nãscut în 1858, anul Convenþiei de la Paris ºi al înfiinþãrii Comisiei
Centrale de la Focºani, Duiliu Zamfirescu ºi-a petrecut anii copilãriei în oraºul
de pe Milcov.Despre aceºti ani se ºtie puþin, dar cunoscând starea materialã
a pãrinþilor sãi, din documentele timpului, presupunem cã dacã n-a avut la
dispoziþie tot ce dorea, n-a dus totuºi lipsã de nimic.Tatãl sãu, Lascãr
Zamfirescu, era una din notabilitãþile judeþului Putna, ocupând multã vreme
slujba de preºedinte al Comitetului permanent al judeþului. Mama sa, Sultana,
era fiica lui Pavel Mincu ºi sorã cu ªtefan Mincu, pictor ºi profesor la Liceul
„Unirea”, ºi cu Ion Mincu, marele arhitect.
Fiind primul nepot al familiei Mincu, Duiliu Zamfirescu (sau Duilã cum
i se mai zicea) era rãsfãþatul familiei. Atmosfera de disciplinã ºi de aleasã
intelectualitate din casa pãrinþilor ºi a bunicilor s-a transmis nepotului, care a
profesat pânã la sfârºitul vieþii anumite principii etice, estetice ºi intelectuale,
sub auspiciile cãrora s-a dezvoltat copilãria ºi tinereþea sa, aºa cum el însuºi
va declara în scrisorile sale publicate nu de multã vreme. ªcoala primarã a
urmat-o tot la Focºani. (ªcoala nr. 1 din Focºanii Munteni). Din pãcate, arhiva
acestei ºcoli nu ne poate pune la îndemânã situaþia ºcolarã a elevului
Zamfirescu Duiliu. Presupunem cã a urmat cursurile ªcolii nr. 1 în anii 18651869. În anul ºcolar 1869-1870, îl gãsim elev în clasa I a Gimnaziului din
Focºani. Unchii sãi, ªtefan ºi Ion Mincu, nu avuseserã norocul sã facã studiile
liceale în oraºul lor, fiindcã Gimnaziul „Al. I Cuza“ (cum i s-a zis la început
liceului Unirea) se înfiinþeazã de-abia în 1866. Nepotul, Duiliu Zamfirescu,
scutea astfel pe pãrinþi de la marile chetuieli fãcute cu întreþinerea lui la
Bucureºti. În registrele matricole ale Gimnaziului, numele elevului Zamfirescu
Duiliu apare în chipul urmãtor :
- în 1869 -1870, în clasa I
- în 1870 - 1871, în clasa a II-a
- în 1871 - 1872, în clasa a IlI-a
- în 1872 - 1873, în clasa a IV-a
Foaia matricolã e iscãlitã în tot acest timp de directorul M. Constantiniu,
al treilea director al gimnaziului, dupã ªtefan Neagoe ºi N. Þipei. Analizând
situaþia ºcolarã a viitorului poet ºi romancier, un fapt te izbeºte chiar de la
început. El infirmã zicala popularã cã „Ziua bunã se cunoaºte de dimineaþã”.
În clasa I, gãsim pe foaia matricolã corespunzãtoare la sfîrºitul primului
trimestru ,chiar note de 3 1/2 ºi 3 3/4, (pe atunci, nota de trecere era 4) iar nota
generalã la sfîrºitul anului ºcolar e 4,8. În clasã se gãseau 25 de elevi. În
clasa a II-a, când gãsim 16 elevi din cei 25 din anul anterior, se observã un
progres: nota generalã (adicã media finalã) e 5,4. Clasa a III-a cuprinde numai
8 elevi. Ceilalþi 8 rãmãseserã repetenþi. Nota generalã obþinutã de „Zamfirescu
Duiliu” crescuse.
În sfârºit, în clasa a IVa (când rãmãseserã 7 elevi, elevul Zamfirescu
Duiliu obþinea nota generalã 6,1/14. Progresul era vizibil. În anul urmãtor Duiliu
Zamfirescu trece ca elev în clasa a V-a la Liceul “Matei Basarab“ din Bucureºti.
Gimnaziul din Focºani încã nu se transformase în liceu. Ce concluzii se pot
trage din aceastã succintã analizã a situaþiei ºcolare a lui Duiliu Zamfirescu în
anii cât a fost elev la Liceul „Unirea” ? Poate pe mulþi i-ar surprinde mediocritatea
notelor cãpãtate de viitorul scriitor. Dar nu e un caz izolat. Tot la Gimnaziul din
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Focºani, în primul an al existenþei acestuia, un alt elev rãmânea corigent la
latinã ºi geografie, iar la celelalte materii (exceptând limba francezã) cãpãtase
note la limitã. Aceasta nu l-a împiedicat sã ajungã mai târziu unul din marii
ingineri constructori ai timpului, o adevãratã glorie a ºtiinþei româneºti: e vorba
de Anghel Saligny. Pe atunci profesorii erau tare zgârciþi în punerea notelor iar
elevii nu alergau dupã note mari, lãsând la o parte adevãratul scop al învãþãturii:
însuºirea cât mai temeinicã a cunoºtinþelor ºi formarea personalitãþii umane
complete a vititorului membru al societãþii. Adagiul Latin „Non scholae sed
vitae discimus” (Nu pentru ºcoalã, ci pentru viaþã învãþãm) ar trebui sã fie
lozinca fiecãrui elev. ªi acum, cred cã nu e nepotrivit sã amintim numele
profesorilor pe care i-a avut elevul Zamfirescu Duiliu la Gimnaziul din Focºani:
D. F. Caian (românã ºi latinã), N. Þipei (istorie), D. Tocra (ºtiinþele naturale), P.
Mironescu (religie), I. P. Filibiliu (limba francezã) ºi ªtefan Mincu (desen ºi
caligrafie).

prof. Gh. CHIRIAC
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a II-a, 1972, nr. 3 (paginile 49-50)

ION DIACONU – pro memoria
prof. univ
univ.. dr
dr.. I. C. Chiþimia
S-a stins din viaþã, la 9 decembrie
1984, Ion Diaconu, dascãl ilustru al multor
generaþii de elevi la Liceul “Unirea” din
Focºani, savant si erudit, cu mari merite în
special in domeniul cercetãrilor folcloristice,
în care s-a folosit ºi de ºtiinþa sa în alte
domenii, ajungînd în lucrãri la rezultate de
valoare permanentã. A fãcut parte din
“ºcoala” Ovid Densusianu, ai cãrui elevi, în
spiritul maestrului, ºi-au dus viaþa fãrã zgomot
public, în demnitate ºi muncã neîncetatã, fãrã
“zvîrcolirea” de a parveni, prin relaþii de tot
felul, în posturi mai înalte de activitate. Ca
atîþia alþii, dupã studiile universitare la
Bucureºti (1923-1926), s-a întors pînã la
urmã la liceul din Focºani, unde învãþase
între anii 1915-1923, ºi a predat acolo cu
dragoste limba românã peste 30 de ani (19321963). Se nãscuse la Spineºti, judeþul
Vrancea, în septembrie 1903, ºi regiunea
natalã îi era mai dragã decît orice centru
universitar, în care cu ºtiinþa ºi lucrãrile sale,
apreciate elogios (N. Iorga, Th Capidan, D. Murãraºu, Dan Simonescu, D.
Caracostea, T. Caraman, etc.) ºi premiate de Academia Românã, se putea
infiltra.
De fapt, se simþea de foarte tînãr legat pentru totdeauna de vatra natalã,
cãci, elev fiind, a început sã culeagã texte folclorice, încît studiile cu Ovid
Densusianu ºi Aurel Candrea n-au fãcut decît sa-i întãreasca dragostea pentru
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creaþia popularã, în speþã pentru cea din curbura Carpaþilor Meridionali, ºi sã
îl înarmeze cu metoda riguros ºtiinþificã de studiere ºi culegere a folclorului ºi
de înþelegere a valorilor dialectale. Informarea ºi cultura bogatã ºi-a fãcut-o
apoi singur în continuare.
Ovid Densusianu avea un ochi bun în privinþa elevilor ºi ºi-a dat seama
cã studentul Ion Diaconu va deveni un folclorist de mare merit. De aceea l-a
încurajat de la început sã continue cercetãrile în zona natalã, ajutîndu-l ºi cu
mijloace materiale. De altfel, se pare cã ºi Ion Diaconu s-a îndreptat spre
Bucureºti sã-ºi facã studiile universitare, ºi nu Iaºi, ºtiind (dovedea ºi o anumitã
maturitate) cã la Iaºi nu exista o forþã folcloristicã, precum aceea a lui O.
Densusianu (luase contact cel puþin cu excelenta culegere de texte Graiul
nostru, Bucureºti, 1906-1907, de pe întreg teritoriul românesc, inclusiv judeþul
Vrancea, pe atunci Putna, cu texte dintre cele mai valoroase, între care ºi
variante din “Mioriþa”, pasiunea lui Diaconu).
Pe regretatul folclorist l-am cunoscut direct dupã ultimul rãzboi, cînd a
iniþiat un volum omagial pentru O. Densusianu (în 1948 se împlineau 10 ani de
la decesul acestuia), cu colaborarea foºtilor elevi ai maestrului. Materialele
adunate n-au reuºit sã fie publicate nici atunci, nici mai tîrziu. Ele mai existã,
credem, printre hîrtiile defunctului. Atunci ºi mai tîrziu am preþuit pe omul de
ºtiinþã nou cunoscut, pentru caracterul lui integru, fermitatea opiniilor, probitatea
ºtiinþificã ºi ºtiinþa sa în folcloristicã ºi alte ramuri. L-am omagiat public în urbea
sa, Focºani, în aprilie 1971, cînd nu era prezent (silit de împrejurãri, se mutase
la Iaºi, care nu i-au cãzut bine), în cadrul simpozionului “Dascãli ºi scriitori
vrînceni” (între ei Gr. Alexandrescu, Duiliu Zamfirescu, N. Iorga, I.M. Raºcu,
Ion Ciocîrlan, etc.). Comunicarea cu date amãnunþite despre activitatea sa a
apãrut în “Milcovul” din acelaºi an. L-am întîmpinat cu preþuire ºi la anumite
aniversãri, folosind altã viziune (“Revista noastrã”, nr. 4-5/1972 ºi nr. 55-57/
1978). În continuare voi urmãri deci tot linii generale ºi sintetice ale personalitãþii
ºi activitãþii lui Ion Diaconu (nu-mi plac repetãrile). Dupã terminarea studiilor
universitare, Diaconu s-a înscris în prima echipã sociologicã de cercetare pe
teren, organizatã de “ºcoala” D. Gusti, în 1927, chiar în Vrancea, în localitarea
Nereju. Cum spuneam în altã parte, aici s-a dovedit foarte bine pregãtit pentru
cercetarea folcloricã ºi dialectalã, punctatã de dragostea ºi preþuirea sa pentru
oamenii locului ºi calitãþile lor creatoare. În anii urmãtori, a continuat singur
cercetarea în Vrancea ºi a întocmit lucrarea “Þinutul Vrancei”, de o rigoare
ºtiinþificã exemplarã pe care Ovid Densusianu i-a publicat-o în 1930, în condiþii
grafice de admirat, sub auspiciile Institutului de Filologie ºi Folclor, cheltuind
pentru ea suma colosalã pe atunci de peste 170 000 de lei (exact 173 380).
ªtia ce face. Cartea a devenit de prestigiu pentru autor ºi pentru ºcoala
Densusianu, care nu urmãrea însã succese personale ieftine, ci aºezarea
celor mai solide baze pentru folcloristica româneascã. Pe urmele capodoperelor
publicate de Vasile Alecsandri, Diaconu a cules, în Þinutul Vrancei, în special
poezia epicã, în care la loc de frunte se aflã Mioriþa cu 91 de variante, cel mai
mare numpãr înregistrat pînã aici de vreo culegere, dovedindu-se cã aceasta
trãia puternic în vatra de origine (dintre localitãþi cele mai multe variante le-a
înregistrat Nereju, 15, urmînd satul natal al autorului, Spineºti, cu 12). Mioriþa
devenea astfel ºi un document pentru consideraþii de sociologie culturalã. Pe
de altã parte, devenea clar cã un localnic era în mãsurã sã înþeleagã ºi sã
valorifice mai bine creaþia folcloricã a zonei.
Dar Ion Diaconu a venit cu idei noi în cercetare. Pentru prima datã, el
a introdus în uz înregistrarea repetatã a aceleaºi creaþii de la acelaºi informator,
la numai cîteva zile sau cîteva ore, ceea ce a pus în evidenþã puterea de
creaþie a insului din popor, prin înlocuirea inspiratã de expresii ºi de imagini
poetice (la scurt interval), arãtînd nu o simplã memorie mecanicã (este vorba
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de cei talentaþi), cum s-a afirmat simplist. Autorul a selectat din ceea ce a
cules ºi probabil nimeni în folcloristica româneascã n-a anchetat peste 12000
de informatori, cum a fãcut Diaconu, consemnînd între altele peste 400 de
variante ale Mioriþei. N-a mers la simpla îngrãmãdire de variante.
Cu toate preocupãrile sale diverse, Diaconu a continuat sã cerceteze
intens zona Vrancei, sub toate raporturile: istoric, cultural, folcloric, etc. ºi a
ajuns spre sfîrºitul anilor ’60 la o monografie de 6 volume a Þinutului Vrancei,
din care n-au apucat sã aparã decît douã în 1969. Este drept cã autorul expune
datele uneori în spirit enciclopedic, exhaustiv (tip Hasdeu), cîteodatã notele
sînt mai întinse decît textul, alteori nu iartã lipsurile lucrãrilor examinate, dar,
luatã în general, monografia sa este o realizare pozitivã, s-ar putea spune ca
unicã, ºi ar merita valorificarea prin publicare.
În acelaºi spirit, Ion Diaconu a fãcut cercetarea pe teren pentru Folclor
din Rîmnicul Sãrat, 2 volume, 1933-1934, al treilea, dupã peripeþii, apãrut în
1948, ca o primã parte (lucrarea trebuia sã fie continuatã). În 1946 a publicat
“Reflexiuni despre cîntecul ºi versul popular”, cu consideraþii complexe ºi
erudite, cu informaþie internã ºi externã, iar în ultimii ani i-au apãrut “Cîntãreþi
ºi povestitori populari”, “Cîteva criterii asupra monografiei folclorice” (Bucureºti,
Minerva, 1980, 368 p.), carte revelatoare în ce priveºte tipul de povestitor
þãran (desigur ºi cîntãreþ), de pe linia etnopsihologiei cultivate ºi de B.P. Hasdeu.
Publicînd studii ºi articole în diferite reviste ºi periodice: “Grai ºi suflet”,
“Anuarul arhivei din folclor”, “Convorbiri literare”, “Însemnãri Ieºene”, “Milcovia”,
etc. Diaconu a scos la Focºani ºi o publicaþie personalã de culturã popularã
româneascã, “Ethos”, aparutã în 3 volume (1941-1943), pentru care a obþinut
colaborarea unor personalitãþi marcante.
Ion Diaconu a fost un adevãrat savant, care nu s-a umflat în pene, a
lucrat tãcut ºi fãrã reclamã, în urma lui au rãmas în manuscris, dupã cîte se
pare, tratate întregi. În ultima vreme ºi-a dus viaþa atît de rezervat, încît unii
admiratori tineri l-au felicitat de Anul Nou 1985, deºi nu mai era în viaþã. Nu era
chiar o greºealã, pentru cã el rãmîne viu în amintirea celor care l-au cunoscut
mai bine ºi mai ales în lucrãrile sale.
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a II-a, 1985,
nr. 107-108-109 (paginile 1975-1990)

ION DIACONU, folcloristul
prof. univ
univ.. dr
dr.. I. C. Chiþimia
Se cuvine sã fie omagiate centrele regionale de culturã ºi reprezentanþii
lor locali în domeniul ºtiinþei, pentru realizãrile efectuate de multe ori în chip
superior, la nivelul centrelor care dispun de instituþii ºi forþe universitare ºi
academice. Un asemenea centru de merit considerabil sunt Focºãnenii, atât
în trecut, cât ºi în contemporaneitate. Între reprezentanþii sãi cu activitate localã,
care fac cinste cercetãtorilor ºtiinþifice în general, se numarã profesorul Ion
Diaconu, ca om de cercetare folcloristicã.
Elev al lui Ovid Densusianu, el se înscrie în rândul celor care au format
ºcoala acestuia lingvistico-folcloristicã, ºi anume V. Vârcol cu Graiul din
Vâlcea
Vâlcea, Tache Papahagi cu Graiul ºi folclorul Maramureºului
Maramureºului, urmând în
al treilea rând, ca generaþie ºi rezultate, Ion Diaconu personal cu volumele
rancei ºi Folclor din Râmnicu-Sãrat
sale masive, Þinutul V
Vrancei
Râmnicu-Sãrat. Concomitent
s-au remarcat în acest domeniu alþi elevi al lui Densusianu, precum, N.
Georgesc-Tistum, M. Gregorian (unele din lucrãrile sale apãrute ulterior au
fost pregãtite de mult). D. ªandru, Felix Brânzeanu etc.
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Densusianu ºi elevii sãi au avut viziunea unor arii importante de culturã
ºi grai popular, un fel de noduri ortografice ale folclorului. De obicei, cercetarea
a fost efectuatã în regiuni cu care specialiºtii respectivi aveau legãturi organice
în viaþã, purtau folclorul în sânge ºi-l puteau percepe uºor ºi viu, în toate
aspectele ºi nuanþele lui locale ºi specifice. Aºa au fost explorate Þara Haþegului
de însuºi maestru, Maramureºul, Munþii Apuseni, Vrancea, Râmnicu-Sãrat ºi
Buzãu, nordul Olteniei, Vâlcea, Gorj ºi Mehedinþi ºi zona de câmpie a Olteniei,
puncte importante din regiunea Sibiului etc. În toatã aceastã activitate de
explorare a folclorului ºi înregistrare ºtiinþifica a graiului (este prima ºi cea mai
consecventã ºcoalã de notare exactã a textelor), Ion Diaconu a studiat aria
cea mai întinsã cu asiduitate de neasemuit ºi o metodã exemplarã, obþinând
pentru regiunea respectivã cele mai bogate ºi complete rezultate etnografice
ºi folcloristice. Dintr-o datã se vede, deci, cã este vorba de merite la cel mai
bun nivel al ºtiinþei ºi lucrul acesta s-a petrecut la Focºani, nu la Bucureºti,
Iaºi sau Cluj.
Dar, în primul rând este necesar un istoric al activitãþii ºtiinþifice, în
domeniul folclorului, a lui Ion Diaconu. Când în 1926, acesta începe sã culeagã
material folcloric, iar în 1927 participã în satul Nereju din Vrancea, la ancheta
sociologicã organizatã de D. Gusti, el era un om format la ºcoala Densusianu
ºi singurul în stare, din întreaga echipã a lui Gusti, sã înregistreze textele în
mod exact, cu semne diacritice1. A continuat apoi personal ºi competent
cercetarea ºi în alte localitãþi ale regiunii, iar materialul adunat în anii urmãtori
a fost sistematic organizat ºi conceput în mai multe volume dintre care primul
a apãrut în 1930 sub titlul elocvent de „Þinutul Vrancei”, cu un valoros studiu
etnografic-folcloristico-dialectologic. Trebuie precizat cã O. Densusianu,
apreciind rezultatele obþinute de autor a pulbicat acest prim volum sub auspiciile
Institutului de filologie ºi folclor al Universitãþii din Bucureºti, pe care-l conducea.
De altfel, el a susþinut ºi cu mijloace materiale cercetarea lui Diaconu pe teren2.
Ion Diaconu a continuat munca în Vrancea ºi dupã aceea, iar unele materiale
le-a publicat în „Ethnos – revistã de grai, studii ºi creaþie româneascã”, pe
care a scos-o ºi condus-o personal între 1941-19433. Lucrarea despre Vrancea
este prevãzutã însã, acum în urmã, în ºase volume, dintre care primele douã
au apãrut în 1969, celelalte aºteptându-ºi rândul. Aceastã arie vrânceanã aratã
singurã cât de vastã ºi îndelungatã a fost munca autorului, dusã cu o pasiune
excepþionalã.
Dar, dupã apariþia primului volum din „Þinutul Vrancei” în 1930, Ion
Diaconu pregãteºte prin investigaþii laborioase ºi publicã douã volume din
lucrarea „Folclor din Râmnicul-Sãrat”, în 1933 ºi 1934, al doilea fiind premiat
de Academia Românã. Al treilea volum despre care ºtie puþinã lume, probabil
ºi puþini focºãneni ºtiu, a apãrut în 1948 (dupã peripeþii cu toate coale le pierdute
ºi netipãrite), numai în 220 de exemplare, în aceeaºi prezentare sistematicã
ºi cu studiu introductiv, excelent informat, ca toate celelalte de pânã aici. Este
ºi aici dovada stãruinþei în a completa monografia ºi a-i da o formã definitivã.
Pe de altã parte, se observã cã autorul are o zonã largã de cercetare
folcloristicã, pe care þine sã o studieze exhaustiv ºi sã o lumineze cât mai
bine.
Între timp, Ion Diaconu publicã teza sa de doctorat cu titlul „Reflexiuni
despre cântecul ºi versul popular”, Focºani, 1946, susþinutã la Universitatea
din Bucureºti, în acelaºi an, se pare. Vom reveni asupra ideilor lucrãrii. Pe
lângã volume, a publicat însã ºi o serie de studii apãrute în reviste de
specialitate, precum în „Anuarul Arhivei de folclor” (Cluj), în „Milcovia”, în „Ethos”
º.a.. În prima dintre aceste reviste, apare, în 1935, studiul „Psihologie ºi creaþie
popularã”4, iar în „Ethos” din 1942, Ion Diaconu, înscrie articolul „Poezia
popularã de „militãrie” în rãzboiul din 1941”5, prilej pentru consideraþii privind
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substanþa cântecului popular ºi analiza opiniilor emise de specialiºti în acest
sens, problemã care nu a încetat sã fie de actualitate nici azi prin întrebarea
care este substanþa folclorului.
Numeroase sunt intervenþiile autorului cu observaþii critice, contribuþii
ºi sublinieri de fapte în note sau recenzii la diferite lucrãri de specialitate precum
„Despre biografia „Mioriþei”6, necunoscutã cum trebuie nici de cei ce s-au
preocupat atunci de problemã (L. Blaga), „Mãrturii vechi de literaturã popularã
la români”, în care se pun în luminã producþii folclorice din secolele XVII-XVIII
ºi începutul secolului al XIX-lea, uneori versuri lirice de o mare expresivitate,
rãmase îngropate în lucrãri vechi7. Dintre recenzii citãm pe cele întinse ºi cu
observaþii la lucrãrile lui Tache Papahagi 8, Leca Morariu 9, Matthias
Friedwagner10, G. Bãiculescu11, Tiberiu Alexandru12, Al. Iordan13 ºi la lucrãrile
altora.
Din toate acestea se vede cultura vastã a autorului, folosind, în
consideraþiile ºi argumentarea sa, lucrãri în diferite limbi strãine ºi ajungând la
corelaþii dintre cele mai neaºteptate ºi subtile. De altfel, cultura sa nu se reduce
numai la domeniul folclorului14 cãci alte lucrãri din alte domenii dovedesc la
autor un bogat câmp ºtiinþific de explorare. Citez dintre a ceste alte preocupãri
lucrarea de importanþã deosebitã „Repertoriul periodicelor apãrute în Focºani
ºi în cuprinsul judeþului Putna”(1859-1940)15, ºi remarc consideraþiile fãcute la
opere de literaturã românã veche16 ºi filologie17, la creaþii literare ale lui M.
Sadoveanu, Ion Pillat, Panait Istrati, I. A. Bassarabescu etc.18. Dupã cum se
ºtie, Sadoveanu l-a preþuit mult pentru ºtiinþa sa ºi Sadoveanu ºtia pe cine sã
aprecieze.
Existã însã în activitatea folcloristicã a lui Ion Diaconu valori de material
folcloric ºi valori de interpretare ºi judecãþi folcloristice care meritã sã fie puse
ºi ele în evidenþã.
În privinþa valorilor de material, trebuie subliniat faptul cã s-a mers mai ales la
valorizarea poziei populare, epice, lirice ºi de ritual, iar faptul este explicabil
pentru cã aici existã creaþii de ecou european, puse în circulaþie prima datã de
V. Alecsandri.
rancei (1930) autorul a pus în
Chiar din primul volum al Þinutului V
Vrancei
luminã ºi în circulaþie ºtiinþificã nouãzeci ºi una de variante ale „Mioriþei” numãr
impresionant faþã de ce se ºtia pânã acum, fiecare variantã (unele în prozã)
având însemnãtatea ei în contextul celorlalte. Vatra Vrancei, de care se leagã
Mioriþa
Mioriþa, a conservat, deci, în forme multiple ºi variabile, aceastã capodoperã
a folclorului românesc. Varianta publicatã de Alcsandri îºî aflã acoperire totalã
în aceste variante, cu dulce grai local.
Þinând seamã de toate aceste variante ºi de cele culese în alte zone pânã în
câmpia izolatã a Teleormanului, e de mirare cã mai existã ºi azi „savanþi”, cu
ºtiinþa moartã în cap ºi pe birou, care afirmã cã Mioriþa este, în fond, o
prelucrare ºi o creaþie a lui V. Alecsandri. Nu s-au ostenit sã analizeze mãcar
rancei.
variantele din Þinutul V
Vrancei.
Alãturi de Mioriþa
Mioriþa, autorul a valorificat noi ºi interesante variante ale
cãror cântece bãtrâneºti, precul Ghiþã Cãtãnuþã, Cântecul Badiului,
Corbea, Cântecul Gerului, Cântecul lui Manole, Cântecul lui Iorgovan,
Tãnislav
Tãnislav,, pentru a nu aminti decât pe cele mai rãspândite, lângã care se
rancei
aºazã altele cu importanþa lor specialã. În volumul al II-lea al Þinutului V
Vrancei
rancei,
în noua ediþie din 1969, Ion Diaconu a îmbogãþit considerabil materialul poetic
popular cu peste 640 de doine (exact 642), apoi bocete, strigãturi, colinde,
descântece. Între ele existând piese de noutate structural folcloricã
(descântece). Dacã ne gândim cã vor urma încã volume întregi privind aceastã
regiune, înseamnã cã Vrancea este o arie de o deosebitã importanþã a folclorului
românesc.
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În primele douã volume ale Folclorului din Râmnicul-Sãrat (1933 ºi
1934) autorul a studiat, de asemenea balada popularã, gãsind noi variante la
multe din baladele culese în Vrancea, dar ºi lucruri în plus, precum variante la
balada Costea (Dolca din Alecsandri), la Dobriºan, Doncilã, Ioncea
Sãbiencea, Chira Chiralina, Mihu Haiducu, ªandru, Cântecul ªarpelui.
Aceasta dovedeºte varietatea de creaþie a poporului, chiar în arii apropiate
una de alta.
În volumul al III-lea al acestei opere, Folclorul din Râmnicul-Sãrat
Râmnicul-Sãrat,
apãrut, dupã cum spuneam, de-abia în 1948, Ion Diaconu completeazã
materialul cu noi variante ale unor balade, între care în plus a descoperit un
interesant Novac ºi un splendid Toma Alimoº
Alimoº, pe care informatorul Zamfir
Bogoi din Obileºti, judeþul Râmnicul-Sãrat, îl auzise la Vidra, în Vrancea, la o
petrecere cu lãutari ºi se muncise o noapte întreagã sã-l „deprindã”, cum spune
el. E un exemplu de soarta ºi difuzarea oralã a cântecelor populare (ºi a
folclorului în general). Volumul al III-lea însã al Folclorului din RãmniculSãrat conþine ºi un însemnat numãr de doine (137), strigãturi ºi colinde. Colindul
are imagini din fondul vechi folcloric.
În general, Vrancea ºi Râmnicul-Sãrat constituie la un loc una dintre
zonele þãrii cele mai interesante ºi cel mai bine cercetate ºi studiate din punct
de vedere folclorist ºi, fireºte, acest lucru se datoreazã lui Diaconu.
În ceea ce priveºte ideile ºi judecãþile de valoare ale acestuia în
domeniul folclorului, ele se gãsesc în diverse articole, în studiile introductive
la volumele cu materiale folclorice ºi în Reversiuni despre cântecul ºi versul
popular (1946). Se poate spunde cã Diaconu s-a specializat prin excelenþã
în problemele cântecului popular, pe care l-a adâncit în toate implicaþiile lui
multiple, fiind la curent cu studiile ºi teoriile specialiºtilor români ºi strãini,
analizând aceste teorii critic, urmãrind atent problema interacþiunii dintre vers
si melodie, de aceea, nici materia de muzicã popularã nu i-a rãmas strãinã.
rancei este de
Dacã studiul introductiv la prima ediþie din Þinutul V
Vrancei
concentrarea clasicã ºi limpezimea conceputã în asemenea studii de Ovid
Densusianu, studiul din ediþia a II-a (1969) este o lucrare în sine de aproximativ
300 de pagini, în care impresioneazã informaþia neobiºnuitã ºi ridicarea a
numeroase probleme folcloristice. Metoda de lucru pe teren¹, controlul
variantelor þi implicit al memoriei informaþiilor, prin înregistrãri de la acelaºi, la
scurte intervale de timp², urmãrirea materialului poetic „în conexiunea lui
muzicalã”³, apelând în acest sens la specialiºti, precum Constantin Brãiloiu,
sau cunoscând de aproape lucrari ca aceea, remarcabilã, a lui Stoyan Djoudjeff,
pe care o pusese pe larg în luminã pentru prima datã la noi, prezentarea
exhaustivã a cercetãrilor privind studiile etno-istorice, sociologice, folclorice
ºi dialectice, despre Vrancea, amãnunte speciale care aratã cã Mioriþa este
cântatã „nesemuit de artistic” prin grai, fluier sau caval, toate dau acestui studiu
introductiv o valoare aparte.
La fel stau lucrurile cu Folclorul din Râmnicul-Sãrat
Râmnicul-Sãrat. Faþã de
volumele anterioare, studiul introductiv din volumul al III-lea (1948) rezolvã
problema atât de mult discutatã a lãutarilor, vãzuþi adesea numai ca alteratori
ai folclorului, fãrã sã se facã distincþie între ei, dupã mediul ºi vatra de care
erau legaþi, printr-o lungã tradiþie. De fapt, se discutã problema de la birou,
fãrã cunoaºterea directã ºi îndelungatã a terenului.
În fine, Reflexiuni despre cântecul ºi versul popular (1946), lucrare
premiatã în 1948 de Academia Românã cu premiul de stat „Ion Heliade
Rãdulescu”, este sinteza care demonstreazã ºi mai mult pregãtirea specialã
a autorului în domeniul cântecului popular, stãpânind o vastã bibliografie a
problemei, românã ºi strãinã, de la cercetãtori mai vechi ca E. Hoffmann-
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Kreyer, John Meyer, O. Densusianu, P. Cancel, D. Caracostea la lucrãri mai
târzii ale lui Hans Naumann, M. Bringemeier, Al. Dima, P.Iroaie etc. Problemele
discutate sunt variate, de la întrebuinþarea ºi sensul termenilor popular ºi
poporal la înterpretãri genetice, cu diverse teorii de „producere” ºi „recepþie”
ale cântecului ºi diverse ºcoli europene. Tema era importantã ºi a fost bine
analizatã, fiindcã nu este de conceput cântec creat în colectiv, dar nici orice
individ din colectivitate capabil sa creeze folclorul. Existã inspiraþii, cum spune
Diaconu, cu suflul colectivitãþii în ei, care lanseazã creaþii folclorice, acestea
fiind desãvârºite ulterior în sânul colectivitãþii. Întrebuinþând toate studiile de
bazã de pânã aici, Ion Diaconu analizeazã fondul cântecului sub toate
aspectele, psihologic, social, estetic, ºi îi dã acestui cântec popular o
configuraþie mai precisã ºi mai bine limpezitã ºtiinþific, în noianul de teorii
europene.
În totalitatea sa, activitatea folcloristicã a lui Ion Diaconu este a unui
om de ºtiinþã de primã mânã, aducând contribuþii de bazã ºi de calitate ºtiinþificã
remarcabilã în domeniul folclorului.
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a II-a, 1972,
nr. 4-5 (paginile 75-78
1

Cf. Ion Diaconu, Þinutul V
Vrancei
rancei în “Ethos”, I. 1941, nr. 1, pag. 202-218; I´, 1941-1942,
nr. 2, pag. 134-159; II – 1942-1943.
2
Idem, p. 11.
3
rancea
Ion Diaconu, Folclor din V
Vrancea
rancea, în “Ethos”, I, 1941, nr. 1, p. 202-218; I, 1941-1942, nr.
2, p. 154-159; II, 1942-1943, nr. 1-2, p. 212-218.
4
Ion Diaconu, Psihologie ºi creaþie popularã
popularã, în “Anuarul Arhivei de folclor”(Cluj), III,
1935, p. 7-23.
5
Ion Diaconu, Poezie popularã de “militãrie” în rãzboiul din 1941
1941, în “Ethos”, I, 19411942, nr. 2, p. 111-134.
6
Ion Diaconu, Despre biografia “Mioriþei”
“Mioriþei”, ibidem, I´, 1941, nr. 1, p. 309-312.
7
Ion Diaconu, Mãrturii vechi de literaturã popularã la români
români, ibidem, p. 312-315; citez
versurile de pe la sfãrºitul secolului al XVIII-lea: “Sãracã strãinatate/ Mult mi-ai fost fãrã
dreptate/ Înconjurai þãrile toate/ ªi n-avui de lume parte. Eu de mic am pribegit/ Tot în
strãini am trãit/ Multe þãri am ocolit/ Hodinã n-am dobândit... “ pe care M. Gaster le-a
descoperit în variantã, într-un codice de la începutul secolului al XIX-lea(cf. I.C.Chiþimia,
Folcloriºti ºi folcloristicã româneascã
româneascã, Bucureºti, 1968, p.312): “Sãracã strãinatate/ Mult
eºti fãrã dreptate/ Înconjurai þãr-le toate/ ªi de bine n-avui parte/ Cã de mic am pribegit/
Tot în strãini am trãit/ Nicãieri cât am umblat/ Odihnã n-am cãpãtat...”.
8
Tache Papahagi, Flori din lirica popularã
popularã, Bucureºti, 1936, recenzie de Ion Diaconu, în
“Ethos”, I, 1941, nr. 1, p. 319-325(cu observaþii ºi bogate referinþe în materie).
9
Leca Morariu, Canti populari romeni
romeni, Bucureºti, 1939, recenzie, ibidem, p. 324330(corelaþii folclorice universale în observaþiile recenzatului).
10
olskslider aus der Bukowina
M. Friedwagner, Rumanische V
Volskslider
Bukowina, I, Hurzburg, 1940,
recenzie ibidem, I, p. 213-225(consideraþii multiple).
11
G. Baiculescu, Activitatea folcloristicã a lui Nicolae Filimon
Filimon, Bucureºti, 1941, recenzie
ibidem, II, 1942-1943, nr. 1-2, p. 341-343.
12
Tiberiu Alexandru, Muyica popularã bãnãþeanã
bãnãþeanã, Bucureºti, 1942, recenzie ibidem, p.
344-345.
13
Al. Iordan, Les relations culturalles entre les Roumains et les Slaves du sud
sud,
Bucureºti, 1941, recenzie ibidem, p. 352-355.
14
Pe lângã consideraþiile privind folclorul propriu-zis, vezi ºi datele privind lucrãri de
etnografie ale lui Th. Capidan, Macedoromânii
Macedoromânii, Bucureºti, 1942(în “Ethos“, II, p. 372-373),
I. Chelcea, Din Gorj
Gorj, Bucureºti, 1943(ibidem p. 373-389) etc.
15
Publicat în “Ethos”, I, p. 21-73; 354-355; I 2, p. 267-269; vezi, de asemenea, Bibliografie
folcloricã – periodice
periodice, (ibidem I 1, p. 353-354; I 2, p. 267; II 1-2, p. 407).
16
Recenzii la Leca Morariu, Miron Costin
Costin, Cernãuþi, 1942,(“Ethos”, II 1-2, p. 294-296); N.
Cartojan, Istoria literaturii române vechi
vechi, II, Bucureºti, 1942(ibidem, p. 296-297).
17
Recenzie la D. Caracostea, Expresivitatea limbii române
române, Bucureºti, 1942(“Ethos”, II 12, p. 301-303).
18
Veyi recenziile la M. Sadoveanu, Divanul persian
persian, Bucureºti, 1940(“Ethos”, I 2, p. 195202); Ion Pillat, Balcic
Balcic, Craiova, 1940(ibidem, p. 202-228); Panait Istrati, Ciulinii
Bãrãganului
Bãrãganului, trad. de Al. Talex, Bucureºti, 1942(ibidem, II 1-2, p. 303-309); M. Sadoveanu,
Ostrovul lupilor
lupilor, Bucureºti, 1941(ibidem, p. 309-319); I. A. Bassarabescu, Opere
complete
complete, 2 vol. Bucureºti, 1940(ibidem, p. 320-321) etc.
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Caragiale din urmã
prof. T
T.. Iordãnescu
Acum când pãmântul patriei noastre posedã rãmãºiþele lui Caragiale,
era o datorie pioasã, din partea unei societãþi de elevi ce are de scop, sã
cultive tot ce este frumos ºi naþional, sã-ºi aminteascã de cel mai original
scriitor român.De aceea îmî iau ºi eu curajul de a scrie cateva rânduri cu
privire la nemuritorul scriitor, deºi câmpul activitãþii mele se aflã în altã parte.
Nu poate fi mai grea discuþie decât asupra gustului literar, cãci, în
aceastã privinþã nu toþi pot distinge uniform, ce este ºi pânã unde se întinde
arta. Caragiale pare cã a depãºit orice discuþie, cãci toþi criticii sunt de acord,
cã acest scriitor satisface ºi cele mai exigente pretenþii ale artei.La el nu încape
imitaþie nici influenþã, ºi chiar acum în urmã, ºederea sa departe de patrie ºi
cunoºtinþa aprofundatã a clasicismului german, nu influenþeazã, întru nimic,
asupra spiritului sãu care rãmâne to aºa de naþional, ca ºi cum ar fi trãit în
mijlocul celui mai curat element romãnesc.
Trãind, în ultimul timp, în mijlocul poporului care pe cei mai mari
povestitori, Caragiale se distinge, în ultimele sale creaþii, prin modul sãu de a
povesti pe care nu-l gãsim la nici unul dintre scriitorii noºtri, ci numai la acei
povestitori neântrecuþi din literatura veche indianã. Creangã vorbeºte limba
satului sãu ºi uneori forþeazã aºa de mult nota localã, cã povestirile sale devin
mai interesante pentru cei care se ocupã cu dialectologia româneascã ºi deci
neîntelese pentru un numãr mare de cititori. Caragiale din contra, vorbeºte
limba litererã, o limbã înþeleasã de toþi, încadrând cuvintele în paginã cu atâta
mãiestrie, cã ar fi imposibil sã lipseascã ceva fãrã sã se strice armonia. Limba
întrebuinþatã de Caragiale ar trebui sã devinã modelul limbei scrise, cãci nu
provincialismele ºi nuanþele locale, interesante, în unele cazuri pentru studierea
limbei, pot sã exprime frumosul.Proza frumoasã a lui Odobescu, Negruzii,
Delavancea, scrisã într-o limbã înþeleasã de toþi, a degenerat la mulþi din scriitori
noºtrii de astãzi, într-o înºirare de provincialisme neînþelese. Ar trebui sã piarã
idea pe care de altfel ºi Caragiale a ridicularizat-o, cã idiomele satelor pot
deveni limbã literarã, cãci o limbã literarã se impune ºi se fixeazã de scriitori
cei mari. Dante fixeazã limba literarã a italienilor, Odobescu, Delavrancea,
Caragiale, ar trebui sã fie modele pentru cei ce vor voi sã scrie într-o limbã
literarã româneascã.
În ceea ce priveºte fondul scrierilor lui Caragiale, ele sunt lipsite de
acel sentiment al naturii dus la sublim de Alecu Russo ºi care are un rol
preponderent în scrierile D-lui Sadoveanu, dar în schimb gãsim un spirit de
analizã cum nici unul dintre scriitorii noºtrii nu l-au avut.Deºi autodidact, cum
de altfel au fost mulþi artiºti mari, ºtie sã analizeze sufletul ca cel mai profund
psiholog, creând tipuri care vor totdeauna tocmai fiindcã subiectele lui nu sunt
creaþiuni de atelier, ci sunt trãite ºi luate din mediul înconjurãtor. În adevãr
scriitorul nu trebuie sã separe orele sale de inspiraþie, petrecute la birou, de
aceia ce îl preocupã în restul timpului, cãci numai acele caractere rãmân,
care existã. La Caragiale fiecare frazã este culoarea justã ce trebuie sã
contribuie la armonia totului, la formarea tabloului impecabil ce va rãsãri ºi
care va rãmâne prin secole mãrturie a geniului artistului.
Arta este întinsã ºi variatã, iar frumosul are nuanþe fugitive ºi delicate
pe care autorul nu trebuie sã le treacã cu vederea ºi deci trebuie sã fie minuþios
în compunere. Aceastã îngrijire în compunere, pe care Ioan Ghica spune cã o
avea Grigore Alexandrescu, caracteriza întreaga operã a lui Caragiale.
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Minuþiozitatea pânã în cele mai mici amãnunte, pe care o gãsim numai în epoca
clasicismului greco-roman, face ca operile lui Caragiale sã nu fie judecate
dupa cantitate ci dupã calitate. Cu toate acestea povestirea lui Caragiale este
uºoarã, accesibilã tuturor spiritelor ºi de o claritate cum rar scriitor o are.Chiar
povestirile lui romantice imitate sau traduse din limbi strãine, sunt aºa de bine
adaptate spiritului românesc, cã nu ai putea ghici izvorul, dacã autorul nu near spune.Care dintre noi citind pe chir Ianulea, nu a admirat modul cum autorul
ºtie sã reproducã o legendã veche ce nu aparþine, dar pe care o aclimatizeazã
ºi o acomodeazã cu moravurile noastre de acum 60 de ani? Este credinþa
noastrã cu Tartacot (Dardarot?) ºi cu Aghiuþã care învrãjbeºte sau trãieºte
printre oameni ºi pe care nu-l învinge decât femeia; sunt în fine obiceiurile
noastre de mahala descrise de panã maiastrã.Acriviþa din aceiaºi poveste
este tipul femeii de mahala, înstãritã dar rãmasã fãrã educaþia necesarã,
bârfitoare, cicãlitoare ºi bãnuitoare farã motiv.Nu este nici o exagerare, sunt
lucruri care se petrec, sunt dialoguri care au loc ºi, înafarã de partea mitologicã
care dã caracterul de poveste, totul este realitatea crudã a vieþii noastre lipsite
de educaþie ºi culturã.
Tot aºa de natural povestitã, fãrã sã aibã limba basmelorm este ºi „Fãt
frumos cu moþ în frunte”, o localizare, deºi autorul o numeºte traducere dupã
un basm a lui Perrault, care se terminã cu frumoase versuri din care reiese cã
dragostea învinge toate.
În Caragiale trebuie sã vedem pe creatorul genului humoristic, un gen
foarte plãcut poporului nostru, dar care n-a fost încercat în mod constant de
nici unul dintre scriitorii anteriori.În adevãr umorul, cuvânt luat din limba englezã
ºi introdus de Voltaire în cea francezã, nu înseamnã o glumã asupra lucrurilor
ce sunt prin ele înºile de râs ci un mod special de a gândi ºi a simti, putând da
naºtere unui gen literar aparte.Umorul se aplicã chiar chestiunilor celor mai
serioase pe care le atinge fãrã sã le rezolve, dar care prin glumã pot fi tranºate
mai lesne decât prin discuþiunea rece.De aceia umorul este inamicul abstracþiei
ºi adesea serveºte ca garniturã chiar în lucrurile tragice (Goethe ºi
Shakespeare). El trãieºte din contradicþia inerentã a lucrurilor omoneºti tratând
serios lucrurile mici ºi cu uºurinþã lucrurile mari, indicând prin aceasta cã
diferenþa între mare ºi mic nu este decât relativã. De altfel contradicþia pe care
umorisul o observã în lucruri, o raporteazã la persoana sa, de unde tendinþa
umoristului de a se analiza necontenit ºi de a se pune pe sine în ºcenã.
Umoriºti, în sensul arãtat au fost Rabelais la francezi, la englezi, care exceleazã
în acest gen, Addison,Tackeray, etc, la germani Lichtemberg, Jean Paul ºi
alþii.
Caragiale întruneºte toate calitãþile unui umorist de seamã ºi exceleazã
în acest gen, aºa de greu de susþinut. Fãrã aluzii personale, fãrã ironie
vehementã, fãrã satirã muºcãtoare, Caragiale constatã ºi înregistreazã, lãsând
publicul cel mare sã judece. El doreºte desigur o lume mai bunã, dar nu
biciuieºte pe cea existentã cu ironia sa, ca Alexandrescu sau Eminescu si,
deºi nu se mulþumeºte cu mediul care îi oferã atâtea contraste, totuºi se
acomodeazã în aparenþã cu el, cãci nu odatã el însuºi este actor principal,
În ultima colecþie de „Schiþe” a lui Caragiale, persoana autorului este
pretutindenea, ea miºcã, e provoacã contrastele, ea pune în evidenþã indivizii,
dar într-un mod aºa de obiectiv cã in zadar te încerci sã vezi vreo personalitate,
sunt numai categorii, nu indivizi separaþi.
În adevãr, cât de serios începe Caragiale, schiþa sa „Aºa sã mor!”.
Câtã admiraþie pentru un tânar atotºtiutor care cutreierase þãrile, care cunoºtea
miºcarea artisitcã, cultural, financiarã etc. Din Berlin ca ºi din Londra! Cât
contrast între începutul ºi sfârºitul acestei schiþe! Dar autorul pune în miºcare
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pe tânarul savant care povesteºte mai repede ca miºcarea trenului în care se
afla, tot ce se petrece în Europa ºi cu cât povesteºte cu atât ni se desluºeºte
tipul ce întâlnim în vagoanele cãilor ferate, în cafenele ca ºi prin antreurile
bãncilor sau ale oamenilor politici, în intimitatea oamenilor de litere, sau având
aerul cã conduc opinia publicã prin ignoranþa de care dau dovadã în presa ce
o conduc. Tipul lui Caragiale este numai „voiajor de illustrate poºtale”, dar
culorile sunt prea vii ca sã nu recunoaºtem o întreagã clasã de voiajori pentru
tot ce priveºte viaþa noastrã naþionalã.
Tot persoana autorului dã viaþã celorlalte schiþe cãci atât în „Monopol,
Cronicã de Crãciun, Antologie, Identitate, etc”, voioºia ºi veselia sunt rezultatul
observaþiunilor spiritului autorului. De aceea citind ultimele schiþe ale lui
Caragiale, mi se pare cã fãrã sã rupã legãtura cu „Momentele” ºi „Comediele”
s-a mai maturizat, a cãpãtat ceva germanic, poate o micã influienþã a ultimilor
romantici germani, a lui Hoffman în special ºi dacã încerca romanul poate am
fi avut ºi noi un Jean Paul.
Caragiale rãmâne deci cel mai mare cunoscãtor de suflete omeneºti,
cel care a cunoscut mai bine pe cei în mijlocul cãrora au trãit ºi pe care îi
descrise fãrã nicio forþare sau exagerare. Lipsit de pesimismul înãbuºitor de
ideal, întotdeauna vesel, cum e românul de fire, iubindu-ºi neamul ori unde sar afla, este scriitorul care poate fi citit mai cu folos de genereþiile tinere,
neºtiutoare de grijile vieþii ºi însemnat în literaturã, cel puþin el sã contribuie la
îndrumarea sanãtoasã, cãtre naþionalizarea producþiilor noastre literare.
Articol publicat în Revista Noastrã, seria I, 1 decembrie 1912
nr. 2. paginile 17-20

Membrii trupei de teatru a liceului “Unirea” interpretând
piesa “O scrisoare pierdutã” (1928)
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DIN CARNETUL UNUI VECHI SUFLEUR
Simona NOAPTEª
„Sunt o fiinþã foarte complexã! Capriþioasã ºi statornicã, impresionabilã
ca un copil incult, blazatã ca un filosof istovit, mahalagioaicã ºi aristocratã; aici
primitivã, aici ultra-rafinatã, iau in glumã împrejurãrile cele mai grave si sunt
grav faþã cu cine ºtie ce nimicuri.”
I.L.Caragiale - „Începem” (1909)
Inexplicabil, Caragiale nu poate sã respecte limitele. Timpul, structurat
sau pur ºi simplu ca noþiune, nu este mãrturisit sub imaginea clasicã de timp
ireversibil. Caragiale nu numai cã simuleazã efectul cãlãtoriei în timp, dar ºi
reuºeºte sã excludã noþiunea de timp din ecuaþia în care trebuia sã reprezinte
necunoscuta, timpul devenindu-i personaj de mahala, schimbându-ºi
eternitatea cu momentul ºi identitatea cu eroii.
Scriitorul se naºte la 29 ianuarie 1852 în localitatea Haimanale (nume
parcã predestinat).
Cu toate acestea, rãdãcinile lui Caragiale se pierd undeva în timp. El adunã
de la familia lui moºteniri ca nestatornicia, pasiunea mimicã, pasiunea pentru
dramã, voluptatea de a vorbi, ironia crescând datoritã tatãlui ºi unchiului sãu,
în spatele scenei. Îºi petrece copilãria la Ploieºti, într-un oraº plin de negustori,
toþi purtând figura personajelor de mai târziu. Însã întreg timpul îl gãsim pe
maidanele din jurul oraºului, preluând mai mult decât era necesar, din spiritul
liber al tovarãºilor de mahala. El dobândi un vocabular zgomotos ºi liber: „mã”,
„bre”, „pã mine nu mã iei peste briceag, cã te smintesc!”
Urmându-ºi calea sângelui, dupã ce moare tatãl sãu, pãrãsi oraºul
copilãriei ºi intrã ca sufleur la Teatrul Naþional, dupã ce, ulterior fusese sufleur
al trupei de teatru “Pascaly”. Câþiva ani mai târziu debuteazã în cariera de
jurnalist, în calitate de corespondent la Gazeta „Alegãtorul liber”. Se angajeazã
apoi la o tipografie din Pasajul Român, pe post de corector. Deºi conºtient de
obârºia lui plebeicã, el încearcã în oarecare mãsurã sã îºi controleze ieºirile,
însã fãrã scãpare: „Mã afurisitule, sã-mi faci anunþu’ ãsta!”, „haide, haide, nu
mânca borº”. Deºi, dupã spusele unora, era o fire destul de violentã, nu erau
porniri ale unei firi rele. Dimpotrivã, era: voios, bun, însã „iute la mânie”.
Sociabilitatea sa era atât de diversã, încât nu alegea între ambianþele ce i se
ofereau. Avea prieteni buni ºi cunoscuþi de toate treptele, din mediile cele mai
diverse: beletristicã, învãþãmânt, armatã, comerþ, teatru, precupeþi ºi mãcelari.
Se adapta la orice mediu, de la cel academic pânã la cel suburban, cu un
neegalat cameleonism, de care era conºtient, ca un actor pe scenã.
Dupã participarea activã la mai multe gazete ºi publicaþii, Caragiale
intrã la „Timpul”, unde îi va avea colegi pe Eminescu ºi Creangã. Caragiale
rãmãsese un personaj paradoxal, de o inteligenþã uluitoare, cu un caracter
sincretic, o simbiozã între un artist talentat, un intelectual complicat ºi un plebeu
uneori vulgar ºi coleric, ajungând sã fie numit „infamã creaturã”. Dupã cariera
de gazetar urmeazã cea de revizor ºcolar, apoi funcþionar, apoi profesor, însã
toate acestea erau pentru el meserii improvizate. Caragiale era un om sociabil,
era dependent de oraº, de aglomeraþie, de intrigi, de bârfe, de discuþii, de
stradã. Avea nevoie de spaþiu în care sã iasã în evidenþã. Ca orice dramaturg,
era un sentimental. Durerea, de orice fel, îl speria; ideea de suferinþã îi inducea
o stare deosebit de criticã. Caragiale este aºadar un intelectual sentimental ºi
irascibil, un personaj plin de nuanþe, dupã tiparul caracterelor create chiar de
el, variind de la gingãºie infantilã, pânã la brutalitate îndârjitã, adaptat situaþiilor
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ºi stãrilor de spirit, dar parcã, totul împins spre o limitã superioarã, dramaturgicã,
sangvinã la Caragiale.
Caragiale este, în fond, un þãran sadea ºi îºi dezvoltã substratul rural
într-un spirit sarcastic, metamorfozând plebea prin prisma societãþii cu care
se confrunta într-un puternic spirit de observator al moravurilor, reprezentînd
el, mai întâi de toate, un personaj care împletea cu succes necioplirea (doar
mimatã), brutalitatea, teama, viciile ºi aspiraþiile înalte. În literatura de astãzi,
Caragiale ne apare ca un reflex al bunului-simþ faþã de abaterile timpului sãu,
iar porecla de „Molière al României” pe care i-o dã Haºdeu, este îndreptãþitã.
Eminescu îl botezase „cinicul Caragiale”. Cãuta intriga. Se contrazicea de la
o zi la alta doar pentru a da naºtere unei dezbateri, avid fiind dupã arta oratoriei.
O altfel de descriere: un caleidoscop, trecând cu uºurinþã de la o stare la alta,
construindu-ºi o mascã actoriceascã, uneori indiferentã, alteori crispatã, cu o
mimicã dusã la exagerãri. Masca aduce dupã ea ºi un zid, Caragiale
construindu-ºi societatea proprie, guvernatã de tipologiile personajelor sale, o
lume impenetrabilã, de neînþeles, aidoma caracterului sãu. Mutat la Berlin,
cautã sã scape de orientalism; prin natura sa, el se adânceºte tot mai mult în
spiritul rãsãritean din care izvorâse. Operele sale nu aveau nimic occidental,
ba mai mult, erau un tablou deosebit de expresiv al vieþii balcanice, murdãritã
de moravuri pur orientale.
În 9 iunie 1912, Caragiale moare la Berlin, departe de pamântul pe
care îl pãstra în scrierile sale. Aceste rânduri sunt menite sã comemoreze cei
100 de ani de când nu îi mai putem simþi pofta de vorbã ºi râsul sarcastic prin
berãrii de mahala. Personaje memorabile, desprinse din tragedie ºi comedie
Caragiale îºi joacã dualitatea mai ales în operele sale. Caragiale din „O
scrisoare pierdutã” este cu totul altul decât cel din „O fãclie de Paºte”.
Dramatismul se manifestã diferit, pe cu totul alte planuri de dezvoltare. În nuvele,
pe Caragiale nu îl mai intereseazã viciile ºi mizeria moralã pe care personajele
sale o creeazã, ci problemele patologice, psihologice, etnologice, problemele
pe care personajele nu le controleazã ºi nu le determinã. Ele vin din
subconºtient, dobândite involuntar sau moºtenite ºi controleazã întreaga
existenþã a personajelor. Caragiale, dincolo de ironie ºi sarcasm, dincolo de
masca de histrion, dezvoltã un interes pur naturalist pentru pãrþile obscure ale
psihicului, pentru maladiile ereditare, aproape mistificate. Caragiale din nuvele
e guvernat de destin, sau mai bine zis, de predestinare.
Personajele sale sunt guvernate de trãsãturi care le determinã întreaga
existenþã, de la naºtere, pânã dincolo de pragul morþii. Leiba Zibal, evreu bãtrân,
aparþine unei rase supuse unei vechi persecuþii. Frica este aºadar geneticã,
iar curajul lui întotdeauna defensiv. Leiba Zibal trece însã ºi printr-o întâmplare
marcantã. ªocul nervos suferit în copilãrie, asistând la o bãtaie, îi provoacã
acestuia o teamã intensã în faþa oricãrei violenþe. Singura explicaþie a gestului
sãu, realizat cu sânge rece, este frica prin atavism. Cauza þine de o psihologie
profundã, este o teroare de origine traumaticã, închisã în adâncurile
subconºtientului. Teroarea emanã, compunând un alt factor delirant, pe care îl
identificãm în paludism - boalã care provoacã halucinaþii auditive, reducând
zgomotos ºi dureros, spaþiul la sunet. Eroul reacþioneazã imediat la elementele
deprimante, monotone, conducându-l pânã la ieºiri violente.
Caragiale creeazã din nou paradoxul: îl aºazã pe evreul care nu iubea
natura ºi singurãtatea într-o mlaºtinã – simbol al neliniºtii sufleteºti, spaþiu al
pierzaniei, al decãderii psihologice, al fiinþei brutal integrate în boala deprimãrii
ºi a fricii. Caragiale trateazã aici un caz complicat, în care acþiunea nu se
reduce la o intrigã mãruntã, ci la universul construit minuþios care se compune
din date ereditare, antecedente sau dintr-un accident existenþial. Stabileºte
un lanþ de probleme cauzale care þin atât de psihologic, de patologic, cât ºi de
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împrejurare. Acelaºi procedeu este folosit ºi în nuvela „În vreme de rãzboi”.
Subiectul acesteia este mult mai delicat, farmecul fiindu-i dat tocmai de
complexitatea situaþiei ºi nu de spectaculozitatea momentelor. Personajul
Stavrache este chinuit în cele din urmã de aceleaºi fobii ºi halucinaþii ca ºi
Leiba Zibal. Dupã ce Iancu Georgescu, un preot tânãr, fratele mai mic al lui
Stavrache, pentru a scãpa de vina pe care o purta dupã ce devenise cãpetenia
unei bande de tâlhari, se înroleazã în armatã, Stavrache rãmâne stãpânul
întregii moºii, iar chinurile gândului cã fratele se poate întoarce spre a revendica
totul, îl duc în pragul nebuniei. Se observã faptul cã scriitorul urmãreºte acelaºi
parcurs al acþiunii: hangii, care determinaþi de fricile interioare, ajung la nebunie
traversând momente de încordare maximã.
Tarele venite din trecut sunt exploatate de Caragiale ºi în „Pãcat”, lanþul
vicios cuprinde personajele din generaþie în generaþie, ereditare fiind atât
decãderea moralã, cât ºi suferinþele trupeºti. Preotul, fostul seminarist, este
personajul generator de angoase, ascunzând porniri nepotrivite pentru statutul
sãu, iar urmaºii lui se nasc din imoralitate, pentru imoralitate. Boala ºi
deprimarea devin laitmotive. În „Nãpasta”, Ion ocnaºul este condamnat pentru
o crimã pe care nu a comis-o, cãzând într-o psihozã asociatã cu halucinaþii ºi
viziuni, cu accente mistice. Întâmplãrile nefaste, de un misticism caracteristic
balcanic, se petrec în locuri de o însemnãtate specialã. „La conac”, „La Hanul
lui Mânjoalã” sau „Calul dracului” sunt texte în mod diferit fantastice, nu în
spiritul filosofic al fantasticului anglo-saxon, ci în spiritul iniþiatic al literaturii
populare. Florin Manolescu spunea în cartea Caragiale ºi Caragiale cã: „dupã
experienþele romantice ale lui Eminescu în prozã, prin care nuvela româneascã
se întâlnea cu geniul nordic, Caragiale cautã sã se situeze în extremitatea
sudicã, mai tipic româneascã, acolo unde se situeazã ºi Cantemir, BudaiDeleanu sau Ion Creangã.” Caragiale preferã decorul plauzibil al literaturii
balcanice, cu hanuri în jurul cãrora se þes legende, cu diavoli, cu fete frumoase,
folosindu-se întotdeauna de nuanþele lingvistice populare ale spaþiului pe care
îl descrie.
Caragiale este aºadar un promotor al balcanismului în toata opera sa.
În comedii, în momente sau în schiþe, personajul se schimbã drastic. El trece
de la tipologia individului plin de frici, maladii ºi accente nevrotice la tipologia
cetãþeanului „model”, preocupat de interesele þãrii, cuprins de verva
dezbaterilor, mai ales când vine vorba de problemele statului. Viaþa lui e strada,
împreunã cu bârfele ºi intrigile ei. E un urban prin excelenþã, însã un urban
mãrunt. Atras de mahala, el e gata oricând sã critice totul din „pur patriotism”.
Criticul literar Pompiliu Constantinescu spune: „Ce este Miticã ºi miticismul?
Este o categorie moralã a micului burghez din capitalã. Miticã este deºteptul
naþional prin excelenþã, spiritul superficial, care se pricepe în orice domeniu:
în finanþe, în artã, în politicã.”. Miticã este bucureºteanul „par excellence”,
este eroul care a dat prin miticism, un nume balcanismului în varianta
carpatodanubiano-ponticã.
În unele opere, Miticã nu este deloc Miticã - îºi pierde dimensiunea
specificã, având o apariþie palidã, inconsistentã: elevul Miticã Georgescu din
„Lanþul slãbiciunilor” este „o loazã” de familie bunã ºi atât, în „La Moºi” însoþeºte
nesemnificativ personajul coanei Lucsiþa sau Miticã (sau poate Costicã) din
„Cãldurã mare” care este doar o prezenþã incertã. Caragiale mai construieºte
ºi alte personaje, într-adevãr diferite onomastic, dar care nu se îndepãrteazã
de modelul arhetipal. Lache ºi Mache – „tineri cu carte; ei ºtiu din toate câte
nimic” ºi „iau parte la toate discuþiile: poezie, viitorul industriei, neajunsurile
sistemei constituþionale, procesele electricitãþii, microbii, Wagner, Darwin,
Panama, Julie la Belle, spiritism, fachirism l’Exilée”. Configuraþia fidelã se
extinde ºi la personaje precum Costicã Parigoridi din „Repausul dominical”
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sau Niþã ºi Ghiþã („C.F.R”), sau Leonicã din „Broaºte...destule” care „nu era
nici mare, nici mic, nici gras, nici slab, nici nalt, nici bondoc, nici subþire, nici
gros. Afarã de astea, nu era nici bun, nici rãu, nici moale, nici iute, nici deºtept,
nici prost. Cu un cuvânt, o fiinþã nici prea – prea, nici foarte – foarte.”
Miticã e (dupã cum spune George Cãlinescu), reprezentantul unui
„etnicism provincial”. El e fiinþa logoreicã ºi superficialã, insul comun, avid
dupã onoruri, incoerent ºi de foarte multe ori agasant. Limbajul eroului este
unul de periferie orãºeneascã. Este un amestec de neologisme
folosite incorect ºi un dialect trivial care trãdeazã întocmai nivelul lor. Prin
literatura pe care a realizat-o, Caragiale a ridicat la valoare literarã vorbirea
tipicã a inculþilor si a semiculþilor, cu ridicolul lor ºi tocmai din întâlnirea
„scandaloasã” a registrului oral cu cel scriptic, consacrat, se
naºte comedia. Se poate vorbi la Caragiale de o extraordinarã „foame” de
text. Prin literatura pe care a scris-o, reuºeºte ceea ce nimeni nu a izbutit cu
adevãrat: sã anuleze ierarhiile, sã le compromitã ºi sã aºeze pacea absolutã
în niºte texte „pentru toþi”. Caragiale îºi mai foloseºte configuraþia fidelã de
„Miticã” pentru a adapta unele tipologii sau personaje. Nae Caþavencu din
comedia „O scrisoare pierdutã” este un „Miticã de rasã”. Este intelectual, poate
cea mai marcantã
personalitate din micul sãu oraº nãscãtor de intrigi. El vrea sã acceadã la
statutul de deputat, agitându-se ºi asumându-ºi anumite rãspunderi sociale.
Aspiraþia lui e mistuitoare. El nu se cantoneazã în siguranþa slujbei sale, el
este un promotor al progresului, un militant pentru descentralizare. Gelu Negrea
îl asemãna cu poetul rus Mihail Lermontov, duºman declarat al þarismului,
care a fãcut din operele sale o modalitate de a critica viciile ºi nedreptãþile
societaþii („Dom’ Nae gândeºte ºi se comportã ca un lermontovian erou al
timpului sãu.”). Apoi Caragiale îi dã ºi lui rolul de Miticã – este gata sã ºantajeze,
sã facã falsuri în acte, sã-ºi vândã þelul pe o mie de poli. Doamna Zoe
Trahanache, singurul personaj feminin din capodopera dramaticã a lui
Caragiale, este tipologia femeii adulterine, o Emma Bovary a literaturii noastre,
cu care, ca ºi în cazul eroinei lui Flaubert, empatizãm. Este un personaj literar
complex, captivant, prin situaþia în care este pusã: o doamnã tânãrã, frumoasã,
cu simþul umorului, inteligentã, sensibilã, distinsã se cãsãtoreºte cu un bãrbat
nepotrivit atât din punct de vedere al vârstei, cât ºi social, ajungând într-o
urbe modestã, fapt care o determinã pe aceasta sã-ºi caute alienarea în braþele
mai tânãrului Tipãtescu, ex-bucureºtean, de care era legatã prin prisma
memoriei afective a vieþii trãite anterior cãsãtoriei. Aceastã rupturã o determinã
pe Zoe sã cadã în „miticism”, în ordinar, în promiscuitate moralã, acceptând
compromisuri de dragul statutului social ºi al onoarei aparente. Zaharia
Trahanache este „Miticã naivul”.
Varianta balcanicã a politicianului pe care îl depãºesc vremurile,
pe care progresul l-a lãsat în urmã, dar care îºi continuã eroic aventura de
personaj moral, fanatic al încrederii în celãlalt, victimã a realitãþii strâmbe ºi
moralmente inferioarã lui. În acest timp, ªtefan Tipãtescu, prefectul, amicul
bun al lui Trahanache ºi amantul Joiþicãi, este exact opusul sãu. El nu este
moralul, ci este pasionalul. Dacã autorul nostru are un Miticã sentimental,
Tipãtescu este acesta. Gelu Negrea îl numea „un Oblomov mioritic ºi
îndrãgostit”. Ca ºi personajul lui Ivan Goncearov, el abandoneazã aproape
orice dorinþã de urcare pe scara ierarhicã a societãþii, devenind leneº, aproape
vegetativ. Ceea ce îi stimuleazã temporar energia, transformându-l dintr-un
individ lipsit de aplomb într-unul furios, este doar împrejurarea în care fiinþa
iubitã poate sã fie rãnitã. El nu este un personaj comic prin naturã. Limbajul
sãu nu e ridicol, dar nici atât de expresiv ca al celorlalþi, nu are ticuri verbale,
dar nici formulãri memorabile. Cu toate acestea, Caragiale gãseºte sursele
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comicului în cazul sãu în biografia sa socialã: Tipãtescu este de acord cu
arestarea abuzivã a lui Caþavencu, ordonând ºi violarea domiciliului acestuia,
tolereazã actele de corupþie ale lui Pristanda ºi menþine relaþia de prietenie
formalã cu Trahanache, autorul caricaturizând astfel realitatea politicã de la
sfârºitul secolului al XIX-lea.
Personajul din comedia „O scrisoare pierdutã” care se defineºte
aproape complet prin conceptul de “miticism” este Ghiþã Pristanda – „poliþaiul
oraºului”. Este individul simplu, care îºi dedicã munca statului, dar care ºtie
sã þinã cont de persoanele influente din jurul sãu de la care poate sa obþinã
mai mult decât mica sa „renumeraþie”. Prerogativele muncii sale: arestarea lui
Caþavencu, percheziþionarea domiciliului acestuia, gestionarea banilor pentru
achiziþionarea unor steaguri, maestru de ceremonii la manifestaþia popularã
organizatã în cinstea alegerii lui Dandanache. Acceptã ºi îºi asumã sarcini
deseori nedemne (recunoaºterea nocturnã de la casa lui Caþavencu nu se
potriveºte cu datoria sa moralã de gardian al dreptãþii, încadrându-se chiar
într-o tipicã acþiune de spionaj politic). Este obedient prin definiþie, chiar dacã
nu îi este în totalitate fidel lui Tipãtescu (cãruia îi spune „sãru’ mâna” ºi pe care
îl considerã „stãpânul”). Este un subaltern cu aspiraþii meschine ºi care iºi
urmãreºte cu atenþie scopul („dacã nu curge, picã”). Deºi este în teorie
personajul pe care conflictul în care sunt implicaþi eroii nu ar trebui sã-l afecteze,
el este în practicã, foarte activ. În el, îl regãsim de asemenea ºi pe clasicul
Miticã, incoerent, slab cunoscãtor al limbii vorbite corect („curat
murdar!”,„bampir”, „renumeraþie”). Caragiale, veºnic între douã extreme,
transferã dualitatea personajelor sale. De la individul prizonier în lumea anxietãþii
existenþiale pânã la caricatura „personagiului de mahala”, nu este decât un
pas – iar pasul e mult mai uºor când vine vorba de caracterul atotcuprinzãtor
al lui Caragiale. Miticã ºi Leiba Zibal nasc din acelaºi spirit – sunt complementari,
au aceeaºi dinamicã ºi aceeaºi pasiune, doar cã în trãiri diferite.
Pânã ºi Miticã suferã, pânã ºi Miticã moare. Pânã ºi Miticã este
reprezentat melancolic, trãitor de drame existenþiale, mãcinat de suferinþã ºi
de neîmpliniri. Este victima unui fatum nemilos, uneori, tãcând parcã apocaliptic.
În „Iniþiativã”, Miticã este pãrintele aruncat pe culmile disperãrii de frica pierderii
unicului copil. Miticã poate fi ºi mut, ºi solitar ºi un pic de Leiba Zibal. Tabloul
construit de Caragiale rãmâne intact, deºi imitat de alþii, eroii schimbându-ºi
identitatea, ei iºi pãstreazã moravurile. „Ridendo castigat mores”- dupã acest
principiu, ne prezintã semicultura, dorinþa de ascendenþã socialã, parvenitismul.
Cu personajele lui Caragiale nu se poate face comedie purã în situaþii obiºnuite.
El deþine însã o tacticã imposibil de concretizat teoretic, cãpãtând ceva din
paradoxul sãu, având o sursã de nedemonstrat.
Fraza curge, are o viaþã proprie, ca ºi personajele, atât de prezente.
Umorul lui Caragiale are acel inefabil care îl transformã în artã purã, având un
ecou care ne depãºeºte temporal ºi spaþial. Cu personajele lui Caragiale te
familiarizezi încã de la prima frazã, spiritul lor fiind unul contagios, poate ºi
prin faptul cã sunt atât de naturale. Ele devin materiale, intime, din dimensiunea
noastrã. Mai existã însã ceva, un „ceva” pe care îl descoperim de câte ori
citim, un „ceva” pe care nu îl putem explica (ºi poate nici nu ne dorim acest
lucru), un mister care vine, paradoxal, din spatele literelor, dincolo de simboluri,
dincolo de Pristanda ºi Caþavencu e poate doar „cinicul Caragiale”. Avea
dreptate D.R. Popescu: „Prefecþi, poliþai, caþavenci, trahanachi, agamitzi – ei
sunt dinastiile noastre nobiliare, (...) ei sunt nemurirea noastrã cea de toate
zilele...!”
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 2012,
nr. 37-38 (paginile 52-57)
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PETRACHE DIMA
Oare de ce trebuie sã
disparã un om pentru a-i
recunoaºte, pânã la urmã, meritele?
De ce e nevoie sã mãsurãm, cu
sfântã obiectivitate, activitatea unui
coleg care s-a dus dintre noi în
urmã cu un deceniu (25 XII 1994),
pentru a admite, fie ºi mârâind,
copleºiþi de reticenþe tardive ºi
inutile, cã a construit ceva ce noi
toþi, cu toate eforturile, abia putem
face sã vieþuiascã! Dupã un atare
raþionament, ar reieºi cã doar
dispariþia brutalã a unuia dintre noi
ne-ar putea aduce râvnita stare de
normalitate, astfel încât sã
înregistrãm judicios faptele de arme
ale ceui ce a fost lângã noi ºi cu
noi, pe care tot noi le-am vãzut,
oare de ce?! cu o teribilã cecitate;
pur ºi simplu, prea încântaþi de
propria persoanã ºi prea mãcinaþi
de invidii nemãrturisite, am refuzat
sã recunoaºtem adevãrul! E mai
simplu, mai la îndemânã, sã cauþi
punctele slabe (care existã,
fireºte!), sã numeri greºelile, vinile, pãcatele (câte or fi fost!), sã colportezi
veºti ce se aflã în buna vecinãtate a bârfei ºi calomniei, sã denigrezi, sã
conteºti, sã murdãreºti!...
Ce simplu ar fi fost sã vezi ceea ce alþii (personalitãþi distinse ale vieþii
spirituale româneºti din Bucureºti, Cluj, Timiºoara, Iaºi) vãzuserã de mult:
profesorul Petrache Dima a ctitiorit aici, la Focºani, o autenticã revistã de
culturã, lipsitã de orice complexe provinciale, înfruntând multele prejudecãþi,
învingând toate inerþiile!... ba chiar fãcând unele compromisuiri, ce au angajat
omul, niciodatã instituþia pe care o reprezenta ºi, în mod sigur nu a dãunat
vreo clipã revistei! Ba, aº spune, dimpotrivã!
„Revista noastrã”, seria nouã, sub coordonarea aceluiaºi neobosit
Petrache Dima, a primit în anii 1977-1988, mai multe premii I pe þarã, a fost
înregistratã cei mai elogioºi în presa culturalã de prestigiu a timpului: „Steaua”,
„Cronica”, „Luceafãrul”, „România literarã”, „Orizont”, „Tribuna”, „Ateneu”...
Autorul acestui rãsunãtor ºi consistent succes a fost mult mai respectat
în afara judeþului decât la el „acasã”, unde a fost obligat sã înfrunte adversitãþi
de tot felul, antipatii otrãvite, negaþii îndârjite!!...Acestea nici astãzi nu au dispãrut,
chiar dacã-HIC ET NUNC- nimeni nu-ºi mai permite sã-ºi declare ostilitatea
la scenã deschisã, mai ales cã ar fi complet inutilã!...
În faþa faptului cultural de excepþie, sub-mediocrii vor face întotdeauna
un front comun, puternic ºi invizibil!! „Pericolul de aici vine!” Existenþa unui
fapt cultural eminent stârneºte panicã... îi aratã pe ei în micimea li insignifianþa
lor... cum e de acceptat aºa ceva?! ªi ce dacã nu ºtiu ce reviste de la Bucureºti
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au lãudat-o?! ªi ce dacã nu ºtiu câþi membri ai Academiei Române colaboreazã
aici?! ªi ce dacã revista a fost copleºitã de nu ºtiu câte distincþii la nivel
naþional?! ªi ce-i cu asta?! Noi suntem cei mulþi, noi reprezentãm partidul
mediocrilor ºi submediocrilor, noi facem legea, noi decidem!! Revista asta nu
ne reprezintã (asta era adevãrat! Cum o sã-i reprezinte o revistã de culturã?!),
nu e nici a elevilor, nu este a noastrã, nu e a liceului! Liceul a cãrui faimã
„Revista noastrã” o dusese de la Suceava la Roºiorii de Vede ºi de la Brãila la
Cluj sau Sibiu.
Fãrã sã fi întreprins o analizã detaliatã a perioadei 1972-1993, când au
apãrut cele 154 de numere ale „Revistei noastre”, intratã în legendã, pot sã
certific doar cã în aceºti ani au debutat aici, în seria Petrache Dima câþiva
scriitori ce se vor dovedi, peste ani remarcabili: Virgil Panait (debut în 1973)
autor a patru volume de poezie, unul din rãsfãþaþtii presei literare din ultimii 15
ani, Irimia Bãlescu (debut în 1977), autor al unui volum de povestiri, Liliana
Enache (debut în 1978), autoare a doua romane, în care protagoniºtii se miºcã
seducãtor pe axa Eros-Destin sau Florinel Agafiþei (debut în 1983), doctor în
filozofie, specialist în indianisticã, autorul unor substanþiale eseuri ºi proze în
linia narativã deschisã de Mircea Eliade. ªi câþi or mai fi! Dacã am insistat, a
fost pentru cã acest aspect pozitiv a fost ignorat pânã în prezent! Las la o
parte faptul cã mulþi dintre debutanþii de atunci, chiar dacã nu au ajuns scriitori,
sunt ºi astãzi mândri de a fi publicat alãturi de nume sonore ale culturii române:
Ion Coteanu, Alexandru Piru, Constantin Ciopraga, Iorgu Iordan, Nicolae
Manolescu, Eugen Simion, Al. Sãndulescu, Mihail Steriade, Romulus Vulpescu,
Dorli Blaga, Profira Sadoveanu...
L-am cunoscut suficient de bine, deºi nu am fost vreodatã un apropiat
al sãu! Prima mea colaborare s-a înregistrat în aprilie-iunie 1988 cu un articol,
ce se voia un semnal de alarmã: „Unde a dispãrut teatrul antic?“care atrãgea
atenþia asupra faptului cã se întorcea spatele, cu o inconºtienþã gravã, a
valorilor clasice, în condiþiile în care societatea româneascã, proiectatã
într-un spaþiu concentraþionar, ignora umanismul clasicist (atunci, ca ºi acum!),
ca o ºansã realã de regenerare. Profesorul Petrache Dima nu numai cã a
agreat ideea publicãrii unui asemenea articol, dar a ºi sugerat, datoritã relaþiilor
pe care le aveam în acea vreme cu membrii catedrei de limbi clasice a
Universitãþii din Bucureºti, realizarea unor numere compacte dedicate
antichitãþii greco-latine.
Acest lucru se va întâmpla dupã numai un an, când „Revista noastrã“
a adunat între copertele sale nume strãlucite ale clasicismului românesc: Dan
Sluºanski, Gabriela Creþia, Mihai Nichita, Eugen Cizek, I. Fischer, cãrora li
s-au alãturat câteva voci pregnante din Cluj, Craiova, Focºani (numerele 143145-146 din ianuarie-martie 1989). Este, în primul rând, meritul profesoruluicoordonator care avea acest har deosebit: de a prinde o idee valoroasã ºi de
a o duce pânã la capãt, oricâte dificultãþi ºi de a o duce pânã la capãt, oricâte
dificultãþi s-ar fi ivit! Am evocat acest episod din istoria revistei nu numai pentru
ca am participat activ la realizarea aceestor numere, nu neapãrat pentru cã a
fost o reuºitã (alãturi de atâtea altele), ci pentru a-i convinge pe cititorii noºtri
cã aceasta avea capacitatea de a colabora cu oricine, în condiþiile în care era
vizat actul cultural ca atare, cu libertatea deplinã de expresie din partea
coordonatorului. Evident, cu condiþia eficienþei.
În sfârºit, ultima colaborare a mea, de care nu mai sunt aºa de mândru,
a fost cu „Lmea poveºtilor lui Creangã între real ºi fantastic” în octombriedecembrie 1989. Ce s-a întâmplat pe urmã, se ºtie!! Profesorul, artizanul
„Revistei noastre”, obligat sã se pensioneze, a emigrat la…Liceul Economic,
unde a publicat ultimele numere! Dispariþia sa fizicã a nãscut destule animozitãþi,
a stârnit chiar orgolii!... Incredibil, dar adevãrat-unii nu iartã (?!!) nici acum!!...
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Sã mai adãugãm la cele spuse memorabilele sesiuni de comunicãri
ºtiinþifice, manifestãrile culturale de excepþie dedicate lui Mihail Steriade, Ioan
Slavici, I.M. Raºcu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Marin Preda, Barbu
ªt. Delavrancea, la care au participat personalitãþi culturale de primã mãrime:
ªerban Cioculescu, Constantin Ciopraga, Romulus Vulpescu, Amita Bhose,
Nicolae Manolescu, Liviu Leonte, Al. Sãndulescu!...
Au rãmas, din pãcate, o amintire! Sã recunoaºtem cã, oricâte rezerve
au avut unii faþã de omul ºi intelectualul Petrache Dima, acesta reuºise sã
facã din Liceul „Unirea” un aºezãmânt de culturã mult respectat (în afara
judeþului). Mai e posibil sã revenim la gloria de altãdatã?! E adevãrat, promoþiile
mai noi nu manifestã acelaºi apetit pentru culturã, societatea din care facem
parte e consumistã, tranzacþionalã, cinicã ºi pragmaticã, navigãm (la
întâmplare!) pe INTERNET, cã sala de festivitãþi se aflã de peste un deceniu
în reparaþii!... Toate astea sunt adevãrate, dar, ne întrebãm, mai e oare posibil
sã reînviem spiritul viu al culturii într-un spaþiu în care, în afara oarelor de curs
ºi a activitãþilor impuse/autoimpuse, nu se întâmplã aproape nimic?!? Prea
multe lucruri sunt ALTFEL decât odinioarã... de ce aº fi optimist?! E de dorit,
fireºte, sã nu am dreptate!
Scriam în 1997: „Venim dintr-o tradiþie pe care ne-o recunoaºtem, de
care suntem mândri ºi care ne obligã. Este limpede pentru noi toþi, cã nu putem
apãrea oricum“ („Revista noastrã” nr. 6/1997). Mai e limpede ºi altceva: în
cele 22 de numere apãrute din seria cea mai noua a revistei de dupã 1992
ne-am strãduit sã respectãm aceastã tradiþie, întâmpinând, la rându-ne,
adversitãþi! De a fost bine sau a fost rãu, asta rãmâne sã stabileascã cei ce
vor veni dupa noi!! Nu cred cã avem obiectivitatea necesarã pentru a ne mãsura
succesul sau insuccesul! Iar acesta nu trebuie raportat neapãrat la reacþia
imediatã a cititorilor! Suntem obligaþi sã avem rãbdare, sã avem perspectivã!!
La zece ani de la despãrþirea prematurã de cel care a fost Petrache
Dima se impune sã ne amintim ca NU trãim în cea mai bunã dintre lumile
posibile, nici mãcar într-una mai bunã faþã de aceea a anilor ’80 (deºi contextul
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e sensibil diferit)... Sã ne amintim cã oamenii nu au devenit mai buni, mai
generoºi, cã impostura e chiar mai trufaºã ºi neruºinatã în aceºti ani, cã rolul
acordat culturii e unul marginal ºi cã orice ieºire la rampã, în acest orizont al
spiritului, are ceva inefabil ºi eroic!! De departe, cu zâmbetul pe buze, îngãduitor
si relaxat, sigur pe sine, Petrache Dima, iubitorul de culturã, ne supravegheazã
atent, asigurându-se cã marea performanþã nu e chiar o utopie!... ºi cã, oricum,
dacã eforturile noastre nu vor fi recunoscute acum, acestea- sã fim liniºtiþi!vor beneficia de recunoaºterea posteritãþii!
Cu adevãrat, e un gând care mã (ne) liniºteºte pe deplin!!

prof. Mircea Dinutz
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 2005,
nr. 23-24 (paginile 1-2)

Profesor Petrache Dima
Profesor de românã, coordonator al revistei noastre, director al liceului
„Unirea”, aceasta ar fi descrierea din punct de vedere profesional a unuia
dintre cei mai cunoscuþi profesori ai Liceului „Unirea”, acum Colegiul Naþional
„Unirea”, domnul profesor Petrache Dima, un om de o energie ieºitã din comun,
foarte ambiþios, perseverent ºi de o eficienþã aproape infailibilã în a realiza
ceea ce ºi-a propus. Ca profesor de românã a cunoscut satisfacþiile muncii
unui dascãl. El era „...un bun organizator, cu excepþionale calitãþi de lider. Ca
profesor a excelat, punctul lui forte fiind gramatica. Era puþin cam autoritar,
dar per total era un om extraordinar. Acesta se înþelegea foarte bine cu toatã
lumea, chiar ºi cu membrii partidului. O mare realizare a domnului Dima a fost
lansarea Seriei a doua a Revistei Noastre, la care ºi-a folosit experienþa
dobânditã ca ziarist la Scânteia”, aceste cuvinte fiind spuse de un fost coleg
de cancelarie al domnului Dima, domnul profesor Vasile Chiper.
A fost iniþiatorul Seriei a II-a a Revistei Noastre (1972) ºi a continuat ca
redactor ºef ºi coordonator timp de 20 ani (1972 - 1992), aceastã activitate
fiind apreciatã atât de profesorii ºi de elevii din zilele când domnul profesor
încã mai era în activitate, cât ºi de noi, elevii ºi profesorii de acum, care trebuie
sã recunoaºtem cã, probabil, nu am mai fi avut o revistã dacã domnul Dima
nu ar fi lansat seria a II-a. Aceasta a cuprins 170 de numere, dintre care patru
numere speciale la împlinirea a 65, 70, 75, respectiv 80 de ani de la înfiinþarea
revistei de cãtre Dimitrie Papadopol. În primul numãr al Seriei a II-a, domnul
Dima scria: „Liceului centenar Unirea, o modestã contribuþie la ridicarea
prestigiului sãu”, iar cel peste trei mii de pagini pe care le va însuma revista
sub conducerea lui Dima sunt mãrturia unei adevãrate devoþiuni pentru tot ce
a însemnat de-a lungul istoriei aceastã instituþie. A fost dedicat 100% atât
Revistei cât ºi Liceului, fiind ºi director între anii 1988 ºi 1990. Pe lângã
succesele avute ca profesor de limba românã ºi ca director al Liceului „Unirea”,
cele mai mari satisfacþii le-a avut ca redactor-ºef al Revistei noastre, cãreia
i-a dat un format modern, un dinamism aparte ºi un nivel care a fãcut-o cea
mai cunoscutã publicaþie ºcolarã româneascã din anii 1970-1990. Prestigiul
revistei a depãºit cu mult în acei ani pe cel al unei reviste ºcolare, pentru cã,
pe lângã contribuþiile elevilor ºi profesorilor vrânceni, Petrache Dima, prin
talentul de a lega relaþii strânse cu lumea culturalã a vremii, a atras colaboratori
celebri precum ªerban Cioculescu, Iorgu Iordan, Petre Vancea, Eugen Barbu,
Nina Cassian, Constantin Ciopraga, Cella Delavrancea, Romulus Vulpescu,
Zoe Dumitrescu Buºulenga etc.
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O strãlucire specialã a dat-o numerelor aniversare, dar ºi numerelor
dedicate unor personalitãþi proeminente ale culturii naþionale, paginile revistei
gãzduind adevãrate seminarii de cercetare asupra vieþii ºi operei acestora.
Spre exemplu, numãrul trei, care de fapt deschide seria numerelor aniversare,
a fost dedicat comemorãrii a 50 de ani de la moartea lui Duiliu Zamfirescu. În
acest numãr, profesorul Petrache Dima l-a avut ca ºi colaborator pe Al.
Sãndulescu, de la Institutul de Istorie ºi teorie literarã „George Cãlinescu”
Bucureºti. Studiul acestuia despre Duiliu Zamfirescu, fost elev al liceului ºi
vremelnic profesor de francezã aici, este o pledoarie pentru redescoperirea
trecutului, dar ºi o sursã de patriotism local, iar modul „monografic” de tratare
a subiectului permite celui care ºi azi citeºte revista sã-ºi formeze o
integratoare imagine a scriitorului, publicistului, poetului, criticului ºi
teoreticianului, omului politic ºi diplomatului Duiliu Zamfirescu.
Pe lângã activitatea propriu-zisã la revistã, Petrache Dima face un
lucru deosebit pentru viaþa culturalã a Focºaniului ºi anume, de prin 1974,
organizeazã Sesiuni de comunicãri la care invitã oameni de litere, actori,
diverse personalitãþi locale, acþiuni care adunã un public destul de numeros ºi
transformã revista într-o oglindã a unei vieþi culturale destul de surprinzãtoare
pentru acele vremuri. Astãzi, când citeºti seria a doua a revistei desigur cã
eºti neplãcut impresionat de toatã zgura comunistã, de banalitatea crasã a
unor materiale, de naivitatea ºi simplitatea unor creaþii etc., dar nici cel mai
acerb critic nu poate nega faptul cã, în condiþiile date, þine de miracol cã un
profesor a putut realiza atât. Te copleºeºte atenþia cu care fiecare figurã
importantã care are numele legat de aceastã instituþie ºcolarã este prezentã
în articole bine documentate, în cazul marelui folclorist Ion Diaconu e chiar
surprinzãtor cã face obiectul unei serii de studii în contextul în care comuniºtii
îl persecutaserã ºi caracuda culturalã localã ºi centralã îl aruncase într-un
con de umbrã. Anumite articole, ca de exemplu evocarea figurii lui I.M. Raºcu
pe vremea când era profesor aici de cãtre o fostã colegã de cancelarie, au un
parfum ºi o savoare deosebite, portretul poetului simbolist ºi unul dintre
conducãtorii strãluciþi ai Societãþii literare „Grigore Alexandrescu”, sunt un
seducãtor îndemn de a cheltui un timp pentru a parcurge paginile revistei,
selectând aceste mici nestemate ale timpurilor trecute.
Asemenea informaþii despre prestigioºii foºti elevi ºi profesori ai liceului,
despre intensa viaþã culturalã pe care a avut-o liceul în anii interbelici, ca ºi
colaborãrile elevilor de elitã din primii ani ai deceniului al optulea au întreþinut
flacãra spiritualitãþii cu o intensitate foarte mare din care s-a alimentat prestigiul
liceului ºi dupã 1977 când, datã fiind starea foarte a gravã a clãdirii dupã
cutremur, spirite mici ºi implicit distructive profitã de situaþie, propun chiar
demolarea clãdirii (care este ºi astãzi unul din cele mai importante ºi impozante
monumente istorice) ºi, implicit, comploteazã la desfiinþarea liceului. Campania
pe care o porneºte atunci profesorul Dima de a salva liceul este formidabilã,
mai ales pentru cã reuºeºte sã înfrângã elanul frustraþilor care, în poziþii cheie
în sistemul comunist local forþau dispariþia unui important for de culturã care
nu întâmplãtor este legat în Vrancea de înfiinþarea învãþãmântului liceal, a primei
biblioteci publice municipale, de învãþãmântul normal care în anii 1869-1870
începe a fi fãcut în oraºul Focºani cu profesori de la „Unirea”. Primul muzeu
din urbea noastrã este gãzduit de „Unirea”, învãþãmântul de fete începe în
Vrancea la sfârºitul secolului al XIX-lea tot graþie celor de la „Unirea”, la fel de
numele liceului pe care niºte jalnici ipochimeni se gândeau sã-l distrugã se
leagã cea mai veche revistã ºcolara din Vrancea, cea mai veche societate
literarã de pe aceste meleaguri si la fel cam tot ce e activitate culturalã localã
pe o lungã perioadã de la înfiinþare...
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Graþie structurii sale de luptãtor, dar ºi acelei calitãþi incontestabile de
a pune în miºcare ºi de a concentra toate forþele favorabile proiectului sãu,
profesorul Dima reuºeºte sã
salveze ºi clãdirea, care intrã
în reparaþii capitale ºi instituþia,
dar, pentru cã singurul minister
care ºi-a asumat finanþarea ei
la momentul respectiv a fost
Ministerul Transporturilor, preþul
plãtit de marele ºi celebrul for
de culturã a fost sã devinã liceu
industrial care pregãtea
mecanici ºi ºoferi, lucru de care
liceul se achitã cu onoare pânã
în 1990, când revine la profilul
teoretic. În acest interval, sunt
puþine colaborãri la revistã din
partea elevilor din liceu, care nu
se mai ridicã la nivelul anterior
profilului industrial, dar e din ce
în ce mai bine machetatã ºi
mobilatã cu colaborãri ale
personalitãþilor pe care
reuºeºte ca un magnet sã le
atragã caracterul jovial, extrem
de dinamic al profesorului, dar
ºi generozitatea proiectului.
Seminariile culturale
continuã sã aducã la Focºani
personalitãþi ale vieþii culturale
ºi toate vicisitudinile pe care
Dima le va mãrturisi în ultimele
numere din seria a doua sunt înfrânte cu ajutorul unor prieteni printre care e
citat Eugen Barbu, care-l susþine atunci când se pune problema interzicerii
revistei. Formatul revistei se pãstreazã. Alte ºi alte nume apar în studiile
publicate: Marin Preda, Alexandru Graur, Anghel Saligny etc. Ca sintezã a
uriaºului efort pe care Petrache Dima îl depune pentru proiectul de succes
„Revista noastrã” rãmân cuvintele sale din încheierea articolului care apare în
numãrul omagial la 70 de ani de la prima apariþie: „Asigurarea complexitãþii
tematice, a periodicitãþii ferme pe speze proprii, a difuzãrii unui numãr mare de
exemplare, procurarea hârtiei etc. ridicã probleme pe care le întâlneºti la oricare
publicaþie profesionistã, singura deosebire e cã nimeni din redacþia noastrã
nu este remunerat pentru contribuþia adusã la realizarea revistei. Toate aceste
eforturi se uitã însã în faþa marilor satisfacþii pe care ni le dau cele trei acte de
culturã, aflate într-o perfectã legãturã: munca didacticã, activitatea redacþionalã
ºi cercetarea fenomenului literar local. La capãtul acestui scurt bilanþ un gând
curat tuturor prietenilor „Revistei noastre” pe care îi invitãm ºi la sãrbãtoarea
centenarului ei. În anul 2012!” Poate gândul curat e singurul care ne
supravieþuieºte.

prof. Daniela Plãiaºu
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 2012,
nr. 37-38 (paginile 137-139)
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Ioana Alexandru
absolventã CNU
studentã U.N.A.T.C. "I.L.CARAGIALE",
Bucureºti, secþia Teatrologie

EXPERIMENT
Þi-a eºuat experimentul, Doamne !
M-ai aruncat
farã sã crezi cã voi supravieþui.
Dar m-am adaptat,
FLUTURI
m-am adaptat ºi încep sã nu mai semãn.
cu ceea ºtiai.
ªoapte, departe ºi aproape :
Nu te-ai fi gândit niciodatã
cã o sã-mi dezvolt sistem de apãrare… doi fluturi pe o perdea, ascultând.
strigãtul ploii.
Aici sunt atacatã. Lupte, rãzboaie…
Unul e veºnic tânãr.
Mi-a crescut ºi mie platoºã.
celãlalt – bleumarin.
Mã privesc cum scriu într-o doarã
Nu trebuia…E doar de formã.
rime proaste
Numai sã nu râdã
ºi se mirã de luminile adunate
broaºtele þestoase de mine.
în privirile mele.
Ãsta a fost planul? sunt singurã…
Scutul reuºeºte sã-i þinã la distanþã.
de comerþul cu principii,
pe toþi. Pe absolut toþi.
de trocul luminilor amorþite,
ªi nu-ºi dau seama cã nu m-ai fãcut
de tristeþea corzilor de chitarã,
pentru asta.
de noi :
Doamne, ãsta a fost planul?
de ce nu ascultãm o melodie
Vreau sã râdã broaºtele de mine.
pânã la capãt ?
Orice e de preferat
de ce ne cufundãm în ceaþã?
unei platoºe care nu mã apãrã
de ce mã arunc întotdeauna
de nimic.
în albastru.

Din Revista Noastrã, seria a III-a, 2007,
nr. 27-28 (pagina 90)

214

Scriu nume inventate pe ºerveþele.
Zâmbeºti fals.
Prindem doi fluturi care
cântau pe perdea
ca la o harpã.
Unul dintre noi rãmâne tânãr.
celãlalt … ascute venin
la capãtul bleumarin
al unei rime proaste.
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POEM ÎN PROZÃ
plouã în englezã – poem în prozã.
Ana picteazã icoane – poem în prozã.
vorbesc despre vasc – melodie.
el nu ºtie de ce eºti distantã – poem în prozã.
copii aruncã beteala în ficusul-brad – poem în prozã.
zâmbeºte singurã pe stradã – poem în prozã.
cântã doar pentru sine – poem în prozã.
graffity pe zidul monumentului – poem trist.
vorbesc despre vasc – sonet.
îi e fricã – poem în prozã.
mi-e dor – doina.
mã uit la fotografii – colind.
catedrala pare mult mai mare – poem in prozã.
îi spune cã o iubeºte – minciunã în versuri.
se gândeºte la el cu toate cã nu mai sunt demult prieteni – poem în prozã.
ascultã chuck berry – poem dansat.
îl aºteaptã – poem în prozã.
nu ºtii niciodatã ce sã-mi spui – poem

***

ºi mã mai gândeam sã pun undeva, într-un text, o metaforã,
in absentã, desigur, ºi sã-mi compar povara,
cãreia titlul de „viaþã”
i se pare secat, cu un desen abstract pe care l-ar face poate Pollock
într-o clipã de inspiraþie sub genunchiul Galei lui Dali.
ar fi ºtiut amândoi cã Pollock
va muri primul, ºi fãrã nici un fel de conotaþie sexualã,
un expresionist abstract îmi va desena viaþa pe pielea supremei muze
suprarealiste.
astfel, metafora ar fi descris cum sub liniile energice
este o casã albastrã cu grãdinã ºi trifoi, cum seminþele de trifoi
bombardeazã þânþarii
ºi cum sãpunul galben ocoleºte casa, sãrutul artistului,
care probabil nici n-a cunoscut-o
vreodatã pe muza metaforei textului meu. atunci apar pe dupã oblon
tot soiul de sceptici ºi ca sã înþeleagã,
metafora devine alegorie.
nu înþepa! sub genunchiul metamorfozat al lui Narcis
e o casã albastrã ºi þânþari bombardaþi.
renunþ de tot la alegorie din cauza frazelor cãrora nu le pot da de capãt
ºi muza îmi spune cã in ceaþa de
lavandã poeticã
nu se aflã decât un No Smoking Sign ºi palmele artiºtilor preistorici.
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Bloc aºezat
Mã gândesc sã încep cu „plouã” pentru cã asta se întâmplã tot timpul ºi peste tot.
Noi plouãm ºi Afarã plouã.
Totuºi, parcã nu vreau sã spun ceea ce toatã lumea ºtie.
Parcã plouã. Sunt un bloc fãrã pereþi, cu parchetul umflat ºi vânt mã scuturã
De igrasie. Sunt un bloc fãrã acoperiº în ploaie ºi nu e un lucru cu care mã laud.
Un bloc aºezat, unii ar spune chircit, în tot ceea ce plouã ºi sunt în mijlocul
nimicului
ªi nimeni nu e în jurul meu. mi-ar fi plãcut sã fiu un turn de fildeº, dar asta nu se
poate,
nu se mai poate, pentru cã sunt deja un bloc, m-am dezbrãcat deja ºi-mi cad
etajele.
Om cu mâini, ºi la mâini cu degete. ªi la degete cu unghii.
ªi la unghii cu pieliþe.
Pe care þi le smulgi pentru cã nu vrei sã fie.
ªi curge sânge de-a lungul unghiei, de-a lungul degetului.
ªi tu nu vrei ca sângele sã fie.
N-am ºerveþel. ãsta e gustul unui bloc, un bloc aºezat în ploaie.
ªi nu sunt un bloc personificat.
Sper sã nu se gândeascã nimeni cã vorbesc, sau gândesc, sau simt.
Nici simbolic, nici real, nici fabulos, nici thriller.
Nu mi-e a emoþiona pe nimeni.
N-am gaurã a cheii. N-am pereþi. Sã priveascã de vor.
Sã nu simtã, sã nu înþeleagã. Sã scrie doar „am vãzut un bloc gol în ploaie”.
Sã leºine ca studentele de la medicinã la vederea primului cadavru eviscerat.
Un leº care putrezeºte pe trepte. N-am piele, n-am giulgiu, nu sunt îmbãlsãmat.
O sã mor ºi o sã put.
Pânã atunci sã priveascã de vor.
Mã gândesc sã spun cã plouã ºi cã vreau sã vãd cum se naºte o baltã.
O baltã e ceva pe care îl iei de la sine, ca pe un bloc gol aºezat.
E o baltã ºi eu - un „inside joke”. A joke inside a building.
ªi dacã te întreabã de ce nu te duci acasã, spune-i cã de-acolo nu poþi sã vezi
cum se naºte o baltã ºi cã trebuie sã te apropii, sã te aºezi.

Era ceva la care te pricepeai
Era ceva la care te pricepeai.
Trebuia sã te aºezi ºi sã pui pe tavã un rinichi, ficatul, artere descusute.
Nu te dezbrãcai ºi nu te acuza nimeni de pornografie.
Se uitau ºi cei mai pudici la umbra de pe draperii
ªi se gândeau vinovaþi
La ce simte mâna ta când smulge piele.
Te pricepeai la ceva. Le umpleai tãvile.
N-ai cerut nimic în schimb
Pentru cã mulþi ºi-ar da nimicurile
Ca sã aibã ceva la care sã se priceapã.
Acum trebuie sã-þi iei o slujbã ºi sã fii cuminte.
Faci cafele ºi nu mai ai timp.
Încerci sã-þi strecori mâna între coaste
ªi sunã telefonul.
Când îþi întinde salariul
Îi citeºti între ochi:
“Era ceva la care te pricepeai”.
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… sau despre vremuri ºi acord
Mergeam spre ºcoalã ºi mi-a explodat un pantof. Mergeam ºi-am zis
cã n-o sã mã opresc decât dacã talpa care atinge trotuarul se umflã ca într-o
tavã unde mama a exagerat cu amoniacul.
Amoniacul e stins cu lãmâie ºi nu ºtiu la ce ajutã, dar douã kilograme
stinse în talpa mea dospitã sunt sigur o exagerare.
Mergeam spre ºcoalã ºi mi s-a zis sã fiu atentã cu subiectul ºi
predicatul, chiar mã bucuram cã mã pricep la ceva, nici nu trebuie sã merg cu
autobuzul. Da, doamnã, o sã am grijã cu subiectul ºi predicatul mâine, azi mã
pricep la altceva, la a nu merge cu autobuzul.
Dar mi-a explodat un pantof ºi mi-am dat seama cã nu a fost rãspunsul
cel mai înþelept.
Trebuie sã faci acordul indiferent de vreme ºi asta þi-o poate spune
oricine.
Erau demult pãlãrii cu pãsãri împãiate care te fãceau mai înalt cu 40 de
centimetri. ªi în vremurile acelea era multã vânzolealã cu regulile gramaticale
pe orice vreme. Mulþi meteorologi s-au chinuit sã demonstreze contrariul, dar
au lãsat asta pe seama cronologiei.
Cronologii se chinuiau, desigur, sã înveþe pãsãrile de pe pãlãrii sã facã
acordul ºi au învãþat ce e cu timpul când a trecut moda penelor. Înainte, oamenii
se ocupau cu lucruri stranii.
Probabil la asta s-a referit doamna când m-a atenþionat înþepatã. Ea
pãrea sã ºtie cu ce se ocupau oamenii. Pe orice vreme. Dar ce fac oamenii în
vremea în care le explodeazã pantofii? Lasã în urmã chifle vechi deo zi ºi-ºi
spun cã e mult mai uºor sã faci acordul între subiect ºi predicat în francezã.
Mai ales dacã mergi spre ºcoalã.

… sau despre ceai negru
(domnule autor medieval, scriitura dumneavoastrã nu lipeºte la loc
solzii platoºei mele. Atunci mã întreb ca un eretic: la ce bun?)
M. e bine, binele lui foarte bine mã face cât o gãmãlie intensã de ac,
mã comprimã, un minuscul peºte balon care n-are motiv sã explodeze.
M. e bine pentru cã nu o ºtie… îºi vede verde bunãtatea în ochi
ºi se gândeºte – pânã aici mi-a fost.
în lipsa orgoliului, îi pare totul o hepatitã râioasã.
Agãþ pliculeþe de ceai, când bate vântul
se lipesc de ecran ºi miroase a mãceºe
coapte, a plãcintã de afine, a hârtie arsã, a virtualitãþi ude.
Virtualitate e un cuvânt
urât când nu e într-un comentariu, într-o compunere.
Comentariu ºi compunere sunt cuvinte
Urâte, ca niºte copii cu tocuri.
Agãþ pliculeþe de ceai pentru cã alungã specii de cuvinte urâte.
Pentru celelalte iau pastile.
Pahar cu fundul zgâriat
de toate feþele de masa, perfidele.
Sã nu bei ceai în canã, sã nu te aºtepþi sã se vindece
Zgârieturile cu scriitura asta veche, nu au
Aceeaºi expresie culturalã, nu ameþesc la fel.
Scriiturã ºi cuvinte zgariate
Din Revista Noastrã, seria a III-a, 2009,
De grãmezile de cãrþi, perfidele.
nr. 31-32 (paginile 44-47)
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PROLEGOMENE LA STIL
prof. T
oader Aioanei
Toader
Despre stil se poate vorbi la nesfârºit. Vom încerca sã subliniem câteva
gânduri. Termenul provine din lat. stilla, strop, picãturã (ca ºi stiria, ºi gutta,
ex. Gutta cavat lapidem – picãtura gãureºte piatra) sau styllus, condei, stilou,
cel ce lasã urme, amprenta pe un suport cerat. Stiria (strop), stilla dau stella
(stea, ca strop luminos), stereos (relief (-at), steartos – sterlici, “steluþe” de
grãsime pe suprafaþa apei. Sidus, sideris – înstelat. O picãturã luminoasã de
suflet se imprimã original pe un suport de hârtie. Styllus a dat ºi stâlp (cu sens
de coloanã) în greceºte, adicã suporþii unei cupole de templu închipuind Cerul,
iar stâlp ne trimite cu gândul ºi la numeroºii stâlpnici, sfinþi ce se izolau de
lume pe un stâlp înalt, celebri fiind Sf. Simion Stâlpnicul sau Sf. Alipie, Sf.
Daniil, Sf. Serafim de Sarov ºi alþii, ce erau mai aproape de cerul înstelat ºi
unde stãteau fãrã întrerupere zeci de ani. Coloane spre cer, adevãrate axis
mundi, monosii, dar ºi… stilou! Expresie a unei individualitãþi sau colectivitãþi
umane. Presupune cel puþin trei abateri de la norma comunã (3A), adicã
originalitate, dar ºi o funcþie, x=f(y,z), unde x, stilul personal, este o funcþie de
y, stil individual, ºi z, stilurile colective, la care se conecteazã stilul individual,
în funcþie de împrejurãri. Urmã, amprentã, pecete, expresie pregnantã, ca
prezenþã vie a sensului semnificat în imaginea semnificantã. Amprentã
sufleteascã, structurã de un anumit tip, “matrice stilisticã”, cu coordonate
spaþio-temporale sau cronotopi (cronos & topos). Un cronotop interiorizat ca
amprentã energo-informonicã, va prefigura anumite contururi de relief sufletesc,
cu “ecosistemul” sãu implicit, o topografie sau crono-topografie spiritualizatã,
centrând (sau descentrând!!) într-un anume fel sufletul. Niºte dominante ale
unui spaþiu-timp, ce vor da relieful sufletesc al unui neam de-a lungul vecilor
nesfârºiþi. Un suport arhetipal, Numitorul Comun, se reactiveazã în mod
diferenþiat prin feedback-ul (dialogul) ce se angajeazã între el ºi lume.
Orice persoanã angajeazã un dialog personal cu lumea, dând seamã
lui Dumnezeu, de Legea, Verbul numitor comun ce a creat-o. Salvarea?! Prin
forþa creaþiei (stil!), amprenta noastrã substanþialã de ultimã orã, apogeticã,
care se va concentra în laserul întregii fiinþe focalizat pe ultimele redute ale
Naturii, dislocând noi structuri, reactivându-le. Mutatis mutandis, acel individ
este valoros care reuºeºte sã se obiectiveze în creaþii ne-stereotipe, autentice,
unicate, substanþiale, adicã conectate la arhetipuri. Creaþiile care nu dau seamã
de Fiinþã sunt lovite de spectrul mediocritãþii ºi efemeritãþii. În DS a lui Camil
sunt pagini întregi asupra stilului, cu care nu suntem de acord, deoarece reduce
stilul la manierã tehnicã de creaþie ºi nu la harul sau talantul divin cu care am
fost înzestraþi. Dupã noi, stilul este mult mai mult decât ars poetica, este poiesis,
creaþie din Creaþie, luminã din Luminã! Stilul se resoarbe în valoare, substanþa
apãrând pe prim-plan, ca idee, eclipsând “mãiestria” stilisticã sau artisticã!
Astfel stilul devine, din funcþionalitate în sine, stereotipã, automatã, inelarã,
manieristã, formalã, seacã, tautologicã etc., un aparat dislocator de noi structuri,
cu condiþia sã-ºi focalizeze spotul luminilor sale reactivate pe ultimele redute
ale esenþei substanþiale. Trece, de la relieful vãzut dinafarã, prin straturile
nebuloase de mister ale ideilor tainice, întru adevãrul absolut al arhetipurilor.
Realitatea în care trãim poate fi: accesibilã nouã, accesibilã, dar neaccesatã
sau inaccesibilã limitelor noastre cognitive. Stilul devine forþa de deschidere a
“inelelor” în “spiralã”, creator de noi structuri substanþiale valoroase. Cãci,
ºtim, creaþia nu este invenþie, ci eliberarea de noi structuri esenþiale! Stilul
este amprenta mea substanþialã de ultima orã, la apogeul ei, e ºi caracter
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(consecvenþa cu structurile substanþiale adânci reactivate), ºi temperament
(energie propulsoare disponibilã); nu cunoºtinþele mele, ci configuraþia
structuralã reactivatã de ele, deci asimilate, e avangarda mea în evoluþie
perpetuã, “relieful” piscurilor mele apogetice din “harta holograficã”. Aici e forþa
creaþiei cuiva! Stilul numai când este susþinut de un puternic temperament se
deschide din inel în spirã ºi nu rãmâne închis, sclerozat în automatismele
cercurilor. ªi culturile sunt ciclice. Credem cã sunt “defriºãri” necesare în
gãsirea de sine ºi a adevãrurilor... Ca ºi în cazul stilului sau tradiþiei, ºi în
culturã trebuie evitatã cantonarea definitivã în tipare, maniere, mode, stiluri,
curente, con-formarea servilã, pierderea originalitãþii ºi de sine, evitând
persistenþa în aceleaºi tipare stereotipe, conformarea, sclerozarea... Suntem
de acord cã “specializarea [strictã] este moartea inteligenþei”, dar o culturã
dureazã prin ce are mai viu. “Tendinþa [comodã] a gândirii, din originea ei
biologicã, este spre dialectic ºi spre sistem” (DS-I,350), conservatorism în
subspecie. Emanciparea de stil se poate face prin “pãstrarea autenticitãþii
substanþei”, cãci tot ce este stereotip, mecanic face parte din subspecie:
ritualuri, ceremonii, tradiþii, motive, simboluri, toate-s repudiate de autor, “ele
nu pot fi considerate… moduri de cunoaºtere” (Camil Petrescu, “Doctrina
substanþei”- I,355). Antipatia sa faþã de stil este, de fapt, faþã de stilul înþeles
ca manierism, ornament exagerat, preþiozitate, automatizarea unei însuºiri
particulare, opus autenticitãþii substanþiale: “Stil ºi ritm automat, pitoresc ºi
preþiozitate apar în operele fãrã talent, o formã de evoluþie în subspecie”. Dar
oare “autenticitatea structuralã a creaþiei” nu este stil, ca amprentã structuralã
devolutivã ºi nu instantaneu mort? Nu manierã, stereotipie, ci e o raportare
liberã la o idee autenticã vie. Substanþa, la Camil, e cea mai bunã aproximare
a arhetipului, de ultimã orã, în zborul sufletului spre Dumnezeu; intervalul dintre
suprafaþa lucrurilor acestei lumi ºi Cuvântul Arhetip, suport sau temei, este
aproximat metaforic prin idei, pãreri, opinii, ipoteze, culturã, în genere. Accesul
nostru la Sinele autentic este prin aproximarea Paradisului pierdut ºi uitat prin
cãdere, o aproximare ideaticã, cu finalitate soteriologicã, dacã...
Singurul om demn de admiraþie, dupã Einstein, este cel liber de egoism.
Cultura poate elibera pe om, dar nu este o garanþie, dimpotrivã! Doar cultura
ce ne conduce spre arhetipuri, întru recuperarea arhetipurilor pierdute prin
cãdere, destramã ghemul pietrificat al egoismului. Nu ne e deloc indiferent sã
ºtim ce fel de tipare imprimãm în noi. De cele mai multe ori, amprentele din noi
sunt ºi efemere, ºi inutile, ºi strãine, balast ce ne împovãreazã ºi ne striveºte
sub greutatea lui. Hulitã, dar nerezolvatã, supraîncãrcare sau explozia ºi inflaþia
informaþionalã ce distrug fiinþa umanã … Inutil ºi strivitor balast! Energii
parazitare ce erodeazã sufletul cu “probleme” inutile. Dacã stilul ne este
arhetipul, atunci nu putem ezita spunând cã stilul este Verbul, Logosul Cuvântul! Întru El trebuie aspirat. Egoismul este groaza cã amprentele
structurale ce-l fac posibil, ca focar aparent, sunt efemere, ceea ce este
adevãrat, de unde disperarea de a le conserva cu orice preþ. De aici, ºi nostalgia
nemuririi, a tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi a vieþii fãrã moarte, toatã tragicomedia
obþinerii nemuririi cu orice preþ. Noi murim prin ego ºi toate cele ce þin de el!
Cultura autenticã începe cu reprimarea instinctelor, or, instinctele sunt
bodyguarzii trupescului, celui adaptat unui mediu anume, în genere “þinutul
natal”, care modeleazã ºi moduleazã nu doar trupescul, ci ºi matricea stilisticã.
O pecete strãinã imprimatã fiinþei noastre, care ne frustreazã de universal,
particularizându-ne. Cu aceastã pseudo pecete stilisticã lupta Camil, care la
Blaga era matricea stilisticã. Este prima care iese la ivealã, se vede, ºi prima
care apare ºi-n operele de artã ce nu au ca scop suprem cãutarea paradisului
pierdut, a sensurilor primordiale! Ea nu este rea în sine, cu condiþia derobãrii
de ea, a conºtientizãrii ei ºi a þinerii la respect, adicã la locul cuvenit! Ar trebui
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sã fie ultima noastrã grijã! ªi nu angoasã existenþialã, care ne mutileazã
îngrozitor fiinþa. A fi tu însuþi, a locui în Arhetipul tãu adânc! Nu te lãsa “prins”
în tot felul de plase ideologice, de “isme” doctrinare, de “mituri” care te mint ºi
te schilodesc, cãci nu-s în consens cu Duhul Adevãrului. Ideile autentice duc
la Omul autentic; restul, pleava “ismelor”, a mãºtilor schiloditoare, ce aratã
cât de mult poate fi sluþitã materia plasticã, nu însã ºi arhetipul uman. Toate
conflictele Terrei de aici au plecat: neidentificarea de Sine, ca arhetip autentic,
lupta mãºtilor efemere, a monstruosului din omul înstrãinat, alienat sau alterat.
Cu ºantajul efemeridei ce suntem trupeºte: durerea ºi nedurerea noastrã, care
este moartea, cu plãcerile trecãtoare de aici, din lumea noastrã, uitând ce
imense bucurii sunt cele ale spiritului. Ca sã ºtiu cine eºti, spune-mi unde
locuieºti! În primul rând, dacã te locuieºti pe tine însuþi ºi nu eºti risipit în
lucruri. Apoi, dacã nu eºti confiscat ºi robit de “mituri” sau de “isme”, cãci
orice instalare în pseudo arhetipuri este înºelare, este minciunã devoratoare.
Cea mai importantã este instalarea în Adevãr, deloc comodã egoismului, nu ºi
sufletului nemuritor. În viaþã, poþi fi copleºit de “mituri”, sufocat, asfixiat chiar!
Salvarea este în acelaºi Adevãr, în sinceritate, bunã credinþã, bun simþ, bun
gust, dreaptã mãsurã. Adevãrul pragmatic (teoria lui Newton, de pildã), deºi
imperfect, te poate duce pe Lunã, dar nu te duce în Ceruri! Important este sã
ºtii, sã ai puterea sã spui albului alb ºi negrului negru, sã nu joci “alba-neagra”!
Albina “vede” o floare în ultraviolet, liliacul o “vede” în ultrasunete, noi, în spectrul
luminii, dar cu toþii suntem de acord, în consens, cã-i aceeaºi floare! ªi motivarea
este extrem de diferitã, peste ¾ din ce vedem este… pãrere, opinie personalã,
presupunere… empaticã! Trãim din pãreri, ba ne ºi mândrim nevoie mare cu
“pãrerea mea”! Vederile, pãrerile noastre sunt modulate de straturile arhaice
ale creierului, creierul reptilian, al funcþiilor vitale, creierul limb, al animalelor,
cel responsabil de instincte, emoþii, afecte, abia neocortexul de tip uman
încearcã sã le struneascã, “domesticeascã”, îmblânzeascã, prin raþiune,
cunoaºtere, vorbire! Greu sã lupþi cu aluviuni de milioane de secole, sã le
disciplinezi, sã le ºi civilizezi! Ei bine, acele sute de milioane de ani au cizelat
ºi fortificat ºi egoismul cu care luptãm noi ºi cãruia trebuie sã-i înþelegem ºi
recunoaºtem uriaºa inerþie ºi… forþã stihialã! Luptãm cu “stilul de viaþã” egoist
configurat arhaic, de aceea, suntem obligaþi sã “jucãm roluri” în structuri de tip
teatral sau sportiv, “nejucându-ne” propriul rol, cel adevãrat. Jucãm teatru, nu
ne jucãm viaþa! Ne prefacem cã trãim, alegând varianta cea mai comodã, a
minimei rezistenþe, or, cu asta nu învingem inerþii modelate în ere de milioane
de secole sau de milenii! Asta au înþeles abia sfinþii, ce-au luptat în pustiuri cu
propriile instincte, puþini reuºind sã le înfrângã cerbicia! Instincte ce ºi-au creat
structuri, reþele, în care, cel mai adesea, suntem robi; nu cãdem în plasã, ne
naºtem de-a gata în plase … Legaþi precum Prometeu pe stânca din Caucaz!
Iatã de ce stilul de viaþã este cardinal. Suntem limitaþi de hotare ce nu-s
insurmontabile, dacã înþelegem cã nu pentru aceste structuri trebuie sã luptãm,
ci cu aceste structuri, pentru cele esenþiale, autentice, nemuritoare. Dacã
lumea-i un joc, ia-þi viaþa în serios ºi ieºi din situaþii ce nu te reprezintã, dar
care te acapareazã vorace. Nu te lãsa jucat, gândit, simþit, vorbit de alþii!
Fii tu însuþi, urmãrind feedback-ul cu Sinele profund; acesta-i stilul
autentic de viaþã! Existã pericolul “iubirii sinelui” fals, al egoului! Confundat cu
sinele autentic, adevãrat. Din aceastã dilemã, nu poþi ieºi decât prin clara
distincþie dintre structurile autentice, arhetipale ºi cele false, aparente, ideile
intermediare, pãrerile sau opiniile, care, ºtim, sunt peste ¾ motivate empatic:
aºa am dori sã fie, nu sunt într-adevãr! Viaþa toatã este o permanentã redefinire
a geografiei interioare, cãci suntem turiºti prin domenii diferite, actori amatori
ce jucãm roluri de circumstanþã, n-avem un înþelept care sã ne ajute sã ne
regãsim harta holograficã a structurii noastre esenþiale ºi nu a structurilor
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aparente: haina de împrumut. Cine ajunge sã se locuiascã pe Sine cel autentic,
adevãrat? Abia atunci stilul tãu te reprezintã ºil reprezinþi, nu-þi este de
împrumut. A fi tu însuþi. Carcerele “miturilor” pot fi distruse, poþi refuza rolurile
nepotrivite, ce ai fost obligat sã le joci, retragerea în sinele tãu cel mai adânc
ºi mai adevãrat numindu-se modestie sau smerenie. “Amprentãrile” vieþii sunt
foarte importante, ca ºi “re-amprentãrile”, dar învãþul de-o viaþã e mai uºor
decât dezvãþul. Marcat profund ºi aparent definitiv de viaþã, nu doar schimbarea
mediului te face alt om, ci, mai ales, schimbarea stilului de viaþã în stilul adevãrat
al Sinelui autentic, când egoismul este abolit! Uºor de zis, infernal de greu de
atins! De aici, jertfa sau sacrificiul, suprema jertfã de atins fiind cea a egoului.
“Ce este sacrificiul, dacã nu jertfa egoului?”. Jertfirea de sine nu înseamnã
moartea, ci înfrângerea cerbiciei reptilei sau animalului din noi. Sufletul nostru
este o suprapunere de hãrþi holografice, aflate în disputã! O structurã holisticã
de structuri neadecvate, aflate în conflictul nepotrivirilor cu structurile subtile,
esenþiale, durerea sfâºietoare de-a fi în lume ºi nu în Logos! Cãci structurile
sunt ale acestei lumi, peste 80% pãreri, amãgiri ºi foarte puþin adevãr în ele.
Lume diluatã de adevãr, lume amãgitoare, este “rentabil” sã trãieºti în ea?!
Poþi fi nonconformist, sustrãgându-te legilor aparenþelor ºi încredinþându-te
legilor esenþiale ale Logosului. Creatoare de formã este ºi ideea arhetipalã,
dar ºi aparenþa proiectatã în peºtera platonicianã, cu care s-a luptat, de fapt,
Camil Petrescu. Doar opiniile, pãrerile… aparente sunt dureroase, adevãrul
divin nu e dureros. Avem Legea “înscrisã în carnea inimii” ºi legea exterioarã
a subspeciei lumii, imperfectã, cãreia noi îi suntem robi; stilul, în sensul sãu
cel mai larg, ar fi compromisul exprimãrii Legii încrustate în inimã ºi a legii
imperfecte a lumii; Legea sculptor interior ºi legea modelator amator dinafarã,
a simulãrii creaþiei prin simulacrele celui ce nu cunoaºte Legea. Stilul ar mai
putea fi locul aproximativ de “formula proporþiilor numerice”, armonica fiinþei
cu rezultanta diferenþialã a mediului natural ºi cosmic: armonia fractalului.
“Doctorul cel atotputernic are deopotrivã atâta putere câtã voire are”. Dorinþa
umanã e o uriaºã groapã de potenþial dintre voinþa noastrã cea mãruntã,
adecvatã ignoranþei, ºi putinþa ºi mai mãruntã a împlinirii ei. Hristos ne invitã
sã ieºim, cu Legea Sa, întru Legea Sa. Ei bine, stilul este felul rãspunsului pe
care-l dãm noi acestor probleme acute ce se nasc în aceastã groapã de
potenþial. Dorinþa poate fi setea noastrã de Dumnezeu, cel care împlineºte
aceastã lipsã sau ar putea-o complini. Dorul, dorinþa, este distanþa dintre noi
ºi Dumnezeu. Dacã metafora este transfer de sens pe baza unei analogii
subînþelese dintre obiºnuit ºi neobiºnuit, simbolul este imagine emblematicã a
unui sens reprezentativ, ideea este imagine cinematicã a aceluiaºi sens fluid.
Toate sunt intermediare, punþi, în vederea aceluiaºi arhetip de dincolo, pentru
care ele sunt predestinate! Metaforã! Purtãtoare întru dincolo, urmãrind
sensibilizarea sensului “prins”! Imaginea artisticã autenticã, asta ar trebui sã
fie: cartografierea sensului, “idee manifestatã în materie sensibilã”, plãsmuitã.
Metafora, figurare a non figuratului, a informalului. Dar ea nu este doar relevantã,
ci ºi revelatorie. Metafora sugereazã necunoscutul prin cunoscut, surprinde
filonul aurifer al sensului întru dincolo.
În acest sens, întreaga culturã ar trebui sã fie o metaforã, avangarda
cunoaºterii, nu doar cea culticã! Înaintarea întru vag, nedefinit cere definire.
Cu ce? Cu ce se ºtie deja! Mimesisul naºte întrebarea, este o interogare a
sensului ascuns sã iasã la luminã. Impresia dinafarã induce mirarea/interogarea,
cheia înaintãrii omului în mister, ambiguu, în inefabilul ce trebuie exprimat prin
metafora revelatorie/simbol, în vederea sensurilor autentic-arhetipale. Cultura,
ca joc, presupune plasarea omului în situaþiile maximei sale competenþe, din
perspectivã umanã, prefigureazã apogeul reliefului competenþei sale în drumul
sãu cãtre absolut, piscurile sau limitele de sus, e ºi expresia vizibilã a mutaþiilor
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ontologice ale omului, din necesitate în expresie, substanþial, pregnant
exprimatã. Cultura-metaforã, dislocând noi structuri în mister întru arhetipuri,
prin idee. Sensul fãcut sensibil, expresiv, ca prezenþã vie a semnificatului în
semnificantul–imagine, Ideile exprimând “întru” noician, eterna alergare a
umanitãþii întru orizont ºi stil, zariºtea fugitivã a culturii. Orizontul stilului este
însãºi substanþa lui Camil, ca întrezãrire a Nousului “doldora” de arhetipuri.
Cultura scafandru/ sondor/ miner scotoceºte în Naturã, iar destinul este calea
spre destinaþia autenticã a eternelor baleieri ºi aproximãri ale sensului autentic
prin structuri intermediare (substanþiale), întru Nous. “Chipul destinului”, idol
de aburi înºelãtori! De aceea, e necesar sã se facã temeinic ºi cu acribie
radiografia coloanelor de negurã, pentru a nu fi înºelaþi de iele sau de sirene,
de utopii. În culturã, se baleiazã, scaneazã sau radiografiazã nervurile
structurilor ce urmeazã a fi dislocate ºi adjudecate de om. Omul plãsmuieºte
idei, le verificã autenticitatea, apoi le “ucide”. Ideile vii proteice, jucãuºe,
niciodatã nu sunt ultimele, ele sunt substanþa în evoluþie spre nous. Putem
spune: mutaþia ideilor proteice. Omul dezleagã (rezolvã) taine ale lumii, scalar,
patosul zborului luceafãrului printre forme nãscânde, în constituire tumultoasã,
“Cãci unde-ajunge nu-i hotar,/ Nici ochi spre a cunoaºte/ ªi vremea încearcã
în zadar/ Din goluri a se naºte”. Creaþia ºi cunoaºterea sunt smulgerea de noi
structuri secrete Naturii ºi asimilarea lor de omul ce le cautã resorturi divine.
Spiritualizarea autenticã noeticã, nu ideologia (dogmatismul “ismelor”
procustiene). “Natura se manifestã prin forme plastice, miºcãri pline de viaþã,
dincolo de care se aflã urphänomen [fenomen originar (arhetip) bipolarizat:
cuvânt plus duh, Duhul Adevãrului], ce nu poate fi surprins decât prin intuiþie”
ºi vedere noosicã, ar adãuga, la aserþiunea lui Blaga, ºi Camil. Revenind,
stilul este sonda de avangardã ce depãºeºte imediatul, salt în non imediat
(mediat), prefigurãrile stilistice fiind aproximãri ale arhetipalului, dar ºi limitãri
stricte pe orizontalã (“frâne transcendente”), cãci nu se reactiveazã tot tezaurul
arhetipal, ci tematic, pe anumite sensuri, trasee dominante, stilul este suprema
demnitate a omului cunoscãtor ºi creator. Stilul e astfel metaforã sau Arcã
noeticã întru metafizic ºi metanoic, rostul, tâlcul relativismului plãsmuirilor
umane, ce nu-s chiar niºte inutilitãþi de lux sau artã pentru artã, gratuitã. Omul
se situeazã în avangardã, pe linia frontului dintre aici ºi dincolo, adicã în apogeul
devoluþiei sale substanþiale pure spre nous. “Destinul uman e pus în slujba
creaþiei ºi transcendenþei”, adicã a regãsirii de Sine, a Sensului absolut. Fiecare
om ºi neam îºi are un cuantum, un pachet de teme de rezolvat, talanþii sãi, din
care trebuie sã scoatã maximum de sens. Altfel… Idealul unui om este
realizarea completã a posibilitãþilor ce zac ascunse în sinele derivat, ceea ce
nu e de nerealizat într-o singurã viaþã (fiecãruia i se dã cât poate duce: crucea
lui). De aici, ºi absurditatea metempsihozei! Metafora prefigureazã sensuri de
dincolo de perdeaua ce ascunde. Prefigureazã relieful sensurilor de dincolo,
structuri întrevãzute, ca “figurã(figurantã!) de stil”. Hermeneutica este ºtiinþa
metaforei; descifrezi sensuri, descifrându-te, desþelenind solul bãtãtorit al
straturilor sufletului–grãdinã. De fapt, înaintezi în tine (Sine), înaintând, odatã
cu Arca Noeticã a Culturii, în Naturã. Dogma, ca sintezã pe alt plan, când e
prea departe, descurajeazã, inhibã, mai ales când e declaratã absolutã! Fiind
“formulã a absolutului”, cucerit de noi treptat, e necesarã frâna “cenzurii
transcendente”. Ideile vii previn dogmatizarea prematurã, încremenirea ideilor
în ideologii moarte, doctrine, “isme”, doar ideile vii tatoneazã ºi aproximeazã
îndeaproape arhetipurile, sonare ale reliefului amfibiu. Noi ne lãmurim, lãmurind
hermeneutic. Sinele nostru autentic este partea ce exprimã întregul, celulã
mãdular a Sinelui Christic. Asta e cultura: cãutarea Paradisului pierdut,
prefigurat în noi; anamnesisul lui “nu m-ai cãuta, de nu m-ai fi gãsit deja” ºi
care este deja, deºi n-a mai venit!
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În noua împãrãþie a spiritului, nu se poate intra decât anonim, aºa cum
ne-a învãþat folclorul, cãci acolo suntem celule spirituale, orice pecete ultimã
se varsã în arhetip, care este impersonal, n-are nimic din persoana umanã,
dar e Persoanã Divinã, crede Blaga. O altã eroare metafizicã blagianã, cãci
creºtinismul susþine categoric faptul cã în Împãrãþia lui Dumnezeu, care nu se
identificã cu Acesta, fiecare îºi pãstreazã individualitatea, ca persoanã! Altfel,
nu s-ar justifica Judecata de Apoi! Fiecare vom fi luaþi la rost cum ne-am
rostuit sufletul cu talanþii sãi în viaþã! Viaþa e locul jertfei sinelui derivat (cãzut),
cu focar aparent, egoul, în vederea Sinelui Absolut. Are loc jertfirea
individualitãþii ca individualitate ºi prefacerea în forþã pusã în slujba unui gând
care o întrece ºi o asumã, omul-idee, flacãrã hristophoricã. Eonii neamurilor
întru Hyperaionul divin. Unitatea datã de Eon, ca idee eternã, ca temã de
rezolvat întru Hyperaion. Ideea e un complex de semnificaþii de la un moment
dat, configuraþie sau sistem referenþial la care ne raportãm, în funcþie de care
ne plasãm în lumea devenirii noastre întru Luminã. Stilul unei culturi întregi e
“o gamã amplã de semnificaþii configurative”, întru întâmpinarea Logosului, e
o modalitate de a te raporta la Logos. Atitudinea faþã de Logos. Pecetea sau
matricea stilisticã au ca determinare esenþialã metaforicul, transferul de sens,
adicã înaintarea în sensul tainic, prin mijlocirea metaforei. Nãzuinþa formativã
este, de fapt, nãzuinþã cognitivã, cãci ne zidim prin cunoaºtere, ne naºtem
prin cunoaºtere. Plãsmuind metaforic, ne aflãm întrun perpetuu salt revelatoriu
dincolo, ceea ce nu se întâmplã cu civilizaþia intereselor vitale imediate,
metafora este a mediaþiei, pe verticala hyper-eonicã a Firii, nu pe orizontala
mioriticã. Timpul apare ca înaintarea arderii, flãcãrii spiritului ce converteºte
materia, pe fruntariile stilului, întru mistuirea ºi asimilarea, conversia câmpului
energoinformonic în spiritul pur, esenþa purã a arhetipurilor. Lãmurirea prin
arderi temperate temporale. Matricea stilisticã conþine totalitatea categoriilor
modelatoare de culturã, sculptorul interior ce modeleazã expresiv, ce cucereºte
intensiv, dintru impregnare întru pregnanþã. Revolta inconºtientului colectiv e
tocmai întru lãmurirea noosicã, întru spiritualizare, prin decelarea de noi structuri
substanþiale. ªi ne putem lãmuri doar prin devoluþie spiritualã pe cont propriu
ºi niciodatã prin surogatele din subspecia dialecticã, prin experienþele altora!
De aceea, nici nu credem minunile personale, când cineva a avut o astfel de
experienþã; ele sunt unicate! Exemplu – cazul Tanacu! Nu prin asimilarea a ce
au eºuat alþii, aici e eroarea, amãgirea fundamentalã: nimeni nu ne poate suplini
propria experienþã a Divinului! Tot ce este conºtientizat este fixat ºi mai
spiritualizat. Cucerirea eternitãþii este stãpânirea esenþialitãþii: esse – en –
theos.
Smerenia este supunere la substanþã, pe frontul de undã al arderii
temperate, care, ca orice ardere, nu e deloc comodã! Dar necesarã. Smerenia
este ardere mocnitã, examen al rãbdãrii, al cãlirii, al toleranþei. E rãbdarea
încãlecãrii pe culmea valului de înaintare întru. De aceea, viaþa este o suferinþã,
cãci este o mistuire, o ardere, fie ea ºi de ordin metabolic. “Elanul vital” al
“fenomenului originar” dintru stratul mumelor nãscânde de “pruncii” ideilor
proteice, care oricând ar putea fi pruncul perfect “stilizat”, când energiile se
resorb în Idee: maximum de structurã esenþialã cu minimum de energie creatã.
“Fiþi hristoºi aºa cum eu însumi sunt”. Mumele zãmislind, sublimând idei
stilizate arhetipal, noologia abisalã ieºind la Luminã din abisul tenebrelor
mumelor, ma-terrei! Dumnezeu e-n noi ca hiperconºtiinþã arhetipalã, eclipsatã,
cenzuratã de mâzga, cenuºa stelarã, zgura, funinginea, lava
energoinformonicã rezidualã a inconºtientului colectiv, cu toate entitãþile larvelor
monstruoase, a duhurilor “neisprãvite” ºi geloase pe cel ce deþine imperial
întreaga “corolã de minuni a lumii”, pe care-l împiedicã disperate sã ºi-o
desfãºoare. Nu Dumnezeu, ci Marele Anonim (Marele Arhitect?!), cu toatã
escorta, îl cenzureazã pe om… Cãci numai el se teme de Om!
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 2010,
nr. 33-34 (paginile 21-25)
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Tradiþional ºi modern
în opera “Ion” de Liviu Rebreanu
prof. Daniela Plãiaºu
În loc de prolog:
Liviu Rebreanu scrie romanul Ion în câþiva ani, dar proiectul ca atare
al romanului l-a purtat cu sine peste un deceniu ºi în el Rebreanu a vãzut un
destin. A scris la el ºi înainte de a pleca din Transivania austro-ungarã ºi
când, sãrac ºi neînþeles, cãuta sã se impunã ca voce distinctã ºi puternicã a
literelor româneºti în Regat ºi în perioada când în zadar se oferea sã ajute
forþele armate române în primul rãzboi mondial, dar era cu destulã rãcealã dat
la o parte pentru cã fusese cetãþean al Imperului austro-ungar ºi ofiþer activ în
armata acestuia, iar autoritãþile române l-au tratat ca pe un posibil inamic, pe
omul ce-ºi riscase viaþa penru a trece Carpaþii la fraþii sãi români. A continuat
sã scrie la el ºi când Bucureºtiul era sub tirul pustiitor al artileriei germane ºi,
obosit de tracasãrile ºi ameninþãrile cu închisoarea ºi deportarea la Budapesta
ce au urmat dupã ocuparea Bucureºtiului de germani în 1917, când un autor
dramatic român l-a reclamat cã e dezertor din armata austro-ungarã. În
extraordinarele memorii ale nu mai puþin extraordinarei sale soþii, Fanny
Rebreanu, este menþionat un episod fabulous prin implicaþiile sale în istoria
acestui roman capodoperã, episod pe care mã simt datoare sã-l readuc în
atenþia cititorilor noºtri ca simbol al onoarei de intelectual: la percheziþiile ce
sau fãcut de cãtre autoritatea militarã germanã de ocupaþie pentru a se depista
eventuala activitate de trãdãtor a lui Rebreanu, toate hârtiile, inclusiv un jurnal
foarte preþios, i-au fost ridicate de la domiciliu. La un moment dat militarii germani
au descoperit ºi manuscrisul romanului Ion. Ofiþerul german care supreveghea
operaþiunea, vãzând manuscrisul, întrebã ce este acela, iar Rebreanu îi
rãspunse încet, deosebit de palid, cã e un roman ºi în acel moment, ofiþerul îi
puse manuscrisul înapoi în sertar, spunând cã în viaþa civilã el este profesor
universitar. În viziunea acestui intelectual, rãzboiul ºi muzele aveau o logicã
diferitã ºi raþiuni de a fi diferite. Un confrate nemulþumit de o cronicã declanºase
tot coºmarul care va continua cu arestarea lui Rebreanu ºi un inamic salva
capodopera literaturii române Ion care va vedea lumina tiparului la trei ani
dupã acest incident.
Bunãtatea ºi lumina, onestitatea ºi marile sentimente ale iubirii de
oameni ºi de þarã, ca ºi o discreþie ºi o eleganþã rar întâlnitã a firii ºi activitãþilor
ei sunt elemente recurente ale amintirilor despre Liviu Rebreanu, omul. Opera
sa este în Pantheonul naþional, este prinsã în angrenajul neostoit al ºcolii
româneºti ºi greutatea unui demers analitic e sporitã de toate acestea, pe
lângã o întreagã tradiþie care, instauratã de marii critici precum Eugen
Lovinescu sau George Cãlinescu, postuleazã indiscutabila forþã epicã a
scrisului ºi instituie o tratare cã secundarã a problemei stilului.
Criticul interbelic, Pompiliu Constantinescu, remarcã faptul cã, în secolul
al XIX-lea, romanul românesc începe cu fiecare din marii autori. Acelaºi
fenomen se poate descoperi ºi în secolul urmãtor, fiecare mare autor
deschizând o nouã lume ºi de fapt preocuparea fundamentalã a acestora fiind
sã descopere noi feþe ale lumii, noi izvoare ºi moduri de manifestare a
autenticului în opera lor, pentru cã ea sã poatã oferi marea ispitã ºi recompensã
pe care le presupune romanul: iluzia totalitãþii, a realului ca structurã coerentã.
Fie cã expliciteazã sau nu aceastã cãutare de verosimil, de general uman,
orice mare autor îºi obiectiveazã opera printr-o viziune mai apropiatã de
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semnificaþie, mai autenticã din punctul sãu de vedere. Trei modalitãþi de a
releva aspectul mai sus pomenit sunt folosite în proza româneascã interbelicã.
Primul este un mimesis obiectiv, numai în planul de profunzime apãrând
structuri integratoare de naturã multiplã (miticã, istoricã, moralã, religioasã), al
doilea este analiza realului, amestecându-se obiectivitate ºi subiectivitate, iar
al treilea, transcenderea realului, planul de suprafaþã devenind doar pretext
pentru „întrezãrirea” logicii suprarealului. Cel ce duce la pefecþiune prima
modalitate, a mimesisului obiectiv, aparent supunându-se realului, dar de fapt
sintetizândul ºi redimensionându-l cu elemente de rezonanþã general umanã
în zona semnificaþiilor fundamentale este Liviu Rebreanu.
Apariþia în 1920 a romanului Ion este legatã de un paradox de proporþii:
dupã zeci de ani de literaturã cu tezã sãmãnãtoristã ºi poporanistã în care
simpatia pentru þãran devine un fel de religie, opera lui Rebreanu are o
prospeþime de „început de veac”, cum ar zice Arghezi. În aceastã capodoperã,
viaþa comunitãþii rurale e prezentatã frust de legãtura arhetipalã cu pãmântul,
restul acþiunilor ºi miºcãrilor fiind cumva în stratul de suprafaþã, întâlnirea cu
destinul major ºi tragic fiind datã doar celor ce greºesc radical în relaþia cu
iubirea ºi pãmântul. Paradoxul nu se opreºte aici, alþi zeci de ani de literaturã
tradiþionalistã prezidatã de revista „Gândirea”, în care þãranul e un fel de apostol
autohton, rãmân tot în umbrã faþã de forþa epicã ºi tragicã a celui ce crede cã
poate fi deasupra glasului pãmânului ºi al iubirii. Conceperea proprietãþii asupra
pãmântului ca o condiþie fundamentalã a importanþei individului uman de cãtre
sat (perceput ca mãsurã a lumii ºi centru al ei), atavismul iubirii de pãmânt fac
din Ion o fiinþã subjugatã de o forþã insaþiabilã, o divinitate negativã care îi cere
dragostea, liniºtea, progenitura ºi însuºi sufletul, prãbuºind de asemenea vieþile
celor din jur: Ana, George, Florica. Aceastã idee integratoare de fundal se
manifestã într-o substanþã narativã sub aparenþele celui mai verosimil „real”:
satul descris existã, la fel, oamenii ºi drama lor, chiar ºi gestul þãranului
îmbrãcat în haine de sãrbãtoare de a sãruta pãmântul este luat din viaþã. Aceste
elemente motiveazã încadrarea lui Rebreanu în proza tradiþionalistã.
Aici e un alt paradox peste care tãvãlugul programei din preuniversitar
trece cu acel caracter autist specific falselor postulate birocratice. Deºi
Rebreanu este „afiliat” cenaclului Sburãtorul, deci nimeni nu poate la rigoare
susþine apartenenþa sa ideologicã la curentul de la „Gândirea”, este consideratã
cel puþin o excentricitate apropierea lui de marii novatori ai romanului cã
Hortensia Papadat Bengescu ºi Camil Petrescu pentru motivul care nu e nici
mãcar bãnuit ca formal al inspiraþiei din spaþial þãrãnesc ºi, cel al folosirii
persoanei a treia întro naraþiune impersonalã, de parcã orice invenþie dincolo
de asta ar fi imposibilã. Foarte rar este amintit faptul cã Lovinescu îl considera
promotor, prin stilul sãu impersonal, prin admirabila stãpânire geometricã a
substanþei epice, un autor modern în toatã puterea cuvântului. Modern, dar nu
modernist, veþi zice. Aºa e, pânã la urmã, totul se rezumã la nuanþe. Discuþia
despre autenticitate se face mai ales la Camil Petrescu ºi la Mircea Eliade, la
Rebreanu vorbindu-se de acele fapte consemnate de memorialisticã sau chiar
de scandalurile vremii ºi se ia ca de la sine înþeleasã ideea de autenticitate,
deºi, de câte ori a fost întrebat despre actul scrisului, despre instrumentarul
sãu autoricesc, Rebreanu a insistat întotdeauna pe greutatea de a începe
scrierea unui text, pe infinitele încercãri de a gãsi tonul, fiorul vieþii ºi mulþi au
tras de aici fie concluzia cã Rebreanu nu e un stilist (la asta ajutându-i ºi
multinvocatul aspect bolovãnos al frazei, aici fiind un sprijin ºi afirmaþia
rebrenianã a preferinþei pentru cuvântul ºi expresia fruste, deºi era imediat
numitã ºi condiþia pentru aceastã alegere ºi anume capacitatea acelei vocabule
sau sintagme sau sentinþe de a purta viaþa, autenticul) fie au crezut a vedea
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un rol foarte important al unui miracol al scrisului în care, prin încercãri
successive, sculptura pygmalionianã începe sã capete viaþã. E adevãrat,
oricine încearcã sã descopere cheia stilisticã a uriaºei forþe epice a sutelor de
pagini într-o naraþiune rebrenianã, oricine face o cercetare cu uneltele stilistice
tradiþionale este strivit de duritatea de bazalt a scenelor epice, continue, depline
ºi implacabile precum viaþa. Oricine încearcã sã vadã ce anume acumulãri
încep sã facã diferenþa dintre caracterului inodor ºi incolor al frazelor, pe de o
parte ºi culoarea neagrã-vânãtã ºi urletul mãrii ale sutelor de pagini, pe de altã
parte, (evident, parafrazez strãlucita afirmaþie a lui G. Cãlinescu) se vor izbi,
cel puþin în romanele Ion ºi Rãscoala, de grija permanentã a prozatorului de a
„calchia” limba vie, neprefãcutã.
Selecþia cuvintelor, sintagmelor, turnurilor lingvistice este menþinutã
foarte aproape de aceasta cu o severitate ºi o minuþie demne de un om care
îºi refuzã, în viaþa realã, orice exces lingvistic, fie ºi cel al unei scurte
pseudocomunicãri de circumstanþã cu persoanele cunoscute. Dacã e un efort
stilistic, aºa cum mulþi îl depisteazã în special în incipitul ºi finalul fiecãruia
dintre cele douã romane, mai ales cele ale romanului Ion sau în scenele cheie,
precum îmbrãþiºarea pãmântului, nunta Laurei, nunta ºi sinuciderea Anei ca ºi
uciderea lui Ion, acest efort se centreazã pe temperarea estetizãrii prin figurile
de stil cunoscute ºi prin diseminarea conotaþiilor, lãrgirea sferelor lexicale.
Astfel, în incipitul romanului Ion o mulþime de verbe banale sunt purtãtoarele
unei fine conotaþii ce ar duce la realizarea unui ºir de personificãri, dar totul
rãmâne doar ca un halou estetic, la graniþa dintre folosirea cotidianã ºi cea
esteticã a limbii, materialã ºi copleºitoare fiind senzaþia de nerãbdare de a
ajunge în sat, dinamismul drumului ca o imagine de fapt a tensiunii narative, o
captatio benevolentiae foarte finã, dar tiranicã prin efectele persistenþei
conotaþiei de personificare purtatã de verbe: întovãrãºind, trece, spintecã,
aleargã, înainteazã, aleargã, ascunzându-se, poposind, coteºte, sã dea buzna.
Imaginea Christului de tinichea e însã, faþã de aparenta diluare stilisticã a
descrierii ºoselei ce duce la Pripas, prezentatã cu o insistenþã mereu mai
mare ºi vecinãtãþi mult mai apãsãtoare ale cuvintelor încãrcate de conotaþia
destrãmãrii (crucea e strâmbã, Hristos are faþa spãlãcitã de ploi, tinicheaua e
ruginitã, trupul crucii e mâncat de carii, florile din cununiþã sunt veºtejite.)
Desigur nu suporta comparaþie ca mãsurã a estetizãrii cu orice frazã
„armatã” stilistic din operele lui Camil Petrescu, poate nici de la Sadoveanu,
ale cãrui „lecþii” stilistice Rebreanu pare totuºi cã le-a învãþat foarte bine. Spun
asta pentru cã, în fond, ca ºi la Sadoveanu, omul care, deloc întâmplãtor, e
cel care a prezentat laudativ recomandarea lui Rebreanu ca ºi membru al
Academiei, Rebreanu urmãreºte, prin intermediul unui plus de efort stilizant,
configuraþii ce þin de un strat de adâncime, un strat mitic, religios, aparþinãtor
valorilor general umane ºi înalt semnificative. Aºa cum poate prea des le spun
elevilor mei, o revelaþie de proporþie în înþelegerea unuia din aspectele
fundamentale ale semnificaþiei romanului, una dintre cheile înþelegerii lui, deºi
mulþi vor considera cã romanul se oferã pur ºi simplu, iar a-i cãuta chei e o
preþiozitate, mi-a oferit-o momentul în care, întâmplãtor, am þinut în mânã un
exemplar din prima traducere a romanului Ion în japonezã: coperta înfãþiºa, în
bunã manierã a simplitãþii grele de semnificaþii specifice artei japoneze, un
desen care m-a uimit ºi nedumerit în acelaºi timp: pe un fond verde ca grâul
primãvara, o imensã cruce neagrã ca pãmântul, ce împãrþea foaia în patru.
Atât. Nu vãzusem niciodatã ca pe o operã cu substrat religios aceastã poveste
plinã de violenþã asupra tuturor fiinþelor posibile, încãlcând toate „tabuurile”:
tatãl îºi doboarã sub lovituri unica fatã, însãrcinatã, pânã ce într-un atât de
târziu, care nu-i scuteºte pe eventualii salvatori de complicitate cu alcoolicul
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violent ce-ºi loveºte unicul nepot chiar în pântecul mamei lui, aceºtia se îndurã
s-o scoatã din mâinile lui; viitorul ginere ºi viitorul socru se încaierã în mijlocul
sãtenilor veniþi la horã, soacra îºi blestemã nora în minutele în care aceasta,
ascunsã în grajd îºi ia viaþa sub privirile opace ale vitelor, Ion îºi izbeºte pãrinþii
cu urã cã i-au distrus un statut social mai bun în sat prin viciile ºi nevolnicia lor
ºi-ºi bate viitoarea soþie ce abia respira sub povara ultimelor luni de sarcinã,
ca sã-i aducã zestre toatã averea tatãlui ei etc.
Pânã atunci, personajul Belciug ºi obsesia lui cu noua bisericã, mai
înaltã ºi mai impozantã mi se pãruserã mai degrabã niºte pretexte ale lumeºtilor
orgolii ale unei feþe bisericeºti ce nu se ridicã nici la adevãrata sa menire de
îndrumãtor spiritual (neînþelegând cã în faþa lui Dumnezeu conteazã cel puþin
la fel biserica din oameni, Cuvântul moral, ca ºi biserica de zid), nici la cea de
intelectual sãtesc, apãrãtor al românismului într-o Transilvanie a
deznaþionalizãrii românilor. Nu mã gândisem sã iau, de exemplu, poruncile lui
Christos sã vãd ce-a mai rãmas din cuvântul sãu în toatã aceastã istorie a
lipsei de lege ce guverneazã destinele personajelor. O analizã însã sub umbra
cruciii a acestei epopei fãrã mãreþie e devastatoare; parcã o forþã mai presus
de orice lege, activatã de atavismului dorinþei de stãpânire a pãmântului, îl
face pe Ion sã deschidã o falie prin care vârtejul nelegiuirilor e atras în lumea
satului, lume însã mult prea veche ºi închisã în arhetipurile ei pentru a fi
dezechilibratã fundamental de hybrisul arivistului. Singurul lucru care rezistã
la o analizã pe comandamentele creºtine e unul strict simbolic ºi prezent iarãºi
într-unul din fragmentele „încãrcate” stilistic, e vorba de blânda razã a soarelui
de toamnã ce scaldã faþa Christului de tinichea din ultimul capitol, ca o unicã
luminã de îndurare ºi compasiune ºi de prevedere a infinitei sale toleranþe.
„Cealaltã” faþã a moralei ºi a legii, care apare inevitabil în legãturã cu tema
arivistului e cea laicã, iarãºi bine camuflatã în fluxul inexorabil al eposului.
Ea apare însã ca un laitmotiv cu o distribuþie de o frecvenþã
extraordinarã pe care aº defini-o ca pe un efort de „drapare” moralã, un dans
destul de graþios al intenþiilor declarate sau voite cã explicite careînsã sunt
menite sã ascundã o intenþie care nu se cade, care þine de ceva ruºinos precum
falsitatea, laºitatea, compromisul, interesul meschin, trãdarea, mizeria invidiei
ºi rãzbunãrii. Romanul are foarte multe exemple ale camuflãrii meschinãtãþii
sub un ideal mai înalt, lucruri ce adâncesc în mediocritate oamenii ºi viaþa lor:
preotul român Belciug, singurul ce plãteºte abonament la un ziar românesc
„dar numai pentru a dovedi cã e bun român, cãci el n-avea vreme sã citeascã
minciunile ziarelor” prilejuieºte lui Titu citirea gratuitã a publicaþiei, cãci acesta
o ia de la cancelarie ºi n-o mai înmâneazã proprietarului. Herdelenii se amuzã
copios pe seama lui Toma dupã ce fiul acestuia e bãtut de Ion, fiindcã Toma e
bogat ºi ei sunt relativ sãraci, relaþia dintre Herdelea ºi Belciug e mult timp
foarte încordatã, dar Herdelea îºi ascunde sentimentele cât poate pentru cã
„pânã acum se mai folosea cu câte ceva de la Belciug: ba trãsura pentru balul
de la Armadia, la care trebuia sã-ºi ducã fetele ba împrumutã-mi vreo doi zloþi,
frate Ioane, pânã la leafã”. Orice izbucnire e temperatã de interesul imediat. În
ceea ce priveºte românismul, mitul, dar ºi realitatea martirajului intelectualitãþii
româneºti militante pentru drepturile românilor în Transilvania, figura patriotului,
toate acestea apar doar episodic, în fluxul întâmplãrilor oamenii fiind influenþaþi
de mii de lucruri concrete, presante în jocul nevoilor cotidiene reale sau ce þin
de lumea imaginii personale, la fel de înrobitoare. Idealul naþional e abstract ºi
depãrtat: popa îl ia cu trãsura pe Titu la Armadia sau la Bistriþa, unde „trag câte
un pui de chef, ocãrând împreunã pe unguri, cãci Belciug era mare naþionalist,
deºi nu prea arãta a fi, de fricã sã nu-ºi piardã ajutorul de la stat, fãrã de care
n-ar fi mai putut trãi în rândul oamenilor...”.
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Acelaºi „cadril” cu marile idei ale neamului e nevoit sã joace ºi Herdelea,
care hotãrãºte sub presiunea autoritãþilor sã sacrifice orice gest de mândrie
de român pentru a se dedica unui rol pe care, în rândul personajelor principale,
e singurul care-l îndeplineºte salutar: Herdelea „umple” imaginea tatãlui cu
toatã devoþiunea de care e în stare, binele copiilor sãi fiind pentru învãþãtor o
adevãratã religie. Nici Baciu, nici Ion, cu atât mai puþin Glanetaºu nu pot sã
devinã un simbol al pãrintelui, romanul fiind marcat de o uluitoare absenþã a
imaginii tatãlui ºi a mamei în peisajul þãrãnesc, cu excepþia familiei lui Bulbuc
bãtrânul, care e însã ºtearsã în fundal. La fel, Zenobia ºi Ana eºueazã, una
lamentabil, alta tragic în apropierea de imaginea mamei, doamna Herdelea
rãmânând unicul reper solid al valorilor morale ale maternitãþii, chiar dacã e ºi
ea supusã „cadrilului” moral în societate, deºi cu un grad mai mare de
independenþã decât soþul ei.
Dacã în ceea ce priveºte efotul stilistic, am vãzut cã de fapt forþa vine
în distribuþii de conotaþii înrudite, în timp ce registrul lingvistic vizat este cât
mai aproape de limba vie, în elementele ce configureazã planul moral, forþa
textului vine din acumularea detaliilor ºi reacþiilor în valuri, în urmãrirea
obsedantã a comportamentului evident ºi a intenþiei ascunse, diminuante a
„staturii” morale a personajului, la unele pesonaje, diminuarea într-un domeniu
echilibrându-se cu dobândirea unei anumite mãreþii în altul, ca la soþii Herdelea,
sau la Belciug, care e o chintesenþã de micime sufleteascã, dar se salveazã
cumva prin edificarea noii ºi marii biserici, fie mergând progresiv pânã la
aneantizarea moralã a personajului, ca în cazul lui Ion sau al Anei, statutul de
victimã sau cãlãu nefiind de fapt niciodatã în stadiu pur: privit din perspectiva
istoriei familiei sale, Ion e ºi o victimã, el nefiind crescut în lumina unei familii în
care imaginea tatãlui ºi cea a mamei sã fie la locul lor, Ana e victimã a întregii
ei vieþi, dar e ºi una din cauzele tragediei ei ºi ale copilului ei, întreaga societate
descrisã e una lipsitã dar sublim, dar nu ºi de tragedii, însã „cadrilul” moral,
atât cu legile sfinte cât ºi cu cele laice, face ca toþi sã-ºi merite soarta. Mult
dar nu îndestul analizata simetrie a capitolelor romanului - segmentul unificator,
integrator al configuraþilor stilistice ºi al structurii complicat simfonice a
comportamentelor ºi atitudinilor - dã un aer implacabil acþiunii, sugerând în
plan moral cã aceastã societate îºi meritã soarta ºi cã va repeta tragediile ºi
pãcatele ca într-un blestem arhetipal, gãsind forþa sã meargã mai departe.
Aºadar, rigoarea obiectivitãþii naratoriale, economia limbajului, structura
geometricã a materialului fac din Rebreanu un scriitor modern care mai trebuie
încã înþeles cã atare. La fel, existã încã un mister al stilului sãu, „cenuºiu”, dar
inimitabil.
Prin cultivarea unei impersonalitãþi auctoriale atât de aproape de
perfecþiune, prin „imitarea” situaþiilor ºi a limbajului din viaþa de zi cu zi a satului,
apparent banalã, dar semnificativã prin eternitatea repetãrii scenariilor ei,
Rebreanu este unul din promotorii unui misterios mimesis care concentreazã
semnificativul sub masca insignifiantului. Relaþia cu substanþa romanului este
una neutrã, instanþa auctorialã se efaseazã în profitul unui flux narativ
imperturbabil precum viaþa. Aceasta e impresia finalã, iar simetriile atent studiate
nu artificializeazã povestea, ci îi completeazã caracterul implacabil, ca un reflex
al fatalitãþii - motorul secret al întâmplãrilor.
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 2011,
nr. 35-36 (paginile 54-58)
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Horatius sau aurita cale de mijloc
prof. Elena Soare
„Fixat odatã pentru totdeauna, nemaiputându-se schimba, cãci aparþine
unor timpi demult încheiaþi, spiritul Antichitãþii este regulatorul statornic al
inteligenþei ºi al caracterului ºi izvorul simþului istoric.”
(Mihai Eminescu, Despre învãþãmântul public)
Mai mult ca oricare alt scriitor latin, Horatius (65 a. Chr. - 8 p. Chr.) este
cunoscut datoritã versurilor cu caracter gnomic, citate des ºi în orice limbã.
Cine nu a auzit de „carpe diem”, „aureea mediocritas” sau „est modus in rebus”?
Dincolo de acestea nu cred sã existe alt autor latin ºi poate nici în întreaga
literaturã universalã un scriitor care sã fi fãcut din mãsurã, din echilibru un
principiu fundamental prin care se pot rezolva atât problemele general umane,
cât ºi relaþiile, contradictorii uneori, dintre om ºi societate, ba chiar ºi naturã.
Întreaga sa operã se construieºte ca o uimitoare temã cu variaþiuni în jurul
noþiunii de fericire, încercând sã ofere un model comportamental, un „modus
vivendi” ce poate fi învãþat ºi practicat. Cred cu tãrie cã acest model ne oferã
ºi nouã soluþii, într-o lume care, despãrþitã în timp de douã milenii de cea a lui
Horatius, se zbate în aceleaºi incertitudini, se confruntã cu aceleaºi probleme.
Este un adevãr unanim acceptat faptul cã arta, în general, dar mai ales literatura
prezintã cu mijloace specifice adevãrul istoric, iar operele valoroase care
strãbat secolele, sunt expresia trãirilor ºi frãmântãrilor comune umanitãþii. Nu
poate fi contestat caracterul formativ al literaturii, deºi, de multe ori, mai ales
în perioadele de nesiguranþã socialã ºi instabilitate politicã, i s-a pus la îndoialã
utilitatea. În ceea ce priveºte latinitatea, este o mare distanþã între demersul
lui Cicero de a face elogiul literaturii în faþa unui tribunal în procesul intentat
poetului Archias (62 a. Chr.) ºi cel al lui Maecenas, considerat neoficial ministru
al culturii în vremea lui Augustus, de a-l „încorona” ca poet oficial al Romei ºi
al principelui pe Horatius. Încã de la începuturile activitãþii sale poetice, Horatius
a fost nevoit sã concilieze înþelept mentalitatea ºi condiþia sa de fiu de libert
(sclav eliberat) cu protecþia materialã pe care io oferea prietenia cu Maecenas,
pãstrându-ºi în acelaºi timp libertatea de gândire ºi exprimare.
Era foarte greu sã accepte sã locuiascã, ferit de grijile zilnice, în
frumoasa ºi liniºtita vilã de la Tibur, dar sã refuze sã-l preamãreascã în poeziile
sale pe cel mai important om al zilei, în mâna cãruia stãteau toate deciziile
statului român. Asta dupã ce Augustus lãsase instituþiilor democratice ale Romei
(senatul, adunarea poporului, tribunii plebei) doar rolul decorativ, fãrã atribuþii
lipsite de controlul vigilent al principelui. Se face astfel, în mod paºnic, trecerea
de la Republica ºi democraþie, la Imperiu ºi tirania dinastiei iulio-claudiene.
Horatius rezolvã aceastã dilemã prin armonia solemnã a poeziei în care se
îngemâneazã, fãrã stridenþe obositoare, ordinea politicã ºi interioarã, el
devenind poetul preot inspirat de muze (sarcedos Musarum) ºi mesianic (poeta
vates), educator colectiv asemeni oratorului care criticã ºi învaþã în epoca de
glorie a Republicii. Inspiraþia poetului se înscrie într-o cuprinzãtoare panoramã
tematicã, orientatã în cele douã sensuri ale exigenþei: spre o viaþã
contemplativã, plasatã în tihna fericirii individuale (otium) ºi spre una activã
(negatium), ideologie angajatã în cauza Romei ºi nu a lui Augustus, principele
nefiind, pentru Horatius, decât un alt cetãþean care priveºte spre binele comun.
Cele mai numeroase dintre poeziile horatiene sunt aºa numitele ode morale.
Ele reprezintã o încercare de a rezolva problema omului ca individ în raport
cu lumea exterioarã în schimbare ºi climatul politic al principatului.
Speranþele sunt amestecate cu îndoialã ºi cãutarea unei lumi statornice,
a unor noi repere (morale) ºi valori, se manifestã adesea prin comportãri
excesive. Horatius asistã la un fel de rãu al secolului, o neliniºte mãritã ce
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tulbura vârfurile societãþii romane în goanã dupã averi ºi ranguri, nu neapãrat
în aceastã ordine. Unii chefuiesc, ca Sestius (I, 4), alþii cãlãtoresc fãrã astâmpãr
ca Plancus (I, 7), femeile scruteazã viitorul dupã ºtiinþa astrologilor babilonieni
(I, 4). Rezultatul acestor zbateri permanente este sporirea neliniºtii ºi a nefericirii.
Spre deosebire de aceºtia, Horatius este ”destul de fericit” (sati beatus)
doar cu propietatea sabinã care-i asigura o existenþã, nu luxoasã, dar feritã
de sãrãcie (III, 16). De pe aceastã poziþie privilegiatã, poetul încearcã sã
lanseze un model (proiect) de redresare moralã pornind de la principiul:
„desiderandum quod satis est” (trebuie dorit ceea ce este necesar). Acesta îl
face pe individ „satis beatus et securus” (destul de fericit ºi apãrat) ceea ce
devine idealul de împlinire personalã propus de poet. Omului în sine îi este
suficientã o fericire rezonabilã ºi liniºtea, echilibru sufletesc. Realist, Horatius
recunoaºte cã nu existã o concordanþã perfectã între aspiraþii ºi realizare ºi
nici fericirea nu este în toate privinþele deplinã. De aceea o percepe ca pe o
adaptare la condiþiile obiective”pãstreazãþi cumpãtul” (aequam mentum) în
vitregii ºi tot aºa, în zilele fericite, un suflet înfrânat (temperatum) de la o bucurie
nebunã (II, 3,14). Poetul defineºte aceastã netulburare ca pace sufleteascã
(otium), echivalentul cetãþenescului „pax”, reprezentându-l ca pe un ideal al
epocii, cu sensul general de împãcare cu sine ºi cu lumea. Un prim mijloc de
a realiza independenþa mentalã este indiferentã faþã de lumea exterioarã. Sã
nu obosim sufletul cu „probleme eterne” (de ce-þi oboseºti micul tãu suflet cu
probleme eterne), fãcând pe vitejii într-o existenþã scurtã (II, 16). Pacea
sufleteascã nu poate fi cumpãratã cu pietre preþioase, cu veºminte de purpurã
sau cu aur. Ea îi ocoleºte pe cei ce se hazardeazã în acþiuni ce le depãºesc
puterile. Se trãieºte bine ºi cu puþin (vivitur parvo bene), îºi îndeamnã Horatius
prietenul care nu-ºi gãseºte locul ºi colindã mãrile în furtunã, pãmânturile de
sub ceruri îndepãrtate. O altã sursã de neliniºte este imaginea lumii politice, la
care se adaugã goana dupã avere, dorinþa de putere, luxul ºi mânia uriaºelor
construcþii fãcute de simpli particulari în locul terenurilor agricole. Tabloul
deºertãciunilor omeneºti stârneºte compasiunea poetului prin zãdãrnicia
eforturilor ºi consecinþele devastatoare pentru liniºtea sufleteascã. Pe urmele
banilor sporiþi se þin grijile ºi foamea de mai mult, pentru cã este plãcut sã iei
dintr-o grãmadã cât mai mare. Bogãþiile cresc, desigur, uriaºe, totuºi, din averea
ciuntitã lipseºte mereu ceva, nu ºtiu ce (III, 24). Strigãtul de revoltã pentru
depãºirea deºãnþatã a mãsurii (Quid ultra tandis? – De ce te mai întinzi?) îºi
gãseºte rãspunsul în acþiuni radicale ºi utopice: depunerea averilor, bogãþiilor,
de bunã voie, pe Capitoliu sau aruncarea simbolicã în mare.
Pornind de la efectele morale ale rãului, Horatius propune o soluþie de
aceeaºi facturã: principiu de cãpetenie al moralei sale este mãsura (modus,
mediocritas). Atribuit la greci celor ºapte înþelepþi, preceptul e folosit de Solon,
Herodot ºi tragici ºi teoretizat de Aristotel care concepe virtutea ca pe o cale
de mijloc între douã vicii contrare. Horatius elogiazã ºi el „aurea mediocritas”,
auritã cale de mijloc (II, 10), evitarea exceselor în viata materialã ºi în pasiuni.
Cumpãtarea ºi modestia dorinþelor asigurã un trai tihnit ºi îndestulat, face
posibilã o atitudine înþeleaptã, netulburatã faþã de condiþiile obiective. Idealul
de echilibru nu se realizeazã numai prin rezistenþa în faþa tentaþiilor. Propune
ºi soluþii active în plan individual: reconsiderarea problemei timpului, de vreme
ce bucuria pãcii era umbritã ºi chiar lipsitã, în condiþiile principatului, de
perspectiva deplinei realizãri a individului pe plan civic. Viitorul, pentru cã nu
poate fi cunoscut, nu trebuie cercetat, ci privit cu îndoialã. Viaþa scurtã (vita
brevis), anii fugari (anni fugaces) îl împiedicã pe înþelept sã nutreascã o speranþã
prea lungã (spes longa). Numai trecutul nu poate fi întors, e sigur, e un bun
câºtigat. Omul fericit este cel care poate spune „am trãit” (vixi) ºi nu cel care
zice „voi trãi mâine” (cras vivam). Aceastã realitate conduce la fructificarea
prezentului ºi la cunoscutul îndemn „Carpe diem!”- „Culege ziua!”, bucurã-te
de fiecare zi ca de un dar (I, 11). Fiecare zi trebuie consideratã un câºtig ºi
valorificatã la maximum. Bucuria clipei prezente înseamnã stãpânirea propriului
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suflet, dar ºi rãbdarea cu tãrie a condiþiilor neprielnice pentru cã acceptarea
cu înþelepciune a necesitãþii, a lucrurilor pe care nu le poþi schimba, face ca
toate acestea sã fie mai uºor de suportat. Indiferenþa faþã de ispite, limitarea
dorinþelor, bucuria clipei, suportarea adversitãþilor se identificã, în final, cu
noþiunea de virtute (virtus) stoicã. Practicarea ei are ca urmare obþinerea
echilibrului spiritual (aequa mens), a pãcii sufleteºti (tranquillitas animi) ºi a
independenþei interioare (libertas) pe care le manifestã înþeleptul în relaþia cu
sine ºi cu lumea exterioarã. Este starea pe care o numeºte Horatius „destul
de fericit” (satis beatus), idealul spre care trebuie sã tindã toþi cei care cautã
prin zbateri inutile, mulþumirea din lucruri trecãtoare ºi lipsite de valoare. Doar
o astfel de persoanã, înzestratã cu aceste calitãþi este demn sã se dedice
activitãþilor civice, pentru cã omul de stat ar trebui sã se identifice cu înþeleptul
stoic, realizânduse astfel ºi echilibrul dintre individ ºi cetãþean, celebra „pax
Romana”, atât de doritã în Roma sfârºitului de secol I a. Chr.
Împletirea armonioasã a moralei individuale cu cea oficialã este expusã
în Oda 9 din cartea a IV-a: virtutea personalã ºi cea civicã, în forma ei concretã
de manifestare, dã naºtere unui model: un om care ºtie sã se foloseascã
înþelept de darurile zeilor, poate îndura vitregiile sorþii, se teme de dezonoare
mai mult ca de moarte, este gata sã se jertfeascã pentru prieteni ºi binele
comun. Dacã sub o astfel de caracterizare se ghiceºte figura emblematicã a
lui Augustus, Horatius a reuºit sã îmbine, cu mãiestrie, elogierea acestuia cu
propria-i libertate. Octavianus pusese capãt rãzboaielor civile (discordia civilis)
ºi se angajase într-un serios proces de reformare a statului român (restitutio
sau restauratio). Dimensiunile ºi urmãrile acestui demers se vor vedea mai
târziu ºi menirea lui trebuia sã fie aceea de a scoate Roma din profundã crizã
a Republicii. Horatius susþine mãsurile reformatoare propuse de Augustus ºi
oferã în cartea a IV-a a Odelor sale o soluþie eticã, aplicabilã la nivel civic,
conform cãreia rolul reparator al vinei (culpa) îi revine tinerei generaþii care
trebuie, mai întâi, ea însãºi reeducatã în spiritul moralitãþii severe: „ªi minþile
necoapte cu învãþãturi aspre sã fie modelate” (III, 24). Este nevoie de iniþiativa
unui legiutor pentru programul de redresare, dar ºi de concordanþã între legislaþie
ºi eficienþa moralei practice. Început de la nivel individual, printr-un sistem de
educaþie bine gândit, bine legiferat ºi aplicat în practica cotidianã, programul
de redresare continua cu selectarea pentru funcþiile publice (honores) a
candidaþilor cu merite deosebite (merita) care exclud zelul de înavuþire,
voluptãþile luxului, lipsa de stãpânire. Cumpãtarea (modestia) este o calitate
ºi a virtuþii militare, instituþie importantã a statului roman, Frumuseþea sacrificiului
exprimatã sintetic în versurile, „E plãcut ºi e o onoare sã mori pentru patrie”
(Dulce et decorum est/ pro patria mori), devine mijlocul prin care este învinsã
legea egalizatoare a morþii ºi relativitatea valorilor civice pervertite de
degradarea sistemului electoral republican. În ultimã instanþã Horaþiu propune
soluþia unui conducãtor filosof care sã se constituie într-un etalon moral, întrun factor de echilibru între excesele politice cu care sunt asimilate monarhia
ºi anarhia gloatei.
Cu alte cuvinte, libertatea interioarã a perfecþiunii morale devine o sursã
ºi o condiþie a ordinii exterioare, colective. Înzestrat cu asemenea calitãþi, eroul
(Augustus) este divinizat pentru meritele ºi mãrimea foloaselor aduse
colectivitãþii, ca un binefãcãtor al omenirii. Dincolo de viziunea hiperbolicã ºi
oarecum utopicã a unui conducãtor ideal, odele horaþiene exceleazã într-o
intuiþie admirabilã a ordinii raþionale a lumii, simbolizatã la nivel poetic de acþiunea
muzelor: principiul unic al armoniei ºi echilibrului guverneazã, deopotrivã,
universul, istoria ºi poezia, iar cel care-l promoveazã peste secole, ca un
veritabil preot al muzelor, este un poet latin din vremea lui Augustus, pe nume
Horatius.
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 2011,
nr. 35-36 (paginile 13-15)
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Gîndul înalþã, cuvântul întrupeazã
prof. univ
univ.. dr
dr.. Gheorghe Moldoveanu
Întotdeauna m-au minunat sforþãrile oamenilor în cãutarea unor expresii
cât mai elaborate, mai „realizate“, în realitate cât mai împovãrãtoare pentru
gând, cãci acestea pot trece gândul în plan secundar. Dar simplitatea expresiei
nu înseamnã deloc simplitatea gândului, caracterul tern al acestuia, ci
dimpotrivã. Sã ilustrãm afirmaþia cu douã versuri care, ajutate ºi de faptul cã
erau puse pe muzicã, au fãcut carierã, pentru cã, aºa cum se întâmplã cu
textele de muzicã uºoarã, sã intre destul de repede în uitare: ,,Cãci nu e om
sã nu fi scris o poezie/ Mãcar o datã, doar o datã în viaþa lui ’’. Simplitate
extremã pentru o idee înãlþãtoare, dacã nu se confundã poezia cu versificarea
ºi se acceptã cã scrisul nu implicã obligatoriu litera, ca în expresia ,,a face
istorie’’. Poezie nu este numai creaþia liricã în versuri, ci este în primul rând
starea sufleteascã provocatoare de text liric, acea stare de înãlþare când omul,
rupt de tot ºi de toate, rupt de trup ºi de tot ce ancoreazã trupul în materialitate,
existã, în aceastã inexistenþã materialã, numai prin duhul sãu, într-o
imponderabilã plutire panteisticã, chiar atunci cînd imaginar e numai trup ºi
numai lut. Vecin cu dumnezeirea, omul este acum mai convins decît oricând
ºi decît oricine cã este creaþie a lui Dumnezeu, cã este creaþie dupã chipul ºi
asemãnarea lui Dumnezeu, din moment ce se regãseºte în tot ce-l înconjoarã,
toate fiind propria lui creaþie, ipostaze ale propriului eu. Încã o datã, sã nu
confundãm aceastã „poezie“, aceastã „stare poeticã“ de supremã înãlþare a
omului, cu poezia creaþie liricã ce-ºi dobîndeºte condiþia materialã, cuvîntul.
Cele douã banale versuri mãrturisesc o credinþã pe care ar trebui sã o cultive
orice individ al speþei umane: capacitatea fiecãrui membru al societãþii de a se
ridica, în anumite momente ale existenþei sale, deosebite, poate chiar unice,
la condiþia care ar trebui, la toatã urma, sã-l defineascã, dumnezeirea.
Ne-am format, însã, poate ca rezultat al acþiunii noastre directe, poate
ca rezultat al influenþei multitudinii de factori externi, cu privirea aþintitã nu asupra
momentelor de înãlþare, ci asupra momentelor de decãdere, de troglodiþi ºi ne
definim aproape exclusiv din aceastã perspectivã. Am ajuns sã pierdem din
vedere un fapt esenþial: paºii enormi pe care îi face omenirea, cu bune ºi cu
rele ºi, oricât am fi de cârcotaºi, plusurile sunt mai mari ºi mai importante
decât minusurile, s-au fãcut ºi se fac prin voia Domnului ºi prin oamenii care
reuºesc sã se sustragã presiunilor cotidiene de toate felurile ºi sã trãiascã în
starea de poezie. Icar a fost întâi poezie, apoi zbor. La fel ca meºterul Manole.
La fel cu toþi cei care au imaginat zborul pe lunã sau pe alte planete. La fel însã
ºi cu medicii, care, în starea de reverie poeticã, ºi-au imaginat cã e posibil sã
scormoneascã în corpul uman pentru a identifica ºi a înlocui ceea ce pune în
pericol existenþa fiinþei umane. E nevoie sã continuãm? Încã o datã, iar ºi iar!
Ceea ce numim în mod curent poezie, ca modalitatea cea mai comprimatã de
comunicare prin cuvinte a unor adevãruri ce tind a avea valoare axiomaticã
sau a unor trãiri ori atitudini întâmplãtor sau nu manifestate în persoana celui
ce reuºeºte sã le dea veºmîntul cel mai potrivit, dar care se impun atenþiei
tocmai prin reverberaþiile provocate receptorilor prin cuvinte, asta e cu totul
altceva. Asta îl defineºte pe poet printre oameni.
Momentele de poezie pe care ceilalþi muritori le au, cu sau fãrã conºtiinþa
prezenþei acestei stãri, sunt trãiri, înãlþãri prin trãire. Sunt momente de tensiune
sufleteascã ce-ºi gãsesc adesea rezolvarea prin plîns, cu sau fãrã lacrimi,
care elibereazã ºi reinstituie starea de „normalitate“. Plânsul acela de care
adesea râdem ca de ceva care-l scade pe cel în cauzã în ochii noºtri ºi de
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aceea lumea ºi-l ascunde. Sunt momente cînd omul trãieºte poetic, îºi „trãieºte“
poezia, fãrã însã a deveni poet. Poet devine numai cel dãruit nu cu trãire, cãci
asta au mai toþi, ci cu capacitatea de retrãire a aceluiaºi simþãmânt pânã la
obsesie, pânã când, materialitatea, dispãrând, devine posibilã orice structurare
a imaginilor, în acord cu starea spiritualã a eului creator. Este definitivarea prin
cuvinte capabile sã sugereze trãirea sau trãirile poetului, cenuºa mãrturie a
trãirilor.
Suceava, octombrie 2011
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 2012,
nr. 37-38 (pagina 81)

Problematica timpului în romanul
Muntele vrãjit de Thomas Mann
prof. Crina Capotã
Heinrich ºi Thomas Mann, doi fii ai unui negustor de grâne, neavând
vreo afinitate pentru viaþa de afaceri a generaþiilor anterioare, au devenit scriitori
de prestigiu în literatura germanã din prima jumãtate a secolului al XX-lea.
Fratele mai mic, Thomas Mann, este autor de nuvele ºi romane, recunoscut
fiind de mari universitãþi ale Europei ºi deþinãtor al Premiului Nobel pentru
Literaturã, pe care îl obþine în 1929. Instaurarea fascismului aduce scriitorului
persecuþii ºi exilul, determinate de refuzul sãu de a face concesii nazismului.
Germania lui Hitler vedea în Thomas Mann pe adversarul sãu cel mai de temut.
Geniul german s-a ridicat împotriva nebuniei germane, trãind în exil, departe
de þara sa, în Franþa, Elveþia, SUA.
Adept al marelui roman realist al veacului al XIX-lea, Thomas Mann a
intuit, de la începutul activitãþii sale de scriitor, necesitatea restructurãrii scriiturii
romaneºti, participând ºi el la munca de diversificare a romanului secolului al
XX-lea. Arta sa epicã integreazã astfel într-o sintezã originalã tradiþia ºi
modernitatea. Scrie enorm, fiind fascinat de magia Textului, o magie a formei.
Descrie boala, degradarea, moartea, cu stil. Se ia la întrecere cu sine însuºi,
vrea sã uimeascã, sã gãseascã soluþii. Problemele epocii sunt supuse unui
proces de sublimare. Binele se naºte din experienþa rãului, virtutea din
experienþa pãcatului, sãnãtatea din boalã, libertatea din claustrare, bucuria de
a trãi din evlavia faþã de moarte. Thomas Mann dã valoare lumii, având
încredere în frumuseþea, neprevãzutul ºi miraculosul ei.
Capodopera lui Thomas Mann este romanul „Muntele vrãjit” (1924).
Acþiunea e simplã, urmãrind iniþierea în secretele lumii a tânãrului Hans Castorp,
proaspãt inginer din Hamburg, care face o vizitã la Sanatoriul Internaþional din
Davos (Elveþia). Proiectatã pentru trei sãptãmâni, ca oaspete al vãrului sãu,
Joachim Ziemssen, internat acolo, perioadã în care urma sã se odihneascã,
vizita se transformã într-o ºedere de ºapte ani, cãci Hans Castorp descoperã
cã e bolnav ºi rãmâne sã-ºi îngrijeascã sãnãtatea. Evenimentele sunt mãrunte,
fãrã însemnãtate, cele mai multe pagini fiind dedicate discuþiilor la care participã
unii dintre pacienþi pe marginea unor probleme importante: timpul, fericirea
omenirii, statul perfect, viaþa ºi moartea etc. Prin aceastã structurã, „Muntele
vrãjit” este un roman-eseu. Sanatoriul cu toate aspectele sale nu constituie
decât un cadru de desfãºurare pentru asemenea discuþii. Hans Castorp este
„educat sufleteºte” de Settembrini, Naphta, Peeperkorn, se îndrãgosteºte de
Clavdia Chauchat. Existenþa claustratã de la Davos stimuleazã iubiri, prietenii,
dezbateri intelectuale extraordinare, dar este ºi o anticamerã a morþii.

REVIST
A “REVISTEI NOASTRE”
REVISTA

233

ESEU 1993-2012
Fascinaþia acestei existenþe este, de la un moment dat, o fascinaþie a nefiinþei.
Marea temã a scrisului sãu este cea a Timpului. Despre TIMP n-are o pãrere
proastã, nu-l concepe neapãrat ca pe un proces devastator. Esenþial este sã
ºtii valoarea timpului ºi sã profiþi de el. Timpul nu este numai o pedeapsã a
zeilor, este ºi un miraculos dar pe care puþini oameni ºtiu sã-l foloseascã din
plin.
În romanul „Muntele vrãjit”, Thomas Mann trateazã într-un mod
paradoxal aceastã temã, dând o interpretare originalã timpului care devine
subiect de meditaþie. Spre deosebire de Marcel Proust, la care timpul este
legat de stãrile sufleteºti ale eroului-autor, la Thomas Mann, timpul este abordat
ca noþiune teoreticã, filosoficã. Scriitorul german vede un raport între spaþiu ºi
timp ce aminteºte de teoria relativitãþii a lui Einstein. În aceastã situaþie,
sanatoriul devine un simbol fundamental al romanului. El configureazã o lume
cu legi proprii, a celor de „sus”, care se deosebeºte radical de lumea din „vale”
a celor sãnãtoºi. Hans Castorp va fi fascinat de universul calm, fericit al
sanatoriului ºi va încerca „sã se aclimatizeze”. Tuberculoza se situeazã întro zonã de frontierã (boalã cu potenþial creator), favorabilã mai mult claustrãrii
fecunde, interiorizãrii, afirmãrii plenare a trãirii spirituale. Este un anumit climat
(din punctul de vedere al celor de „sus”) care scoate în evidenþã motivul
sanatoriului ca paradis. În acest climat, muzica are un rol important; ea
liniºteºte, favorizeazã apariþia somnului, îi adunã pe oameni, îi înalþã spiritual.
Existenþa zilnicã urmeazã un ritual pãstrat cu sfinþenie, cu puþine variaþii:
întâlnirea plinã de viaþã (de cinci ori pe zi), favorabilã discuþiilor, din sala cu
ºapte mese (pofta de mâncare ieºitã din comun fiind acolo, sus, ceva firesc!),
luarea temperaturii, plimbãrile, cura de odihnã. Pentru un neaclimatizat, timpul
se târãºte, pare nesfârºit, este silit sã înainteze doar de gândurile care zboarã.
Este perceput subiectiv, pare mereu aceeaºi zi, un acum încremenit, un timp
pur fãrã greutate ºi adâncime.
Spaþiul sanatoriului este legat de ritmul veºnic monoton al timpului: zilele
petrecute acolo semãnau atât de mult între ele, încât puteau fi confundate.
Timpul se îneacã în infinita monotonie a spaþiului; este un joc periculos cu
eternitatea al pacienþilor de la Davos. Mai întâi, Hans Castorp este un simplu
vizitator, crede cã va sta doar atât cât îºi propusese (trei sãptãmâni) fãrã „sã
se angajeze sufleteºte” ºi cã apoi îºi va relua traiul normal. Lucrurile nu se
întâmplã conform planului ºi, dintr-un spectator al efectelor bolii asupra fiinþei
umane, devine el însuºi pacient, un bolnav foarte ales. Aflã chiar din primele
zile de la vãrul sãu, Joachim, cã pentru pacienþi timpul nu trece, cã „aici nu
existã nici timp, nici viaþã” ºi i se recomandã „sã se aclimatizeze”. ªederea la
sanatoriu îi educã spiritul ºi Castorp va cãuta sã înþeleagã multe probleme
esenþiale. În ceea ce priveºte timpul, va învãþa cã acesta este subiectiv, el
putând sã treacã „repede ºi încet”, contând punctul de vedere al individului.
Timpul e un lucru enigmatic ºi e foarte greu sã-i explici esenþa. De la Settembrini
va afla cã „sus” cea mai micã unitate de mãsurat timpul este luna, privilegiul
pacienþilor fiind calculul „în stil mare”. De aceea, cei aflaþi de mai mult timp
acolo ignorau calcularea zilelor scurse, mulþumindu-se cu ziua care era mereu
aceeaºi, cu eternitatea imperceptibilã. Programul bine stabilit (în care se va
integra firesc ºi Hans Castorp) devenea mod de viaþã, singura realitate
acceptatã ºi, paradoxal, dãdea sentimentul adevãratei libertãþi. „Sus” se trãieºte
sub semnul atemporalelor „totdeauna” ºi „veºnic”. Dupã a doua sãptãmânã
petrecutã la sanatoriu, zilele începuserã sã zboare în liniºte, cu discreþie ºi
pentru Hans Castorp. Este din ce în ce mai adaptat programului care-l mirase
la început ºi manifestãrile vieþii de „sus” devin lucruri fireºti ale unei alcãtuiri
fermecãtoare. Plin de dragoste pentru lumea înconjurãtoare, Hans Castorp
participã la discuþii lungi pe marginea unor teme fundamentale ºi se leagã
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afectiv de Clavdia Chauchat. Anii care vor urma sunt foarte bogaþi în trãiri
interioare.
Într-o „digresiune asupra ideii de timp” prilejuitã de o curã de odihnã,
Hans ºi Joachim discutã despre timpul subiectiv ºi este prezentatã o teorie
nouã despre percepþia timpului: „Dimpotrivã, un conþinut bogat ºi interesant
este, desigur, capabil sã scurteze o orã sau chiar o zi, dar luat în mare, acest
conþinut dã curgerii timpului întindere, greutate ºi trãinicie, astfel cã anii bogaþi
în întâmplãri trec mult mai încet decât anii sãraci, pustii ºi neînsemnaþi pe
care vântul îi mãturã, spulberându-i”. Monotonia existenþei cotidiene la sanatoriu
produce plictisul ºi o scurtare bolnãvicioasã a timpului: „[…] când o zi seamãnã
cu toate, ele nu sunt decât o singurã zi; iar într-o desãvârºitã uniformitate,
viaþa cea mai lungã ar fi perceputã ca foarte scurtã ºi ar trece cât ai bate din
palme”. Ceva mai târziu, într-o discuþie pe care o are cu Settembrini, italianul
îi mãrturiseºte lui Hans Castorp pãrerea conform cãreia timpul este asociat
spaþiului, civilizaþiei occidentale ºi celei orientale. În viziunea lui, nepãsarea
faþã de timp este în legãturã cu sãlbatica imensitate a spaþiului; de aceea,
copiii Orientului sunt darnici cu timpul: „Unde este mult Spaþiu, acolo este ºi
mult Timp”. În schimb, occidentalii sunt obligaþi sã-ºi gospodãreascã cu precizie
spaþiul ºi timpul. În procesul de adaptare la „prezentul încremenit”, o viaþã
conceputã în afara timpului care, paradoxal, dãdea omului deplina libertate,
Hans Castorp descoperã iubirea ca pasiune ºi bucurie de-a trãi. Cea care îi
trezeºte admiraþia ºi pentru care va avea o iubire specialã este Clavdia
Chauchat. Fermecãtoare, rãsfãþatã,misterioasã, Clavdia atrage prin misterul
ei care þine de factura simbolicã a personajului. În spaþiul sanatoriului, ea
reprezintã întruchiparea vieþii care sfideazã moartea; îl atrage în primul rând
prin jocul privirilor ºi mai puþin prin cuvinte. Se îndrãgosteºte
„nebuneºte”(cuvintele aparþin vocabularului celor din „vale”), gândul la ea
îndulceºte trecerea orelor ºi chiar este cuprins de o discretã gelozie pe
directorul sanatoriului, Behrens, care fãcuse portretul Clavdiei, ºi pe bogatul
olandez Peeperkorn, un personaj ce întruchipeazã pofta de viaþã. Ceea ce
trãieºte Hans Castorp nu este însã o pasiune clocotitoare, mistuitoare, ci încã
o modalitate de adaptare la „timpul pur”, o nouã faþetã a „educaþiei” sale.
Hans Castorp nu mai dorea sã calculeze timpul de când stãtea la
„Berghof”, spunea doar „de foarte mult”, aniversarea sosirii la sanatoriu era
sortitã celei mai depline tãceri, nu se mai uita la ceas ºi în calendar; se confundã
anotimpurile, nu se mai ºtie vârsta. Nu mai þine seama de timpul cronologic,
iese de sub dominaþia lui, ducând o viaþã nepãsãtoare ºi fãrã speranþe, „viaþa
moartã” activatã de unele ocupaþii care se transformau într-o adevãratã modã
ºi toatã lumea se supunea pânã la fanatism: lectura prin care se distruge
timpul (cartea gãsindu-se uneori ca un simbol pe genunchi sau pe noptierã,
aducând astfel ideea de lecturã), pasiunea pentru fotografiile de amatori,
colecþionarea mãrcilor poºtale, stocarea ºi consumarea unor mari cantitãþi de
ciocolatã, jocurile geometrice de rãbdare, studierea limbii esperanto, fãcutul
pasienþelor, plãcerea de-a asculta muzicã la gramofon ºi lãsarea imaginaþiei
sã zboare liber sub influenþa magicã a armoniilor sonore. Dupã abandonarea
unei ocupaþii, pacienþii gãseau repede alta ºi i se dedicau plenar. Timpul are
totuºi o dimensiune obiectivã, întrucât „se scurge” în lumea de „jos”: „[…]
timpul, aºadar, continuase în felul sãu tiptil, nevãzut, tainic ºi totuºi activ, sã
vremuiascã schimbãri”. Dar între Hans Castorp ºi câmpie încetaserã orice fel
de legãturi. Gãsise astfel Libertatea. Era acum aclimatizat pe deplin, nu ºtia
unde sã se ducã ºi nu dorea sã se întoarcã la ºes. Când se împlinesc ºapte
ani de la sosirea lui la sanatoriu, „un timp mitic ºi pitoresc”, izbucneºte Primul
Rãzboi Mondial ce face „sã sarã în aer Muntele Vrãjit” ºi-l trezeºte din somn
pe cel care dormitase aici atâþia ani. Castorp va ieºi din acel timp suspendat
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ºi va trãi alãturi de mii de tineri înflãcãraþi iureºul rãzboiului. Reintrã în vâltoarea
vieþii, într-un timp ieºit din fãgaºul normal, Istoria bulversatã îl cheamã într-un
dans macabru care va mai dura „câþiva aniºori ucigaºi”. Povestea vieþii sale
ia sfârºit aici, fãrã sã se prezinte ce se va întâmpla cu el în aceastã „sãrbãtoare
a morþii”. Finalul romanului este unul deschis. Care-i va fi soarta în timpul
rãzboiului este o întrebare ce rãmâne fãrã rãspuns.
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 2012,
nr. 37-38 (paginile 27-28)

Gândirea raþionalã - calea cãtre
echilibrul psihologic
prof. psiholog Alina V
ulpe
Vulpe
A se afla în stare de echilibru mental reprezintã un deziderat cãtre care
tind fiinþele umane. Ne propunem în cadrul acestei lucrãri o nouã abordare a
felului în care poate fi obþinut echilibrul psihologic. Dacã pornim de la sensul
figurat al termenului “echilibru”, oferit de Dicþionarul Explicativ al Limbii Române,
putem spune cã acesta reprezintã o stare de liniºte, de stabilitate lãuntricã.
Precum corpul uman face eforturi pentru a-ºi menþine homeostazia, ºi mintea
umanã face eforturi pentru a menþine un echilibru similar. În momentul în care
este perturbatã starea de echilibru psihologic, individul uman intrã într-o crizã
psihologicã, rezultând astfel un dezechilibru interior. O crizã psihologicã este
o stare de dezordine emoþionalã ce poate fi caracterizatã prin emoþii negative
de anxietate, vinã, neajutorare, teamã, inadecvare, confuzie, agitaþie ºi
dezorganizare. Dupã cum susþine psihologia de simþ comun, am putea crede
cã situaþiile de crizã sau dezechilibrele psihologice sunt provocate de
evenimentele negative din viaþa noastrã stresante sau traumatizante – nimic
mai fals!
Pentru a înþelege de ce anume nu situaþiile de viaþã negative provoacã
distres sau probleme emoþionale, ci felul în care oamenii se raporteazã la
acestea, vom face apel la modelul ABC al gândirii raþionale - un model simplu
propus de orientarea cognitiv comportamentalistã din psihologie/ psihoterapie.
În cadrul acestui model:
A - înseamnã evenimentul activator sau situaþia declanºatoare (“am luat o
notã proastã!”)
B - se referã la gândurile sau credinþele persoanei în legãturã cu situaþia
respectivã (“m-am facut de rãs, sunt incapabil, sunt inferior celorlalþi, etc”)
C -consecinþele cognitive, emoþionale ºi comportamentale care rezultã
(“deprimare, furie anxietate, violenþã verbalã, izolare, adicþii, etc”)
Cognitiv-comportamentaliºtii susþin prin acest model ABC cã, în
momentul în care trecem printr-un eveniment de viaþã negativ (A= nu am reuºit
la facultatea la care ne-am fi dorit sã fim admiºi) ºi apar consecinþe la nivelul C
(deprimare sau consum de alcool în exces), nu evenimentul activator (situaþia
A) este direct implicat în determinarea consecinþelor C, ci cogniþiile (ceea ce
ne spunem noi înºine la nivelul B ) care se interpun între A ºi C sunt cele care
produc C-urile. B-urile sunt cogniþii evaluative sau reprezentãri personale ale
realitãþii, care pot fi rigide (iraþionale) sau flexibile (raþionale).
Rezumând, un eveniment stresant în sine nu poate provoca
dezechilibru psihologic. Ceea ce provoacã emoþii negative disfuncþionale
(anxietate, depresie vinovãþie) ºi o stare de dezorganizare mentalã este de
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fapt modul lipsit de logicã/iraþional/dezadaptativ în care indivizii gândesc despre
ei înºiºi, despre viaþã, despre realitatea înconjurãtoare ºi despre viitor.
Convingerile iraþionale se exprimã sub forma: “trebuie cu necesitate”, “este
obligatoriu”, “este absolut necesar” etc. Aceste tendinþe de a interpreta realitatea
sau datele referitoare la propria persoanã sunt atât de adânc înrãdãcinate în
sistemul de gândire ºi se menþin chiar ºi în contradicþie cu realitatea deoarece
indivizii se angajeazã în comportamente autoblocante ºi autodestructive prin
urmãtoarele mecanisme cognitive iraþionale:
1. Gândirea catastroficã – a evalua un eveniment ca fiind cel mai rãu
lucru care ni se poate întâmpla. Iraþionalitatea – aºa cum este exprimatã aici se referã la faptul cã, oricât de sever ar fi un eveniment negativ, a-l evalua ca
fiind cel mai rãu lucru care ni se poate întâmpla este eronat ºi disfuncþional. În
principiu, putem gãsi oricând un eveniment potenþial care sã fie mai rãu decât
ceea ce noi definim la un moment dat ca fiind rãul cel mai mare.
2. Intoleranþa la frustrare- se referã la evaluarea unei situaþii ca fiind
intolerabilã, în sensul cã este imposibil de acceptat si de trãit cu ea (“Nu suport!”,
“Nu pot accepta/ tolera asta!”). Faptul cã nu suntem dispuºi sã tolerãm situaþia
respectivã ºi cã facem tot ce depinde de noi sã o schimbãm, nu înseamnã cã
este imposibil de tolerat ºi cã nu putem sã ne bucurãm de alte situaþii sau sã
trãim emoþii pozitive.
3. Evaluarea globalã negativã (etichetarea)- a avea o atitudine extrem
de criticã la adresa propriei persoane, a celorlalþi sau a vieþii ºi a avea tendinþa
de a ne evalua pe noi înºine (incapabil/ valorors), pe ceilalþi (buni/rãi) ºi realitatea
inconjurãtoare (dreaptã sau nedreaptã) în termeni absolutiºti. Aceste evaluãri
se fac adesea pornind doar de la câteva comportamente sau fenomene
particulare (de exemplu, “Nu m-am descurcat bine la prezentarea aceea...
Niciodatã nu mã descurc bine la prezentãri!”). Din punct de vedere logic acest
proces este o eroare deoarece nu putem trage concluzii ferme ºi generale
într-un raþionament de tip inductiv. Raþional vorbind, faptul cã avem eºecuri nu
înseamnã cã suntem incapabili, ci cã avem uneori comportamente mai puþin
performante.
4. Gândirea dihotomicã (de tip “totul sau nimic”)- este gândirea în alb ºi
negru, prin care lucrurile sunt considerate fie în totalitate bune, fie în totalitate
rele - nu existã alternativã de mijloc (“Am greºit în clipa aceea... am distrus
totul!”)
5. Gândirea emoþionalã - a presupune cã emoþiile noastre negative
reflectã neapãrat starea realã a lucrurilor: “Mã simt rãu, deci lucrurile merg
prost!”.
6. Personalizarea ºi “omnipotenþa”- asumarea responsabilitãþii pentru
orice eveniment extern sau a crede cã suntem centrul atenþiei De exemplu, a
spune: “Toatã lumea se uita la mine” ori “S-au simþit prost din cauza mea”. Nu
uitaþi cã aºa cum suntem responsabili pentru propriile gânduri ºi sentimente,
acest lucru este valabil ºi în cazul celorlalþi. Nu putem determina pe nimeni sã
gândeascã, sã simtã un anumit lucru, precum nici simþãmintele sau gândurile
noastre nu pot fi influenþate decât de noi înºine. Când convingerile deþinute de
oameni sunt flexibile, acestea se numesc convingeri raþionale ºi se exprimã
deseori sub forma preferinþelor. Aceste convingeri nu se vor accentua niciodatã
astfel încât sã atingã nivelul convingerilor dogmatice, rigide de tipul “trebuie
cu necesitate”, “este obligatoriu”, “este absolut necesar”. Atunci când indivizii
pornesc de la astfel de premise flexibile, tind ca în baza acestora, sã tragã
concluzii raþionale. Aceste concluzii se prezintã sub mai multe forme:
1. Evaluarea moderatã a caracterului negativ al unui eveniment - a
confruntarea cu un eveniment activator negativ, oamenii vor concluziona “Este
rãu, dar nu groaznic!”, mai degrabã decât “Este îngrozitor!”.
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2. Exprimarea toleranþei - adoptarea unei atitudini tolerante atunci când
ne confruntãm cu situaþii negative “Nu-mi place ascest lucru, dar îl pot suporta”.
3. Acceptarea imperfecþiunii – acceptarea propriei persoane ºi a celolalþi
ca fiind fiinþe imperfecte, care nu pot fi evaluate global ca bune sau rele. De
asemenea, mai util este sã considerãm cã lumea ºi condiþiile de viaþã sunt
situaþii complexe, cuprinzând aspecte pozitive, negative ºi neutre, decât sã le
ataºãm etichete absolutiste.
4. Gândirea preferenþialã - în timp ce formularea rigidã ºi absolutistã a
scopurilor / dorinþelor în termeni de “trebuie!” este un proces cognitiv iraþional,
formularea lor preferenþialã ºi flexibilã, dublatã de acceptarea faptului cã ceea
ce dorim s-ar putea sã nu se întâmple, este un proces cognitiv raþional. De
ce? Transformarea derinþelor proprii în nevoi absolute, în obligaþii pentru sine
ºi pentru alþii nu conduce la transformarea universului. Absolutismul cerinþelor
se loveºte de restricþiile impuse de posibilitãþile lumii reale, ceea ce conduce
la o permanentã nemulþumire ºi frustrare.
Dupã cum am arãtat mai sus în modelul ABC, C-ul reprezintã
consecinþele emoþionale ºi comportamentale ale credinþelor pe care o persoanã
le are despre A (situaþiile negative prin care trece). C-urile care derivã din
convingeri iraþionale vor fi inadecvate ºi se vor numi consecinþe negative
disfuncþionale, iar cele care derivã din convingeri raþionale, flexibile vor fi
adecvate ºi se vor numi consecinþe negative funcþionale. O primã categorie
de consecinþe se referã la emoþiile asociate unui eveniment activator, care
sunt de douã feluri:
1. Emoþiile negative disfuncþionale (anxietatea, deprimarea, furia,
vinovãþia, gelozia, ruºinea), care sunt etichetate drept disfuncþionale din trei
motive;
a) Determinã trãirea durerii ºi a disconfortului psihic;
b) Motiveazã persoana sã recurgã la comportamente contrare propriilor
interese;
c) Împiedicã persoana sã se angajeze în comportamentele necesare
atingerii propriilor scopuri.
2. Prin contrast, emoþiile negative funcþionale (îngrijorarea, tristeþea,
nemulþumirea, remuºcarea, dezamãgirea, regretul), se numesc astfel pentru
cã:
a) Atrag atenþia persoanei cã ceva blocheazã atingerea scopurilor sale,
însã nu imobilizeazã individul;
b) Motiveazã persoana sã recurgã la comportamente care conduc la
dezvoltarea personalã;
c) Încurajeazã punerea eficientã în praticã a comportamentelor
necesare atingerii propriilor scopuri.
Ca o sugestie practicã, vã recomandãm ca în momentul în care resimþiþi
vreuna dintre emoþiile negative disfuncþionale sã încercaþi sã rãspundeþi la
întrebarea “În urma cãrui gând mã simt eu astfel?” Veþi fi suprins când veþi
constata cã în spatele acelei emoþii disfuncþionale se aflã o convingere
absolutistã sau o eroare cognitivã pe care va fi nevoie sã o reformulaþi în
termeni raþionali pentru a putea elimina disconfortul emoþional.
În concluzie, pentru a fi raþionalã o persoanã trebuie sã fie (a)
pragmaticã, (b) logicã ºi (c) în acord cu realitatea obiectivã. Raþionalitatea se
defineºte ca fiind ceea ce îi ajutã pe indivizi sã îºi atingã scopurile de bazã,
este logic (nonabsolutist) ºi este consecvent cu realitatea obiectivã. Invers,
iraþionalitatea se referã la ceea ce blocheazã atingerea scopurilor de bazã ale
unei persoane, este ilogic (dogmatic ºi rigid) ºi este inconsecvent cu realitatea
obiectivã. Gândurile iraþionale ale indivizilor sunt acelea care determinã trãirea
de emoþii disfuncþionale ºi comportamente dezadaptative/ autodistructive
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(adicþii, suicid, izolare, obsesii ºi compulsii etc). Aºadar, pentru a ne putea
pãstra starea de confort psihic (trãirea doar a emoþiilor negative funcþionale),
de echilibru interior, avem nevoie de o gândire flexibilã în ceea ne ne priveºte
pe noi înºine, pe ceilalþi ºi realitatea înconjurãtoare. Avem nevoie sã
conºtientizãm ºi sã ne pãstrãm în minte ideea cã nu suntem mici dumnezei,
cã lucrurile nu trebuie neapãrat sã se întâmple aºa cum ne dorim noi, cãci
Universul nu e fãcut pentru a rãspunde necondiþionat dorinþelor sau nevoilor
noastre. În loc sã cerem irealist ca lucrurile sã meargã dupã cum dispunem
noi, avem alternativa schimbãrii propriilor credinþe absolutiste pentru a avea o
viaþã mai sãnãtoasã ºi echilibratã din punct de vedere psihologic.
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 2012,
nr. 35-36 (paginile 45-47)

Pentamorfoza bacovianã
prof. Theodor Codreanu
S-ar putea sã ne gãsim în faþa unei surprinzãtoare configuraþii
pentamorfice a poeziei lui Bacovia, cu atât mai mult cu cât Alexandru Surdu1,
teoreticianul pentamorfozei, oferã explicaþii îndeobºte pe claviatura artei
tradiþionale. Sinestezia celor 5 simþuri, remarcatã mai sus, cu originala dispunere
bacovianã, trimite la o dialecticã pentadicã internã ºi externã (e adevãrat, a
mai apelat aici la dialectica binarã a lui ªtefan Lupaºcu, dar binaritatea acestui
gânditor e atât de complexã, încât ea e perfect compatibilã cu o logicã în 5
dimensiuni, dat fiind cã logica pentadicã înglobeazã toate tipurile de logicã
anterioarã). Întâi, ca om, Bacovia a trecut prin toate cele 5 vârste: copilãria,
adolescenþa, tinereþea, maturitatea, bãtrâneþea. Aceastã succesiune în
normalitate ºi încheierea ciclului ne pune în faþa unui om „complet”. Faptul – ºi
aici intervine elementul de originalitate a biografiei bacoviene – o perturbare
pretimpurie care a conturat „complexul Bacovia”. Mã simt ispitit sã coroborez
afirmaþia cu demonstraþia lui Alexandru Surdu pe terenul picturii2. Momentele
pentamerice ale picturii tradiþionale, aspirante spre perfecþiune, erau: culoarea,
conturul, umbra, proporþia, perspectiva. În pictura modernã se produc
„dereglãri” în dialectica celor 5 elemente. De exemplu, impresioniºtii au pus
accentul principal pe culoare, conducând inevitabil, la destrãmarea conturului,
cu renunþarea la proporþie ºi la perspectivã. Abstracþioniºtii au abandonat total
conturul, cu toate consecinþele de rigoare, pe când foviºtii au accentuat la
maximum conturul, iar cubiºtii au inovat prin geometrizarea descompusã a
aceluiaºi pentamer. Când Rimbaud îºi propune „dereglarea tuturor simþurilor”,
el dovedeºte o acutã intuiþie a intervenþiei dirijate în pentamorfoza tradiþionalã
a senzaþiilor, cu urmãrile binecunoscute la nivel estetic.
Revenind la vârstele lui Bacovia, împrejurãrile „obiective” ºi „subiective”
au determinat perturbãri grave, dincolo de ciclul bilogic consumat integral, în
cazul sãu. E vorba, mai întâi, de „paludismul” de la 7 ani care îl transformã
într-un copil întârziat intrat greu la ºcoalã ºi ieºit de acolo ºi mai greu, totul
fiind altoit pe o hipersensibilitate unicã. Conform legilor biologice stabilite de D.
Danielopolu3 (cãrora Alexandru Surdu le dedicã unul dintre cela mai substanþiale
studii), s-a produs o puternicã forþã activã, concretizatã în rãsturnarea
spectaculoasã a ordinii vârstelor, recunoscutã chiar de Bacovia: „copil întârziat”
„îmbãtrâneºte” în aºa mãsurã încât aidoma spuselor lui M. Michaux, la 16-17
ani e de 60. Maturizarea aceasta uimitoare (care ameninþã sã-l împingã în
zona patologicului ºi de care m-am ocupat în capitolul anterior) a avut efecte
nu mai puþin incredibile, cãci la 1900 Bacovia e deja poetul geniu pe care-l
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cunoaºtem. Rãsturnarea vârstelor ca ºi al ierarhiei simþurilor, a creat ºi imaginea
unei evoluþii inverse a talentului: de la geniu la mediocritate, de la stil la manierã.
Iar dacã „dereglarea” nu a devenit patologicã, e fiindcã personalitatea, de o
viaþã ascunsã, loyolaicã, dupã cum am arãtat, a controlat perfect involuþia,
programatic, vãdind cã se poate ieºi victorios în cãdere, conform arguþiei lui
Daniel Dimitriu. Încât poetul a fost salvat atât ca om(o viaþã de 76 de ani), cât
ºi ca artist, cãci opera în ansamblu are nãzuinþa perfecþiunii. Or, aceastã
perfecþiune, cum arãta amplu Alexandru Surdu,e totdeauna pentamorficã. Dar,
în cazul Bacovia,e o pentamorfozã rãsturnatã,o alchimie negativã. Se spune
cã Vassili Kandinsky a avut revelaþia picturii abstracte, într-o noapte, când,
din greºealã, pusese în ramã o pânzã pe dos. O poezie pe dos îºi descoperã
din greºealã ºi Bacovia, confirmat, bunãoarã, de un Ion Caraion care a vãzut
cã poemele de plumb pot fi citite la fel de profitabil ºi de la coadã la cap. Or,
faptul n-ar fi posibil fãrã perfecþiunea pentadicã, proclamatã încã de pitagoreici.
Îpropria secþiune de aur(care e pentadicã),o secþiune de aur pe dos,de
vreme ce poetul ºtia cã e neîntrecut în poeme de plumb, iar nu de aur.
Dacã ne gândim bine,pentada e prezentã chiar ºi în numãrul formal al
volumelor de versuri: Plumb, Scântei galbene, Cu voi…, Comedii în fond, ªtanþe
burgheze, cel de a ºaselea volum conceput înainte de moarte, neavând un
titlu propriu-zis, cãci Bacovia ºtia cã acele poezii nu fac decât sã întregeascã
atmosfera ºtanþelor burgheze.
În final, schema pentadicã a dialecticii interioare a stilului bacovian e
urmãtoarea: 1) forma activã (apãsarea insuportabilã a plumbului, recte tãcerea
grea care trebuie ” trecutã”, învinsã prin activizarea forþei opozante); 2) forþa
reactivã(strigãtul devenit plâns); 3) predominanþa uneia(tãcerea ipostaziatã în
gol istoric, plumb, nimic, vid, pustiu, etc); 4) antrenarea celeilalte forþe (uriaºã
pondere a ploii-plâns); 5) echilibrarea lor simultanã cu menþinerea
dezechilibrului-proporþionalã 2/3, oglindind sinteza dinamicã a atmosferei
bacoviene. Este acel moment al frumuseþii în proporþii de miºcãri, definitã, în
premierã mondialã, de Eminescu: ”S-a zis demult cã frumuseþea consistã în
proporþia de forme. Nemãrui nu i-a venit în minte cã consistã, în proporþia de
miºcãri, ºi cu toate acestea, asta e adevãrata frumuseþe. Frumuseþi moarte
sunt cele cu proporþie de formã, frumuseþi vii cele cu proporþii de miºcãri. E
evident cã aceastã proporþie de miºcãri, unde nu e nici prea întinsã, nici prea
flascã,e o stare de echilibru-fericirea4.
În negativul oglinzii bacoviene, pare a fi suprema”nefericire”.
Dar perturbãri în pentagramã ne oferã poetul nu numai în ierarhia celor
5 simþuri, având ca pentameri ascunºi tactilul ºi gustul ºi lãsând, mascat altfel,
sã lucreze într-o libertate specificã vãzul, auzul ºi olfactivul. ªi el, ca
impresioniºtii, în calitate de pictor (pastelist) tulbura schema pentadicã, invadat
de culoare, care balanseazã între impresionism ºi tuºã groasã expresionistã,
pânã la nigredo-kandinskyan, nefiind nici una, nici alta. Iar în calitate de
musician („compozitor de vorbe”), tinde spre perfecþiunea dramei wagneriene,
implinitain desãvârºirea momentului pentatonic (Alexandru Bogza5 ). Totuºi
drama muzicala bacovianã atârnã tot pe dos, cãci lasã la lucru tonurile ºi
semitonurile „diabolice” care-l împing spre atonalism. Dar chestiunea meritã o
investigaþie aparte ºi e nevoie a ne adânci în tainele ritmului.
1, 2, 3 - Alexandru Surdu, Pentamorfoza artei, Ed. Academiei Române, 1993
4 - M. Eminescu în Manuscriptum nr. 3/1979, pag. 27
5 - Alexandru Bogza, Realismul critic, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã
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Pro Domo
prof. Daniela Janet Popoiu
În 1915, la începutul Primului Rãzboi Mondial, ca rãspuns la aceastã
provocare a istoriei care îngrãdea tinerilor libertatea de exprimare, va apãrea
o miºcare anti-artã, o adevãratã revoluþie culturalã, care va purta un nume
pe cât de simplu, pe atât de sugestiv – DADA
DADA.
Atitudinea anticonformistã, antiacademicã, demonstraþiile reprezintã un
mod de a provoca furia burghezã ºi de a înfãþiºa cruda realitate.
DADA (termenul provine, se pare, din conversaþiile lui Tristan Tzara
cu Marcel Iancu care repeta mereu ”da”,”da” sau din limbajul copiilor dada =
oltaire
„cãluþ de lemn“) s-a înfiinþat la Zurich în Cabaret V
Voltaire
oltaire, acolo unde se
întâlneau emigranþi din diferite þãri dupã izbucnirea rãzboiului.
Vrând sã rãspundã absurdului prin absurd, ei îºi manifestã revolta mai
curând prin provocare, decât prin idei estetice. „Ne-am pierdut încrederea în
cultura actualã. Tot ceea ce este, la momentul actual, trebuie distrus, demolat.
Trebuie sã reîncepem actul creaþiei pornind de la o tabula rasa. La Cabaret
„Voltaire”, noi vrem sã zguduim ideile, opinia publicã, educaþia, instituþiile,
muzeele, bunul-simþ aºa cum este el definit la momentul actual, pe scurt, tot
ceea ce þine de vechea ordine”, scria Marcel Iancu.
În manifestul acestei miºcãri, “Dada”, Tzara vorbeºte despre cãutare
unei rupturi extreme dintre gândire ºi expresie, contrazicând totul, negând
totul: abolirea logicii, dansul neputincioºilor creaþiei: dada; /…/abolirea
arheologiei: dada- abolirea profeþiilor: dada- abolirea viitorului: dada-credinþã
indiscutabilã în fiecare zeu produs imediat al spontaneitãþii: dada. /…/ Marele
secret este aici: gândirea se face în gurã… Apriori, dada pune înaintea acþiunii
ºi înainte de tot: Îndoiala. Dada se îndoieºte de tot.
Hugo Ball, scriitor ºi regizor de teatru, împreunã cu Tristan Tzara, Marcel
Iancu ºi Hans Arp transformã taverna Meierei în cabaret literar. Se prezentau
costume, mãºti, se citea poezie ºi se asculta muzicã.Poetul german Hans
Richter prezintã, în jurnalul sãu, o versiune personalã referitoare la momentul
lansãrii cabaretului, avându-l în prim-plan pe tânãrul Tzara: „4 februarie 1916,
Cabaretul Voltaire. Pregãtirile erau în toi. […] Pe 5 februarie 1916 are loc primul
spectacol dadaist: primul interpret (un tânãr de 19 ani, mãrunþel ºi vioi, nimeni
altul decât Tzara) îºi fãcuse intrarea în salã declamând melodii sentimentale
ºi nostalgice (,,Adieu, mamère, adieu, monpère”) þi împãrþind spectatorilor
scandalizaþi cocoloaºe de hârtie.
oltaire
Prima ediþie a magazinului Cabaret V
Voltaire
oltairea fostpublicatã pe 15 iunie
1916 ºi conþine, pe lângã alte contribuþii, prima tipãrire a cuvântului dada.
Încã din 1917, Tristan Tzara i-a contactat pe scriitorii din Paris în
vederea unei colaborãri literare. În ianuarie 1920 se mutã în capitala Franþei
undei îi întâlneºte pe Picabia ºi pe Andre Breton, urmãrind lansarea miºcãrii
Dada pe o scenã universalã. Grupul se lãrgeºte prin venirea lui Man Ray din
New York ºi a lui Max Ernst din Koln. Astfel Parisul devine cel mai important
centru Dada. Acestora li se vor alãtura Marcel Duchamp, Jean Croti, Paul
Eluard, Benjamin Peret.
Întrucât Andre Breton ºi Philippe Soupault lucrau la o nouã formã de
artã bazatã pe subconºtient, numitã suprarealism, disputa cu Tzara va duce
la ruperea parteneriatului. Astfel lua sfârºit aventura Dada.
Prin apariþia dadaismului, poezia este împinsã spre noi forme individuale
de expresie prin care s-au deschis perspectivele poeziei moderne. În Dada
manifest despre dragostea slabã ºi dragostea amarã Tzarapropune o reþetã
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de poezie dadaistã: „Luaþi un ziar. / Luaþi niºte foarfeci. / Alegeþi din acest ziar
un articol de lungimea pe care intenþionaþi s-o daþi poemului dumneavoastrã. /
Decupaþi articolul. / Decupaþi apoi cu grijã fiecare dintre cuvintele care
alcãtuiesc acel articol ºi puneþi-le într-un sac [...] Scoate-þi apoi fiecare tãieturã
una dupã alta“
Deºi s-a considerat multã vreme cã un dadaism românesc propriu-zis
nu a existat, credem cã cele câteva poeme româneºti ale lui Tzara, precum ºi
poemele lui Saºa Panã, Urmuz, Ion Vinea, Ilarie Voronca se pot constitui drept
mãrturii clare ale existenþei acestei miºcãri ce se înscrie în aria mai largã a
avangardismului.
Cercetãtorii români sau strãini ai fenomenului Dada susþin rolul de lider
al acestei miºcãri pe care l-a avut Tristan Tzara. Iatã de ce considerãm, ca o
împlinire ºi ca o recunoaºtere binemeritatã, sãrbãtorirea în 1996 la Bacãu a
centenarului Tristan Tzara, precum ºi apariþia acestui numãr dedicat poetului
atât de puþin cunoscut la noi.
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 1998,
nr. 8 (pagina 5)

Tristan Tzara…
…poezia ca provocare…
Lector dr. Aurelia Merlan,
Facultatea de Litere, Universitatea Al. I. Cuza, Iaºi

I.

“Explozia” de la Zurich
Ca o reacþie împotriva literaturii vetuste din anii care au precedat
rãzboiului, împotriva artei „mijloc de expresie”, a principiilor tabu, a tuturor
convenþiilor, teoriilor ºi dogmatismelor, împotriva unei lumi a cãrei ordine
devenise inaceptabilã, ia fiinþã în anul 1916, într-un colþ de Elveþie, la Zurich, o
miºcare deliberat subversivã care, nefiind „nici nebuni, nici cuminenie”,
încearcã sã impunã lecþia dezordinii extreme.
„Noi sfâºiem, vânt furios linþoliul norilor ºi al rugãciunilor ºi punem la
cale marele spectacol al dezastrului, al incendiului, al descompunerii. Sã
pregãtim suprimarea doliului ºi sã înlocuim lacrimile prin cântecul sirenelor
care sã se audã de la un continent la altul.” […] „Sã alungãm morala ºi sã
aruncãm mâna din cer în infern, ochii din infern spre cer, sã restaurãm roata
fecundã unui circ universal în adevãratele puteri ºi în fantezia fiecãrui individ.”
Iniþiatorul acestei miºcãri anarhiste nãscute „din nevoia de
independenþã, de neîncredere în comunitate” este studentul înscris la Facultatea
de Filozofie ºi litere a Universitãþii din Zurich, Tristan Tzara (pe numele adevãrat,
Samuel Rosenstock, venit din România în toamna anului 1915. „Cântãreþul
plin de farmecul teroarei”, cum îl caracterizeazã Stephan Roll (apud Saºa
Panã, 1971, 111 ) boteazã miºcarea (în 8 febuarie 1916) cu un cuvânt pe care
îl descoperã graþie hazardului în paginile unui dicþionar Larousse: „Dada”. Ce
semnificã acest cuvânt? „Dada nu înseamnã nimic”, afirmã rãspicat autorul
celor ªapte manifeste. A-l explica înseamnã a cãdea în convenþionalism ºi,
prin aceasta, a ucide magia cuvântului. Or, spiritul dadaist se pronunþã pentru
libertatea absolutã, iar „dada” este expresia lingvisticã a acestei libertãþi, a
rupturii de „sfânta” tradiþie ºi de sistemul ei de reguli, de valori sociale sau
spirituale.
La Cabaretul Voltaire, deschis la 5 februarie 1916, începe seria
manifestãrilor virulente ale miºcãrii Dada, care, privite de la distanþã, par
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„paralogice”, cum animatorul lor va admite mai târziu; în realitate însã „Lumea
este cea care relevã absurditatea ei în lumina Dada, aºa cum prin organizarea
ei a fost îndepãrtatã de la premisele ei originale.”(Dada contre l’art, în O.C.V.,
356). Tzara îºi citeºte versurile, declamã cântece, aparþinând artei primitive a
negrilor ºi interpreteazã poeme simultane împreunã cu Huelsentbeck ºi Marcel
Iancu, toate crestând minþile ascultãtorilor nedumeriþi cu noutatea lor (Sasã
Panã, 1971, 111). Poemele simultane (compuse în colectiv la iniþiativa sa)
reprezintã o încercare de transpunere poeticã, trebuind sã ofere auditoriului
un fel de bas continuu care sã-i canalizeze gândirea. Iar aceasta presupune o
lecturã publicã. Sub îndrumarea lui Tzara, are lor la 31 martie, la Cabaret
Voltaire prima realizare scenicã a unui poem simultan, Amiralul cautã o casã
de locuit.
În Notã pentru burghezi, Tzara explicã „principiile” acestei estetici
moderne: „Vroiam sã realizez un poem bazat pe alte principii. Acestea constau
în posibilitatea pe care o dau fiecãrui ascultãtor de a face asocierile care-i
convin. El reþine elementele caracteristice, personalitãþii sale, elementele
îmbinate, fragmentele etc, rãmânând acelaºi în direcþia pe care a propus-o
autorul. Poemul pe care l-am aranjat (cu Huelsenbeck ºi Janko) nu dã o
descriere muzicalã, dar tinde sã individualizeze impresia poemului simultan
cãruia noi îi dãm prin aceasta o nouã deschidere.”
Cuvintele, adeseori fãrã legãturã gramaticalã între ele ºi/sau semanticã,
au menirea de a produce, prin simpla lor alãturare „un fel de ºoc emoþional”
(gesturi, punctuaþie ºi limbaj poetic). Ele aparþin unor idiomuri diferite, expresie
a tendinþei de eliberare a poeziei din cadrele strâmte ale limajului. Dacã poetul
dadaist nu poate renunþa complet la limbaj, care este o formã de îngrãdire a
poeziei, el aspirã sã gãseascã formula supremã în aceastã limitare: sfidarea
graniþelor sistemelor lingvistice prin glisarea dintr-unul în altul (din germanã în
francezã ºi/sau spaniolã, englezã) ori prin activarea lor simultanã. Ca în Amiralul
cautã o casã de locuit.
Cacadoufarbige Butzenscheibenohren rennen um Klumbumbus gelber
Stern Bauch quer durch Hund zellen platzen. Gut.
Cacadou wird Butter
Jamaica Cognac Stahl wird Tanz Butterwerg ist
Korkenzieher fur
Infantile Oteroa in Sacken Chinesen speien jahrelang nach Petrol[…].
Tzara îºi exprimã astfel dispreþul fatã de poezia mijloc de expresie,
cãci nedepãrtându-se de limbaj ºi de forma sa, poezia nu poate ajunge la o
maxima esenþializare. Concepþia asupra operei de artã în general este expusã
într-unul din manifestele Dada: „Opera de artã nu trebuie sã fie frumuseþea
întrupatã, pentru cã ea e moartã, nici veselã, nici tristã, nici clarã, nici obscurã,
bucurând sau rãnind individualitãþile, servindu-le dulceaþa de aureole sfinte
sau sudoarea unui drum chinuit prin atmosferã. Niciodatã o operã de artã nu
este prin definiþie în mod obiectiv frumoasã pentru toþi.”
Odatã cu prima manifestare, Dada începe o adevãratã campanie de
devalorizare a operei de artã, ºi, în special, a literaturii. În locul expresiei cãutat
este preferatã expresia spontanã,în locul „bunului simþ” („eu urãsc bunul simþ”,
afirmã Tzara), non-sensul sau „anti-sensul”. Cuvintele îsi pierd valoarea
specificã. Ele nu mai comunicã, ci, golite de sens activeazã în poem „prin
simpla lor forþã de evocare în lumina unei magii la fel de greu de observat cât
ºi de exprimat” (Eseu despre starea poeziei în O.C.,18).
Poezia ajunge sã-ºi creeze un fel de limbaj universal la care sã poatã
avea acces oricine, fãrã imperativul cunoaºterii sau recunoaºterii cuvintelor
sub aspectul formei sau al conþinutului lor. Pe langã uzul cuvintelor, în afara
specificitãþii lor, poemele simultane reflectã ºi tendinþa de confundare a
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genurilor, ambele fiind elemente constante ale creaþiei dadaiste. Tzara însuºi,
într-un studiu scris multã vreme dupã episodul dadaist, considerã aceastã
tendinþã drept o caracteristicã esenþialã a miºcarii: „Mai mult decât a preconiza
folosirea mijloacelor în afara specificului lor, Dada tinde sã confunde genurile
ºi asta este, mi se pare, una dintre caracterisicile sale esenþiale” ( Dada
împotriva artei, în O.C., V., 354) Exemplul cel mai bun îl reprezintã poemele
simultane cu orchestraþie fonicã (precum mai sus-citatul Amiralul cautã o
casã)…
II. Poemele româneºti
Când profetul dadaismului declanºeazã la Zurich reacþia anti-artã,
anti.literaturã, anti-poezie, electrizând în primul rând generaþia tânãrã. „Dada
[…] era într-adevãr o aventurã” „era un fapt al propriei noastre adolescenþe”.
Avea numai 20 de ani. Activitatea sa poeticã nu începe însã acum, ci într-o
perioadã anterioarã venirii în Elveþia. Primele poeme apar în revista „Simbolul”,
pe care Tzara o redactezã în 1912 ºi la care colaboreazã: Ion Vina, Marcel
Iancu, Emil Isac, A Solocolu, Adrian Maniu. Dupã cum aratã ºi titlul, revista se
plaseazã sub egida simbolismului de expresie francezã care, înainte de rãzboi,
se bucurã încã de prestigiu în România. Tzara publicã în fiecare numãr al
revistei sub transparentul pseudonim S. Samyro (format din diminutivul
prenumelui - Samy ºi din prima silabã a patronimului). Cele 4 poeme apãrute
aici au ecouri simboliste, resimþindu-se influenþa lui Verhaeren, Maeterlink,
Baudelaire, a cãror admiratori era tânãrul poet. Ele sunt: Pe râul vieþii, Cântec,
Poveste ºi Dans de fee. Nici prima, nici a doua ediþie a Primelor Poeme
publicate din iniþiativa lui Saºa Panã, nu include aceste versuri, cãci autorul
lor, consultat cu privire la alcãtuirea rolului rãspunde: „Nu vãd necesitatea de
a face sã figureze în culegere poemele apãrute în „Simbolul”, nu pentru cã ar
fi simboliste, cum spuneþi voi, ci pentru cã, dupã cât pot sã-mi amintesc ele
sunt de-a dreptul lipsite de interes. Aveam mai puþin de 16 ani când le-am
scris. Vor exista totuºi destui ciocli, când voi fi mort, pentru a dezgropa cenzurile
ºi scoriile, dar a mã asocia acum la acest fel de plãcere de prost gust pe care
am de gând s-o ofer cât mai târziu posibil, mi se pare într-adevãr exagerat. Ar
fi o gresealã din partea noastrã sã dãm bucuroºi broºurii noastre un alt sens
decât acela al unei semnificaþii de ordin poetic ºi de a ataºa o oarecare valoare
la ceva ce, probabil, nu are nici una.” (Scrisoare cãtre Saºa Panã, Nice 17
ianuarie 1934, publicatã în postfaþã la volumul Primele Poeme, Bucureºti,
1971). Pentru prima datã poemele de facturã simbolistã sunt reproduse în
ediþia francezã a operelor complete (O. C. I 427-437) , în traducerea Colombei
Veroncea (ediþie la care recurgem ºi noi pentru exemplificãri).
Componentele limbajului poetic sunt cele ale artei simboliste, Tzara
înscriindu-se pe linia deschisã în creaþia româneascã de Minulescu ºi îndeosebi
de Bacovia. Regãsim elemente ale unui univers diluvian (ploaia, râul, marea),
ale spaþiului închis (fereastra, candelabrul), zugrãvit în culori pale - alb, violet,
roz, bleu - ºi încãrcat de parfumul orhideelor, al irisului, al petuniilor, un spaþiu
în care rãsunã dulceag acorduri de harfã, de violinã, ori plânsul lirei. Sentimentul
tragic al vieþii, imaginea unei lumi respirând mireasma morþii, în faþa cãreia
dragostea însãºi nu învinge (La orizont totul este totuºi vid), agonia sunt
coordonate ale universului poetic în perioada de debut: Pe râul vieþii, Danse la
fee.
Poetul exploatezã îndeosebi substantivele cu valoare de simbol, („râul”,
„barca”, „vaporul”; „marea”,”fantoma”, „sicriul”; „aurora”,”orizontul”,”cerul”,
„ploaia”, „vântul” etc.) ºi adjectivul epitet („marea albastrã agitatã, pentru
totdeauna agitatã”; apa auritã-apa verde; ritmuri albastru palid, blonde, albe,
verde strãlucitor, mari, bolnave, violete; simfonii bizare, lucitoare, schimbãtoare”
etc). Nimic nu pare sã anunþe furtuna dadaistã care avea sã se abatã 4 ani
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mai târziu asupra „rigidului edificiu al artei”.
Înainte de a pãrãsi România, Tzara mai publicã, dupã un intermezzo
de 3 ani, încã trei poeme: Veriºoara, fata de pension în „Noua revistã românã”
(XVIII, 21-28 iunie 1915) condusã de Rãdulescu-Motru; Vacanþã în provincie,
în revista lui Ion Vinea, „Chemarea” (nr. 1 oct. 1915). Alte câteva manuscrise
în limba românã, lãsate prietenilor din Bucureºti vor apãrea când poetul se
bucurã deja de celebritate, în „Contimporanul” (în perioada 1922-1924); Vino
cu mine la þarã, Gas, Duminecã, La marginea oraºului în revista „Unu” (1929).
Tristeþe casnicã, ediþia întâi a volumului Primele Poeme (1934), reuneºte toate
aceste versuri, la care se adugã Îndoieli. În sfârºit, douã poeme sunt publicate
în „Steaua” (1965): Chemarea ºi Cântec vechi.
În aceste versuri se observã deja detaºarea de simbolismul de tip
baudelairean. Poetul cautã o formulã de expresie nouã, autenticã, eliberânduse treptat de influenþe. ªi, ca ºi când ar fi descoperit un alt glas crescând în el,
renunþã la pseudonimul Samyro, optând, dupã o perioadã de cãutãri, pentru
pseudonimul sub care va deveni cunoscut, Tristan Tzara.
Imaginea insolitã îºi face de acum loc în creaþia s:
„dumnezeu: scarmã lâna îndrãgostiþilor supuºi,/ vopseºte pãsãrile cu
cernealã, înnoieºte paza de pe lunã” (Însereazã)
În locul cliºeelor simboliste, apar asocieri inedite ale cuvintelor, poetul
pãrând sã opteze de pe acum pentru libertatea de limbaj:
„Priveºte: trupul meu în tãrânã ºi în suflet se desface/ Cã mi-e dor de
tine cu furtunã si cu rãcnete de sirene” (Furtuna ºi cântecul dezertorului)
„Sufletul meu e un zidar care se întoarce de la lucru/ Amintire cu miros
de farmacie curatã” (Vacanþã în provincie)
Semne de anti-poezie „toamna ºi-a lãþit în þarã rana”, „nebuna satului
cloceºte mãscãrici pentru palat” se intersecteazã, adeseori în spaþiul unui
poem, cu versuri de un surprinzãtor lirism: „Luna ºi-a închis deasupra norilor
lumina/ Ca inima stareþei în vechimea unui schit”, „Eram cerºetor, tu pâine
caldã”, „Te-am adormit ca lumina florilor din ulcele” etc.
Expresia se descãtuºeazã în poezia de început numai rareori de
canoanele gramaticale: „Numai mie noaptea nu-i frumoasã/ Numai mie”
(Furtuna ºi cântecul dezertorului); „se sparg jucãrii de sticlã între stele cu
lanþuri la animale/ ºi tu gheþari aº vrea sã urmez/ cu rãdãcina/ cu boala mea/
cu nisipul ce mã furnicã în CREIER” (Fragmente)
Punctuaþia simplificatã pânã la totala suprimare, prozodia busculatã,
îmbinãrile de termeni incompatibili semantic, saltul de la o idee la alta, absolut
spontan, fac obscurã sintaxa textului:
„TITULE/ TITULE/ fratele tãu/ þipã/ ºi tu îi spui/ între flori de carte mâna/
cu var sã-mi vopseºti credinþa/ arde fãrã lumânãri în sârma/ TITULE”
„uite, o luminã ce-ar putea sã fie neagrã/ floare/ pe crini de oþel ºi de
sare sã-mi spui încã o datã cã mama ta era bunã” (În gropi fierbe viaþa roºie)
„Nici frânghia nu e lunecoasã/ Domnul Wedekind/alãturi arde încã
lampa/ Dar nu e copt pentru aceasta” (Se spânzurã un om). Prin dizlocãri
spectaculoase, ce provoacã o stare de a’teptare, relaiile dintre cuvinte devin
imprevizibile: „Am simit cã glasul tãu plãtit/ Cântai beie ’i era silit” (Chemare).
„ªi aºteptam din þimbale rãrite/ Limpede ºi simplu glãsuire sfântã/ Pe
dealuri leproase în vãgãunã” (Furtuna ºi cântecul dezertorului)
Poetul frânge sintagmele cele mai sudate, distribuind, de exemplu, în
versuri diferite, pronumele reflexiv-morfem al diatezei ºi verbul ori adjectivul
nehotãrât ºi substantivul determinat:
„ºi încã ceva am mai vãzut (tot în cer) cum se înºurubeazã apa în
fructe ºi clei” (În gropi fierbe viaþa roºie)
„Pe scenã tãcere femeia goalã, în salã jenã, dar nici un gând sincer
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care sã te doarã, nici un actor care sã moarã” (Poema mondenã)
Asocierile insolite, sintaxa spartã, versul liber, expresia spontanã sunt
elemente ce definesc o poezie modernã, cum autorul însuºi o calificã cu ocazia
unui interviu acordat în 1959: „Ajunând în Elveþia în 1916, scrisesem deja
poezii ºi tot interesul meu era pentru poezie. Era evident o profesie modernã;
Apollinaire îmi era deja foarte familiar la fel ca ºi Alfred Jarry ºi alþi scriitori
care erau de avangardã la acel timp” (Art-anti-art, în O,C. V,4310).
Se observã în versurile româneºti ºi opþiunea pentru o poezie ancoratã
în real, în actualitatea imediatã, poetul surprinzând solitudinea provincialã,
aspectele banale ale vieþii sau, dimpotrivã, cutremurãtoare. Uneori privirea sa
trece impasibilã pe deasupra acestui univers cenuºiu:
„La vecini, pãrintele-ºi sãrutã fata, indiferent/ Îi face moralã de
despãrþire/ Balta s-a închis ca în urma unei fete porþile la mãnãstire/ Gâlgâitul
sinucisei a speriat-broaºtele au încetat un moment/ Mã duc sã mã întâlnesc
cu un poet trist ºi fãrã talent” (Duminecã).
Alteori, neliniºtea, revolta sau o tristeþe stranie mocneºte în versuri,
lãsându-ne sã descoperim în Tzara, „un elegiac de mare respiraþie”.
„A plesnit lumina din obuze/ ªi a crãpat fulger în mâna noastrã/ Ca
mâna Dumnezeului în cinci degete s-a despicat” ( Furtuna ºi cântecul
dezertorului).
În funcþie de tematicã, registrul limbajului se modificã. Versul clocoteºte
într-un poem precum Furtuna ºi cântecul dezertorului, autorul recurgând la
cumulul de verbe care exprimã acþiuni de maximã intensitate: „a plesnit lumina”,
„a crãpat fulger”, „zbierând ºi-a descãtuºat furtuna leii”. Versul se tânguie în
Cântec de rãzboi, unde predominante sunt verbele ce exprimã stãri ori acþiuni
durative: „Ce zaci în staule/ Sã asculþi cornul pãdurarilor”, „Seceta/ mi-a uscat
în suflet iarba/ ªi mi-e teamã”. Imaginea terifiantã a rãzboiului este sugeratã
prin valorificarea semanticii cuvintelor anti-estetice: „stâlcim”, „stârvuri”, „au
supt ca ventuze”, „ochiul craniului”, „ochiul de ruginã mâncat” etc.
În poemele ce surprind solitudinea provincialã, limbajul este cel cotidian,
expresia intenþionat banalã: „Pe cer pãsãrile nemiºcate/ Ca urmele ce lasã
muºtele/ Stau de vorbã servitori în pragul grajdului/ ªi-au înflorit pe cãrare
rãmãºiþele dobitoacelor” (Vacanþã în provincie)
Unele dintre particularitãþile poemelor scrise în limba maternã anuþã
lirismul care defineºte opera de maturitate. Altele - acel anti-limbaj din epoca
dadaistã. Existã, aºadar, un liant între versurile perioadei de debut ºi cele
care îi urmeazã, recunoscut de poet. Trebuind sã aleagã între douã titluri
propuse de Saºa Panã pentru volumul de poezii româneºti, Tzara îi scrie
acestuia „Titlul Poeme dinainte de dada ar lãsa sã se presupunã un fel de
rupturã în fiinþa mea poeticã, dacã pot spune aºa datoratã unui fapt care s-ar
fi produs independent de mine, care la drept vorbind n-a existat niciodatã,
cãci a rãmas o continuitate, prin lovituri mai mult sau mai puþin violente ºi
hotãrâtoare, dacã vreþi, dar totuºi o continuitate ºi o întrepãtrundere legate în
cel mai înalt grad de o necesitate intrisecã”.
Odatã cu plecarea în Elveþia, Tristan Tzara înceteazã sã-ºi mai scrie
poemele în limba patriei natale. Cât despre versurile deja elaborate, multe
purtate cu sine la Zurich ºi pãstrate vreme de aproape jumãtate de secol,
poetul nu pomeneºte nimic. Este cert însã cã acestea nu au rãmas uitate întrun sertar, probã fiind adnotãrile în limba francezã de pe marginea lor. Ele au
dobândit poate ºi o anume valoare simbolicã, cãci, fapt neîndoielnic, Tzara
poartã vie în suflet imaginea universului din care a plecat. Reproducem, în
acest sens, fãrã comentarii de prisos, un text destinat unei comunicãri
radiofonice dupã eliberarea teritoriului românesc în 1944 sau, mai probabil,
dupã constituirea, la Bucureºti, a guvernului de front naþional în martie 1945:
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„Astãzi este o mare bucurie pentru mine sã pot saluta România
eliberatã dintr-un Paris liber. Eu însumi m-am nãscut în Moldova, pe meterezele
Carpaþilor, acum mai bine de 49 de ani. Niciodatã nu m-a pãrasit amintirea
copilãriei mele petrecute pe acele meleaguri aureolate de strãlucirea soarelui
ºi de misterul lumii deschise tinerilor mei ochi. Nu pot sã evoc decât cu emoþie
aceastã þarã asprã unde valorile esenþiale ale vieþii, sub înfãþiºarea lor durã ºi
blândã în acelaºi timp, atât de aproape de naturã, au pãstrat prospeþimea
tinereþii lumii.”
III. Poeta artifex
Limba în care Tzara îºi eleboreazã, dupã pãrãsirea României, opera
este franceza (deºi poetul cunoaºte ºi germana, în care însã scrie puþin, ºi
engleza), devenind un maestru nu atât al limbii, cât mai ales al unei materii pe
care o modeleazã într-un chip absolut nou. Pronuþându-se pentru regenerarea
poeziei ( ºi artei, în general) Tzara revoluþioneazã limbajul poetic odatã cu
lansarea unei concepþii pe cât de originalã, pe atât de ºocantã despre ceea ce
trebuie sã reprezinte opera de artã: „Ordine = dezordine; eu=non-eu;
afirmaþie=negaþie: supremele strãluciri ale unei arte absolute. Absolutã în
puritatea haosului cosmic ’i ordonatã, eternã în globula secundã, fãrã duratã,
fãrã respiraþie, fãrã control. Îmi place o operã veche pentru noutatea ei. Doar
constrastul ne leagã de trecut.” (Manifest Dada, 1918, în O.C.,I,362)
Tzara redacteazã la Zurich virulentele manifeste dada, care marcheazã
un moment de cotiturã în aventura spiritualã a poetului, dar ºi în istoria literaturii
ºi gândirii secolului XX. „Arta are nevoie de o operaþie”, declara categoric
fondatorul miºcãrii ce se proclamã „anti-artisticã, anti-literarã ºi anti-poeticã”.
Sunt atribute prin care, în scurt timp, Dada dobândeºte reputaþia de ”negativistã”,
iar profetul pe aceea a unui terorist(„J’eus long temps de Tzara l’image et
l’idee d’un terroriste”, afirmã Hubert Juin în prefaþã la volumul L’Homme
approximatif, Gallimard, 1968,6).
Ceea ce intereseazã la aceste texte este, mai mult decât conþinutul
lor, noua artã a spunerii, lexis-ul. Dorindu-ºi discursul exemplar, Tzara valorificã
particularitãþile specifice genului, pentru a atrage atenþia auditoriului. Fraza
este scurtã, lapidarã, ritmul sacadat, „verbul” rãspicat. Oratorul îºi conduce
cu luciditate expose-ul care se dovedeºte de o desãvârºitã coereþã: „DADA
este intensitatea noastrã care înalþã baionetele spre creºtetul sumatral al
copilului german; DADA este viaþa fãrã rãgaz ºi fãrã comparaþie care este
pentru ºi împotriva unitãþii ºi hotãrât împotriva viitorului;[...] necesitate durã
fãrã disciplinã ºi fãrã moralã, iar noi dispreþuim umanitatea”(Manifestul domnului
Aspirinã).
Vocabularul manifestelor, alcãtuit din „esenþe” tari, exprimã dispreþul
oratorului faþã de orice doctrinã, orice filozofie, orice credinþã. Cuvântul, cu o
forþã neobiºnuitã de deflaglare, biciuie: moralitate este” infuzie de ciocolatã în
venele tuturor oamenilor”, „blenoragie a unui soare putred ieºit din uzinele
gândirii filozofice”(Manifeste Dada 1918, în O.C. I, 366-367); arta - „o pretenþie
încãlzitã la timiditatea bazinului urinar, isteria nãscutã în atelier”(Proclamation
sans pretention, în O.C. I, 368).
Pentru cã nu vrea sã predice, se aducã în locul sistemelor dispreþuite
alte sisteme, autorul manifestelor îºi afirmã ºi, în acelaºi timp, îºi neagã propriile
“reþete”: „Scriu un manifest ºi nu vreau nimic, spun totuºi anumite lucruri ºi
sunt din principiu împotriva manifestelor dupã cum sunt ºi împotriva
principiilor[...]. Scriu acest manifest ca sã arat cã putem face împreunã faptele
contrare dintr-o singurã respiraþie; sunt împotriva faptei, sunt pentru o perpetuã
contradicþie, pentru afirmaþie de asemenea, nu sunt nici pentru, nici împotrivã
ºi nu dau explicaþii, cãci urãsc bunul simþ” (Manifeste Dada 1918, în O.C. I,
359-360)
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Tzara recunoaºte însã, în 1921, cã absenþa sistemului este, de fapt,
tot un sistem: “lipsa sistemului este, de asemenea, un sistem, dar cel mai
plãcut.”
Anarhismul declarat al miºcãrii se manifestã ºi în poezie. Ignorând
orice fel de model ºi fãrã sã se gândeascã la ce va veni dupã el, artistul trebuie
sã se manifeste aºa cum îi dicteazã impulsul de moment: “impulsul de moment
este cel care conteza” (Art-anti art, în O.C.V, 432). Simpla alãturare oricât de
neobiºnuitã a cuvintelor sau enunþarea unui singur cuvânt sau a unui singur
sunet poate crea imaginea poeticã. „Reþeta” de poezie pe care o propune în
1916 este elocventã pentru ceea ce s-a numit”mistificaþia dadaistã”: „Luaþi un
ziar/ luaþi niºte foarfeci./ Alegeþi în acesta un articol având lungimea/ pe care
credeþi cã veþi da-o pemului dumneavoastrã,/ decupaþi articolul./ Decupaþi cu
grijã fiecare dintre cuvintele care/ formeazã acest articol ºi puneþi-le într-un
sac/ agitaþi uºor.Scoateþi apoi fiecare taieturã una dupã alta./Copiaþi-le
conºtiincios/ În ordinea în care le-aþi scos./ Poemul vã va semãna/ ªi iatã un
scriitor infinit de original ºi de o sensibilitate fermecãtoare, chiar dacã neînþeles
de vulg.” (Dada manifeste sur l’amour faible et l’amour amer,VIII, Pour faire un
poeme dadaiste, în O.C.I, 382)
Hazardul joacã, prin urmare, rolul esenþial în crearea imaginii poetice.
ªi, pentru a demonstra funcþionalitatea reþetei, Tzara oferã ºi un exemplu de
poem dadaist: „atunci când câinii traverseazã aerul într-un diamant ca ideile
si apendicele meningelui aratã ora de trezire programului (titlul este la meu)/
preþ ei sunt ieri convenabil dupa aceea tabloul/ a aprecia visul epocã ochi/
glorios recitã evanghelia neam”.
Propunând o “reþetã”, poemul nu o ºi respectã însã. În legãtura cu
aceasta, Tzara scrie într-o notiþã ce precede o selecþie a poemelor sale: “puneþi,
spunea el, toate cuvintele într-o pãlãrie, scoateþi-le la întâmplare, iatã poemul
dada. El minþea...” (Anthologie de la Nouvelle poesie francaise, Kra, 1928,
423)
Colajele, montajele, decupajele nu lipsesc din creaþia sa, dar ele nu
sunt comparabile cu exemplul oferit. Colajul de cuvinte stã la baza aºanumitului „poem de vocale” sau „poem zgomotos” pe care Tzara îl defineºte la
serata Dada din 14 iulie 1916 astfel: „Poemul zgomotos se bazeazã, de
asemenea, pe teoria noii interpretãri. Am introdus zgomotul real pentru a întãri
ºi accentua poemul”(în O.C.I, 511). Tehnica este aceea a asamblãrii cuvintelor
în funcþie de sonoritatea lor, ºi nu în funcþie de semantica lor. Muzicalitatea
versului, accentul ritmic sunt „gesturi ale poeziei”(Gestes, ponctuation et
langage poetique, în O.C.V, 229), corespondente ale mimicii ºi ale gestului din
comunicarea oralã, care îi asigurã expresivitatea sau pun în relief un alt sens
pe care, singur, codul lingvistic nu-l poate transmite:
Într-un poem precum Chronique, Tzara obþine sonoritatea doritã
jonglând cu numele corespondenþilor sãi parizieni: Aragon, Radiguet, Max
Jacob, Pierre Reverdy, Pierre-Albert Birot, Paul Dernee, Picabia, Braque, Leger,
reprezentanþi ai avangardei din epocã, pe care pare a-i caracteriza într-un
mod foarte concis:”frazã perifrazã antifrazã umbrelã parafrazã/ anti-Aragon
Radiguet ’i pro-Jacob/ Max în vasul deasupra axei lui Halifax/ aici virilul ro’uînchis în viitor Reverdy/ Pierre-Albert-strãlucire rãspuns metrou Birot/
serpentine circumflexe creieri spre Nord[…]
Deºi, la întrebarea nedumeritã a lui Breton,” De ce anti-Aragon
Radiquet? Radiquet este un tânãr timid de 17 ani”, poetul declarã cã nu are
rãspuns, întrucât “aceasta <<cronica>> nu este decât o glumã americanã
pentru jurnalul amicului meu Picabia”, este greu de crezut cã jocul de cuvinte
este gratuit. Tehnica utilizatã în poemul Poeme în dezordine se înscrie în acea
continuã investigaþie a iniþiatorului manifestãrilor dadaiste pentru descoperirea

248

REVIST
A “REVISTEI NOASTRE”
REVISTA

ESEU 1993-2012
principiilor permanente, inatacabile ale poeziei. Ea este dublatã, în acelaºi
volum, de nu mai puþin spectaculoasa ºi originala tehnicã a colajului tipografic.
Procedeele tradiþionale ale tipografiei sunt întrebuinþate în mod absolut în poemul
O noapte de ºah abundent. Este o altã formã de limbaj poetic ºi, spunând
aceasta, avem în vedere afirmaþia creatorului lui (afirmaþie ce poate fi înþeleasã
în sens larg): “existã un limbaj al poeziei”; “acest limbaj nu este nici
convenþional, nici sistematic”; “fiecare poet îºi are propriul limbaj”( Gestes,
ponctuation et langage poetique, în O.C.V, 229)
Despre limbajul poetic al lui Tzara se spune însã cã reprezintã un
sistem de sisteme. Potrivit concepþiei sale, prin intermediul expresiei, sub toate
formele ei (lingvistice sau paralingvistice ori nonlingvistice), realitatea
înconjurãtoare se reflectã în poem, devenind o “realitate particularã”.
Tzara sfideazã modalitãþile de expresie tradiþionale în încercarea de a
ajunge în poezie la o maximã esenþializare. Descoperirea artei primitive a
negrilor, în înþelegerea ºi rãspândirea cãreia poetul – ºi miºcarea dadaistã în
ansamblu – a avut o contribuþie decisivã, îºi lasã amprenta asupra evoluþiei
sale estetice. Adeptul manifestãrilor spontane în artã, în poezie, gãseºte în
“mentalitatea primitivã” cel mai bun exemplu. Poemele africane, cu ritmul, cu
cadenþa, ºi sintaxa lor elipticã sau repetitivã devin pentru Tzara o importantã
sursã de inspiraþie. Poetul nu numai cã traduce multe astfel de poeme, dar
elaboreazã el însuºi o operã personalã care reflectã modul în care a asimilat
tehnica artei primitive. Sonoritãþile africane, golite de semnificaþii, se regãsesc,
mai mult sau mai puþin pronunþat, în întreaga creaþie a lui Tzara din etapa
dadaistã. Adâncirea distanþei dintre semnificant ºi semnificat, reprezintã o altã
replicã a poetului vis-a-vis de arta guvernatã de raþiune:
“femeie strãveche culilibulala produs de satelit
Soneria alunecã pe barcã
Bula verde arzãtoare
Jos oraºul bandaje flãcãri mângâietoare rana centrifugalã
A fost a fost din fericire înalt burþile ºi introduce acidul de plante
Feldspatul lui în viteza sa interioarã îngerul mec mec mecanic
În timp ce soarele alunecã tangent cu atmosfera
A poupaganda eu alunec aureola ganda ganda gandanpalalou
Patinaj conducând la menajeria mamuþilor nepãsãtori”
(Iarna tropicalã)
Fragmente din cântece negre se regãsesc, alãturi de fragmente din
poemele de tinereþe, în textul primei plachete publicate de Tristan Tzara la
Zurich, La premiere aventure celeste de M.Antipyrine. Substantivul propriu
din titlu, Antipyrine, ca ºi un alt substantiv din text, amantillado, dezvãluie
plãcerea autorului de a transforma în personaje mãrci ale unor produse: cel
dintâi este un antipiretic ºi analgezic puternic, amontillado, un vin de Xeres de
culoarea chihimbarului. O poeticã a decompoziþiei ne întâmpinã în aceastã
creaþie care, în conformitate cu estetica dadaistã ce tinde spre confundarea
genurilor, este ºi manifest ºi operã dramaticã.
Personajele abstracte (Mr. Antipyrine, Mr. Bleubleu, Mr. Boumboum,
Mr. Crieri, Pipi, le Directeur, La femme enceite) sunt creatoare ale unui discurs
lipsit de coerentã, care apare, totuºi, ca un ansamblu închegat datoritã jocului
asonanelor, anaforelor, ritmului. Poetul utilizeazã nu numai sonoritãþi africane,
ci ºi cuvintele în ecou (“les rideaux dodododo”), onomatopeele repetate ca
într-un refren (“zdranga zdranga zdranga zdranga/di di di di di di di di/zoumbai
zoumbai zoumbai zoumbai/dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi); inventeazã termeni
care, prin corpul lor sonor, au menirea de a spori larma de pe scenã ori reia,
dupã cerinþele ritmului, o anumitã silabã dintr-un cuvânt; creeazã adevãrate
calambururi. Imaginea rezultatã este a unui mare circ, posibilã metaforã a
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lumii pe dos împotriva cãreia se ridicã poetul.
În replicile personajelor, semnul lingvistic stã, în afarã vreunei legãturi
semantice, alãturi de simboluri din domeniul chimiei sau al matematicii.
„Faraangama molu’tele Pedro Ximenez de Batumar/ umflat pernele pãsãri
Ca2O4Sph”; „mecanism fãrã durere179858555 ieho bibo fibi aha/ O doamne
o Doamne lungul canalului/ febra puerilã dantelã ’i SO2H4”.
Neologismul ocupã un loc important în economia textului, ca, de
altminteri, în întreaga creaþie a lui Tzara, fiind cultivat, ca ºi cuvântul inventat,
dintr-o realã necesitate a exprimãrii. Devierile gramaticale fac textul, pe alocuri,
inaccesibil. Acesta nu mai comunicã, ci provoacã doar o stare de ºoc.
Aventura dadaista nu se încheie aici. Între 1915-1918 Tzara scrie mai
multe poeme ce apar reunite, în Collection Dada, sub titlul Vingt-cinq poemes
(Zurich, 1918). Pe marginea lor Luis Aragon noteazã: “Cum s-a putut scrie
despre un anumit tablou ºi mult mai adevãrat pentru mine, poemele lui Tzara,
care atunci nu se deosebeau nici de cronicile, nici de manifestele lui, avurã
valoarea unei declaraþii de rãzboi.”
Aspirând spre distrugerea genurilor literare (“încercam sã distrug
genurile literare”), profetul dadaismului introduce în poem elemente considerate
“nedemne” de acesta – frazã de jurnal, sunetul, zgomotul – replicã la încercãrile
lui Picasso, Matisse, Derain de a folosi în tablouri materii eterogene.
“Experimentele” încep însã din 1914: “deja în 1914 încercasem sã le iau
cuvintelor sensul ºi sã le folosesc ca sã dau sens nou, global versului prin
tonalitate ºi contrast auditiv”(Scrisoare cãtre Doucet, Paris, 30 octombrie 1922,
publicatã în O.C. I, 642,643).Expresia supremã a acestei încercãri o reprezintã
poemul abstract Toto-Vaca (din volumul Poemes negres), compus din sunete
pure, ce nu au nimic în comun cu sunetele imitative: „Ka tangi te kivikiviKa
tangi te mohomohoKa tangi te tikeka tangi te tiketikehe poho anaheto tikoko
tikokohaere i te harãtikokoko te taoura te rangikaouaeãme”
Sonoritãþi neobiºnuite, împrumutate din limbi africane sau oceanice ori
inventate de poet se regãsesc în Vingt-cinq poemes. Efectul nu mai este încã
surpriza, ci scandalul. Orice urmã de nostalgie, de sensibilitate este suprimatã,
în locul acesteia fãcându-ºi loc violenþa de limbaj. Într-o etapã ulterioarã poetul
încearcã sã o aplaneze, intervenind în textul iniþial.
Sonoritãþile sunt cultivate îndeosebi în poemele Pelamide, Le geant
blanc lepreux de pazsage, Froid jaune, si Sante. Între acestea, Pelamide are
o desfãºurare cu adevãrat simfonicã, bazatã pe alternanþa de foneme nonsemnificate, de onomatopee, de termeni cu valoare incantatorie: „a e ou
youyouyou i ie ou o/ youyouyou/ drrrrrdrrrrdrrrrgrrrrgrrrr/ morceaux de duree
verte voltigent dans ma chambre/ a e o o oo i e a ou ii ii ventre/ montre le
centre je veux le prendre/ ambran bran bran et rendre centredes quatre/ beng
bong bang/ ou vaas-tu iiiiiiiipft[..]”
În Le geant blanc lepreux du paysage este exploatatã mai ales valoarea
expresivã a elementelor împrumutate din limbi africane sau a celor care le
imitã: „bonjur sans cigarette tzantzanza ganga/ bouzdouc zdouc nfounfa
nfounfa nfounfa/ les bateaux nfounfa nfounfa nfounfa/ je lui enforcer les cierges
dans les oreilles ganganfah helicon et boxeur”.
Textul poemelor din acest volum este incoerent ºi obscur, punând, mai
mult decât orice alt text elaborat de Tzara, problema lecturii. Lectorul auditor
este supus unui adevãrat act de agresiune; orice încercare de a înþelege cel
puþin fragmente din poem este paralizatã de discontinuitatea sintacticã ºi
semanticã, de absenþa totalã a punctuaþiei, a oricãrui reper logic.
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La prima lecturã, volumul îi apare lui Aragon ca o „maºinã infernalã”
expresie pe care o utilizeazã ºi G.E Clancier în Itineraire de Tristan Tzara.
În poemele scrise la sfârºitul lui 1916- începutul lui 1917- sunt eliminate
fenomenele abstracte ºi utilizatã o tehnicã asemãnãtoare colajului pictural. În
conformitate cu aceastã tehnicã, „Textul de bazã izbucneºte ºi se infiltreazã
în mai multe poeme dezarticulate în care cuvântul este luat doar pentru
valoarea sa enunþiativã, venind sã se suprapunã pe un þesut astfel renãscut”
(H. Behar, Notes, in O.C I, 664). Neobosit cãutãtor de „formule” poetice inedite,
Tzara descoperã în profeþiile lui Nostradamus o nouã sursã de inspiraþie. Din
aceastã poezie misticã, de o mare forþã sugestivã el împrumutã vocabule sau
chiar versuri, reuºind printr-o abilã mânuire a limbii ºi a variatelor ei resurse,
sã demonstreze cã între poemele sale ºi acelea elaborate în 1550 deosebirile
nu sunt esenþiale.
Ecouri din Centurie ale lui Nostradamus pot fi recunoscute în poemul
Marea plângere a întunecimii mele unu.
O altã categorie de poeme din volumul Vint-cinq poemes din care fac
parte Printemps, Remarques, Saut blanc cristal, compuse în 1917, reflectã
perioada în care Tzara defineºte estetica prietenilor sãi pictori, dezvãluie
principiul activitãþii estetice ºi împacã nevoia sa de distrugere cu preocuparea
constructivã. Limbajul poetic nu este mai puþin obscur, dar lasã totuºi loc unei
umbre de melancolie, de sensibilitate.
Analiza lexicului din Vint-cinq poemes releva o extremã diversitate.
Aceasta conþine termeni de origine strãinã, din limba africanã, din românã,
termeni aparþinând limbajului ºtiinþific, considerat, prin tradiþie, antipoetic.
Într-o manierã apropiatã aceleia din Vint-cinq poemes sunt elaborate
ºi poemele din Cinema calendrier du coeur abstrait, resimþindu-se totuºi o
atenuare a efectului de ºoc. Poetul nu mai recurge la elemente din limbi diferite,
nu mai inventeazã termeni, eliminã neologismul, lasã sã se strecoare în versuri,
pe alocuri, o umbrã de lirism, renunþã parþial la spontaneitatea de expresie ºi
la ideea individualismului absolut, nu mai sfãrâmã sintaxa versului, dã imaginii
poetice posibilitatea de a se afirma.
În momentul în care Dada care se voia permanent transformabilã, care
nu a urmãrit sã devinã o ªcoalã începe sã cadã în convenþionalism, sã creeze
cliºee, reþete, îºi înceteazã activitatea. Chiar fondatorul ei este cel care îi anunþa
sfârºitul cu ocazia unei conferinþe þinute la Weimar în 1922. O datã cu aceasta,
în evoluþia poeticã a lui Tzara se petrece o evidentã transformare. Poetul nu
înceteazã sã exploateze resursele limbii, sã provoace lectorul. Dar dupã epoca
parizianã, când orice manifestare dada reprezintã un adevãrat scandal,
„cântãreþul plin de farmecul teroarei” se retrage de pe scenã.
„Spiritul Dada a avut influenþa ºi continuitatea sa, dar Dada însãºi nu
mai existã, deoarece Dada nu era numai aceastã influenþã, Dada era o
adevãratã activitate.ªi aceastã activitate este într-adevãr terminatã.[…] N-aº
mai putea scrie astãzi poemele Dada pe care le-am scris între 20 ºi 25 de ani,
nu-i aºa? Noi, noi ne-am îndeplinit rolul”. „Eu nu mai am aceleaºi iubiri ca
atunci când eram dadaist, m-am schimbat de atunci;[…] mi-am schimbat
pãrerile, mi-am completat opiniile cu multe lucruri...” (Art-anti-art, în O.C. V,
436,437)
(Articol publicat ºi în Heinrich Stiehler „Jassyer Beitrage zur
Germanistik”, vol VI, „Literarische Mehrpraschigkeit”
Ed. Universitãþii „Al. I. Cuza” – Iaºi
Iaºi)
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 1998, nr. 8 (paginile 7-17)
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AR
TA POP
ART
POP,,
O FORMÃ DE CUL
CULTURÃ
TURÃ MEDIA?
prof. Maria Zgãbârdici
Pentru a putea rãspunde la aceastã întrebare trebuie sã lãmurim cele
douã concepte: culturã media ºi arta pop. Cultura media are un pronunþat
caracter comercial, fiind produsã pentru profit ºi diseminatã sub formã de bunuri
de larg consum. Cultura media înglobeazã artefacte care sã nu ofenseze
marele public ºi care sã atragã un numãr maxim de clienþi. Ea trebuie sã
rezoneze cu experienþa socialã, sã atragã un public numeros ºi sã ofere astfel
produse care sã ºocheze, sã spargã convenþiile, sã se înscrie în critica socialã
sau sã articuleze idei. Cultura media conduce, aºa cum afirmã Douglas Kellner,
la “colonizarea” timpului liber, impregnând ºi dominând cotidianul, modelândul prin centralitatea consumului mai ales televizual. Este astãzi cultura
dominanta, caracterizându-se prin accesibilitate ºi prin forþa de socializare.
Se observa faptul ca formele vizuale ºi audio ale culturii media înlocuiesc
formele livreºti ºi necesita un nou tip de “alfabetizare” media în vederea
decodãrii acestor noi forme culturale. Trãim astãzi ceea ce numeºte Bogdan
Ghiu “Evul Media”, o perioadã caracterizatã printr-un bombardament
informaþional care sufocã Planeta, consecinþa fiind mai degrabã noncomunicarea, interacþiunea comunicativã slãbind tot mai evident. Fenomenul
mediatic, deschizând accesul “la lume”, transformã realitatea în “fenomen
discursiv”, fabulatoriu, scenarizat, spectacularizat. Cultura media devine, aºa
cum afirmã Adrian Dinu Rachieru, “comercialã, epidermicã, culinaristicã,
propunând, pe suportul high-tech, un ºuvoi de modele ºi imagini ghid, sfârºind
prin a infantiliza publicul, îndobitocit prin soap-operas ºi publicitate stupidã”.
Animalul media sau “omul terminal” (Bogdan Ghiu) este “o maºinã de privit”,
captiv al culturii media, de rang mediu ºi de extensie planetarã. Spectacolul
mediatic, sub aparenþa omogenizãrii, ne condamnã la sedentarizare. Amintim
doar “sindromul de duminicã” (Guy Debord). În 1955 Paul Ricoeur afirma:
“Civilizaþia e universalã” ºi probabil, niciodatã mai acut ca în zilele noastre
omenirea n-a avut senzaþia de “întreg”, de corp unic. Cultura media se
dovedeºte un eficient agent al globalizãrii. Sub umbrela universalului, prin
transferabilitate ºi accesibilitate, cultura media pare a submina nevoia de
apartenenþã (protejând identitatea). Globalizarea mediatic (ca “industrializare
secundã”, cum a fost ea numitã) înseamnã, într-un sens, întoarcerea la
tribalism. Satul planetar existã deja ºi rolul media este decisiv.
Putem spune cã mass-media nu reprezintã doar un vehicul cultural, ci
chiar produce o nouã culturã. Rãmâne doar întrebarea - grea ºi chiar
“dureroasã” - dacã va înlocui ea (fraudulos) Cultura. Arta pop (pop art) apare
în anii cincizeci, ca fiind opusã iniþial “artei academice”. Apariþia curentului
Pop art este în mare mãsurã legatã de creaþia a doi artiºti neodadaiºti: Jasper
Jones ºi Robert Rauschenberg. Aceºti artiºti introduc în artã obiecte de uz
cotidian, în mod direct sau doar imaginea lor. Jones realizeazã sculpturi de
bronz care imitã cutii de conserve sau alte obiecte uzate. Rauschenberg este
inventatorul aºa numitelor “combined paintings”, care constau în amestecul
diverselor obiecte (firme, sticle, fotografii etc.) pe suprafeþe pictate, rezultând
un fel de colaje tridimensionale. În Anglia, apariþia artei pop este legatã de
“Independent Group”, din care au fãcut parte Richard Hamilton ºi Eduardo
Paolozzi (pictor), Reyner Banham (istoric ºi critic de artã), Peter Smithson
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(arhitect) etc. Sunt organizate în mod regulat întâlniri în timpul cãrora se discutã
despre teme trecute cu vederea pânã atunci, ca de exemplu automobilele,
cibernetica sau rock-and-roll-ul. Expoziþia de la “Whitechapel Art Gallery”
(1956) intitulatã “This is Tomorrow”, în care se profileazã temele fundamentale
ale Pop-artului, reclama ºi mijloacele de informare în masã, va fi consideratã
momentul naºterii noii direcþii. Este vizibilã dorinþa de amalgamare a diverselor
discipline artistice ºi mijloace de expresie. În timpul expoziþiei, critica a acordat
o atenþie deosebitã colajului lui Richard Hamilton, “Just What is That Makes
Today´s Homes so Different, so Appealing?” care prezintã într-un interior
modern o pereche stereotipã, un culturist care þine în mânã o acadea uriaºã,
pe care observãm inscripþia “pop” ºi o stripteuzã pe o canapea.
Apar elemente specifice artei pop ºi anume tehnica (magnetofon,
aspirator) ºi reclama, aluziile la sfera sexualã, atracþia cãtre stereotipuri, sãli
de spectacole ºi benzi desenate, colajul susþinând astfel tehnica folositã,
colajul, prin amestecul de genuri ºi specii. Urmeazã alte valuri de artiºti pop,
dintre care amintim pe Richard Smith, Patrick Caulfield, Peter Philips etc. Arta
pop americanã apare la începutul anilor ºaizeci, exact în momentul în care
versiunea englezeascã, victimã a propriei bogãþii ºi a propriului succes, începe
sã intre într-o fazã de declin. Temele ºi motivele culturale sunt inspirate tot din
cotidian, din domeniul tehnicii, al producþiei în serie. Sub influenþa lui John
Cage, elementul determinant al artei pop americane este la început
“happeningul”. În 1960, cea mai notabilã figurã pop-art, Andy Warhol, iniþiazã
seria “Sticlele de Coca-Cola” ºi “Cutiile de conserve”, reprezentãri ale obiectelor
de uz casnic, produse industriale sau motive de reclamã. El reproduce ºi
obiecte în dimensiunile lor adevãrate. Andy Warhol aplicã tehnica seriografiei,
care permite multiplicarea repetatã a motivului, portrete ale unei stele de
cinema, scene inspirate din evenimente actuale, o floare etc. Primele expoziþii
ale Pop-art-ului american declanºeazã o reacþie negativã a publicului, care,
cu timpul însã, începe sã trateze cu seriozitate aceastã direcþie, mai ales
dupã expoziþia dedicatã colajului de la Museum of Modern Art din New York.
Pop art-ul francez se desfãºoarã sub numele de noul realism. În iunie 1961, la
galeria “Rive Droite” din Paris, are loc expoziþia intitulatã “Noul realism la Paris
ºi New York”, iar în octombrie 1962, la “Sidey Janis Gallery” din New Zork,
expoziþia “The new realists”. Criticul Pierre Resteney adunã în jurul sãu artiºti
precum Raymond Hains, Martial Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely etc.
care recurg deseori în creaþiile lor la comprimarea, îngrãmãdirea ºi
împachetarea obiectelor de uz cotidian sau la prezentarea caricaturalã,
monstruoasã a unor personagii omeneºti. Arta pop are ca obiectiv introducerea
cotidianului în artã din dorinþa de a realiza o deschidere cât mai mare cãtre
public.
Are loc ceea ce se numeºte coborârea artei în stradã, în mijlocul
oamenilor, lucru care se poate întâmpla cel mai uºor folosind aspectele vieþii
de zi cu zi, de la obiecte pânã la trãiri ºi sentimente. Reacþia împotriva artei
academice lanseazã “lupta” contra elitismului cultural, în sensul cã arta, cultura,
în general, devine un domeniu accesibil tuturor. Se pãstreazã în arta pop ideea
de originalitate a viziunii artistice, dar aceastã weltaanchaung se plaseazã în
imediatul cotidian. Parcã au strigat din nou dadaiºtii “Jos cu arta!”, numai cã,
de data aceasta, arta a rãmas jos, din punct de vedere cultural. Arta îºi
pãstreazã doar una dintre funcþiile ei importante ºi anume aceea de a distra,
pierzând dimensiunile esteticã ºi catharticã. În acest punct arta pop se
întâlneºte cu ceea ce numim cultura media. Este ciudat cã astãzi totul este
numit artã, orice îndemânare este o artã, exagerând puþin pânã ºi alesul
pantofilor a devenit o artã. ªi toate aceste aspecte sunt promovate prin mass-
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media, din dorinþa de a se regãsi în aceste faþete ale vieþii cotidiene cât mai
mulþi consumatori de media. “Realitatea compozitã” (Philippe Quéau, 1993)
creatã prin reality-show-uri concureazã lumea realã. S-a instalat astfel o
mitologie simplistã ºi omul este redus la instinct ºi portofel. De-a lungul secolelor
s-a vorbit în cultura europeanã, mai ales, despre omul Renaºterii (secolele
XV-XVI), ilustrând tipul umanistului, despre omul clasic (secolul al XVII-lea),
care valoriza mãsurã, ordinea ºi claritatea, despre omul Luminilor (secolul al
XVIII-lea), tipul uman care se închinã puterii Raþiunii, despre omul romantic
(prima jumãtate a secolului al XIX-lea), omul care dã glas sentimentelor
personale, care este revoltat sau visãtor, despre omul realist (a doua jumãtate
a secolului al XIX-lea), legat de mediul social în care trãieºte ºi de ereditatea
sa. Ajungem astfel în secolul al XX-lea, secolul modernismului ºi
postmodernismului, care începe bulversant cu cele peste o sutã de “-isme”,
dintre care prea puþine au rezistat timpului, deoarece nu au reuºit sã se impunã
prin valoarea esteticã a operelor artistice.
Cultura a început sã “moarã” puþin câte puþin odatã cu apariþia
televizorului, pentru ca internetul sã o “îngroape” de tot, fiind înlocuitã de
contemporana culturã media. Fenomenul este explicabil. Atunci când cultura
era în impas, artiºtii au vrut s-o salveze coborând-o în rândurile mulþimii ºi au
transformat-o într-un cotidian vãzut prin ochii, imaginaþia ºi talentul unor oameni
care nu au vrut sã renunþe la statutul lor de artiºti. Cultura media a format ºi au
promovat aºa numitele “icons” ale lumii contemporane. Observãm astãzi cã,
dintre toate artele, cele mai “gustate” sunt muzica ºi filmul, cea de-a ºaptea
artã, cum a fost numit, fiind cele mai accesibile din toate punctele de vedere.
Exemple de icons din lumea muzicii: Madonna ºi cântãreþii rap 2Pac ºi mai
nou Timberland, ca modele de oameni care au reuºit ºi au câºtigat respectul
milioanelor de fani din lumea întreagã. Cât despre lumea filmului, s-au impus
actorii cu muºchi (Douglas Kellner vorbeºte despre “supremaþia hard bodies”
ºi despre “efectul Rambo”) ºi femeile care se înscriu în anumite mãsuri ale
corpului, care sunt în contrast maxim cu mãsurile femeii obiºnuite din orice
þarã. În privinþa actriþelor se observã cã, începând cu anii nouãzeci, topul celor
mai frumoase se modificã de mai multe ori într-un an, în timp ce acum câteva
decenii erau una sau douã actriþe care creau o imagine, gen Marilyn Monroe,
Rachel Welch etc. În primele filme cu James Bond, actriþele care erau “femeile
lui Bond” deveneau adevãrate staruri, astãzi un film Bond este doar o pistã de
lansare a tinerelor actriþe foarte frumoase. Ceea ce vreau sã subliniez cu
aceste exemple extrem de la îndemânã este cã, treptat, treptat, talentul a fost
înlocuit de o imagine, fondul a lãsat locul doar formei. A fi sexy, un concept de
luat în seamã în toate domeniile culturii media, a devenit condiþia sine qua non
a succesului comercial. Existã ºi efectul invers, în sensul cã sunt artiºti, mai
ales actriþe, care se simt la un moment dat nedreptãþiþi ºi consideraþi superficiali,
nefiindu-le apreciat talentul actoricesc. De aceea, actriþe precum Nicole Kidman
sau Charlize Theron au acceptat sã joace roluri de femei urâte (Nicole Kidman
- Virginia Woolf) sau chiar monstruoase (Charlize Theron - The Monster) pentru
a-ºi demonstra talentul, apreciat de criticii de specialitate.
În concluzie, arta pop este o parte a culturii media, dominantã astãzi,
prin dorinþa de a face mesajul artistic foarte accesibil unui public cât mai
numeros, prin tratarea unor teme ºi motive culturale din concretul imediat, din
cotidian, exploatând obsesiile contemporane ale omului care, în secolul XXI,
nu-ºi mai regãseºte parcã natura sa umanã, spiritualã.
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 2010,
nr. 33-34 (paginile 44-46)
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Tehnici narative de construcþie a
personajului feminin în romanul interbelic
prof. Cristina Chiriac
Perioada interbelicã, marcatã de limite reprezentate de cele douã
rãzboaie, creeazã ºi în istoria literaturii o epocã distinctã. Schimbãrile sociale
ale perioadei au fost suficient de puternice pentru a crea o schimbare ºi la
nivelul vieþii spirituale. Aceasta vine dupã ce primul rãzboi stopeazã activitatea
scriitoriceascã, vreme de câþiva ani, lucru remarcabil prin sistarea tipãririi
cãrþilor, scoaterea revistelor, grupãrile literare, cenaclurile se dizolvã. Un aspect
de menþionat este ºi faptul cã personalitãþile reprezentative ale literaturii
antebelice (ªt.O. Iosif, George Coºbuc, Al.Vlahuþã, Al. Macedonski) nu mai
sunt, alþii (N. Iorga, O. Goga, C. Stere) se depãrteazã de literaturã ºi intrã în
politicã. Configurarea unei generaþii este datã de afirmarea unor scriitori mai
puþin cunoscuþi pânã atunci, cum ar fi: Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, Cezar
Petrescu, Nichifor Crainic, Lucian Blaga, Ion Pillat, Mihai Ralea, George
Cãlinescu, Ion Vinea, Eugen Lovinescu. Ei au un rol decisiv în cadrul miºcãrii
literare iniþiate: vor întemeia publicaþii ºi grupãri, creeazã ºi întreþin polemicile
rãsunãtoare ale vremii, reprezentate de principalele orientãri ideologice.
Principala caracteristicã a întregii culturi româneºti a acelor timpuri era tendinþa
afirmãrii universale: preocuparea accentuatã pentru europeism ºi totodatã
pentru valorificarea regionalitãþii naþionale decurge din aceastã tendinþã ºi ea
imprimã vieþii spirituale interbelice o notã proprie.
Una dintre grupãrile literare specifice este cea din cadrul cercului
Sburãtorul ºi pentru care, caracterul de grupare, cu orientare ideologicã ºi
esteticã proprie, a dat publicaþia cu acelaºi nume (apãrutã pentru o perioadã
scurtã de timp, respectiv 1919-1921;1926-1927), cât, mai ales, cenaclul. Pe
de o parte, Sburãtorul relua ideea heliadescã a încurajãrii talentului, arãtânduºi interesul pentru cei ce vin. Mai ales, însã, Sburãtorul va fi pentru o adoptare
largã ºi rapidã la noi a ultimelor formule artistice din Occident, respectiv pentru
sincronizarea literaturii române cu spiritul veacului. E. Lovinescu defineºte
miºcarea modernistã drept o miºcare ieºitã din contactul viu cu literatura
francezã mai nouã, adicã de dupã 1880.
În virtutea reflexului antitradiþionalist format, gruparea neagã tendinþele
de utilizare a rãmãºiþelor feudale din societate ºi respinge principalã adusã ca
urmare a acestei convingeri era de distrugere a specificului naþional, cei de la
Gândirea (grupare tradiþionalistã) s-au mobilizat (ca reacþie la tendinþa celor
menþionaþi) sã arhaizeze, sã ruralizeze ºi sã folclorizeze
forþat literatura. Iatã unul dintre aspectele mentalitãþii de la Sburãtorul care
atrage atenþia în mod deosebit asupra implicaþiilor raportãrii context - autoroperã: Fãrã o personalitate puternicã, operele literare rãmân în afara sferei
valorilor, dar nu trebuie ignorat faptul cã personalitatea umanã presupune o
intersecþie de sfere sociale ºi notele diverse care o compun sunt sudate întrun tot, iar a le distruge complet nu e niciodatã posibil. Modernismul extremist,
dezvoltat prin activitatea cercurilor avangardiste, a fost primit de Sburãtorul
cu simpatie, unii dintre promotori au frecventat iniþial gruparea lovinescianã,
exagerãrile avangardiste fiind considerate consecinþe fatale ale sincronismului
european.
Vom detalia, mai ales, modelele narative ale interbelicilor, insistând
asupra inspiraþiei din curentele europene, cât asupra construcþiei personajului
feminin ca proiecþie sau ca replicã a personalitãþii scriitorului. Dincolo de
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literatura închinatã þãranului, opera lui M. Sadoveanu conþine de fapt, prin
formula esteticã a operei vãzutã ca regresiune temporalã din faþa prezentului
(atemporalitatea ca salvare), teama scriitorului faþã de prezentul pe care ca
om este nevoit sã-l accepte. Femeia în þara bãrbaþilor ”trãieºte în sãlbãticie,
însã ajunge cu mintea ce are de fãcut, faþã de o lume necunoscutã pãºea cu
sfialã. Vitoria încearcã sã construiascã imaginativ în ce constã ordinea
administrativã spre care trebuie sã meargã ºi pe care n-o cunoaºte. Spre
deosebire de critica lui G. Cãlinescu ce limiteazã universul din Baltagul la
tanshumanþã (Vitoria nu creeazã ca personaj corespondenþã cu mãicuþa
bãtrânã), Al. Paleologu o “trimite” pe Vitoria spre Isis în cãutarea lui Osiris.
Uimitor este cã între prezentarea fãrã ezitãri fãcutã de Vitoria ºi realitate nu
existã discrepanþe. În aceste condiþii analepsa din deschidere (rememorarea
de cãtre Vitoria a petrecerilor satului unde Lipan spune o legendã cu valenþe
cosmogonice) nu se mai repetã acum, nici prolepsa nu poate fi invocatã, soluþia
rãmâne o proiecþie mentalã bazatã pe un psihologism tipic feminin ºi mai puþin
pe imaginaþie. Manolescu observã cã Antigona provoacã ordinea existentã,
din contrã, Vitoria respectã aceastã ordine ºi o verificã pas cu pas. O tehnicã
despre care s-a apreciat cã cititorul actual ar fi nemulþumit este introducerea
portretului prin vocea naratorului auctorial ºi nu refacerea lui prin ochii Vitoriei;
rãmân nesituate în perspectiva subiectivã a personajului.
Opusul Vitoriei îl reprezintã-de exempluinstabilitatea amoroasã a
Magdei, care îl aduce într-o depresie gravã pe Tudor ªoimaru (în lumea lui
Sadoveanu, duplicitatea pe plan sentimental nu este acceptatã): Ea l-a privit
fãrã sã clipeascã [....] ºi atât i-a zis: Nu mi-ai fost drag, iar pentru dragostea
mea pot sã mor! Spusele ei le înfãptuieºte Marga din “Fântâna dintre plopi”.
Femeia ce trãieºte drama destrãmãrii dragostei sale, pentru cã omul pe care
îl iubeºte se cufundã în noroiul târgului, este eroina din Floare ofilitã, Maria
Stahu din Apa morþilor, Locul unde nu s-a întâmplat nimic. Prin lamentaþiile
eroinelor sale, Sadoveanu se depãrteazã de mãrginimea mic-burghezã,
zguduirea de dramele banalitãþii apare la fel ca ºi la Cehov: “Îmi pipãi fruntea
lovitã. ªi parcã toatã fiinþa ei truditã pornea un îndemn de hotãrâre ºi ca într-un
fulger se vãzu în fundul fântânii cu capul zdrobit, ºi pe acei care o chinuiesc,
pe toþi împrejur, cântând cu spaimã în fund, de acolo de unde moaºa îi privea
cu ochii îngheþaþi.” Femeia devine, astfel, o proiecþie a propriei percepþii. Femeia
ce corespunde lui Moº Costache a lui Cãlinescu, deci creatã în manierã
balzacianã, este eroina din nuvela Faceri de bine, care fãcând avere urmãreºte
sã-ºi mãrite fata dupã un funcþionar. O duºmãnesc atât fiica (vitregã), dar ºi
ginerele, însã femeia îºi ucide ginerele venit sã o batã cum obiºnuia, lovindul în frunte cu fierul de cãlcat. Ca ºi celelalte personaje, eroina din proza
sadovenianã nu prezintã feminitatea, individualitatea, ci este conceputã drept
simbol al diferitelor tipuri de lumi, medii sociale în care este proiectatã. Spre
deosebire de lumea sadovenianã, la Rebreanu lumea e una desacralizatã,
apreciatã prin oglinda formulei realiste, este una a realismul dur cum îl numea
ºi Ov.S. Crohmãlniceanu, fiind remarcat, în primul rând, prin funcþia naratorului
obiectiv. Nuvela prezintã modele feminine cu poziþii diferite în spaþiul rural,
descris, mai ales, prin aspecte familiale: fata bogatã care ajunge nevasta
chiaburului (Fapt divers); femeia care a fost întreaga sa viaþã roabã bãrbatului,
urându-l ca pe un duºman de moarte (Nevastã). La mãrturisirea femeii, fãcutã
la moartea bãrbatului ei, considerentele colective tind spre teama ca femeia
sã nu-ºi piardã minþile: “-Minþi!... Minþi!... Toþi minþiþi! Nu mi-a fost drag! Mi-a
fost urât, mi-a zdrobit viaþa, nu-l rãbda pãmântul!...”; “-Tare mi-e fricã sã nu-ºi
piardã minþile sãrãcuþa, cã prea i-a fost drag...” Anticipând, ca ºi fata din Fapt
divers, pe Ana lui Ion, din romanul cu acelaºi nume, Saveta din nuvela Ofilire,
fata unui þãran sãrac s-a încurcat cu bãiatul popii, iar acesta, se aude cã se
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va însura. Înnebunitã de gradul ruºinii ce o aºteaptã se azvârle în iaz. Din altã
categorie socialã, dãscãliþa Aglaia (Dintele) este drama femeii care
conºtientizeazã cã îmbãtrâneºte. În roman, drama femeii este ilustratã în primul
rând prin Ana lui Vasile Baciu (Ion). Este diferitã de celelalte femei din Pripas:
de Laura, Ghighi, de soþia învãþãtorului Herdelea, care fac parte din altã pãtura
socialã, dar ºi de celelalte din lumea ei, care nu-ºi conºtientizeazã drama ºi,
în consecinþã, n-o trãiesc. Când înþelege cã pentru Ion ea a fost doar
instrumentul prin care el a obþinut pãmântul lui Vasile Baciu, decide sã se
spânzure. Oricum, pentru Ion, cât ºi pentru Vasile Baciu încetezã sã mai
reprezinte o fiinþã umanã; pentru cel dinainte este sclavã, iar pentru al doilea
este o roabã. Rosturile sociale ce i sau rezervat sunt cele subliniate ºi de
Crohmãlniceanu, Cãlinescu, de aducãtoare de zestre, o nãscãtoare de copii
ºi un animal de muncã. Starea sa psihicã din scena patibulãrii este redatã de
un narator omniscient (perspectiva din spate),deci nu prin introspecþie,
printr-un flash-back. Scena este pregãtitã cu minuþiozitate, reprezentând o
validare pentru personajul pacient: “Limba i se umflã, îi umplu gura, încât trebui
s-o scoatã afarã. Apoi un fior o furnicã prin tot corpul, simþi o plãcere grozavã
ameþitoare, ca ºi când un ibovnic mult aºteptat ar fi îmbrãþiºat-o cu o sãlbãticie
ucigãtoare [...].Ca o fulgerare îi mai trecu prin creieri noaptea, cuptorul, durerea,
plãcerea..Pe urmã toate se încâlcirã..Ochii holbaþi nu mai vedeau nimic. Doar
limba creºtea mereu sfidãtoare ºi batjocoritoare, ca o rãzbunare pentru tãcerea
la care a fost osânditã toatã viaþa.” În schimb, Laura ºi Ghighi (ca odinioarã
dãscãliþa) trec prin rolul fetei cuminþi de familie, trãindu-ºi câte o scurtã poveste
sentimentalã. Zenobia este soacra cicãlitoare, Savista e personaj colportor,
Florica e fata frumoasã ºi sãracã, diferitã total de Ana. Personajele au substrat
autobiografic, dupã cum însuºi scriitorul mãrturiseºte, Ana din roman fiind
Rodovica din satul natal, fiicele învãþãtorului-surorile sale etc. Din intenþia de
a face literaturã analiticã, autorul prezintã în Adam ºi Eva ideea metempsihozei,
vãzutã ca modalitate de împlinire a spiritului: Toma Novac, profesor de filozofie
expune eroului teoria sa, cartea prezentând apoi cele ºapte existenþe ale eroului;
în cautarea complementului feminin, iubirea vieþii. Recunoaºterea ei era posibilã
prin întâlnirea privirilor.
Femeia devenitã pretext al nevrozelor, provocând gelozie este ucisã.
În Ciuleandra, Puiu Faranga, bãiat de boier stãpânit de vechi pãcate atavice
se îndrãgosteºte de o þãrancã se cãsãtoreºte cu ea ºi o trimite în strãinãtate
pentru a deveni educatã, cizelatã, apoi fermecãtoarea doamnã Faranga, dar
întrun acces de gelozie o sugrumã. Sondajul psihologic adânc este deschis la
noi în literaturã de Hortensia Papadat-Bengescu. Personajele cãrþilor Hortensiei
Papadat-Bengescu se detaºeazã datoritã existenþei lor autonome, dar nu
conteazã eºecul, cât strãrile sufleteºti, procesele morale, sentimentele,
nevrozele. Prin ele, mai ales cele feminine, se face analiza unor cazuri: Elena
Drãgãnescu, Coca Aimee, Ada Razu, buna Lina, Nory feminista, Sia, Anitta
Pascu. Amorul intimidat de convenþii îl reprezintã Elena Drãgãnescu; amorul
calculat, cinic, pânã la neruºinare - Ada Razu. În Drumul ascuns, Lenora,
bolnavã de cancer, se îndrãgosteºte de doctorul ei. Cazul culmineazã cu acela
al Cocãi- Aimeé, care se pregateºte sã-i ia locul mamei sale. Eroii prozei sale
sunt plasaþi în mediul citadin. Femeia cultivã locul, foloseºte la maximum
avantajele civilizaþiei. Textele autoarei sunt introspecþii ale sufletului feminin,
dechis cu poftã senzorialã spre lume. Iatã o apreciere a lui Ov. S.
Crohmãlniceanu: “Autoarea îºi ascultã cu atenþie trupul, îºi pândeºte reacþiile,
îi trãieºte cu intensitate si satisfacþie!” În Femeia în faþa oglinzii, personajul
contureazã un univers particular feminin: Manuela vorbeºte cu o plãcere mare
de clipele în care, în faþa oglinzii, îºi scoate ciorapii de mãtase neagrã, îºi
alege bijuteriile, parfumul, pieptãnãtura. Dialogul dintre femei este ilustrat de
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Alina ºi Manuela ºi este centrat pe dragoste ºi bãrbaþi. Sunt analizate
conºtiinþele unor femei care se plictisesc, lâncezesc în alcovuri, cutreierã
magazinele dupã cumpãrãturi de lux, sunt permanent preocupate de serate,
baluri. În Balaurul apare jurnalul intim al Laurei, sorã de caritate în timpul
rãzboiului, ceea ce înseamnã cã acest lucru nu lipseºte din sfera preocupãrilor
feminine. Laura încearcã, privind suferinþa de pe chipurile soldaþilor rãniþi, sã
uite drama personalã din urma deziluziei amoroase. Femeia descoperã mizeria
spitalelor de companie, spaima de moarte, moartea însãºi: Eram acum în taina
laboratorului, în miezul mãruntaielor, acolo unde Balaurul mãnâncã ºi mistuie.
Nu mai erau de simetrie. Se grãmãdeau în durere unii peste alþii, se târau de la
unii la alþii, se dezlegau de pansamente unii peste alþii, se legau iarã...se
strecura cu cot ºi în genunchi ca sã nu calce pe trupuri. Aburul aproape opac,
combinat din alcoolul substanþelor medicale, din respiraþia bolnavilor, din filtrul
perfid al rãnilor era nerespirabil. Femeia nevoitã sã suporte obligaþiile familiale
este Gina, soþia lui Dinu Delescu cel cu ºanse de a ajunge deputat, cea pe
care o jigneºte sclavia la care o condamnã relaþiile maritale. Mimi este personaj
raisonneur, prin vocea ei se redã tot ce se întâmplã la Prundeni. Menþionãm
cã personajele nu sunt construite pe baza factologiei, ci cu scopul analizei
psihologice a cazurilor pe care le reprezintã. Datele se adunã pe mãsurã ce
romanul înainteazã. În concluzie, arta de a face personajul este de a-l face cu
atât mai familiar cititorului, cu cât revelaþia caracterului sãu îi tãinuieºte acestuia
surprize. Literatura lui Camil Petrescu ia mai mult înfãþiºarea unei experienþe
spirituale cu înclinaþie spre secretizare. Eroii camilpetrescieni sunt intelectuali
ºi prin ei se prezintã condiþia tragicã pe care o cunoaºte activitatea spiritualã
în interiorul societãþii burgheze. Personajul feminin la Camil Petrescu este
expresie a percepþiei unei lumi, de o imbecilitate sumbrã, ce refuzã a recunoaºte
importanþa intelectualului. În Ultima noapte... între cei doi soþi nu existã o
comunicare sufleteascã realã. Obiectul pasiunii lui Gheorghidiu îl reprezintã o
femeie frumoasã, dar comunã, dovedind preocupãri banale, dar, mai ales
egoism ºi suferinþã. Ela frecventeazã cursurile universitare, seminariile þinute
de Gheorghidiu nu din curiozitate, ci din gelozie. Expunerea principalelor
sisteme de filozofie, pe care e invitat sã o facã în patul conjugal, are rolul de a
permite pãtrunderea în intimitatea gândirii eroului. Dragostea ia un aspect
acaparator, devorant, dar trece ºi de partea cealaltã a bãrbatului.
Gelozia se amplificã la nivelul conºtiinþei lui Gheorghidiu: din cel urmãrit,
devine cel cu drame sentimentale: “Cea mai dureroasã împrejurare pentru
mine a fost masa de searã din ajunul plecãrii. El s-a rãtãcit, întârziind de data
aceasta cu o brunã micã ºi neastâmpãratã, în timp ce toþi se aºezau la masã,
nevasta mea acum langã mine. Un fost ministru, mare podgorean de aici,
care ar fi vrut sã stea probabil, de vorbã cu ea la masã, a ocupat locul liber din
dreapta ei, neºtiind cã e rezervat!” Femeia nu este numitã, este menþinutã
într-un anonimat superior ºi misterios. În momentul în care, coborâtã de pe
soclu se amestecã în gloatã, în societatea mediocrã, frivolã, plinã de
conveniente, este numitã Ela. Personajul feminin este descris din perspectiva
protagonistului, schimbãrile sale comportamentale nu oferã siguranþa realitãþii,
a observaþiei directe. Mai întâi este un prototip al iubirii absolute, portretul ei
conturându-se prin lexeme din câmpul semantic al frumosului, iar în cea de-a
doua, abundã cele din sfera amalgamului: “femeia”, “ailaltã”, “grasã”, “acrealã”
. Construcþia personajului feminin are la bazã “flash-back-ul” ce favorizeazã
analepsa, totul aparþinând perspectivei subiective, autodiegetice, insã urmarea
rãmane, totuºi, ulterioarã. Interesantã este observaþia lui Nicolae Manolescu
privind atitudinea faþã de femeie prezentatã în opera lui Camil Petrescu: “Un
mare fel de a privi ºi de a vorbi despre ea, ªtefan Gheorghidiu ºi Fred sunt
niºte senzuali lucizi, contemplatori ai trupului feminin ºi dezertori neobosiþi
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despre misterele lui.” De aceea, unul dintre lucrurile predilecte ale acþiunii din
romane este patul. De remarcat este surprinderea misoginã, ce poate fi socotitã
cu concepþia eroticã a romancierului. În Patul lui Procust cuplurile stau sub
semnul a douã enigme, una fiind reversul celeilalte: Ladima îºi pierde capul
pentru o femeie vãdit inferioarã, se sinucide – probabil - din cauza ei,
presupunându-se cã din aceastã cauzã, iar Fred se aratã în stare sã
pãrãseascã o femeie care-i este superioarã, probabil sinuciderea având la
bazã motivul acesta, grijuliu ca ºi Ladima pentru imaginea sa. Indiferent de
esenþa sa, femeia este construitã aºa cum este perceputã : Emiliasemiprostituatã este vãzutã de Ladima- fire de artist- drept model de sensibilitate
ºi moralitate. ªi lumea ºi personajele ce o populeazã sunt consecinþe ale
metodei narative proustiene ºi bergsoniene.
Vocaþia balzacianã, mãrturisitã de altfel, a lui George Cãlinescu
construieºte personajele în jurul unei moºteniri, paternitatea fiind totuºi, cea
mai directã expresie a creaþiei. Otilia e, înainte de toate, o enigmã, atât pentru
Felix, cât ºi pentru Pascalopol (ambii mãrturisesc acelaºi lucru). Este rafinatã,
cultã, superioarã, dezinteresatã de moºtenirea lui Moº Costache, interesatã
fiind însã de o poziþie socialã onorabilã. Alegerea (explicaþiile din scrisoarea
lãsatã lui Felix) între Felix ºi Pascalopol misterul vieþii, o filozofie a biologicului.
Opusul e Aglae-rapace, dispreþuieºte intelectualii, însã pentru Otilia, Aglae e
o adevãratã întruchipare a tot ceea ce reprezintã ideea de vitregie faþã de
relaþia paternalã. Personajul, dovedeºte depãºirea modelului balzacian prin
complicaþia interioarã, strãinã aceluia : firi anxioase, silite de mediul social sãºi construiascã existenþa în defensivã. De aceea apar în carte „mai multe
Otilii, în funcþie de raportarea la ceilalþi: tehnica reflectãrii poliedrice”. În Cartea
nunþii, Vera ilustreazã un tip de femeie ce nu doar oferã realizare totalã cuplului,
dar ºi, dupã titlu, ideea mariajului fericit. Galeria femeilor din Casa cu molii
ilustreazã bazele absolute în care s-ar înscrie, pe un alt nivel, Aglae. Femeia
celibatarã este cea care spioneazã, rolul ei fiind preluat de Aglae ºi Aurica.
Observaþiile care trebuie punctate ca urmare a acestui periplu sunt cã viziunea
autorului asupra personajului feminin diferã de la autor la autoare, iar modul în
care este construit þine de evoluþia (tehnicii de construcþie) literaturii spre o
sincronizare, ce tinde spre una totalã (modelul balzacian, proustian, flaubertian,
gidean, stendhalian).
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 2012,
nr. 37-38 (paginile 92-95)

SHAKESPEARE VERSUS VOICULESCU
arta ca mod de eternizare
Adina Iuliana Ene
Dacã privim imaginea societãþii din spaþiu am vedea un imens furnicar
luminat, electrificat ºi în continuã miºcare. De fapt,aceastã dinamicã a devenit
unitatea de mãsurã pentru civilizaþie ºi culturã, pentru umanitate. Pe scurt,
lumea se priveºte de undeva de sus, din afara eului lor, având falsa impresie
cã astfel capãtã o perspectivã mai vastã asupra vieþii. Societatea se
îndepãrteazã tot mai mult de ea însãºi, de acordul ei, micºorându-i-se
capacitatea de introspecþie, de autoanalizã.
Existã obiceiul de a ne gândi la viitor ca la un timp de a cãrui certitudine
nu se îndoieºte nimeni. Viitorul va veni! ªi va veni încãrcat cu planuri
superficiale, deoarece omul devine din ce în ce mai susceptibil, punând foarte
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des la îndoialã orice se poate apropia prea mult de esenþa sa aproape uitatã
undeva într-un colþ al furnicarului. Aºadar, a vorbi despre Shakespeare,
Voiculescu ºi conceptul de timp ºi eternizare prin artã poate pãrea destul de
“demodat” într-o societate în care aceastã “nemurire” e la îndemâna oricui.
Shakespeare - unii l-ar numi contemporanul umanitãþii. Shakespeare„martorul esenþialitãþii umane”. Jan Kott afirma cã Shakespeare poate apãrea
în orice secol, el poate fi omul Renaºterii, dar ºi victima interiorizãrii ºi
individualizãrii erei noastre. Însã, criticul polonez îl recunoaºte pe “adevãratul
Shakespeare” în portretul renascentist, îngheþat în timpul sãu. Ceea ce ne
creeazã falsa impresie de modern este sistemul de valori, prezent mai ales în
piesele sale de teatru. Shakespeare e în acelaºi timp “om al timpului sãu, dar
ºi om al tuturor timpurilor”. Ce îl caracterizeazã este modul în care intrã “sub
pielea” oricãrei generaþii ºi cum vorbeºte în termeni “universali”. Sonetele lui
au sfidat nu doar lirica renascentistã, ci au creat modele ale frumuseþii
universale, mergând pânã la organizarea virtuþilor unui individ. Este evidentã
dedicaþia ºi dragostea sa pentru umanitate, el cristalizând o idee metafizicã ºi
filosoficã. Timpul nu iartã, timpul curge - mai repede sau mai încet – timpul
distruge: “Târãºte vremea fãrã de popas/ Spre hîdã iarna, vara, pânã piere,/
Îngheaþã seva-n trunchiuri, pas cu pas,/ Întroienind frumuseþe ºi putere.”
(Sonetul V) Însã existenþa sa e o lege a firii, iar în lipsa lui, frumuseþea ºi arta
ºi-ar pierde atributele. Fãrã timp, practic, ar fi un haos universal, iar omul prin
nelimitare ar deveni un semi-zeu. Însã cum rãmâne cu supuºii, dacã toþi am fi
semi-zei? Individul ideal nu doreºte evaporarea timpului, ci priveºte fenomenul
ireversibil ca un dans ameþitor al vieþii cu moartea, fãrã a resimþi ameninþãri,
cu resemnarea înaltului înþelept. Artistul nu încearcã sã deplângã soarta fiinþei
limitate de timp ºi moarte, deoarece a gãsit soluþii sfidãtoare, modele ale dreptãþii
supreme, în procesul contra timpului.
Shakespeare cãlãtoreºte în Sonete ajungând în înãlþimile astrale, doar
pentru a coborî în mormântul rece, redând astfel succesiunea mãririlor ºi
decãderilor individului. În mijlocul lumii vegetale, astrale, a întregului Univers,
omul e singura unitate de mãsurã. În acelaºi timp, omul e oglindã a Cosmosului,
fiind creat din aceleaºi elemente primordiale, un rezultat la fel de imperfect:
“Îmi locuiesc pãmânt ºi apã trupul,/ Mi-e dat s-aºtept, mi-e datã numai veghe”
(Sonetul XLIV). Timpul poate aduce iarna, îngheþând floarea frumuseþii ºi rãpind
cãldura verii -tinereþea-, dar duhul frumuseþii renaºte prin urmaºi: “Nu vei
renaºte tu-n urmaºii vii, / Când va veni Cosaºul sã te taie ? / Nu te-ncãpãþâna,
sã laºi când mori / Pe viermi ºi moarte drept moºtenitori.” (Sonetul VI;
“Aceasta-nseamnã, renãscut, a strânge/ În inima-ngheþatã caldu-i sânge.”
(Sonetul II). Poetul îl trimite în exilul morþii singuratice ºi decadente pe acela
care preferã o existenþã plinã de nimicnicii, crezând mereu în certitudinea
viitorului, pe cel care nu lasã moºtenitori care sã ducã mai departe comoara.
Uitarea ºi rãceala anilor sunt învinse doar de memoria familiei ºi de aminitrea
numelui, modul de a converti trecutul ºi prezentul în etern fiind perpetuarea
biologicã:“Pe chipul tãu amiaza se-abãtu,/ Mori neprivit, de nu eºti tatã,
tu.”(Sonetul VII) ; “În groapa stearpã frumuseþe-o laºi,/ Când, rodnicã, ea þi-ar
fi dat urmaºi.”( Sonetul IV); “Dã-i altã folosinþã frumuseþii/ ªi spune-apoi: Priviþi
spre-al meu fecior,/ El mi-i bilanþ ºi-ndreptãþire a vieþii,/ El duce frumuseþea-n
viitor”( Sonetul II); “ De coasa Timpului scãpare nu-i/ De nu-þi laºi fii sã-nfrunte
vrajba lui”( Sonetul XII). “Cât timp eºti singur, tu nu eºti nimica!” (Sonetul VIII)
spune Shakespeare despre iubirea purã, statornicã care poate învinge timpul.
El o comparã cu o piesã muzicalã,o simfonie cu “sunete line”, iar armonia
deplinã se regãseºte în “struna fremãtând ca o soþie/ ªi toate sunând
izbânditor.” El zugrãveºte modelul iubirii roditoare, dar nevinovatã ºi umanã,
menitã sã aducã bucurie celor doi îndrãgostiþi ºi sã creeze viaþã: “Cînd
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dragostea printr-o femeie pune/ O razã luminoasã-n ochi de prunci/ Prin focul
din privirile ei bune.”(Sonetul IX) ; Cu Timpu-i doar iubirea-n bãtãlie,/ Ce-þi furã
el, ea-þi readuce þie.”( Sonetul XV) Pentru el, arta nu face altceva decât sã
consemneze ºi sã eternizeze, iar scopul suprem este acela de a schiþa un
model universal al frumuseþii ºi graþiei:“ªi-ar pierde floarea sclipitoru-i nimb,/
Pãstrând al frumuseþii duh, în schimb.” (Sonetul V).
Poetul, ca artist, eternizeazã chipul ºi spiritul omului, care rãmân
neatinse de timp sau de uitare, devenind “tipar al frumuseþii indelungi”: “Sau fã
ce vrei în pizma ta, bãtrâne,/ Prin versul meu tot tânãr va rãmâne.” ( Sonetul
XIX) Vasile Voiculescu încearcã în Ultimele sonete închipuite ale lui
Shakespeare în traducere imaginarã sã redea acea idee shakespearianã de
decantare, de sublimare ºi de pãstrare a esenþialului prin opera poeticã. Numai
e vorba neapãrat de “gheara timpului”, ci de o dorinþã de a distruge forma,
înveliºul pentru a pãstra ideea. În timp ce Shakespeare devine, în mod voit,
un pionier ºi creeazã noul folosinduse de forma fixã a sonetului, Voiculescu
are sentimentul vãdit de culpã, fiind dator memoriei cuvântului scris ºi tuturor
celor dinaintea sa: “Eu mânuiesc azi pana, de mii de ori mai grea” (Sonetul
CLV). El încearcã sã coboare în adâncimile mitului, sã se întoarcã la origine,
fiind pasionat “nu de esteticã, ci de o eticã”. Trupul este cel care înveleºte
miezul ideatic: “Plecat ca peste-o floare te rup ºi te respir.../ ªi nu mai eºti deacuma trupeascã o fãpturã,/ Ci un potir de unde sug viaþã ºi strâng
mir.”(Sonetul CLVIII) Voiculescu face traduceri imaginare ale sonetelor,
desluºeºte în întuneric modelul - calea de întoarcere la începuturi. La Voiculescu
iubirea nu e doar purã, ea e purificatã: “Dintr-un sonet într-altul am tras-o ca
pe-un vin,/ ªi vers cu vers, de-a lungul, am limpezit-o, linã,/ Cã ochiul unui
înger îi este-acum candoarea.” (Sonetul CCXI) Ea devine “licoare cristalinã”,
oferind doar o dovadã spiritualizatã, o idee. Nu prezintã acea carnalitate ºi
umanizare din sonetele lui Shakespeare, ea fiind sublimatã, “fermentatã”
într-atât încât doar “îmbãtãtorul spirit, tãria ºi ardoarea” mai pãstreazã. La fel
ca ºi la Shakespeare, “Ultimele sonete...” înfãþiºeazã “clarul miez al vârstei”,
de unde eul priveºte lumea interioarã, dar ºi pe cea exterioarã, surprinde
frumuseþile trecutului, având înþelepciunea experimentatului scindat însã, între
ceea ce se cunoaºte (Trecutul) ºi ceea ce e încã nedecis, nescris (Viitorul).
Dacã la Shakespeare observãm un sistem de valori în tot clasicismul
cuvântului, Voiculescu surprinde modernitatea, vorbindu-ne într-o limbã
familiarã, cu accente metafizice. Îndemnul este mai mult unul de ordin filosofic,
nu pragmatic, nu urmãreºte sã ne ofere o soluþie, pentru cã aceasta trebuie
sã vinã din interiorul sinelui. Ambiguitatea mesajelor e spectaculoasã,
culminând cu “androginizarea eului”, un motiv des întâlnit la Voiculescu “înnobilarea cea mai purã”. Shakespeare foloseºte timpul pentru a crea arta,
e un instrument în lupta sa împotriva uitãrii, chiar dacã aceasta nu e decât
“copil al timpului”. În “Ultimele sonete”, eul evadeazã în timpul shakespearian
doar pentru a ajunge la final în aceeaºi mizerie, un epigon, care abia acum
conºtientizeazã cutezanþa: “Te-am îngânat ca pruncul ce-nvaþã sã vorbeascã/
ªi-n râvnã-i scîlciazã cuvintele ce-aude.../ Dar tu eºti soare veºnic: o clipã
poþi ierta/ Sã fiu o biatã gâzã jucând în raza ta.”( Sonetul CCXLIV) Eul i se
adreseazã lui Shakespeare ca unui Creator, devenind întruchiparea ordinarã
a marelui poet, cerând iertare în faþa geniului pentru umila încercare de a se
transpune în timpul sãu: “Þi-am bântuiut viaþa, eu, bãdãranul Will:/ Nu am putut
ajunge nãprasnica-þi mãrire!”(Sonetul CCXLIV)
Mãrginimea vieþii ºi limitarea umanã sunt privite în raport cu perenitatea
timpului, Voiculescu preluând de la Shakespeare simbolurile chtoniene, pentru
a reda tocmai aceastã nelimitare. Iarna apare ca timpul fermentãrii, al gestaþiei,
care preconizeazã primãvara Renaºterii, dar ºi ca ultima vârstã a omului, ca
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o umbrã a morþii: “Îndurã-te, coboarã ºi vino sã mã vezi/ Pânã nu s-aºtern pe
mine solemnele zãpezi.”(Sonetul CLXXVI) Ermetismul lumii în care vieþuieºte
geniul e încastrat în simboluri ca “scoicile”, “cartea”, “mormântul”, “veºtmântul”:
“În scoica mea închisã, dârz, fãrã de rãsuflare,/ Încet ia suferinþa chip de
mãrgãritare.” (Sonetul CLXXIX) Roza capãtã la Voiculescu atributul de rod al
unirii dintre Cer (Etern) ºi Pãmânt (Efemer), iar parfumul ei e la limita dintre
tangibil ºi intangibil, asemeni artei, care se perindã la graniþa dintre cele douã
lumi. Mãsluitã de poet prin scriere, ea devine nemuritoare: “Strivite-n teascuri
grele [rozele] ºi stoarse, le deºartã/ De tot ce au în ele adânc etern: parfumul./
Închisã în cleºtare esenþa lor strãbate/ Departe, peste veacuri...nici moartea
n-o învinge,/ ªi duhul rozei umple pe toþi câþi va atinge...”(Sonetul CLXXV)
Sunetul bântuie ca un ecou al durerii eului, aducând în prim-plan ideea de
ermetism de “lume pe dos”, devenind laitmotiv ºi la Voiculescu : “Tot sufletul
mi-e-n ele ca sunetul în coarde/ Ce încã vii vibreazã vioara când s-a
spart”(Sonetul CLXI)
De reþinut este nu inflexibilitatea formalã, pe care în mod evident se
pune accentul, prin alcãtuirea sonetelor, ci ideea, esenþializarea ºi decantarea
excesivã pânã se ajunge la o soluþie purificatã ºi insolubilã în Timp.
Shakespeare aratã aceastã aspiraþie a omului de geniu de a persista prin
artã, în secolul al XVII-lea ºi stabileºte bazele unei întregi literaturi.
Voiculescu e poate cel mai de seamã, dacã nu chiar singurul exemplu
al forþei literare shakespeariene, continuând un ciclu de creaþie ºi reuºind în
acelaºi timp sã aducã noutatea contemporaneitãþii.
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 2012,
nr. 37-38 (paginile 42-44)

Jocul timpului pe scenã
(„Negustorul de timp” de Matei Viºniec ºi
„Aºteptându-l pe Godot” de Samuel Beckett)

,,Într-o bunã zi, ca toate zilele, ãsta a amuþit, într-o bunã zi eu am orbit,
într-o bunã zi o sã surzim, într-o bunã zi ne-am nãscut, într-o bunã zi o sã
murim, în aceeaºi bunã zi, în aceeaºi clipã, nu-þi ajunge?”
Samuel Beckett
Manifestat prin sentimente de anxietate, nesiguranþã, cinism ºi
disperare, absurdul se transformã într-o angoasã metafizicã universalã
resimþitã mai mult sau mai puþin, conºtient sau inconºtient de cei care cautã ºi
doresc sã gãseascã piatra filosofalã a secolului nostru: sensul, ordinea,
armonia. Un personaj care dezvoltã aceastã simptomatologie a absurdului
riscã sã devinã un cãutãtor fãrã voie, un gânditor al paradoxurilor sau un erou
de literaturã obsedat de tot ceea ce nu înþelege ºi de logica acþiunilor sale.
Absurdul nu este un concept „confortabil” oricât de cliºeic ºi stereotipizat ar
putea deveni, ci mai degrabã o revoltã ºi o revelaþie, o crizã ºi o patologie
socialã. El este demascat acolo unde te aºtepþi mai puþin, lângã tine sau în
tine prin frazele uzuale, repetitive sau schimbãrile bruºte de personalitate fãrã
un temei logic. Prin teatrul absurd aceastã lume este transpusã ºi tradusã în
toatã splendoarea sa ilogicã, paradoxalã, fantasticã sau melancolicã, fiecare
scriitor stilizând ideea absurdului în diferite moduri.
Numit de Martin Esslin „pure theatre”, teatrul absurd a devenit din ce în
ce mai popular, câºtigând notorietate ºi respectul publicului , deºi spectatorii
nu înþeleg întotdeauna pe deplin sensul piesei ºi nici nu se identificã cu
personajele ºi emoþiile acestora. Însã, pe scenã, în faþa lor, se joacã adevãrul
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existenþei iraþionale, a spaþiului redus la o scenã ºi a timpului abolit. Cum
primesc spectatorii aceastã intruziune sprijinitã pe non-sens în intimitatea
convingerilor ºi a principiilor bazate pe logicã ºi raþiune? Cu ropote de aplauze
ºi amuzaþi. Teatrul absurd prezintã lucrurile neexplicate, cãci, precum Matei
Viºniec menþiona în piesa sa „Negustorul de timp”: „e preferabil sã laºi lucrurile
neexplicate decât sã le explici prost.” Spaþiul, timpul în teatrul absurd aproape
cã nu se pot identifica sau explica. Nu se menþioneazã cadre istorice sau
sociale, nici detalii despre personaje, ci totul transgreseazã ºi se abstractizeazã.
Piesa „Negustorul de timp” se deschide cu aducerea unei uºi pe scenã,
delimitând clar spaþiul ºi timpul, ceea ce se va întâmpla dincolo de uºã va
sparge ordinea existentã atât spaþialã cât ºi temporalã. Vladimir ºi Estragon ai
lui Samuel Beckett îl aºteaptã pe Godot pe un drum de þarã, lângã un copac,
întreaga acþiune a piesei desfãºurându-se într-un vid spaþial ºi temporal. Brusc,
timpul este potenþat de iureºul limbajului în care personajele se afundã, orice
noþiune a mãsurii timpului, dacã a existat vreodatã, se pierde ºi astfel pe
ascuns, mascat, timpul devine puterea absurdã. Vladimir trebuia sã se fi gândit
„acum o veºnicie, pe la 1900”, iar Liviu întâlneºte un negustor care
comercializeazã timpul, cumpãrã ºi vinde ore, zile, sãptãmâni, ani, afacerea
fiind una prosperã ºi de viitor „pentru cã valorea timpului creºte fãrã încetare.
Iar în perspectiva viitorului, cei care vor avea timp capitalizat, vor fi stãpânii
lumii.” S-ar zice cã timpul rãmâne o subtilitate, nefiind niciodatã un concept
prioritar, ci doar un act de fineþe intelectualã. Astfel, timpul e ca atunci când îþi
imaginezi „un poºtaº care vine sã-þi aducã o scrisoare ºi þi-o înmâneazã
arzând. ªi în timp ce scrisoarea, pe care o aºtepþi de mult, arde în mâinile tale
ºi cade scrum pe jos, domnul poºtaº te salutã ºi pleacã. Nu e normal sã
primim scrisori care ard. Nu e normal ca scrisorile pe care le primim sã ia foc
în mâinile noastre. Cât timp nu o citeºti, scrisoarea rãmâne intactã, iar în
momentul în care o atingi, dintr-o datã ia foc. Cum sã citeºti, în aceste condiþii,
mesajul pe care îl aºtepþi uneori de o viaþã?”. Clipa este mãsura timpului ºi
mesajul sãu abia se întrevede cã a ºi dispãrut. Personajele se confruntã cu
timpul omenesc, se revoltã împotriva ceasului biologic ajungând la concluzia
cã orice luptã este inutilã, cãci existã „un singur fel de timp. Timp omenesc.”
Vladimir ºi Estragon pierd esenþa timpului, spre deosebire de Liviu Dorneanu
care îºi doreºte sã o gãseascã, ei pãtrund într-un cerc vicios unde veºnicia
devine clipa ºi invers ºi în care „nu se întâmplã nimic, nu vine nimeni, nu
pleacã nimeni.” Timpul organizeazã ºi este generator de sens, indiferent dacã
distruge sau creeazã. Manipularea sa declanºeazã haosul, în „Aºteptându-l
pe Godot” timpul se dilatã ºi se contractã, iar în „Negustorul de timp” apar
situaþii contradictorii, evenimente simultane formându-se un fel de nebuloasã
a timpului ºi o ploaie de stele, acestea fiind de fapt niºte „mari rezervoare de
timp”.
Galbinski anunþã acest „fenomen cosmic” care este echivalent cu o
prãbuºire a timpului. Descompunerea timpului se aseamãnã cu arderea unei
stele, iar dezintegrarea se realizeazã progresiv pânã când personajele pierd
noþiunea timpului lor existenþial: „Dar în care sâmbãtã? ªi-apoi, azi e sâmbãtã?
Nu e mai degrabã duminicã? Sau luni? Sau vineri ?”. Astfel, timpul se
relativizeazã, Liviu Dorneanu trãind într-un continuu paradox legat de timpul
pe care ºi l-a vândut: „Dar e timpul meu! De ce sã nu am dreptul sã ºtiu ce se
va întâmpla cu timpul meu?” În timp ce spaþiul ºi timpul se descompun ºi
suferã mutaþii, comunicarea dintre prezent ºi trecut nu se întrerupe, ci se
continuã pe un fir temporal în care ordinea evenimentelor nu mai este aceeaºi,
în care viaþa ºi moartea se detroneazã reciproc. Liviu Dorneanu îºi vinde douã
sãptãmâni din viaþa sa mamei lui Galbinski ºi prin aceeaºi uºã adusã pe scenã,
menitã sã spargã ordinea existentã, pãtrunde în spaþiul ºi timpul clientei sale.
Ajuns la apartamentul lui Galbinski, Liviu asistã la o reuniune de familie ce a
avut loc în trecut, dar care acum în mod excepþional se repetã, deoarece
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mamei, personajului principal al reuniunii, i-au fost cumpãrate cu bani mulþi
douã sãptãmâni de viaþã, fiind readusã de dincolo. De-a lungul întrunirii, Liviu
ºi mama lui Galbinski vor împãrtãºi acelaºi timp, iar conºtiinþele celor doi vor
purta în permanenþã un dialog ºi o legãturã secretã. Firul temporal este parcurs
în sens invers pânã la momentul fotografiei de grup când mama ºi Liviu ies din
pozã ºi aceasta povesteºte viitorul copiilor sãi. Lumina bliþului întrerupe timpul
normal declanºând o secvenþã în care timpul este suspendat.
Pe scenã, personajele din „Negustorul de timp” ies din umbrã ºi pãtrund
în penumbrã, trecerea de la un spaþiu la altul nu are continuitate ºi nici logicã,
Liviu fiind expulzat din lumea visului sãu direct în cafeneaua lui Bruno, aproape
gol „purtând doar un prosop în jurul mijlocului ºi cãrând dupã sine o valizã cu
nisip.” De altfel personajele par cã nici nu pãrãsesc vreodatã scena, ci rãmân
acolo în umbrã aºteptând sã intre în luminã. În final, este greu de crezut cã
toate personajele fac parte dintr-o conspiraþie ce trebuie sã-l pregãteascã pe
Liviu pentru marea sa cãlãtorie de o zi, 24 de ore oferite în dar pentru curajul
sãu. Cât de mare este bucuria unei zile? Pentru Liviu Dorneanu, imensã: „Ce
minune! O zi în plus! O minunatã zi în plus! Câte am sã pot face... 24 de ore
rotunde, cu luminã ºi cu întuneric...” Timpul interior nu coincide cu timpul exterior,
la fel cum timpul iraþional al viselor nu este acelaºi cu timpul realitãþii. Liviu îºi
descoperã timpul interior, autentic, care „goneºte într-un mod diabolic,
demoniac, pe când cel exterior îºi urmeazã mersul obiºnuit, într-o manierã
sacadatã” dupã cum spunea Kafka. S-ar zice cã Liviu Dorneanu gãseºte un
sens existenþei sale sau cel puþin are o revelaþie. Vladimir ºi Estragon, însã,
apar de nicãieri, trãiesc în anti-timp ºi au o singurã certitudine: „Estragon: Ce
facem acum?/ Vladimir: Îl aºteptãm pe Godot./ Estragon: Adevãrat.” Cei doi
nu se diferenþiazã deloc, apar ca douã marionete, iar comportamentul lor variazã
de la cel al unui bãtrân la cel al unui copil. Dialogul celor doi este departe de
ideea comunicãrii, putând fi considerat mai degrabã neinteligibil. ªi totuºi nu
timpul este problema lui Vladimir ºi a lui Estragon, ci Godot ºi apariþia acestuia.
Nu se ºtie cine este acest personajmisterios, nici de unde vine ºi nici dacã va
ajunge vreodatã la destinaþie, singura certitudine fiind aceea cã este aºteptat
ºi cã stabileºte ordinea ºi sensul vieþii celor douã personaje. Tot ceea ce este
în afara acestei aºteptãri, se petrece într-un timp suspendat, singurul timp
valid ºi autentic pentru Vladimir ºi Estragon fiind cel al aºteptãrii: „Da, în aceastã
imensã confuzie, un singur lucru e clar: aºteptãm sã vinã Godot.” Aºteptarea
este echivalentã cu o oprire în timp ºi o stagnare a vieþii în care orice revoltã
ºi orice acþiune nu are nici putere ºi nici sens: “Dar aici, în clipa de faþã, noi
suntem omenirea, chit cã ne place asta sau nu. Sã profitãm, pânã nu-i prea
târziu.” Însã personajele se rãzgândesc repede sã acþioneze, cãci însuºi sensul
existenþei lor, aºteptarea, le împiedicã sã facã ceva.
Astfel, sensul timpului este deformat, el nu mai este trãit, ci se creeazã
impresia cã este trãit: „Gãsim întotdeauna câte ceva care sã ne dea impresia
cã trãim, nu-i aºa?” Pozzo apare ca o instanþã supremã, mai întâi în rolul
stãpânului tiranic, apoi ca un orb neajutorat, demn de milã. El îi lãmureºte pe
Vladimir ºi Estragon cã „femeile nasc cãlare pe-un mormânt, ziua strãluceºte
o clipã, apoi se face iar noapte.” Aceasta este marea farsã a timpului, cãci
deºi l-ai suspendat, deºi trãieºti în afara lui el nu înceteazã sã existe, sã distrugã
sau sã creeze, astfel, Vladimir se interogheazã: „Sã fi dormit eu, în timp ce toþi
ceilalþi sufereau? ªi-n clipa asta dorm oare? „Avem timp sã îmbãtrânim”, ceasul
biologic nu poate fi evitat ºi nici pãcãlit, iar „din fundul gropii, visãtor, groparul
pune lanþuri ºi cãtuºe.” Bolile timpului sunt iminenþa ºi fatalitatea. Pe scenã, el
este un farseur. Te pãcãleºte cu o zi în plus sau cu o aºteptare a unui personaj
mântuitor. Când Vladimir ºi Estragon conºtientizeazã cã aºteptarea lor a fost
inutilã, decid sã se sinucidã spânzuraþi de o salcie, dar uitând cã ei trãiau
timpul aºteptãrii, anti-timpul, se rãzgândesc ºi amânã sinuciderea pentru a
doua zi. Piesa, inevitabil se încheie cu o stare a stagnãrii ºi a neputinþei acþiunii:
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„Vladimir: Atunci, o-ntindem?/ Estragon: Hai./ Nici unul dintre ei nu se miºcã
din loc.” Chiar ºi sensul piesei rãmâne incert, Godot ar putea fi oricine sau nu
ar putea fi, iar despre restul personajelor se ºtiu atât de puþine încât pânã ºi
Samuel Beckett admite cã nu înþelege ºi nu ºtie mai multe despre aceastã
scriere decât cititorul. Personajele lui Matei Viºniec cât ºi cele ale lui Samuel
Beckett se întâlnesc într-un punct tragic, în tragedia subtilã a timpului iraþional.
Liviu Dorneanu pãtrunde pânã în realitatea spectatorilor, presãrând câte puþin
din nisipul apãrut în visul sãu pe treptele teatrului ºi chiar în stradã, iar Vladimir
ºi Estragon se întorc în acelaºi punct de la începutul piesei, cel al aºteptãrii
pe un drum de þarã, lângã un copac.
În teatrul absurd totul se petrece în afara timpului, chiar ºi atunci când
pare sã existe o mãsurã clarã a acestuia precum în „Negustorul de timp”.
Indiferent cã se menþioneazã ore exacte sau numai veºnicia, timpul suferã
aceleaºi distorsionãri, cãci în teatrul absurd vor exista întotdeauna aceleaºi
sentimente de anxietate ºi angoasã existenþialã. Personajele ambilor scriitori
se izbesc de neputinþa perceperii timpului real ºi total, el situându-se undeva
între uman ºi infinit. Însã aceasta nu-l împiedicã sã devinã actor în rol principal,
sã dramatizeze ºi sã domine scena.
Oana Bogzaru
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 2012,
nr. 37-38 (paginile 39-41)

Strategii economice ºi în viaþa de zi cu zi
Andreea Avramescu
În lumea afacerilor de azi, competiþia joacã un rol foarte important ºi de
aceea fiecare individ sau organizaþie adoptã o anumitã strategie pentru a-ºi
atinge scopul, obiectivul vizat. Dar cum afecteazã aceste strategii pe ceilalþi
participanþi la viaþa competiþionalã? Rãspunsul la aceastã întrebare îl vom
afla cu “teoria jocurilor” care ne dã posibilitatea analizãrii impactului deciziilor
celorlalþi asupra propriilor decizii ºi rezultate. Teoria jocului ne aratã cum sã
alegem strategii optime într-un conflict. Pionierii acestei teorii sunt consideraþi
John von Newmann ºi Oscar Moegenstern, ºi a fost utilizatã în planificarea
strategiilor în cel de-al doilea Rãzboi Mondial. Vom exemplifica aceastã teorie
prin studiul jocurilor “de sumã zero”, cu 2 jucãtori (deci avem douã pãrþi) ca de
exemplu: negocierile dintre patronat ºi sindicate, cu privire la majorãrile salariale.
Dacã în urma negocierilor, însumãm câºtigurile ºi pierderile celor 2 jucãtori
(sindicat ºi patronat) rezultatul va fi întotdeauna zero, nul, motiv pentru care
acest tip de joc se numeºte “de sumã zero”.
John Forbes Nash Jr . este un matematician american, care lucreazã
în teoria jocului, geometria diferenþialã ºi ecuaþii diferenþiale parþiale, în calitate
de Cercetãtor Matematician Senior la Princeton University. Laureat al Premiului
Nobel pentru Economie (1994), Nash este de asemenea subiectul principal în
filmul produs la Hollywood, A beautiful mind (“O minte sclipitoare”), care a fost
nominalizat pentru 8 Premii Oscar, din care a câºtigat 4. Pelicula biograficã
se concentreazã în jurul vieþii acestui geniu al matematicii care, deºi lovit de
schizofrenie, a reuºit sã îºi continue cariera academicã cu succes. Celebrul
caz al savantului care a avut puterea sã lupte cu o boalã psihicã incurabilã ºi
agresivã a miºcat o întreagã comunitate academicã. ªi mai impresionant încã,
genialul John Nash ºi-a conºtientizat afecþiunea ºi a dominat-o. Cu toate
acestea, el nu s-a vindecat. La 21 de ani a scris o lucrare în care a expus
pentru prima datã soluþia sa în cazul jocurilor strategice necooperative, ceea
ce de atunci s-a numit “echilibrul lui Nash”. Punctul de echilibru al lui Nash
este o situaþie în care niciunul din jucãtori nu simte tentaþia schimbãrii strategiei
deoarece orice schimb ar implica o diminuare a sumelor lor. Von Neumann ºi
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Oskar Morgenstern oferiserã deja o soluþie similarã dar doar pentru jocurile
de sumã zero. Pentru descrierea formalã a problemei ºi soluþia sa, Nash a
utilizat funcþiile celui mai bun rãspuns ºi teorema punctului fix a matematicienilor
Brouwer ºi Kakutani.
Teoria jocurilor utilizeazã 3 ipoteze fundamentale: jucãtorii se comportã
raþional, fiecare ºtie cã ceilalþi sunt raþionali, toþi jucãtorii cunosc regulile jocului.
Jucãtorul care are un comportament raþional are anumite preferinþe, ºi de aceea
va alege acea acþiune care îi va satisface cel mai bine preferinþele sale. Regulile
jocului indicã modul în care jucãtorii iau decizii ºi ordinea acestora. Un jucãtor
este raþional dacã va cãuta sã-ºi maximizeze satisfacþia în raport cu ceilalþi
jucãtori. În cadrul jocului, existã o mulþime de strategii care pot fi aplicate ºi
reprezintã mulþimea strategiilor tuturor jucãtorilor: S= S1 x S2 x…..xSn
Strategia optimalã este acea strategie care maximizeazã câºtigul
jucãtorului indiferent de strategiile alese de ceilalþi. Echilibrul lui Nash este
obþinut atunci când fiecare jucãtor maximizeazã câºtigul, cunoscând strategia
aleasã de oponent. Strategia care asigurã maximizarea câºtigului jucãtorului
în raport cu strategiile jucate de ceilalþi jucãtori, se mai numeºte “cel mai bun
rãspuns” (best response) al jucãtorului i la strategiile alese de ceilalþi i*
i*.
Cu alte cuvinte, s * i = arg max u i ( s 1 *,.. s * i - 1 , s i , s * i + 1 ,.., s *I ).
Vom spune cã un echilibru Nash este puternic (strict) dacã fiecare
jucãtor are un cel mai bun rãspuns la strategiile oponenþilor unic (adicã s *
este un echilibru Nash puternic (strict) dacã ui( )( ) s * i , s - *i > u i s i , s - *i )
oricare ar fi jucãtorul i. Un echilibru Nash este slab (nestrict) dacã el nu este
unic. În cazul echilibrului obþinut prin eliminarea iterativã a strategiilor dominante,
acesta este un echilibru Nash puternic, deoarece este unicul echilibru al jocului,
iar strategiile alese de jucãtori sunt cel mai bun rãspuns posibil (deoarece leam eliminat pe toate celelalte care nu sunt rãspunsuri acceptabile).
Sã considerãm acum un joc celebru ºi anume “bãtãlia sexelor”. Acest
joc constã în urmãtoarele: într-o familie, soþul ºi soþia trebuie sã decidã unde
vor merge într-o searã pentru a se distra, având de ales între a merge la un
meci de fotbal ºi a merge la teatru. Dintre aceste variante, soþul preferã sã
meargã la fotbal, iar soþia la teatru. Dacã unul din ei cedeazã, atunci cel care
cedeazã va avea câºtigul 2, iar cel care nu cedeazã, va câºtiga 4. În cazul în
care niciunul nu cedeazã, atunci vor rãmâne acasã, iar câºtigul fiecãruia va fi
0. Matricea jocului este urmãtoarea:
Soþie
FT
F 4,2,0,0
Soþ
T 0,0,2,4
Sã determinãm care este echilibrul Nash al acestui joc, prin algoritmul
maximizãrii câºtigurilor relative: dacã soþul alege sã meargã la fotbal, atunci
cel mai bun rãspuns al soþiei este sã cedeze, (deoarece dacã nu cedeazã
câºtigã 0, în timp ce dacã va ceda va câºtiga 2). Dacã soþul alege sã meargã
la teatru, evident, pentru soþie este optim sã aleagã aceeaºi strategie.
Raþionând analog ºi pentru soþie, observãm cã în cazul acestui joc, avem
douã echilibre Nash în strategii pure, adicã (F,F), respectiv (T,T), cu câºtigurile
(4,2), respectiv (2,4). Definiþia echivalentã a echilibrului Nash pentru un joc cu
2 jucãtori: presupunerile fiecãrui jucãtor în privinþa alegerii fãcute de adversar
sunt corecte fiecare jucãtor alege strategia care maximizeazã câºtigul sãu
considerând cã oponentul va aplica strategia presupusã de el. Fiecare jucãtor
se va gândi la o strategie maximizantã pentru adversar, ºtiind cã celãlalt jucãtor
este inteligent ºi raþional. Dupã gãsirea acestei strategii, jucãtorul va cãuta
cea mai bunã strategie pentru a contracara strategia adversarului.
În termenii teoriei jocurilor, negocierea în spaþiul economic poate fi
descrisã ca un joc cu sumã pozitivã. Spre deosebire de jocurile cu sumã nulã

266

REVIST
A “REVISTEI NOASTRE”
REVISTA

ESEU 1993-2012
(jocurile strategice, de exemplu un conflict militar) în care ceea ce câºtigã una
din pãrþi, pierde cealaltã parte, în jocurile cu sumã nenulã pãrþile îºi împart, în
anumite proporþii, un câºtig comun, care se realizeazã numai dacã ele au
cãzut de acord. În acest context se impune necesitatea încrederii ºi cooperãrii
între participanþi.
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 2011,
nr. 33-34 (paginile 40-41)

Singurãtate – Suferinþã – OM
Claudia Ochian
„Noi trebuie sã desãvârºim toate sferele existenþei noastre, dupã legile
veºnice, mari si aspre. Numai omul singur poate imposibilul; el distinge, alege
ºi îndreaptã, el poate împrumuta durata clipei” – Goethe. Are Goethe dreptate?
Poate omul singur imposibilul?
Singurãtatea este cea care îþi dã, într-adevãr, posibilitatea de a distinge
aproape corect, însã, în privinþa alegerii, omul, de cele mai multe ori, greºeºte
tocmai pentru cã e singur, aceastã stare generând suferinþã.
Omul îºi doreºte sã fie fericit, însã aici intervine paradoxul omului singur
deoarece pentru el fericirea este chiar golul din nefericirea sa. Astfel, ajunge
sa iubeascã nefericirea sa care este aproape o permanenþã în viaþa lui ºi sã
urascã fericirea care îl trezeºte din aceastã stare dându-i posibilitatea sã
distingã, dar nu sã îndrepte. În legaturã cu acest lucru, ideea lui Cioran ar fi cã
omul care vrea sã se ridice deasupra celorlalþi îºi dã seama cã dupã fiecare
pas ceea ce a învãþat sau ceea ce a fost învãtat ca fiind bine, frumos în viatã
nu mai au nici o valoare; îºi dã seama cã sinceritatea nu poate fi totalã sau
chiar cã nu existã, cã ipocrizia dominã lumea, cã iubirea este o utopie ºi cã
omul este ori cea mai bizarã achizitie din univers, ori o „fiarã care ne vorbeºte
de idealuri”
Astfel singurãtatea este mai mult decât o povarã, este un gol in care
acel carpe diem ori nu existã, ori este dus pânã la paroxism. Omul singur îºi
trãieºte drama propriei suferinþe care culmineazã cu acea moarte în viaþã.
Însã interesant este cã avem puterea extraordinarã de a jongla cu singurãtatea
reuºind sã ne aplicãm unele mãºti pe care societatea le ia drept adevãrate
deoarece superficialul domina. Omul singur este vulnerabil tocmai pentru cã
este mereu în cautarea fericirii, a adevãrului cãzând uºor în capcana ºireteniei,
ipocriziei (ªi, dupã cum spunea Ibsen, nu existã fericire, ci doar veselie). Toþi
suntem în cãutarea inexistentului trecând uneori foarte uºor peste partea
abominabilã a omului sau trecând foarte uºor pe lângã valori. Aceastã
singurãtate ori genereazã iubire din dorinþa de a nu trãi ºi altcineva aceastã
dramã, ori malefic prin rãzbunare, prin emanarea rãului în toatã „mãreþia” lui.
Chateaubriand spune cã „ omul este o inimã într-o lume vidã ”.
Parafrazându-l, am putea spune cã omul singur este „o inimã goalã într-o
lume vidã” deoarece acesta se complace, de cele mai multe ori, sã rãmâmã în
aceastã stare, nu are curajul decât, doar dacã este ajutat, sã rupã cercul de
fier al singurãtãþii.
Cred cã aceastã gândire a omului singur a fost cât se poate de bine
evidenþiatã de Nichita Stãnescu, cel care a suferit mai ales din neputinþa
aceasta de nerepetabilitate a unicului:
„Simt cum se rãceºte în mine inima
Simt cum creierul îmi îngheaþã
Adio, maximã viaþã,
Articol publicat în Revista Noastrã,
Adio, viaþa mea minimã.”
seria a III-a, 1993, nr. 2-3 (pagina 24)
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Beatrice-Maria ALEXANDRESCU
Densã, cu un imaginar religios surprinzãtor, cu o voce puternicã ºi maturã
în ciuda vârstei autoarei, creaþia liricã a lui Beatrice Alexandrescu e printre puþinele
care transmit ideea cã avem de-a face cu poezie adevãratã, cã filonul e preþios ºi
considerabil. Dupã ce o citeiþi, se naºte acea miraculoasã tensiune a aºteptãrii.
Acea zâmbitoare întrebare ºi curiozitate rarisimã pe care o ai când simþi cã va urma
ceva la fel de frumos sau poate ºi mai frumos e una din dovezile cã ai fost martor la
naºterea a ceva spiritual ºi deci durabil.

ªanþul în care am sã mã pierd
Acum am nevoie de o narghilea din care sã îmi iasã non-duhul,
cãci e prima mea zi din singurãtatea umano-eternã.
Îmi vine în minte un miros de portocalã mucegãitã ºi zemoasã,
în ale cãrei sfârcuri de luminã
se sting monotonii ºi
se sparg grape.
Nimic nu mai e cum a fost, nimeni
nu mai bate la uºã, cãci
uºa nu mai existã, ci mai trãieºte doar ºanþul în care
se cufundã albul cel extatic
pe care nu-l pot atinge,
pe care nu-l pot simþi ºi pipãi,
ci doar vedea.
-”Sã ai totul în singurãtate înseamnã
sã nu ai nimic.”
Mai am gândirea... ºi timpul...
Dacã mã pierd acum în ºanþ,
nu voi mai avea nimic mãcar pentru o infinitezimalã memorie?
-”Mã încurci cam mult ºi încep sã par un ºarpe care se încolãceºte
pe sine însuºi.
Nu ai dreptate; te rog,
scoate piciorul din ºanþ!”

Nirvanul
Am fost cândva în þara lalelelor
ca sã culeg lalele negre pentru nirvan.
Du fecioara la cinã, du-o în tainã la masa noastrã,
unde va mânca singurã pentru amândoi.
Tu!
eºti un fumãtor de hermafrodiþi visaþi!
Tu!,
care te clatini pe scara de fildeº ºi visezi vechituri endeamorfitice,
tu ai sã mãnânci prea multã carne ca sã te scoli din neant.
Nu mã ucide ºi pe mine, îþi cumpãr norii aurii ºi soarele albastru,
îþi jur!, îþi jur!, îþi jur!
O ucid ºi pe ea, numai ca sã intru buzã-n buzã, sânge-n sânge
ºi sã mã bei.
Debutul în Revista Noastrã, seria a III-a, 2012,
nr. 37-38 (paginile 58-59)
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“Bea Mir!”
Mi s-a uzat sufletul de la pervertiri, albii,
m-aþi scãldat în nimic,
insuflându-mi poftã de ploaie, în timp ce îmi strigaþi „Bea Mir! Bea Mir!”
Nu pot, nu ºtiu dacã o sã mã lepãd de voi
atât de uºor, simt cum mizeria mã apasã,
dar vreau sã mi se regenereze gândirea.
Sã sparg paharul ºi sã nu cred cã am pierdut ceva.
E insignifiant, totuºi, paharul,
pe lângã ce nu vedem.

Spre infinitul mai depãrtat
Din ochi îmi curge-acel puroi
pe care numai O îl ºtie,
dar eu îl ard tot de-atâtea ori
de câte ori l-a ars ºi el pentru vãduvã.
Atâtea gene i-au intrat în coapsã,
cã Deii! s-au nãscut de zece ori!,
dar au murit ºi
infinit
s-au nãscut
ºi se mai nasc
ºi mor
fãrã ca eu
sã înþeleg cum ei se nasc, mor, se nasc ºi mor.
Imperturbabilul lui cuget îi spune sã nu îi creascã, altfel nu ar fi ai lui,
dar oricum nu sunt fiinþele sale.
Chiar dacã seminþele alea îi trezesc mila, pentru cã iniþial el le-a sãdit,
se zbate între douã lumi;
de ce ar fi un mijloc?
dacã ar fi un mijloc, atunci ar fi pentru prima datã când
centrul bilei nu ar ilustra armonia.
El e un mijloc, el se apropie de ambele lumi în aceeaºi mãsurã.
Dar cele douã lumi nu-i galvanizeazã un cerc, ci douã arcuri
cu care el aruncã focuri spre cele douã nemãsurate palestre,
cãutând sã gãseascã infinitul mai depãrtat.
Iar acum, în ochii mei se scurg boabele lui ºi eu vreau în continuare,
în ciuda faptelor mele, sã întrezãresc ºi sã ajung în infinitul mai depãrtat.

Rasta ºi rasa
Când intri in nihilo,
vezi spirala de ganja ieºind din
corzi ciupite,
vezi Babilonul distrugând Zionul.
Vezi cum Jah culege bobii de cannabis
din propriul corp.
„O cãmilã se întoarce spre poartã.
O altã cãmilã poartã un leu.
O a treia cãmilã poartã discuþii filosofice cu o alta.
Cãmilele se rotesc.
ªi ce cerc formeazã!”
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Mâini sub cretã
De ce toate ºanþurile se sapã-n mine,
ca acum mii de ani, când mi-au scos
ouãle alea douã efervescente?
Deke-Balloi, Deke-Balloi,
salveazã-ne!
Nu vezi cã se rup bucãþi de carne din mine?
tu ai ochi verzi, mâini neînfricate sub creta mãrilor,
eu am doi ochi cãprui ºi douã mâini care tremurã
ºi se spânzurã de toate ouãle din aer.
Aþi spus cã ne daþi totul, aur galben ºi aur negru.
Unde eºti? Unde ai fi?
Se rup, se rup, vezi bine!
Se destramã pielea asta, ºi pãrul,
ºi toate genele ºi toþi sfincºii de pe lume.
Se-aruncã proºti în apã, sã se rãcoreascã.
Chiar crezi cã are sã mai fie o Regeneraþie? Kaisia
Eu nu, aºa cã dã-mi odatã
ouãle mele!
Îmi înþepi aerul cu barba de oþel.
M-ai aruncat în mormânt
cu pieptul în sus, cu pieptul în jos,
ca luminile sã mi se sfarme
cu piatra, cu varul ºi cu albeaþa.
Creºte, creºte, creºte ceva peste mine,
e chin sub baldachin,
ºi faguri albaºtri de viaþã
ies ºi intrã în micile morminte.
Se duce chinul, ºi crapã baldachinul,
ºi moare muºuroiul de oþel din tubul cu gel.
Am vânãtãi ºi venele se sparg cu noi,
kaisii galbene mi se rostogolesc pe piept...
Îmi simt pielea unsuroasã, cu vin înãuntru;
se adunã blânzii ºi rechem mânjii
care vor întâmpina mielul la intrarea-ieºire.
Cade-acum tumoarea din burta mea...
Basorelief Nu mai simt nimic.
Cândva, oamenii mergeau pe meridiane,
iar cerºetorii erau înþelepþi.
„Daþi mâinilor sã bea ºi ochilor sã audã!”
Oamenii sãreau pe întreg canevasul
ºi îºi suflau prin pipe viaþa.
„Pielea nostrã e ca frunzele:
Se rupe ºi cade ºi tace... ºi urlã!”
Când aveau la îndemânã un briceag,
îºi crestau bãrbiile ºi cozile din stuf.
„În basorelief se strânge pielea
Cãzutã, la fel ca argila...”
ªi lutul nãpârlea, iar ei i se închinau cenuºii.
„Puteþi învia datoritã venelor din coapsã.”
Se uitau în oglindã ºi îºi spuneau adevãrul.
„Boala ta este foamea.”
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Moartea lui Don Lucius
Cristian V
echiu
Vechiu
Era bãtrân. Avea mai bine de 7000 de ani, cel puþin aºa scria la Carte.
De fapt, avea mult mai mult de atât, poate cã avea milioane de ani trãiþi. Trecuse
atât timp încât ºi el aproape cã uitase. De fapt, cu siguranþã cã nici el nu ar fi
ºtiut, dacã ar fi fost întrebat, sã spunã câþi ani are. Era atât de bãtrân, încât ºi
cea mai recentã amintire i se pãrea ca ºi cum ar fi fost din alte vremuri, ca ºi
când ar fi venit din depãrtãri imposibil de localizat. Trecuse atâta amar de timp
încât îi era urât sã se mai gândeascã dacã are 7000 de ani sau un miliard.
Gândul acesta, cã îmbãtrânise pânã ºi el, îi adâncea ºi mai mult rana. Era
rãnit. Nu mai ºtia nici el de când, dar cu siguranþã cã o asemenea ranã nu mai
avusese nicicând. Dacã gândul vârstei ºi-l alunga zicându-ºi cã-i de-o seamã
cu însãºi viaþa, faptul cã se afla grav rãnit, cã se simþea întâia oarã rãpus, era
de nesuportat. Era rãnit fiindcã fusese un luptãtor. Întreaga sa existenþã fusese
un vrednic luptãtor, un redutabil adversar. Repurtase victorii cum nimeni
altcineva nu a mai fãcut-o în istorie. Îi plãcea sã creadã despre sine ca el este
istoria. Luptase aºa de mult, încât cu greu, cu multe strãdanii, cu un efort de
memorie ce-i adâncea ºi mai mult rana, putea sã-ºi mai aminteascã de prima
sa bãtãlie. Reuºea însã mereu sã-ºi aminteascã de ea, iar atunci când îºi
amintea, un zâmbet obosit îi brãzda toatã faþa, un zâmbet care nu dura decât
palide momente (la cât de bãtrân era, ar fi zis cã o singurã secundã e un veac,
cã un singur gând dureazã cât un an, cã o singurã amintire e mai lungã decât
toatã viaþa) fiindcã se simþea imediat chinuit de o nouã nedumerire.
De data aceasta, gândul era ºi mai inconfortabil, îi pãtrundea fix în
strãfundul puroiului ce fãcea ca rana sã se mãreascã, îi provoca dureri infernale,
dar nu zicea nimic, era tãcut, cum nu fusese nicicând, doar ofta uneori ºi pânã
ºi oftatul acesta era dureros, cãci simþea sulful ºi pucioasa aceea necãcioasã
venindu-i toatã dinspre stomac pânã spre gâtul sãu sfrijit, arzându-i nãrile ºi
lãsându-i un gust de amãrealã sãlcie în gurã, ca ºi cum ar fi bãut dintr-o apã
stãtutã. Se simþea lezat în amorul propriu, se simþea ca ultimul prost, credea
cã ajunsese un bãtrân senil dintr-un sanatoriu pe cale sã se închidã, cãci
doar el se mai afla în sanatoriu. Îl irita grozav acea neºtiinþã, fiindcã într-adevãr
nu mai ºtia nici el de ce ºi pentru ce începuse lupta. Înþelegea perfect ce-l
mânase în luptã, dar nu ar fi ºtiut sã-ºi explice acuma, la milenii depãrtare de
acel moment, de ce ºi pentru ce pornise lupta. Parcã acum intuia cã ar mai fi
fost ºi alte cãi, dar prea puþin se gândea la aceasta, prea puþin îi pãsa de
realitãþi paralele când resimþea acea greutate uriaºã, de parcã ar fi fost pus sã
sprijine cu umerii curba universului nostru. Puþin probabil sã se fi ºtiut vinovat
cu ceva, doar cã acum nu picepea cum de a putut fi aºa neghiob sã nu vadã
sfârºitul încã de la început. Cu siguranþã cã s-a mai gândit ºi atunci, dar fusese
mult prea orgolios sã accepte ceea ce astãzi era singura realitate, singurul
lucru indubitabil ºi anume cã a pierdut, cã avea sã piardã bãtãlia finalã, cã
pierduse de la început. Luptase degeaba. De fapt, luptase pentru nimic. A fost
totul un moft. Ar fi trebuit sã i se spunã încã de pe atunci. Ar fi trebuit sã fie luat
de urechi ºi sã i se deschidã o parantezã cãtre viitor, cãtre sfârºitul sãu. Ar fi
încetat desigur sã se mai batã cu morile de vânt. Evident cã ºi acest vicleºug
îi pãtrundea precum un fier încins în carne: de ce nu i s-a spus de la început,
de ce a mai fost lãsat sã se chinuie precum un prost, sã fie un bufon la curtea
regelui? Avea momente când se credea doar atât: un bufon. Luptase în zadar,
zadar era numele sãu. Ironic cu sine, îºi zicea cã i s-ar fi putut preciza înainte
sã porneascã rãzboiul: „Lupta aceasta neînceputã este terminatã, dacã nu
vei înceta, vei lupta de acum încolo doar pentru a pierde”. Îl supãrau toate
gândurile în ultima vreme. Avea impresia cã nu mai poate sã braveze cu ceea
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ce este. Toate pãrerile lui despre sine se schimbaserã mult în ultimele ºapte
zile. Nu ºtia cã au trecut doar ºapte zile de când rãmãsese singur. Complet
singur. Adevãrul e cã era atât de singur, încât nimeni în locul lui nu ar fi suportat
mai mult de cinci minute de aºa singurãtate nebunã: o tãcere apãsãtoare
domnea în sãlaºul sãu. ªi pânã la plecarea lui Berzelius se simþise pãrãsit ºi
singur, dar acum era vorba de o solitudine abisalã: încerca sã priceapã cum
anume ar putea fi descrisã starea aceea în care lâncezea: uneori înºira cuvinte,
unul dupã altul pânã când obosea, îngrozindu-se iar de oceanul de tãcere în
care se scufunda, simþea recele, golul, umedul, cãderea (cât de straniu îi suna
cuvântul acesta: cãdere), prãpastia, coºmarul, lipsa, amarul, vechiul,
neprimitorul, indicibilul, impardonabilul, pierderea.
Alteori, îºi construia, asemeni tuturor marilor scriitori ai cãror impresar
extraordinar fusese (multe întreprinse în lunga sa viaþã), îºi construia ca un
ilustru povestitor un tablou al singurãtãþii plin de fraze fãrã punct ºi fãrã virgulã,
ca un ºir de mãrgãritare de cuvinte pe un fir de aþã care începe, dar se
prelungeºte, se prelungeºte, se prelungeºte, fãrã sã ºtii unde duce, unde se
terminã, dacã se terminã. „Nici eu nu mi-am imaginat cum e posibil o astfel de
grozãvie a firii, cum sã te gândeºti la asemenea lucruri de vreme ce eºti cine
eºti, de vreme ce sunt cine sunt, cum aº fi putut sã ºtiu cã mie mi se pot
întâmpla toate astea ºi apoi, dacã m-aº fi gândit, oricum nu aº fi rezolvat mare
lucru, fiindcã a te gândi nu te ajutã sã anulezi ceea ce va sã se întâmple. Cred
cã asta îmi lipseºte mie acum, întâmplarea aceea nu se mai întâmplã, nimic
singurãtatea mea nãscutã din nimic, iar mie tãcerea din grota asta întunecatã
(ce naibii o fi aºa întuneric aici? Altãdatã ardea focul cu putere, acum e beznã
ºi a prins îngheþul orice cotlon), tãcerea asta face pojghiþe de gheaþã ºi sufletului
meu pentru cã aºa e, mulþi, cei mai mulþi nu ºtiu cum sunt eu, cã ºi eu am un
suflet ºi cã nu a fost niciodatã aºa rece ca acum, cã dimpotrivã toate câte le
fãceam, le fãceam din prea multã cãldurã, cemi frigea fiinþa ºi mã fãcea sã-mi
doresc sã dau din mine ºi altora, sã-i frigã ºi pe alþii, cum poþi sã þii atâta
cãldurã în tine ºi atâta foc ºi atâtea flãcãri, numai cã atunci când îmi
împãrtãºeam din sufleþelul meu bucãþi toþi cei ce le primeau, la început, desigur,
cã erau bucuroºi de cadou, apoi se sufocau, fiindcã sãracii de ei simþeau
toatã cãldura mea ºi ea era prea mult de dus ºi eu duc singurãtatea asta de
braþ precum o mireasã hâdã la altar, unde tot eu am sã-i fiu mire, pot fi ºi tatã
ºi domniºoarã de onoare, oricum nu am dus lipsã de talent în a fi actor, am
fost un aºa actor cã aº fi meritat un premiu pentru întreaga activitate ºi azi
când sunt retras, aº fi meritat sã fi primit un buchet uriaº de roze negre ºi sã
mi se scrie rubrici, sã curgã râuri, fluvii, o mare de cernealã pentru a fi plâns...”.
Nu plânse aproape niciodatã. Se obiºnuise sã îndure, atunci când avea de
îndurat. Când ceva nu mergea bine, obiºnuia sã scrâºneascã din dinþi. Când
ceva mergea foarte rãu, nimeni nu ar fi vrut sã-i iasã în cale.
Avea un spirit critic extraordinar. Obiºnuia imediat sã identifice vinovaþii
pentru orice problemã. Nu era iertãtor, nu era îndurãtor, nu-i plãcea sã asculte
diferitele scuze ce se iveau atunci când lucrurile nu se aflau pe fãgaºul dorit.
Pedeapsa, îi plãcea mult cuvântul acesta. Pedepsea fãrã sã se entuziasmeze,
fãrã sã arate cât de mult îl încânta. Îºi manifesta rareori plãcerea pentru ceva
anume, tresãrea doar când inimaginabilul îºi fãcea simþitã prezenþa. Învãþase
dupã atâtea bãtãlii sã nu se pripeascã dupã orice victorie, sã nu cânte imnul
învingãtorului, sã nu se mulþumeascã cu puþin. Nu se mulþumea deloc cu puþin,
la el totul era despre cât de mult putea obþine. Se strãduia întotdeauna sã fie
stãpân pe situaþii, sã nu-i scape nimic, nu-i plãcea sã lucreze cu improvizaþii,
avea nevoie de date, cãuta mereu date, îi displãcea profund sã se lase la mila
destinului, de vreme ce el nici mãcar nu credea în destin. Fusese un profesionist
desãvârºit. Cu siguranþã cã nu i s-ar fi putut reproºa nimic din acest punct de
vedere. Jucase bine de tot, chiar dacã ocolea adesea regulile. Faþã de reguli
avea un dispreþ care-i adusese mistificarea...

272

REVIST
A “REVISTEI NOASTRE”
REVISTA

DEBUT
Era altfel. Nu era întunecat, nu era mistic, nu era superstiþios. De fapt,
îi repugna ocultismul. Se amuza teribil pe seama superstiþioºilor ºi a celor
care îl imaginau tenebros. Nu era câtuºi de puþin aºa. Avea un simþ al raþiunii
greu de închipuit, deºi din timp în timp se arãta impulsiv. Se rãzbuna de fiecare
datã când avea ocazia. Se iubea fãrã contenire, fãrã preget, nimeni nu mai
iubise ca el: iubirea ºi frumuseþea se nãscuserã odatã cu el. Era un artist, un
estet. Îndrãgea parfumurile fine, se îmbãta numai în miresme dulci-înþepãtoare,
în arome de scorþiºoarã ºi migdale, îºi petrecea clipele de indignare printre
valuri de mãtase mirosind a cedru ºi santal. Îºi decorase sala de primire a
oaspeþilor în valuri roºii de flãcãri ce scoteau mirosuri îmbietoare, aºa de tari
încât numai el le putea suporta fãrã sã cadã în leºin. Avea o slãbiciune pentru
podoabe, îºi purta mândru inelele, cele cinci inele de la mâna stângã pe care
le crease din smoalã peste care suflase cu putere ranchiuna ºi dorinþa. Se
fãcurã arãmii. Pe urmã a suflat cu dor ºi disperare. Se fãcurã de argint. Le-a
privit, le-a admirat, i se prelingeau lacrimi. Erau cele dintâi lucruri pe care le
crease când se coborâse în grota sa. Peste ele s-au scurs singurele lui lacrimi:
douã cristale de trufie au acoperit argintul prefãcându-le în aur. Tot ce astãzi îl
mai ducea cu gândul la începuturi era doar aurul inelelor
lui. Strãlucea încã ºi acum aurul acela, strãlucea cum odinioarã el era Luceafãr.
Era sfârºit. Pentru prima oarã simþea acea slãbiciune a trupului, îºi
dãdea ºi el seama cum e sã sufere carnea, oasele, sângele, cum e sã-i tremure
vocea, cum îi dârdie fiecare nerv, simþea câte o convulsie pentru fiecare pãrticicã
a corpului sãu de fiecare datã când fãcea câte o miºcare. Bineînþeles, sfârºeala
aceea îi venea din strãfundul sufletului, ca ºi cum totul se focaliza într-un
singur punct, iar de acolo se extindeau mãnunchiuri de dureri ºi slãbiciuni
cãtre toate pãrþile trupului sãu, ca ºi cum întreaga sa suferinþã interioarã inunda
materialitatea fiinþei sale. Se simþea trãdat de trup, se simþea trãdat pentru cã
pânã atunci nu mai experimentase niciodatã o asemenea senzaþie, dar ºtia cã
toate i se trag de la sufletul sãu ºchiopãtând, de la o spiritualitate ºleampãtã,
care îi pãrea precum o hainã ciuruitã de molii atârnând demult uitatã în cuiul
unui cuier, pe undeva la întuneric, nepurtatã de nimeni, cãci nimeni pe lumea
aceasta n-ar mai voi sã mai îmbrace o astfel de cârpã, poate cã nici nu fusese
purtatã, ori dacã a fost, probabil cã devenise fãrã de rost, ponositã ºi inutilã,
cine ºtie dacã nu cumva doar pierduse cursa împotriva modei, a timpului
schimbãtor ºi capricios. Era sfâºiat de trãirile lui, dar în acelaºi timp, îl necãjeau
toate cele câte nu apucase sã trãiascã, fiindcã erau, chiar ºi pentru el, multe
pe care nu le înfãptuise, însã era mistuitoare numai ideea cã ºi dacã ar fi
înfãptuit totul, nimic nu ar fi fost diferit. Era o fiinþã a ideilor, în aceeaºi mãsurã
pe cât era a faptelor; se fixa în o idee ºi era imposibil sã-i mai dea drumul, era
frãmântat de idei ºi li se dedica zile întregi pe vremuri, nedorind sã fie deranjat
în vreun fel, nici mãcar dacã s-ar fi scufundat întreaga viaþã cu el, era în acele
momente un fel de Arhimede, doar cã el nu se juca niciodatã cu figuri
geometrice, ci doar cu gânduri inexprimabile, negrãibile prin vorbele noastre,
însã cine ºtie dacã se juca sau se lãsa jucat de gândurile sale, fiindcã atunci
când se lãsa în seama meditaþiei pãrea desfigurat, pãrea cã se dedubleazã,
se urâþea, era ca ºi cum ai fi putut suprapune figura unui om peste cea a unei
fiinþe de o frumuseþe inefabilã, deodatã diafanul se cufunda în grotescul ridurilor,
grimaselor, exclamaþiilor pierdute, se pierdea în plasa trãsãturilor umane,
caresuprapuse chipului sãu aduceau cu cele ale unei maimuþe dresate astfel
încât sã imite toate acele mici gesturi ce fac din om fiinþa cugetãtoare a lui
Pascal.
Cu greu reuºea sã iasã din starea aceasta ºi întotdeauna o abandona
doar dacã izbândea sã rãpunã ideea, sã o subjuge, sã o transforme în unealta
ºi sclava lui, pe care urma sã o mânuiascã asemeni unei plastiline în mâinile
unui copil cuprins de ardoarea creaþiei ºi purtat de aripile uºoare, dar mari, ale
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imaginaþiei sale; ai fi putut spune, vãzându-l cum îºi punea ideea în aplicare,
cum ordona celor din jur sã-i împlineascã dorinþa, ai fi putut fãrã a greºi sã
spui despre el cã era un fel de vrãjitor, un alchimist mai degrabã, care
transforma o puzderie de gânduri într-un mãnunchi, un mãnunchi într-o
grãmãjoarã, o grãmãjoarã în o serie de câte ºase, o serie de câte ºase într-un
mic grup de trei, iar din acele trei gânduri rupea porþiuni din care compunea un
singur gând, pe care apoi îl sculpta cu dalta analizei, pe care-l finisa cu rândeaua
criticilor, un gând care devenea realitate dupã ce în sfârºit îi contura rotunjimile
prin calculul rece al posibilitãþilor ºi ºanselor de parcã ai fi avut de a face cu un
parior înrãit, dar un parior ce juca mereu, câºtigãtor, chiar ºi când se întâmpla
sã piardã... oricine l-ar fi vãzut atunci s-ar fi înspãimântat mult mai mult decât
dacã l-ar fi surprins în momentele sale de cruzime, pedepsind ºi mistuind,
doar atunci ai fi putut înþelege cu adevãrat de ce este cine este. Talentul sãu
era sã prefacã din adâncul gândurilor sale, din obscuritate ºi scrum, o statuie
a realitãþii, un chip al faptelor atât de clar, încât orice fiinþã ce ar fi cãzut sub
greutatea acestei statui ar fi fost strivitã, aproape fãrã de scãpare, puþini fiind
cei care au dobândit ieºirea de sub paravanul întunecat al realitãþii create
printr-un singur gând de-al sãu. Era sfârºit pentru cã acum alchimistul ideilor
devenise o pateticã alcãtuire de amintiri ºi durere, de nemãrginitã singurãtate
ºi negrãite vorbe de iubire, de urã înfrântã ºi palide zbateri istorice ale nimicului.
Singura idee care îi surâdea, alinându-l preþ de câteva clipe era cea a unui
imperiu de suferinzi asemeni lui, pe care el sã-l conducã, sã-l pãstoreascã ºi
sã-l poarte spre culmile cerului, pe care l-ar fi invadat înspre cucerire ºi l-ar fi
transformat într-o clinicã a celor invalizi sufleteºte, a neputincioºilor faþã de
Adevãr. S-ar fi fãcut un sanatoriu de renume pentru toþi cei incapacitaþi sã
iubeascã ºi sã doreascã Adevãrul, pentru cã nimic nu-i era mai strãin lui decât
acest cuvânt care îºi spunea despre sine cã el însuºi e cuvântul, ca ºi când
bunul don Lucius ar fi fost doar o silabã sau o literã aruncatã la întâmplare pe
o hârtie unde tot ce stã scris e scris prin acest cuvânt atât de nedrag bunului
nostru don Lucius, dar ºi aºa dacã ar fi fost, tot nu ar fi dorit sã se lase ºters
de o radierã de parcã doar fusese aºa mãzgâlit într-o doarã cu creionul, el nu
s-ar fi lãsat ºters pentru cã era adânc imprimat pe hârtie astfel încât era singurul
ce se putea vedea ºi pe partea cealaltã a hârtiei, o prezenþã înrãdãcinatã în
inima istoriei.
Era palid în suflet, de culoarea varului ars în o gãleatã strâmbã, lãsatã
la soarele nimicitor al unei veri tropicale, arzând ºi clocotind pânã ce o umbrã
cãlduþã de jar era tot ce mai rãmãsese în sine. Gândea cu amãrãciune despre
propriul necaz cã ar fi avut nevoie de vopseluri, de acuarele mãcar, de orice
fel de culoare, îi puteau fi de folos ºi creioanele colorate, pentru a se picta,
desena, colora, vopsi, pentru a-ºi schimba paloarea în roºu aprins ºi verde
trãind ºi alb-albastru de gheaþã polarã ºi în negru de furie ºi putere ºi în galben
muºtar de ardoare ºi nevrozã, orice nuanþã sau culoare sau ton ar fi fost mai
plãcut pentru el decât acel gãlbui albicios ca de zoaie sau zeamã stricatã,
doar zoaie ºi zeamã i se scurgeau acum prin vene. Dacã s-ar fi privit în oglindã
i s-ar fi reflectat durerea înapoi, i-ar fi intrat în suflet ºi s-ar fi dublat, s-ar fi mãrit
pânã ce ar fi þâºnit înspre afarã, spre oglindã sfãrâmând-o, fãcând-o bucãþi ºi
þãndãri, pe care le-ar fi cules ºi lear fi prefãcut în mãrgãritare, înºirându-le ºi
atârnându-le la gât precum o amuletã alungãtoare de duhul rãu al slãbiciunii ºi
suferinþei sale, de ghinionul sfârºitului de veacuri, de paloarea gãlbui albicioasã
a decãderii. Amuleta l-ar fi protejat în eternitate ºi l-ar fi propulsat victoriei
finale, l-ar fi fãcut sã închidã în ea porþile fericirii pentru ceilalþi ºi le-ar fi deschis
larg pentru el. Pesemne cã îºi dorea sã fi avut o oglindã prin preajmã, dar nici
mãcar iluzia amuletei nu-l alina, nemulþumidu-l propria încãpãþânare sã arunce
toate oglinzile din clipa în care observã primul semn al îmbãtrânirii pe chipul
sãu, înfuriindu-l incapacitatea acelor momente de neacceptare a ceea ce avea
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sã vinã ºi poate numai acceptând ar fi fost cu putinþã sã previnã, aºa însã se
lãsase învins, se înfrânse de unul singur, arucând armele înainte sã fi încheiat
rãzboiul, dând la o parte vicleºugurile înainte de a fi apãrut cruntul duºman,
nemilosul, durerosul, nãpraznicul ºi singurul duºman ce putea sã-i provoace
ºi lui atâta pierdere ºi suferinþã: timpul.
Era un timp când însãºi existenþa se reducea la faptele sale, la ce
alegea sã întocmeascã sau nu, era timpul sãu. De aici începe adevãrata ºi
lunga poveste a lui don Lucius, cel care se stingea în întuneric dupã o viaþã de
glorioase nenorociri ºi nãpaste dezlãnþuite asupra neamului omenesc. „... în
ziua aceea se hotãrî sã-i vorbeascã, se hotãrî sã se înfãþiºeze înaintea lui ºi
sã-i spunã unde ºi de ce se înºealã. Îºi fãcuse curaj timp de ºapte zile. Stãtuse
singur, izolat de toþi ceilalþi, refuzase sã mai comunice cuiva despre planurile
sale în tot acest timp. Meditase fãrã sã se roage însã, meditase privind doar
înspre interiorul propriei sale fiinþe. ªtia, sau cel puþin bãnuia, cã nici mãcar în
acea maximã singurãtate gândurile sale nu se aflau în siguranþã, cã ºi acolo
ar fi putut fi citite, ar fi putut fi aflate. Miza pe sinceritatea bãtrânului, pe faptul
cã acesta niciodatã nu ºi-ar fi bãnuit de vreun gând necurat pe una din
mirobolantele sale creaþii, cã niciodatã nu ar fi cãutat sã le pãtrundã cu forþa
printre dorinþele sau gândurile lor. Miza pe bunãtatea bãtrânului, considerând
cã acesta nu ar fi fost capabil sã facã nimic nesãbuit, nimic rãu, nimic care sã
provoace suferinþã; chiar ºi el îl vedea ca pe cel mai bun creator posibil. Miza
pe spiritul sãu fermecãtor, pe dragostea pe care nu o singurã datã i-o arãtase
bãtrânul, pe discursul sãu potolit ºi împãciuitor, pe vocea sa blândã ºi totuºi
gravã, pe puritatea sentimentelor sale. Toate acestea îi erau armele cu care
urma sã se înfãþiºeze în faþa bãtrânului, cu care nutrea sã obþinã ceea ce-ºi
dorea cu ardoare.
Îºi crease întregul discurs în jurul acestei idei: ce sens ar fi avut, pânã
la urmã, o nouã fiinþã? De ce sã nu se mulþumeascã cu ei? Oare ei nu-l iubeau
suficient? Oare ei nu-i arãtaserã încã recunoºtinþa? Cum adicã, se simþea
singur? De unde nevoia aceasta de nou, de a fi însoþit de o fiinþã care nu va
putea înþelege niciodatã în prezenþa cui se aflã? Era sigur cã noua apariþie ar
fi încurcat întreaga lor existenþã de pânã atunci, cã ar fi afectat relaþia dintre ei
ºi bãtrân. Se simþea amãrât cã cineva ar fi putut sã-i fure locul în sufletul
bãtrânului, cã altcineva ar fi putut sã devinã creaþia favoritã a acestuia. Iar în
ciuda tuturor avantajelor pe care le avea înspre a reuºi sã-l întoarcã din drum
pe creator, în ciuda intenþiilor sale care erau fãrã niciun dubiu onorabile ºi
asupra cãrora nu putea plana nicio urmã de rãutate, nicio patã de pizmã sau
orgoliu, în ciuda a tot ceea ce el credea despre sine, îl trãdau totuºi ochii. În
ochii lui stãtea scris întregul sãu destin, de la începuturi pânã la ultima sa
suflare, în ochii lui se putea vedea atât de clar greºeala. Era singurul dintre toþi
ceilalþi ai cãrui ochi erau scãldaþi de culoare. Era singurul cãruia i se permisese
acest minunat dar, de a avea ochii însufleþiþi. În ziua în care îi vorbise bãtrânului
despre cât de mult îl iubeºte, în care îi vorbise despre frumuseþea lumii aºa
cum fusese ea creatã, despre lumina creatorului ei, luminã care face sã existe
ºi sã trãiascã tot ce este ºi trãieºte, în ziua aceea bãtrânul vãzuse în ochii lui
lipsiþi de viaþã ºi culoare douã cristale care s-ar fi prefãcut în cele mai sfinte
lacrimi dacã ar fi putut sã plângã ºi cum niciunul din cei asemenea lui nu
fusese creat pentru a plânge, bãtrânul îi prefãcu lacrimile ce-i stãteau neclintite
în ochi în culoarea cerurilor senine. Ochii aceia îl trãdau acum, erau singurii
martori ai unei scânteietoare frãmântãri interioare, erau cei care stãteau
mãrturie pentru ezitarea sa ce avea sã devinã ulterior infama greºealã...”
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 2011,
nr. 33-34 (paginile 65-69)
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Nae Ionescu între Socrate ºi Mefistofel
Nicola Onose
Fie cã unora le place sau nu, filosofie cu ochii de Hyperion nãscut la
Brãila în 1890 a jucat un rol important în istoria culturii române. Astãzi, când
foºti elevi ai sãi precum Mircea Eliade, Emil Cioran, Mircea Vulcãnescu sunt
atât de preþuiþi s-a redeschis dezbaterea asupra valorii omului pe care Eliade
îl considera în anii 1930 o personalitate „copleºitoare”, o „mare inteligenþã”,
fãrã a-ºi schimba niciodatã opinia. Aceastã inteligenþã a fost caracterizatã de
unii drept „mefistofelicã” pentru cã era, indiscutabil, contradictorie. Mircea Eliade
scrie: „Pretutindeni unde se vorbeºte de Nae Ionescu e prezentã legenda sau
ura „ iar Ioan Petru Culianu (în cartea „Mircea Eliade”, Nemira, 1995) afirmã
despre Nae Ionescu faptul cã a fost „de stânga ºi de dreapta”.
Cel mai reuºit portret al sãu îl gãsim probabil în monografia „Nae
Ionescu aºa cum l-am cunoscut” a lui Mircea Vulcãnescu care îmbinã admiraþia
cu anumite reticenþe determinate de formaþia burghezo-democraticã a autorului.
Primele jaloane biografice nu ne spun mult. Nae Ionescu a facut filosofia înainte
de primul rãzboi mondial, s-a însurat, tânãr, tot cu o studentã, plecâand
împreunã în Germania unde au avut doi copii. Închis într-un lagãr german pe
perioada conflagraþiei mondiale, s-a întors apoi în þarã ºi a fost la început
profesor de filosofie ºi de matematicã la liceul de la Mãnãstirea Dealului. Era
recunoscut pentru deosebita sa evlavie pe care o afiºa. În vremurile tulburi
ale anului 1919 îºi luase doctoratul în filosofie în Germania cu o lucrare ce
presupunea o nouã fundamentare a matematicii.
Stilul sãu ca profesor universitar la Facultatea de Litere ºi Filosofie de
la Bucureºti era în contrast puternic cu academismul stufos, încãrcat cu citate
nedigerate, ale lui P.P. Negulescu ºi ale celorlalþi colegi ai sãi. Nae Ionescu
obiºnuia sã asculte nu din curs, ci din cãrþile citite de studenþi „cel puþin cu un
an înainte de examen”. Polemiza mereu cu Mircea Florian care susþinea
supremaþia sistemelor clasice în filosofie. Nae Ionescu nu avea cursuri scrise,
ci le improviza ºi spunea studenþilor sãi: „Ceea ce trebuie, este sã gândiþi
autentic. Adicã sã vã gândiþi la înþelesul vorbelor pe care le folosiþi.” În plus
era ironic, folosea exemple „frivole” (cum spune eufemistic Eliade), fãcea
comentarii negative care au avut de multe ori un rol stimulativ. Examenele
constau în dialoguri în stilul maieuticii socratice (întrebãri ºi rãspunsuri scurte).
În cursurile de filosofie a religiilor provãduia un creºtin aspru, în care iubirea
de aproape devenea o chestiune secundarã în faþa iubirii de Dumnezeu. În
ceea ce priveºte gândirea politicã a formulat o teorie a partidului de mase,
„venit la putere pe temeiul unui mit”, pe care îl dorea ca o oglindã a societãþii.
Pentru a lua contact cu dorinþele de moment ale poporului un astfel de partid
s-ar folosi de organizaþiile locale. Programul politic ar trebui în continuu
schimbat, fãrã prejudecãþi, pentru a se ajusta la noile cereri.
Toate aceste idei capãtã coerenþã în singura carte ce i-a apãrut în
timpul vieþii: „Roza vânturilor” (Editura „Cultura naþionalã”, 1963) o culegere
de articole din perioada 1926-1933 apãrute în deosebi la „Cuvântul”, ziar prin
care Nae Ionescu a jucat un rol politic de prim rang. Prima parte a volumului
contureazã ortodoxismul fumdamentalist al autorului care identificã „neamul
românesc cu ortodoxia” ºi doreºte purificarea credinþei, avându-se drept etalon
tradiþia („predania”). ªovismul este criticat ºi considerat „ridicol”, în schimb se
cere trecerea de la „romantism” (francofilie) la „realism” (încheierea de tratate
cu puterile revizioniste); considerându-se cã în istorie nu existã reguli morale,
ci doar cursul evenimentelor. Capitolul cel mai interesant este cel intitulat
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„Cultura politicã” ce începe prin exprimarea deziluziei faþã de þãrãniºtii conduºi
de Maniu cã nu au devenit „partid de mase”, Nae Ionescu vãzând în scopul
luptei politice instaurarea monopartidismului, identificarea partidului câºtigãtor
cu „þara”. Democraþia este criticatã prin reluarea teoriei formelor farã fond:
România nu avea partide nãscute „natural” ca în Apus cu programe apropiate,
totuºi bine închegate, iar „masa electoralã” era „zestre guvernamentalã”, votând
mereu cu puterea. Concluzia e urmãtoarea: sistemul nu funcþioneazã, totul se
hotãrãºte de fapt în cabinetul regelui. Nae Ionescu cere crearea unui partid al
þãranilor care sa conducã dictatorial, „realitatea româneascã” fiind „þãrãneascã”
ºi ortodoxã. Este postulatã antinomia dintre catolocism (egal universalism) ºi
particularitatea naþionalã, catolicismul distrugând calitatea naturalã de „român”,
chiar ºi în cazul lui Samuil Micu. Observãm cu surprindere cum cel ce milita
pentru deplina libertate interioarã, actualizând cartezianismul, tinde spre
totalitarsim în problemele sociale. Cel mai fidel discipol al sãu, Mircea Eliade
care a publicat în 1941 articolul „ Funcþia socraticã a lui Nae Ionescu”, scrie
postfaþa „Rozei vânturilor”. Nae Ionescu e numit „învãþãtor al neamului sãu”,
fãcând parte din succesiunea de mare nume: „Eminescu, Hasdeu-IorgaPârvan”. Nae Ionescu, distrugãtorul oratorismului, era considerat exponentul
generaþiei de atunci. Eliade subliniazã doua valori fundamentale ale maestrului
(preluate din creºtinism): „soteria” (cãutarea lui Dumnezeu, desprinderea de
umanitate) ºi „sympathea” (apropierea de oameni). Aceasta din urmã duce la
doctrina socialã a lui Nae Ionescu oricât de greu ne-ar veni sã credem.
În 1934 regele îi aduce pe liberali la putere, Nae Ionescu e persecutat
ºi se transformã din partizan în inamic al lui Carol al II-lea. Începe sã se apropie
de extrema dreaptã în care din nou crede cã vede renunþarea la occidentalizare
pentru reîntoarcerea la sistemul armonios al comunitãþii arhaice. Aceastã
schimbare de poziþie îl transformã ºi într-un antisemit dupã cum se poate vedea
în celebra prefaþã a romanului „De douã mii de ani „ al lui Mihail Sebastian
(Editura „Naþionalã-Ciornei”, 1934). Pornind de la observarea de cãtre
Sebastian (la care se face referinþã doar folosind numele de lucru al acestuia:
Iosif Hecther), a suferinþei poporului la Israel („Ichuda patel”), Nae Ionescu
vrea sã demonstreze „cã nu se poate altfel”. Damnarea este motivatã prin
însãºi esenþa coreilor: ei se cred „poporul ales” pentru a da naºtere lui Mesia,
dar trãiesc în lumea creºtinã pentru care Mesia deja a venit. În 1935 Sebastian
scrie „Cum am devenit huligan” în care comenteazã reacþiile stârnite de cartea
sa. El crede într-o diminuare a antisemitismului o datã cu progresul economicosocial ce va duce la dispariþia a ceea ce Nae Ionescu numea „o politicã de
huligani”. „Huliganismul Cuvântului era însã de altã naturã, fiind de fapt
emblema pentru un loc în care se puteau întâlni ºi dialoga oameni de toate
convingerile, chiar ºi bolºevici. Nae Ionescu era un „director de conºtiinþe”
pentru „minþile libere”. În trecut el fãcea deosebire între stat (entitate politicã)
ºi naþiune (concept cultural). Sebastian se aratã decepþionat de brusca
schimbare a mentorului sãu ºi îi combate argumentaþia, aratându-i caracterul
sofistic (de ce ºi mulsumanii îi persecutã pe evrei deºi nu cred în venirea lui
Mesia).
Despre legãturile cu Garda de Fier, Mircea Vulcãnescu declarã cã au
existat cu siguranþã, dar nu sunt foarte clare. Nae Ionescu îºi definea clar
doctrina prin: „relism, autohtonism, ortodoxie, monarhism”. „Miºcarea” era
eterogenã grupând tot felul de nemulþumiþi, naþionaliºti, idealiºti, mici burghezi
afectaþi de concurenþa evreilor, muncitori atraºi de promisiunile sociale, unii
intelectuali dornici de parvenire prin politica. Profesorul s-ar pãrea cã nu s-a
„încadrat” în Gardã, dar a fost mentorul unor simpatizanþi însemnaþi (de exemplu
Ion Moþa) ºi teoria sa a partidului de mase a influenþat Miºcarea atunci când
aceasta a deþinut puterea.
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În Garda de Fier, Nae Ionescu vedea naþiunea „înþeleasã ca o
comunitate de destin”, împlinirea ideologiei naþional-socialiste care nu putea fi
pusã în practicã în Germania, ci doar în România unde existã suportul
tradiþionalist si antiindividualist al ortodoxiei. El se deosebea de gardiºti printrun ortidoxism mai strict - de exemplu nu exalta ca ei munca pe care o considera
o pedeapsã.
Viaþa lui Nae Ionescu are ºi multe „probleme tulburi”. Au existat
numeroare zvonuri cu privire la afacerile sale secrete; certe sunt numai
legãturile sale cu Malaxa de care nu a devenit însã dependent. A întreþinut
relaþii cu mai multe femeii (unele celebre), vazând în iubire, dupã afirmaþiile
sale, o experinþã spirituala ce transcende pe cea carnalã. Totuºi nu a divorþat,
rãmânând din acest punct de vedere fidel cununiei religioase. În perioada în
care a fost un actor politic important (prima parte a domniei lui Carol al II-lea
pe care îl sprijinise sã ia tronul) a deziluzionat pe mulþi lãsându-se purtat de
beþia triumfului ºi uitând ceea ce îl ridicase în ochii administratorilor.
Nae Ionescu a fost arestat pentru colaborarea cu Miºcarea în timpul
persecuþiilor la care Carol al II-lea i-a supus pe legionari. Dupã ieºirea din
lagãr a reînceput discuþiile cu idei, susþinând pasivitatea ortodoxã faþã de
acþiunea accidentalului care astfel îºi traseazã limite, se îndepãrteazã de
Dumnezeu. Pe neaºteptate moare la 15 martie 1940, recunoscând succesul
pe care îl vor avea în curând germanofeþii ori naþionaliºtii de o valoare
insignifiantã în comparaþie cu el.
Dupã cum aþi observat, acest articol nu interpreteazã prea mult mãrturiile
documentare, dându-vã mai departe câteva jaloane pentru a încerca elucidarea
(probabil imposibilã) enigmei de fond a acestei personalitãþi. Nae Ionescu a
fost un Ianus în acelaºi timp condamnabil ºi demn de admiraþie, un Socrate
care a condamnat împietrirea gândirii, „moarte-în-viaþã”, dar, dupa cum el însuºi
prognosticase, a cãzut în final pradã ei, atragându-ºi blestemul luciferic.
Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 1998, nr. 7 (paginile 14-16)

Existãm!
Da, „existãm” încã, nu ne lãsãm copleºiþi! Rezistãm ºi ne bucurãm de
a fi creat un concurent de opinie printre voi: un torent al adolescenþei cãruia
nimic nu-i rezistã! Sperãm sã vã fie „molipsitor”, antrenându-i ºi pe sceptici ºi
chiar pe... cinicii noºtri adversari! Credem în nobleþea demersului nostru.
Suntem conºtienþi cã o revistã este rezultatul, efectul unei efervescenþe
spirituale, distinse ºi... destinse! Ea presupune inspiraþie ºi multã,multã
transpiraþie. Credem cã suntem continuatorii acestei tradiþii „octogenare”,
suntem deci niºte adocelescenþi... octogenari, înscriºi în iureºul adolescenþei
enterne, dar suntem ºi altceva! Suntem liberi de povara oricãrei tradiþii,privim
mai ales spre viitor. Am cules o bogatã recoltã de material valoros, variat, din
care am considerat necesar sã scoatem numãrul 2 (întârziat) ºi numãrul 3
(iminent), ba avem ºi/sau revista a adolescenþei: deschiderea la opiniile voastre,
exprimate cu diverse ocazii. Este însã absurd sã crezi cã poþi fi pe toate
gusturile. Extrem de dificilã a fost ºi rezolvarea dilemei: revista de culturã/
revista de divertisment. Paradoxul este cã, în timp ce ni se cere una,
colaboratorii ne trimit altceva, neagreat de o anumitã majoritate: texte „serioase”,
de analizã profundã, eseuri, liricã; nu ni se trimite, de regulã, divertisment
original, de calitate ! ªi atunci?...

Mihaela Merchea

Articol publicat în Revista Noastrã, seria a III-a, 1993, nr. 2-3 (pagina 1)
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MONOGRAFIA
Liceului „Unirea” Focºani
Proiect demarat de profesorul Gheorghe Chiriac ºi
publicat în paginile Revistei Noastre (între anii 1974-1977)
ÎNCEPUTURILE
Aº vrea sã încadrez istoricul primilor ani ai existenþei Liceului „Unirea”
în atmosfera de muncã ºi creaþie în toate domeniile care caracterizeazã domnia
lui Al. I. Cuza, primul domn al României Unite ºi întemeietorul statului român
modern. Unirea din 1859 a rãspuns nãzuinþelor economice, politice, sociale ºi
culturale ale întregului popor român. Ea a oferit burgheziei – clasa dominantã
la ordinea capitalistã – prilejul unei dezvoltãri intense în domeniul economic ºi
locul cel mai de seamã (alãturi de moºierime) în viaþa politicã a þãrii. Ea a dat
þãrãnimii speranþa de eliberare economicã ºi socialã, precum ºi posibilitatea
de a învãþa carte ºi a se ridica din starea de cumplitã înapoiere culturalã în
care se gãsea. Unirea a dat maselor populare, în genere, posibilitatea de a se
descãtuºa din robia trecutului, de a aspira la o viaþã nouã în care rolul lor sã fie
din ce în ce mai real ºi mai eficient. De aceea, Unirea din anul 1859 a fost
îmbrãþiºatã cu dragoste ºi nãdejde de întregul popor român.
La Focºani, Unirea avea o semnificaþie ºi mai profundã, fiindcã aici, de
veacuri, cele douã pãrþi ale oraºului se dezvoltaserã alãturi, dar aparþinând
altei þãri, ca un simbol al nedreptãþii istorice, care acum lua sfârºit. „La Focºani,
la Focºani, dar! ªi acolo, împreunã cu binecuvântarea domnului pãrinþilor noºtri,
sã serbãm marea sãrbãtoare: învierea României” (Din discursul þinut de M.
Kogãlniceanu, deputatul oraºului Focºani, în adunarea electivã a Moldovei, la
28 ianuarie 1859).
De aceea, Focºani a devenit oraºul Unirii. ªi focºãnenii, ca ºi restul
poporului român, au legat de Unire speranþele lor de mai bine. Din documentele
timpului se vede cã micii industriaºi ºi negustori de aici îºi clãdeau planuri de
viitor în legãturã cu afacerile lor. Iatã de ce ei „ridicau pe braþe” pe reprezentantul
lor, starostele de negustori Georgie Ilie-Mititelu, cu prilejul trecerii prin oraºul
Focºani, a domnitorului Cuza, la 5 februarie 1859, în „drum spre Bucureºti”
(I.M. Dimitrescu: „Focºanii în vremea Unirii” – 1942, pag. 10).
Intelectualii focºãneni, din care mulþi luptaserã pentru Unire, voiau o
înnoire culturalã a oraºului lor, mai ales acum când acesta cãpãtase o
notorietate internaþionalã prin alegerea lui de cãtre Conferinþa marilor puteri de
la Paris (1858) ca sediu al Comisiei centrale. Unul din aceºti intelectuali
focºãneni, poetul D. Dãscãlescu, se fãcuse cunoscut prin poeziile sale cu
caracter satiric, în care înfiera uneltirile antiunioniºtilor, poezii care fuseserã
publicate mai ales în „Steaua Dunãrii” a lui Kogãlniceanu.
Prezenþa Comisiei centrale la Focºani, începând cu 10 mai 1859,
contribuie la o înviorare economicã ºi culturalã a oraºului Unirii. Pe strãzile
Focºanilor, puteau fi vãzuþi oameni politici de talia lui M. Kogãlniceanu, ªtefan
Golescu, Christian Tell, ºi alþii, membrii ai Comisiei centrale. În Focºani, a
locuit câþiva ani poetul Gr. Alexandrescu, cãsãtorit cu o Stamatineascã, el
însuºi funcþionar al Comisiei centrale. Secretar al Comisiei centrale era Nicolae
Voinov, focºãnean, luptãtor pentru Unire, ajuns mai târziu ministru de justiþie.
În anii domniei lui Cuza – ºi mai târziu – un deosebit presigiu cultural îl
cãptãºesc aici, la Focºani, preºedintele curþii de apel Gh. Apostoleanu. Vreau
sã arãt prin cele spuse, cã în momentul când s-a pus problema înfiinþãrii unui
gimnaziu la Focºani, exista aici nu numai o înviorare economicã, consecinþã
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a Unirii, ci ºi un mediu cultural propice dezvoltãrii unui aºezãmânt ºcolar de
stat, de rang liceal, aºa cum puþine oraºe din þarã aveau pe atunci. E bine sã
amintim cã domnitorul Cuza a fost adevãratul ctitor al învãþãmântului românesc
modern. Principiile diriguitoare ale programului sãu de instrucþie publicã au
fost expuse la Mesajul domnesc din 6 decembrie 1859. Citãm din acest mesaj:
„Guvernul meu va pune toatã silinþa pentru ca Instrucþia publicã sã fie gradualã
ºi pusã în deosebitele sale graduri la îndemâna tuturor claselor. În educaþia
poporului bine condusã se aflã cele mai bune garanþii de ordine, de progres ºi
de patriotism luminat. Ea trebuie dar, în fiecare naþiune, sã rãspundã la
adevãratele ei nevoi ºi la adevãrata sa poziþie. Dacã o instrucþie superioarã,
cuprinzând facultãþi de înalt învãþãmânt, ne este folositoare, instrucþia
elementarã ºi primarã ne este neapãratã spre a rãspândi o viaþã nouã în toatã
þara” („Mãrturii despre Unire”, pag. 348).
Pornind de la aceste principii, a fost elaborarã „Legea pentru instrucþia
publicã”, prin care a fost introdus învãþãmântul elementar obligatoriu ºi gratuit;
au fost înfiinþate institute de învãþãmânt superior în special cele douã
universitãþi: de la Iaºi (1860) ºi la Bucureºti (1864), au fost înfiinþate licee ºi
gimnazii, din care câteva ºi-au sãrbãtorit anii aceºtia centenarul.
ÎNVÃÞÃMÂNTUL ÎN FOCªANI
Anii de dupã Unire, adicã în preajma înfiinþãrii gimnaziului din Focºani,
existau în oraºul nostru douã ºcoli primare de bãieþi ºi douã de fete. ªcoala
primarã de bãieþi nr. 2 din Focºani-Munteni a fost înfiinþatã în anul 1834; celelalte
ºcoli primare de fete dateazã din 1860 ºi 1861, adicã din timpul lui Cuza-Vodã.
Unii dintre institutorii de la aceste ºcoli au devenit profesori ai
gimnaziului: ªtefan Neagoe, N. Tipeiu, I. Albini etc.
În afarã de aceste ºcoli elementare, în Focºani existau, înainte ºi dupã
Unire, mai multe pensioane particulare, mai ales de fete. Amintim câteva:
Saligny, Sideri, Bitrou, Masson, Ratty, D. Vîlcu etc. Majoritatea doamnelor din
aºa zisa „lume bunã” focºãneanã au învãþat în aceste pensioane, unde, pe
lîngã limba francezã ºi germanã, se mai cãpãtau ºi noþiuni de artã dramaticã,
pianul, literatura francezã ºi – pe deasuprea – „bunele maniere” din Apus. (I.
M. Dimitrescu în „Monografia judeþului Putna” – pag. 51).
Bãieþii, în afarã de cei care treceau, de asemenea, prin pensioanele
particulare din Focºani (cum e cazul lui N. Fleva, care a fost mai târziu ministru
ºi primar al Capitalei) plecau sã înveþe carte la Bucureºti sau la Iaºi, dupã
cum erau din Focºani-Munteni sau Moldoveni. Fraþii Mincu, ªtefan (profesor
apoi la Liceul „Unirea”) ºi Ion (marele arhitect de mai târziu), ºi-au fãcut studiile
liceale la Bucureºti, primul la „Sf. Sava”, cel de-al doilea la „Matei
Basarab”.Astfel stãteau lucrurile când, în anul 1863, focºãnenii, care sufereau
din cauza lipsei unei ºcoli mai înalte, a unui liceu sau gimnaziu în oraºul lor,
pun aceastã problemã cu toatã tãria.
În ziua de 21 ianuarie 1863, cetãþenii notabili ai urbei Focºani se adunã
în sala mare a municipalitãþii ºi încheie „un diurnal” (jurnal) prin care cer
înfiinþarea, în Focºani, a unui liceu. Ei erau – cum spune jurnalul – „împinºi de
râvna de a ne educa ºi cultiva fiii noºtri”. Argumentele pe care le aduceau
cetãþenii strânºi „în presusvia Municipalitãþii” erau:
1. Aºezarea în centrul þãrii, a oraºului Focºani, la egalã depãrtare de Iaºi ºi
Bucureºti.
2. Neputinþa unor pãrinþi lipsiþi de mijloace de a-ºi trimite copiii la studii în alte
oraºe, în special la Iaºi ºi Bucureºti „ºi astfel Þara, naþiunea românã ºi
societatea pierd în ei atâtea talente ºi genii de cea mai mare importanþã”.
3. Chiar ºi pãrinþii care posedã mijloace materiale de a-ºi trimite copii la studii
în alte oraºe, se sfiiesc „de a-i expune, prin înstrãinarea lor la o asemenea
etate pe la institutele din þarã”.
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Participanþii la adunare cereau membrilor municipalitãþii locale „a
întrebuinþa toate mijloacele rugând mai cu deosebire pe domnul Ministru de
Culte ºi Instrucþie Publicã ca zelul ce are pentru prosperarea naþiunii a lua
îndeaproape vedere dorinþa ce avem de a se înfiinþa ºi în oraºul nostru un
liceu”.Municipalitatea localã era apoi rugatã de a hotârî ca din fondurile
municipale sã se fixeze „spesele ce s-ar cere pentru localul ºi încãlzitul zisului
liceu”. Urmeazã 47 de iscãlituri printre care ºi ale unor cetãþeni care au avut
funcþii de rãspundere în Focºani ºi în judeþul Putna: D. Pastia, C. Mãrgãritescu,
B. Penescu, Gh. Corbu, Iordache Pruncu, Constantin Ardeleanu, Gh. Þanu
etc. (Arhiva Primãriei Focºani, Dosarul nr. 25/1963, fila 20). Din jurnalul ºedinþei
þinutã la 30 ianuarie 1863 a municipalitãþii oraºului Focºani, aflãm cã
municipalitatea îºi însuºeºte dorinþa populaþiei focºãnene de a avea un liceu,
obligându-se totodatã sã dea „din fondurile sale pentru totdeauna anuala chirie
trebuincioasã unor asemenea încãperi corespunzãtoare cu trebuinþa arãtatã,
încãlzitul ºi celelalte obiecte trebuincioase la asemenea stabiliment de
învãþaturã”.
În condiþiile de atunci, înfiinþarea unui gimnaziu era o problemã
complicatã pentru un oraº ca Focºaniul. Deºi municipalitatea oraºului
îmbrãþiºase cu entuziasm propunerea cetãþenilor ºi înaintase în acest scop
un raport cãtre Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, totuºi bugetul
municipalitãþii în aceºti ani nu permitea întreþinerea localului ºi plata salariilor
profesorilor, iar în bugetul statului trecerea unor sume aºa mari, pentru gimnaziul
din Focºani ºi pentru alte gimnazii ºi licee care luau fiinþã, era o problemã
grea, bugetul statului fiind mai în toþi anii – pe atunci – deficitar. Populaþia
focºãneanã era însã nerãbdãtoare ºi iniþiativele ºi sugestiile nu lipseau.
Dintr-o adresã a Prefecturii judeþului Putna cãtre Primãria Focºani, aflãm
la 5 mai 1865 cã arhitectul inginer al oraºului primise încã de multã vreme din
partea Consiliului Judeþean sarcina sã întocmeascã un plan pentru clãdirea
edificiului gimnazial, dar cã inginerul nu se achitase de aceastã sarcinã,
invocând multe obligaþii pe care le avea în slujba Primãriei, deºi – cum spunea
el – se bucurase cã a fost ales sã realizeze un asemenea proiect „care pentru
mine este un prilej de a arãta ºtiinþifica mea putere” (Arhivele… Dosar 3/1865,
fila 21).
Asupra întocmirii acestui plan s-a revenit de câteva ori pânã la finele
anului 1865, dar fãrã sã se fi realizat ceva, aºa cã gimnaziul – când a luat
fiinþã – a funcþionat într-o casã particularã, casa vãduvei iconomului Miloº,
Sultana Miloº. (Notãm iniþiativa focºãnenilor de a se întocmi o listã de
subscripþie pentru adunarea fondurilor necesare întreþinerii gimnaziului ce
urmeazã a se deschide în aceastã comunã. Lista trebuia acoperitã între 1
septembrie 1865 ºi 1 ianuarie 1866).
În acest timp, aprobarea ministerului pentru înfiinþarea gimnaziului
întârzia. La 23 iunie 1865, ministerul rãspunde cã nu poate satisface în prezent
cererea cetãþenilor „oricât de dreaptã ºi salutarã e cererea dumnealor”.
Motivul invocat: neprevederea de fonduri în bugetul statului „pentru
întreþinerea gimnaziului în chestiune”. (Dosar 3/ 1865 - fila 32).
INAUGURAREA GIMNAZIULUI
Nu trec însã nici 2 luni ºi la 10 august 1865 Ministerul Justiþiei, Cultelor
ºi Instrucþiunii Publice, prin Ordinul nr. 26512 – comunicã Primãriei cã aprobã
înfiinþarea unui gimnaziu la Focºani „numai cu o clasã deocamdatã ºi un singur
profesor, rãmânând sã se plãteascã atât leafa profesorului cât ºi întampinarea
tuturor cheltuielilor necesare pentru întreþinerea ºcolii din fondurile comunei.
„Urma ca noul buget al statului sã prevadã sumele cuvenite în acest scop. Se
comunicã, de asemenea, cã s-a publicat ºi concursul pentru alegerea
profesorului.” (Arhivele statului dosar 3/1865 – fila 40)
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ªtirea face senzaþie în oraº. În sfârºit, focºãnenii îºi vedeau visul cu
ochii. Consiliul comunal se strãduieºte din rãsputeri pentru a face faþã
împrejurãrilor. Consilierul Hagi Grigore Teodoru cumpãrã patru stânjeni de
lemne ºi le depoziteazã în casele soþiei defunctului iconom Miloº. Se iau mãsuri
pentru procurarea mobilierului: 10 bãnci, o catedrã, o masã de brad albã,
deasupra un postav verde, patru scaune tot de brad vopsite negru ºi îmbrãcate
cu piele, o tablã neagrã ºi un dulap pentru cancelarie (dosar 3/1865 – fila 44).
Primãria cere Prefecturii, la 6 octombrie 1885 sã i se acorde un credit
de 6 200 lei – cursul fiscului – pentru: plata chiriei localului; mobilier; salarial
profesorului pânã la 1 ian. 1866; lemne pentru încãlzit; servitori; alte materiale
necesare (dosar 3/1865 – fila 60).
La 2 noiembrie 1865, se hotãrãºte ca ªcoala de fete nr. 1 care
funcþionase pânã atunci în casele Sultanei Miloº, sã se mute în casele lui
Trifan Boiu, pentru a lãsa locul gimnaziului. i se dã Sultanei Miloº suma de
1 280 lei, chiria pe 6 luni, începând de la 26 octombrie 1865.
La 29 noiembrie 1865, primarul M. Ionescu trimitea urmãtoarea depeºã
Ministerului Instrucþiunii Publice: Localul ºi toate obiectele trebuitoare pentru
gimnaziu sunt gata, o mulþime de copii adastã învãþãtura. În numele oraºului
vã rugãm grãbiþi orânduirea profesorului „(dosar 3/1865 – fila 69).
Orânduirea profesorului s-a facut în persoana institutorului de clasa a
IV-a, ªtefan Neagoe, de la ªcoala nr. 2 din Focºani, care e numit „provizoriu
profesor supleant la clasa I-a a gimnaziului acum înfiinþat în acel oraº. Se
adaugã: „ Cu obligaþiune însã de a se supune la un nou concurs în ziua de 15
mai 1866.” (dosar 7/1866 – fila 2).
Fiind singurul profesor al gimnaziului, el era ºi directorul ºcolii.
La 3 ianuarie 1866, pleca ºi primul raport al direcþiei ºcolii cãtre primãria
oraºului. Directorul ªtefan Neagoe aducea la cunoºtinþa acesteia cã a fost
numit profesor la gimnaziul din Focºani, prin decretul domnesc nr. 1745 din 23
decembrie 1865. Citãm din acest raport: „Spre a se da toatã publicitatea posibilã
de înfiinþarea acestei înalte ºcoli ce a câºtigat judeþul, în genere, ºi oraºul, în
parte, mã simt cel mai fericit de a mã putea adresa cãtre aceastã onorabilã
Primãrie care este unica sorginte prin a cãrei energie ºi stãruinþã neadormitã,
s-a putut realiza viitorul intelectual al atâtor juni de diferite clase. Deci, dar,
meritã – ba chiar pretinde imperios scopului salutar al acestei instituþiuni de a
se face inaugurarea cu toatã solemnitatea posibilã”. ªi – mai departe: „sã
binevoiþi a face publicaþiile cuvenite în oraº, chemând totodatã a fixa ziua
inaugurãrii ºi a se invita diferite corporaþiuni, precum ºi pe domnii institutori ai
ºcolilor, cu elevii ºi stindardele lor, de a asista în aceastã solemnitate”. (dosar
7/ 1866 – fila 1).
Directorul indica ºi ziua când se va putea face solemnitatea inaugurãrii
cursurilor: 7 ianuarie 1866. E data când de fapt, începe activitatea
gimnaziului. La 13 ianuarie, primarul urbei Focºani raporteazã Ministerului
felul cum a decurs solemnitatea. Este exprimat mai întâi devotamentul obºtei
ºi al întregului district ºi „profunda recunoºtinþã înãlþimii sale Domnitorului pentru
pãrinteascã îngrijire ce a binevoit de a da oraºului nostru acest frumos
stabiliment. Cetãþenii focºãneni ºi genraþiunea viitoare vor pronunþa
întotdeauna cu sfinþenie gloriosul nume de Alexandru Ioan I.”Raportul continuã
cu relatarea felului cum a decurs inaugurarea gimnaziului, pe care primarul îl
numeºte „Gimnaziul Alexandru Ioan I.”Se pare cã acesta a fost numele
gimnaziului din Focºani, pânã la detronarea lui Cuza Vodã.
La solemnitatea inaugurãrii au vorbit: Gh. Apostoleanu, primpreºedintele Curþii de apel, care a ºi prezidat solemnitatea, directorul
gimnaziului, ªtefan Neagoe ºi primarul oraºului. Desprindem din cuvântarea
lui Apostoleanu câteva pasaje semnificative prin înþelesul ce se dãdea, pe
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atunci, rostului învãþãmântului secundar, ca expresie a intereselor burgheziei
în ascensiune: „ªi în adevãr, experienþa zilnicã ne aratã cã lupta comunã a
intereselor, concurenþa, se susþine într-un mod triumfãtor numai de acei ce
posedã o instrucþiune. Cei lipsiþi de dânsa, afarã de rare excepþiuni se aflã
într-o poziþiune de inferioritate ce e o cauzã de strâmtoare, de încurcãturã
pentru societate”. Cu privire la rostul moral ºi politic al ºcolii, Apostoleanu
aratã: „Cea dintâi, cea mai simþitã nevoie socialã este împãrtãºirea ideilor ºi
simþãmintelor noastre. Aºezãmântul a cãrui înfiinþare o serbãm astãzi este
menit a da satisfacere acestei necesitãþi”. ªi mai departe: „Acest aºezãmânt
este menit a lumina de timpuriu toate cãile vieþii aºa ca fiecare elev sã le
cunoascã într-un mod sigur vocaþiunea ce va trebui a urma, spre a deveni un
fiu plin de consolaþiune pentru pãrinþi, un bun soþ, un bun pãrinte, un fericit ºi
adevãrat cetãþean”. Cuvântarea lui Apostoleanu se terminã cu exprimarea
sentimentelor de recunoºtinþã ºi a devotamentului cel mai sincer „cãtre Alesul
naþiunii române de la 5 ºi 24 ianuarie” ºi cu urarea: „Trãiascã Alexandru IoanI!”
Discursul primarului se adreseazã mai ales profesorului ªtefan Neagoe:
„Sã trãiþi, domnule profesor, spre a putea suporta aceastã nobilã misie spre
bucuria studenþilor ce-ºi aºteaptã viitorul lor moral ºi ºtiinþific de la inteligenþa
dumneavoastrã” (Arhivele statului, dosar 7/1866 – fila 15-16).
În aceste condiþii modeste, dar dãtãtoare de speranþe, s-au deschis
cursurile gimnaziului „Alexandru Ioan I”, în ziua de 7 ianuarie 1866. Viitorul
liceului „Unirea”, la acea datã, avea 50 de elevi (stundenþi cum li se mai zicea)
ºi un singur profesor, ªtefan Neagoe. Profesorul preda toate materiile ºi fãcea
ºi oficiul de director. Ministerul fãcuse o bunã alegere în persoana institutorului
de clasa a IV-a, ªtefan Neagoe. O spune ºi primarul oraºului în raportul cãtre
Ministerul Instrucþiunii Publice: „Obºtea oraºului a primit cu o vie mulþumire
frumoasa alegere ce aþi binevoit a face în persoana onorabilului domn ªtefan
Neagoe, a cãrui exemplarã conduitã ºi zel profesoral este îndestul de cunoscut
focºãnenilor.”
Cultura ºi tactul de care a dat dovadã în scurtul timp cât a mai stat în
Focºani reies îndeajuns din rapoartele ºi actele oficiale cuprinse în arhivele
primãriei oraºului Focºani.
MOMENTELE DRAMA
TICE
DRAMATICE
Problema vitalã a gimnaziului focºãnean a fost în primii ani ai existenþei
sale, aceea a localului ºi a intreþinerii sale.
O listã de subscripþie publicã în vederea întreþinerii fusese deschisã
încã din iulie 1866, dar ea se acoperea cu multã greutate. În martie 1866, abia
se strînsese suma de 776,20 lei pentru fondul necesar întreþinerii gimnaziului.
Printre cei ce subscriseserã, gãsim ºi numele de Lascãr Zamfir, tatãl lui Duiliu
Zamfirescu.
Construirea localului rãmãsese iarãºi pe primul plan. Era vorba ca
localul gimnaziului sã se clãdeascã pe terenul Mânãstirii Sf. Ioan (aºa cum
de altfel s-a ºi realizat, începând din 1881), dar mai erau ºi alte proiecte.
Într-o adresã a Comitetului permanet al prefecturii jud. Putna, din 21
iunie 1866, se vorbeºte despre locul lui Gavrilã Stamatin (loc scos în vânzare
la licitaþie, pentru o datorie). În „Gazeta de Focºani”, trebuia sã aparã o
publicaþie în acest scop, iar comercianþii din Focºani, care promiseserã cã
vor contribui la cumpãrarea terenului „sã se þinã de cuvãnt” (Arhivele statului,
dosarul 7-fila 101). Negustorii nu se þin însã de cuvînt, iar prefectul cere sã nu
se mai insiste pe lângã ei (dosar 7-fila 129).
Nici arhitectul inginer al oraºului, Gaetanovici, nu întocmise încã la
acea datã planul ºi devizul construcþiei clãdirii, aºa cã gimnaziul va funcþiona
în anii 1866-1881, în trei localuri închiriate de primãrie, cel dintîi fiind, aºa cum
am vãzut, localul proprietate a Sultanei Miloº.
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Anul ºcolar 1866-1867 începe în condiþiuni dramatice pentru gimnaziul din
Focºani. Înfiinþarea clasei a II-a necesitã numirea a încã doi profesori. La 14
septembrie 1866, se face o intervenþie în acest sens pe lângã Ministerul
Instrucþiunii Publice (Arhiv. Stat. dosar 7, fila 151).
Rãspunsul Ministerului este descurajant: nu este prevãzutã în bugetul
statului suma pentru înfiinþarea clasei a II-a la gimnaziul din Focºani. Totodatã
Ministerul cere sã se comunice dacã comuna ia asupra sa aceste cheltuieli,
pentru a lua mãsuri în consecinþa, cu privire la înfiinþarea clasei a II-a ºi la
numirea a încã doi profesori pentru aceastã clasã (Dosar 7/1866, fila 161,
162).
În ºedinþa Consiliului comunal din 13 septembrie 1866, luîndu-se în
dezbatere aceastã chestiune, s-a decis întreþinerea ºi pe mai departe a
gimnaziului, inclusiv clasa a II-a, „spre a nu rãmâne infructuoase cheltuielile
întreþinerii lui pînã în prezent ºi pentru cã altfel s-ar aduce nu numai o mare
nemulþumire domnilor cetãþeni, dar ºi o loviturã materialã ºi moralã” (loc. cit. ,
fila 161, 162).
S-a hotãrât de asemenea, în consiliu ca, pînã la susþinerea gimnaziului
de cãtre stat sã contribuie ºi Comitetul permanent al judeþului cu jumãtate din
cheltuielile necesare întreþinerii gimnaziului, „ca unul ce nu este înfiinþat numai
pentru acest oraº, ci în genere pentru tot districtul care are trei ºcoli primare
de unde cei mai mulþi absolvind clasele au venit la acest gimnaziu”. (loc. cit.,
fila 161-162).
La 23 septembrie 1866, cetãþenii intervin pentru menþinerea gimnaziului.
Amintind cã cele douã ºcoli primare de bãieþi ºi gimnaziul din oraº sunt
insuficiente „pentru însemnãtatea comunei noastre” memoriul adaugã: „deºi
insuficient, totuºi ar fi trist cînd ar trebui sã ne lipsim de binefacerile gimnaziului,
cînd copii noºtri s-ar vedea constrînºi a întrerupe cursurile începute în clasa
I-a gimazialã, ºi alþii o data ieºiþi din clasa a IV-a a ºcolii primare n-ar mai avea
în comuna noastrã nici un mijloc pentru dezvoltarea lor intelectualã.” Cetãþenii
întreabã dacã nu e de datoria comunei sã ia asupra sa întreþinerea gimnaziului
ºi cer ca sã se intervinã pe lângã Consiliul judeþean Putna pentru a participa la
susþinerea gimnaziului, fiindcã „nu numai oraºul nostru, ci ºi districtul se
intereseazã de soarta gimnaziului” (Arhivele statului dosar nr. 7, fila 166).
Memoriul este inscãlit de 98 de persoane, din cele mai notabile, printre care
Voinov, Grigore Bãlãnescu, Cottescu, C. Robescu, Lascãr Zamfirescu etc.
Am vãzut mai sus cã Primãria acceptã sã întreþinã mai departe
gimnaziul ºi sã plãteascã profesorii în cursul anului ºcolar 1866-1867, cu
condiþia ca judeþul sã ia asupra sa jumãtate din cheltuielile necesitate în acest
scop. Tocmai în aceste împrejurãri cînd soarta gimnaziului era în joc, profesorul
ªtefan Neagoe înºtiinþeaza primãria cã a fost transferat (“permutat”) la Bîrlad.
Era o adevãratã loviturã, dat fiind prestigiul de care se bucura în oraºul
Focºani. Primãria îl roagã pe profesorul ªtefan Neagoe „în numele obºtei ºi al
comunei” sã continue lecþiile la gimnaziu „pînã la decizia difinitivã a Domnului
Ministru repectiv cãruia i s-a raportat telegrafic în numele oraºului ca sã vã
menþinã locului”. Pînã la plecarea sa, directorul Neagoe mai are prilejul de a
înfãþiºa intr-un raport starea proastã a localului, aceasta pe cînd urmãrea
„primirea continuã a noilor studenþi” (Arhiv.stat. dosar 7, fila 174).
În sfîrºit, Ministerul anunþã printr-o telegramã cã „pentru prosperarea
gimnaziului ºi înzestrarea lui cu profesori capabili ºi deopotrivã stimaþi de
orãºeni ca domnul Neagoe au fost numiþi doi profesori pentru a preda la
gimnaziul din Focºani: N. Þipei ºi I. Albini”. Aceºtia aveau titlu provizoriu de
profesori suplinitori „pînã la facerea concursului”. Cel dintîi, N. Þipei, trebuia
sã predea limba latinã ºi românã, istoria, geografia ºi religia la ambele clase
ale gimnaziului, iar cel de al doilea, I. Albini era numit pentru a preda matematicile
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si fizica, limba francezã ºi desenul. N. Þipei a fost institutor superior la ºcoala
primarã din „Focºanii sudici”, primea ºi direcþia gimnaziului (loc. Cit., fila 188).
La 16 octombrie 1866, directorul Þipei arãta într-un raport necesitatea
numirii unui profesor de limba francezã, fiindcã spune el, Albini nu poate, din
cauza supraaglomerãrii de obiecte, sã predea ºi limba francezã.
Examenul de sfãrºit de an s-a desfãºurat intre 10-15 iunie 1867, cu
deosebit fast. „Gazeta de Focºani” tipãreºte urmãtoarea invitaþie: „Onorabilul
public este rugat ca sã binevoiascã a asista la examenul general al anului
ºcolar 1866-1867 ce începe, la gimnaziul de aici, sîmbãtã în 10 ºi þine pînã la
16 ale curentei luni iunie”. Urmeazã programa examenului. Solemnitatea
împãrþirii premiilor, anunþã directorul Þipei, „se va þine în ziua de 29 iunie în
localul gimnaziului”(Arhiv. Stat. Dosar 42. 1866, fila 63).
Încã din ziua de 23 mai 1867, directorul se intereseazã de înfiinþarea
clasei a III-a ºi cere sã se intervinã numirea a încã doi profesori: unul pentru
limba românã ºi dreptul administrativ ºi altul pentru limba francezã, desen ºi
caligrafie. Ministerul Instrucþiunii rãspunde, adresîndu-se primãriei, cã în bugetul
statului pe anul 1868 se va trece ºi renumerarea profesorilor de la clasa a IIIa, „pînã atunci, însã, veþi binevoi domnule primar a continua cu intreþinerea
gimnaziului din fondurile acelei comune” (Arhiv. Stat. Dosar 42, fila 97).
La 24 noiembrie sînt anunþaþi noii profesorii: M.C. Codreanu ºi I. Gurãu.
La sfîrºitul anului 1867, un focºãnean, ªtefan Mincu, se oferã „a da lecþiuni
gratis, pînã la votarea bugetului” la catedra de desen unul din cei mai distinºi
intelectuali al Focºanilor, carierã care se terminã in ianuarie 1896, cînd, la 51
de ani, ªtefan Mincu moare pe neaºteptate.
Existenþa de început a gimnaziului era pusã în faþa a douã probleme
grele care trebuiau rezolvate: a) salariile profesorilor ºi în întreþinerea ºcolii ºi
b) gãsirea unui local potrivit pentru desfãºurarea în bune condiþii a procesului
instructiv-educativ.
Depinzînd de bugetul primãriei, buget sãrac, mereu în cãutare de fonduri
pentru îndeplinirea necesitãþilor urgente, piaþa profesorilor se face in mod
neregulat, cu amînãri ºi tîrguieli care pun pe profesori în situaþii dificile. „Noi
vom fi forþaþi – raporteazã directorul gimnaziului preºedintelui Comitetului
permanent – a suspendat lecþiunile, referindu-ne la Ministerul competinte, spre
a ne învesti cu posturile cuvenite la alte gimnaze, cãci, gimnaziul din Focºani
nu dispune de fonduri, sau, mai bine nu i se dã (!) fondurile cerute pentru a
putea exista”. ªi – mai departe – „sînt sigur Domnule Preºedinte cã nu veþi
întârzia a lua salutarele dispoziþiuni spre a asigura aceastã instituþiune, pentru
care d-strã aþi depus atîta zel pînã (l-aþi) cîºtigat, ºi acum din reaua voinþã a
unor indivizi conduºi de patimi sã se distrugã ºi sã se desfiinþeze” (Arhv. Stat.
dosar 42/1867 fila 27-29).
În ceea ce priveºte localul în care ºi-a þinut cursurile gimnaziul în primii
doi ani, el era sub orice criticã. Citãm din cîteva rapoarte ale directorului cãtre
primãria orºului: „a lua în considerare (primãria) ca în primavera viitoare sã
închiriaþi un local corespunzãtor unui atare institute, cãci cel actual nu
corespunde într-u nimic, atîta pentru strimtoarea ºi micimea camerilor, cît ºi
pentru depãrtarea lui, încît instrucþiunea suferã foarte mult din aceste cauze”
(1866 decembrie 18, dosar 7/1866 fila 285).
Dintr-un alt raport în care se cere acelaºi lucru citãm: „fiind actualul
local cu totul contrar progresului unui institut public, aducîndu-se mai mute
piedici nu numai în instrucþiune, ci chiar în igienã” (loc. cit. dos. 42 fila 11).
Iatã ºi contãrile unui consilier communal care a primit delegaþie sã
meargã la faþa locului ºi sã refere: „Am vãzut cã în acest local sunt numai
douã odãi mari în care este aºezatã (!) clasa I-a si a II-a. Una din odãi fiind în
apartamenul de sus este mai luminatã ºi spaþioasã dupã sudenþii ce sînt astãzi.
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Iar cealaltã odaie fiind jos, pe lîngã cã se aflã întunecoasã, cu ferestrele foarte
mici, dar aduce ºi un plictis neavînd aerul destulã evaporaþie”. (Proces-verbal
din 23 mai 1867, dosar 42). Se cerea deci în chip imperios sã se gãseascã un
alt local pentru ºcoalã, fiindcã problema contruirii unui local propriu pentru
gimnaziu nu se mai punea atunci. Toate proiectele anilor din urmã cazuserã.
La 24 august 1867, Sultana Miloº, proprietara primului local în care a
funþionat gimnaziul, cere primãriei sã-i fie reparate casele în cazul cînd gimnaziul
se mutã. Primãria aprobã cererea. La 19 octombrie acelaºi an, se iscãleºte
contractul de închiriere cu C. Stoenescu, proprietarul celei de a doua clãdiri,
în care a funcþionat gimnaziul (str. Gãrii). Încã de la început, C. Stoenescu nuºi îndeplineºte obligaþiile asumate prin contract. El ezitã uneori, alteori refuzã
sã facã reparaþiile cuvenite la clãdirea gimnaziului, mai ales sã indrãgeascã
curtea. La 16 octombrie 1868, se pune problema rezilierii contractului cu
Stoenescu ºi închirierea caselor cneazului Dimitrie Cantacuzino. Oferte de
închiriere mai fac, în anii urmãtori, ºi alte persoane: a) Elena Curelescu, nãscutã
Nichitachi, pentru casele sale „din partea sudicã a oraºului unde a fost cazarma
militarã”; b) D. Simionescu care oferã spre închiriere casele sale „cu toate
încãperile din rîndul de sus ºi de jos” pentru 2115 lei chirie pe an; c) un oarecare
„Domnul Petricã” ale cãrui case au fost gãsite comode ºi încãpãtoare pentru
5 clase de gimnaziu, ba „încã dupã cum mi-a declarat vor fi comode chiar
pentru 7 clase, dacã va face încã douã camere de clase, cãci proprietarul a
zis cã va face ori cîte clase vor fi necesare pentru cursul superior, adicã
pentru liceul complect, bine înþelegîndu-se cã are sã fie nevoie încã de odaie
pentru cabinetul de fizicã, pentru carcerã, pentru bibliotecã, care taote sînt
cerute de legea Instrucþiunii Publice” (raportul directorului gimnaziului din 19
septembrie martie 1869, dosar 19/1869).
Directorii care au urmat lui N. Þipei, adicã N. Codreanu (ianuarie-martie
1868) ºi M. Constantiniu (începînd din martie 1868) poartã o bogatã
corespondenþã cu primãria pentru ca aceasta sã determine pe proprietarul C.
Stoenescu sã facã reparaþiile cuvenite localului închiriat gimnaziului, inclusive
îngrãdirea lui. La 9 noiembrie 1869, poliþaiul oraºului comunicã primãriei cã
primind însãrcinarea de a intervene pe lîngã C. Stoenescu pentru a-ºi îndeplini
obligaþiile luate prin contract „pînã în prezent nu s-a vãzut din partea-i nici o
miºcare”. În acest timp, localul se degrada ºi devenea impropriu pentru þinerea
cursurilor. Cu atît mai mult cu cît numãrul claselor gimnaziului crescuse. La
10 ianuarie 1870, directorul Constantiniu raporta primãriei cã în sala unde
fãceau cursuri elevii clasei a IV-a a cãzut ,,o bucatã de bagdadie foarte mare
þi norocire cã nu erau copiii în clasã” (dosar 8-1870).
La 18 aprilie 1870, directorul, revenind asupra aceleiaºi probleme,
spunea: ,,de trei ani de cînd stã gimnaziul în actualul local, nu s-a spãlat decît
numai de douã ori þi atunci numai salonul þi antretul, iar cele alte clase nici una
datã”. Þi adãuga: ,,cît pentru îngrãdire, Domnule Primariu, pãrerea mea de rãu
sum forsat a mai suleva din nou aceastã chestiune... rãmînînd gimnaziul ca
nici una þcoalã din lume tot dezgrãdit, ceea ce face ca direcþiunea acestui
gimnaziu sã simtã o mare greutate în aplicarea pedepselor disciplinare,
producînd þi un aspect neplãcut trecãtorilor” (1870 aprilie 2 dosar 8/1870).
În sfârºit, la 25 octombrie 1870, expira contractul cu Stoenescu ºi
directorul cerea sã se gãseascã un alt local mai corespunzãtor. Primarul Tanu
delega pe consilierul Lascãr Zamfirescu, tatãl scriitorului Duiliu Zamfirescu,
sã gãseascã un asemenea local. Se prezintã propunerea Elenei Marinescu,
nãscutã Pastia, care oferã casele sale din Uliþa Sîrbeascã, ocupate pînã atunci
de prefecturã. Direcþia ºcoalei referã favorabil þi Comitetul permanent al judeþului
Putna aprobã – în anumite condiþii – închirierea localului Elenei Marinescu
pentru gimnaziu.
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Închirierea se fãcea pe 5 ani, la preþul de 120 de galbeni în lei noi,
Ministerul Instrucþiunii nu aprobã închirierea casei Elenei Marinescu, dar
gimnaziul se mutã totuþi. Se fac – la repezealã – reparaþiile cuvenite, direcþia
gimnaziului cerînd sã se urgenteze lucrãrile ,,þi sã se îngrãdeascã din toate
pãrþile, fiindcã trec oamenii prin curte ca pe drumul mare” (dosar 8/1870, 6
noiembrie 1870).
Documentele Primãriei aratã cã timp de 11 ani, cît a funcþionat gimnaziul
în casele Elenei Marinescu pe Strada Sîrbeascã, (astãzi 23 August) raporturile
dintre direcþia ºcolii ºi proprietarã au fost asemãnãtoare celor de pe timpul
cînd gimnaziul funcþiona în casele lui C. Stoenescu. Arhitectul oraºului primeºte
de multe ori în aceastã perioadã devize pentru reparaþiile ce trebuiau fãcute la
clãdirea gimnaziului. La 20 martie 1872 directorul anunþã primãria cã o parte
din gardul din jurul localului gimnaziului – dinspre rãsãrit – a cãzut cu prilejul
,,vînturilor ce au urmat mai zilele trecute, astfel cã astãzi oamenii au început a
trece prin ograda gimnaziului, iar bãieþii fug la clase tot prin acea parte” (dosar
17/1872). Suma totalã a devizului întocmit de inginerul arhitect Moroni, sumã
ce privea pe proprietar, era de 580,06 lei.
La 19 ianuarie 1873, directorul anunþã primãria cã a închis clasa a II-a,
fiindcã profesorii þi elevii nu mai pot sta în aceastã clasã din cauza fumului þi a
frigului ,,fiind soba veche þi stricatã”. La 13 septembrie 1873, dupã moartea lui
Mihail Constantiniu, noul director, D. F. Caian, raporteazã cã în timpul verii,
proprietarul (Elena Marinescu) n-a fãcut reparaþii clãdirii ,,încît la 1 septembrie
profesorii au trebuit sã intre în clase aþa cum se aflã þi anume în starea cea
mai deplorabilã”. Þi adãugã: ,,Nu pot detalia stricãciunile ce se aflã la acest
local, ci vã expun în general cã uþile, ferestrele, zidurile þi pavimentul claselor
sunt în stare mai proastã decît la un grajd. Curentul este atît de mare în clase,
încît elevii trebuie sã se îmbolnãveascã þi profesorii trebuie sã þinã lecþiunea
cu pãlãria pe cap” (dosar 19/1873). Directorul anunþã cã va fi nevoit – dacã nu
se fac reparaþiile cuvenite - ,,a curma lecþiunile pentru evitarea altor rele mai
mari”. Mai citãm o singurã datã dintr-un raport al direcþiei ºcolii datat 25
septembrie 1874: ,,frigul þi rãceala de toamnã se apropie þi uþile claselor toate
sunt hodorogite. Uþa de la clasa a II-a lipseþte, la clasa I-a nu se închide, la
celelalte sunt de asemenea stricate”.
Mã opresc aici cu înþiruirea neajunsurilor întîmpinate de gimnaziul din
Focþani, la începuturile lui, pe timpul cît cursurile s-au þinut în cele trei clãdiri
amintite mai sus. Aceste neajunsuri – þi destule altele – n-au împiedicat pe
profesorii, al cãror numãr crescuse între timp, sã-þi facã datoria instruind þi
educînd elevii încredinþaþi lor, elevi care erau sau fii ai oraºului, sau ai judeþului.
AREA CLASELOR
COMPLET
COMPLETAREA
An de an, începînd din toamna anului 1866, la gimnaziul din Focºani sa adãugat cîte o clasa. In iunie 1869, dãdeau examen cele patru clase ale
gimnaziului. La 9 august 1869, intr-un raport al lui M. Constantiniu, director, se
spunea: „Sper, ºi-mi place a crede, Domnule Primar, cã prin concursul domniei
voastre, voi putea la 1 septembrie sã am localul reparat ºi îngrãdit precum ºi
odãile de care am atîta necesitate ca astfel împreunã sã putem deschide cu
solemnitate clasa a V-a a acestui gimnaziu.” (Arhivele statului, Focºani, dosar
19/1869). Prin urmare, se spera in înfiinþarea clasei a V-a. Se sugera de cãtre
director, închiderea unei camere pentru aceastã clasã sau transformãri în
cadrul clasei lui Constantin Stoenescu, astfel ca sã se poatã obþine o salã de
clasã in plus. Speranþele mergeau ºi mai departe. Aceasta o vedem din
declaraþia lui C. Stoenescu, care, la 19 august 1869, spune: „Dacã la anul
viitor s-ar înfiinþa ºi clasa a VI-a, nu zic cã n-am odaie în care aþi putea pune ºi
clasa a VII-a, dar cu bunã înþelegere ºi cu o nouã învoialã, iar nu cu ameninþãri”.
Amintesc ºi despre proiectul închirierii caselor „domnului Petricã”, unde se
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puteau gãsi camere chiar pentru 7 clase de liceu, nu numai pentru cinci clase,
aºa cum se prezenta situaþia gimnaziului în acel moment.
Odatã cu începutul anului ºcolar 1869, C. Stoenescu pune la dispoziþia
gimnaziului o nouã camerã pentru clasa a V-a, cerînd în acelaºi timp sã se
emitã mandat pentru plata sumei de 150 de lei noi „pentru ºase luni începãtoare
de la Sf. Dumitru a.c. ºi pînã la Sf. Giorgiu anul viitor 1870”. Prin urmare, in
primele luni ale anului ºcolar 1869-1870, la gimnaziu funcþiona ºi clasa a V-a
ºi se pare cã a funcþionat pînã la sfîrºitul ainului ºcolar. Aºa se explica ºi
cererea fãcutã de studentul Vlad C. Cruceanu, de la Universitatea din Iaºi, de
a ocupa postul de profesor de filosofie ºi germanã la gimnaziul din Focºani,
„întrucît - zice el - se va înfiinþa ºi clasa a VI-a”.
Dar in septembrie 1870, sperantele înfiinþãrii unui liceu cu ºapte clase
Ia Focºani sînt spulberate. Rãspunzînd cererii studentului Cruceanu, Ministerul
aratã cã nu poate lua in seamã aceastã cerere, „considerînd cã nu are nici o
cunoºtinþã de înfiinþarea liceului din Focºani ºi nerecunoscîndu-i necesitatea
înfiinþãrii unui asemenea institut” (septembrie 19, dosar 8/1870).
De acum înainte, rapoartele directorului ºcolii nu mai pomenesc de
clasa a V-a, prin urmare, aceastã clasã n-a funcþionat decît în cursul anului
ºcolar 1869-1870. Din ce fond au fost plãtite salariile clasei a V-a nu ºtim. De
abia în primãvara anului 1879, Ministerul propune prelungirea gimnaziului ºi
prevede în buget fondul pentru plata profesorilor Ia clasa a V-a, dar Camera
nu aprobã bugetul ºi profesorii numiþi la aceastã clasã sint desãrcinaþi.
MA
TERIALUL DIDACTIC ªI BIBLIOTECA
MATERIALUL
Ne închipuiam care ar putea fi zestrea materialã a gimnaziului la
începuturile sale. Întocmai ca o familie tânãrã, de curând încropitã, gimnaziul
din Focºani a început, cum se spune, de la ac.
Am vãzut încã de la începutul studiului nostru ce mobilier ºi-a putut
confecþiona tânãra ºcoalã aºa ca sã poatã semãna cât de cât cu o instituþie
de învãþãmânt de talia unui gimnaziu de pe atunci. Încetul cu încetul, prin grija
directorului si profesorilor, s-a putut agonisi materialul didactic necesar predãrii
ºi însuºirii cunoºtinþelor de diferite materii. Izvoarele documentare de care
ne-am servit atestã drumul greu al obþinerii unui asemenea material didactic.
La 4 septembrie 1868, directorul gimnaziului se plânge primãriei cã
gimnaziul din Focºani „se aflã într-o stare ca niciun alt institut din þarã, neavând
nici mãcar ornic ºi clopot, obiecte care sunt atât de necesare pentru disciplina
ºi progresul unei ºcoli” (dosar 14/1868). Dupã o lunã, la 4 octombrie 1868,
directorul aratã necesitatea de a se procura „aparate ºi instrumente fizicale,
precum ºi alte obiecte chimice” în valoare de 3000 de lei noi. El comparã din
acest punct de vedere, adicã al existenþei materialului didactic Focºanii cu
Bîrladul ºi „alte oraºe cu gimnaziu”, arãtând starea de inferioritate în care se
gãseºte oraºul Focºani.
La 2 decembrie 1869, directorul gimnaziului roagã primãria sã-i
comunice dacã în buget existã suma de 2000 lei, în vederea organizãrii unui
cabinet de fizicã ºi a unei biblioteci. Se adaugã: „iar pe de altã parte spre a ne
înþelege asupra obiectelor celor mai neapãrat necesare, ca altfel sã le putem
comisiona cât mai neîntârziat sau din Praga sau din Dresda, unde, dupã
informaþiile sigure ce am, instrumentele de opticã ar fi cu mult mai ieftine.”
(dosar 19/1869). Primãria rãspunde cã pentru anul respectiv nu dispune de
aceºti bani: poate, pentru anul urmãtor!
La 20 decembrie 1871, directorul face un apel patetic membrilor comisiei
interimare de la conducerea primãriei Focºani în legãturã cu necesitatea ce
are gimnaziul pentru un cabinet de fizicã. „Astãzi, domnilor membri, acest
gimnaziu simte o mare nevoie de înfiinþarea unui cabinet de fizicã ºi a unui
muzeu pentru ºtiinþele naturale, spre a facilita studiul elevilor ºi a-l face mai
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practic; ºi fiindcã în timp de 6 ani de la fundarea sa ºi pânã astãzi, încã nu
posedã mãcar aparetele cele mai necesare, de aceea subsemnatul propune:
- Sã se înscrie în bugetul primãriei - anul 1872 – suma de 500 lei noi
(„mãcar modesta sumã de 500 lei noi”).
- Sã se facã apel la consiliul judeþean ºi prin liste de subscripþiune, la
orãºeni. Suma de 500 lei n-ar îngreuna întru nimica bugetul comunal, ci din
contrã, ar servi foarte mult la uºurarea studiului stiinþelor naturale, pentru care
junimea studioasã vã va fi recunoscãtoare.” (dosar 22/1871).
La 1 octombrie, directorul revine, în alt raport, asupra aceleiaºi
chestiuni. Apostila primarului pe raport e scurtã: se va depune la eliberarea
consiliului. În noiembrie, directorul gimnaziului invitã pe primar sã vinã la ºcoalã
pentru a se încredinþa de unele lipsuri „ cã chiar acuma se simte trebuinþã de
mai multe lucruri fiindcã bãieþii nu ar trebui sã sufere”. Dintr-un raport al
directorului, din 29 mai 1873, aflãm cã primãria a prevãzut în bugetul ei suma
de 300 de franci pentru aprovizionarea gimnaziului cu unele din aparatele fizicale
cele mai trebuitoare. ªi fiindcã subsemnatul este decis cã cu aceºti bani ºi cu
banii primiþi de la Ministerul Cultelor ºi Intstrucþiunii Publice, ºi de la Consiliul
Judeþean sã aducã atare aparate, apoi subsemnatul vã roagã „Domnule Primar,
sã binevoiþi a ordona emiterea mandatului cuvenit” (dosar 19/1873). Deducem
de aici cã la laboratorul de fizicã era pe cale sã ia fiinþã în acest an 1873, prin
fondurile pomenite în raport. Directorul M. Constantiniu a pus mult suflet ºi sa strãduit mult pentru înzestrarea gimnaziului cu materialul didactic necesar.
Pe neaºteptate, el moare însã în luna iulie 1873, în vârstã de numai 30 de ani.
Dupã cum am mai arãtat, în locul lui e numit director D.F. Caian, care
continuã strãdaniile lui Constantiniu în ceea ce priveºte îmbogãþirea gimnaziului
cu material didactic. La 24 iulie 1876, se pomeneºte ºi de biblioteca ºcolii
(„vãruitul ºi spãlatul pe jos al bibliotecii, 6 lei”).
CONSTRUIREA LOCALULUI PROPRIU AL LICEULUI
Starea mizerabilã în care se gãsea locul, proprietate a Elenei Marinescu
(nãscutã Pastia) unde funcþiona gimnaziul încã din 1870, nenumãratele
rapoarte ake directorului Caian, în care îºi aratã nemulþumirea faþã de reaua
voinþã a proprietarei care nu voia sã facã reparaþiile ºi îmbunãtãþirile necesare,
spunind cã nu-i obligatã s-o facã, înmulþirea nu-mãrului elevilor care nu
mai încãpeau în clãdirea care semãna mai mult a grajd decît a institut de
instrucþie ºi educaþie, perspectiva apropiatã a transformãrii gimnaziului în
liceu, toate acestea, precum ºi solicitudi-nea prefecturii judeþului Putna,
care de mult intenþiona sã dea þinutului o clãdire pentru liceu, au fãcut ca
visul sã devinã realitate. La 3 iunie 1877. directorul Caian arãta într-un raport
cãtre primãrie cã zidirea unui local pentru gimnaziu e de o necesitate
stringentã (dosarul 16/1877). La 24 iulie 1880, se punea piatra fundamentalã
a Liceului Unirea (dosar II3/ 1880).
Fiindcã ridicarea localului nu putea fi gata în acest an, Elena
Marinescu anunþa primãria cã dacã vrea sã reînnoiascã contractul trebuie
sã anunþe din timp. Preþul închirierii: 120 de galbeni pe an „... fãrã nici o
reparaþiune din partea mea ” (1880 august l, dosarul 1/1880). Primãria
întreabã pe di-rectorul gimnaziului dacã pînã la 26 octombrie 1880, se poate
sfîrºi lo-calul cel nou, iar directorul rãspunde cã nu e posibil acest lucru ºi
cere ca localul în care se gãsea gimnaziul sã fie închiriat încã pe un an. La
26 iunie 1881, directorul Caian constatã cã lucrãrile pentru edifi-ciul gimnaziului
„zidit cu spesele Judeþului ” înainteazã ºi cã „... se poate spera cã în
septembrie va fi gata ºi gimnaziul se va muta din ruinele unde se aflã
actualmente.”(dosarul 6/1881). Cã în adevãr directorul nu exagera, se vedea
dintr-un raport al inginerului arhitect Iaslovescu din acel timp care arãta cã
„acel local se afla într-o stare de ruinã cãreia nu-i poate preveni decît o
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înlocuire radicalã ºi dacã cumva nu se aflã trecut între baracele de dãrâmat,
apoi suntem de opinie a se trece negreºit pentru a preveni o nenorocire”
(dosar 6/1881).La 13 iulie, construcþia clãdirii liceului era aproape gatã ºi
urma ca la l septembrie „sã se permute ” liceul într-însa. Ministerul
Instrucþiunii Publice se adresa primãriei locale pentru ca aceasta sã facã
din fondu-rile proprii mobilier pentru liceu (observam cã în actele pomenite,
gimnaziului din Focºani i se spune de multe ori liceu). Primãria rãspunde ca
nu are fonduri ºi cã gimnaziul trebuie sã se serveascã de mobilierul vechi.
Prefectura aratã într-o adresã cã dacã ministerul a intervenit pentru a
confecþiona mobilierul, o face fiindcã ar avea de gând sã înfiinþeze cursul
superior (dosarul 6/1881, fila 4).Odatã cu mutarea gimnaziului în localul propriu,
documentele pri-mãriei, care pomenesc despre Liceul “Unirea” sunt din ce în
ce mai rare. Notãm doar înºtiinþarea primãriei urbei Focºani, din 22 iulie
1882, cã solemnitatea distribuirii premiilor pentru elevii de la ºcolile din oraº
avea loc „în salonul liceului”, în ziua de 20, ora 12 meridiane, pentru elevi ºi în
ziua de 30, pentru eleve. În noua clãdire, clãdire proprie, Liceului “Unirea”
va funcþiona pînã în anul 1900, când se va muta în localul actual.
EXAMENELE
Din actele ce se gãsesc în arhivele Primãriei oraºului Focºani, aflãm
cã examenele de sfârºit de semestru ºi de sfârºit de an (mai ales acestea din
urmã) erau un prilej de sãrbãtoare nu numai pentru profesorii ºi elevii
gimnaziului, ci chiar pentru oraºul întreg. De aceea ele aveau loc dupã
ceremonial , care desigur, era propriu tuturor ºcolilor din þarã. La Focºani însã
avea rãsunet în întreaga opinie publicã. În preajma examenelor, direcþia ºcolii
intervenea pe lângã primãria oraºului pentru a lua mãsuri în vederea punerii
la punct a sãlilor de clasã în care se þineau examenele; prin gazeta localã sau
prin anunþuri tipãrite se aducea la cunoºtinþã publicului focºãnean data când
începeau examenele. Desprindem dintr-o încheiere a Consiliului comunal, din
1 iunie 1873, urmãtoarele: „Domnul Primar va face sã se dea cea mai întinsã
publicitate examenelor prin programe speciale, locale, anunciuri, etc.” (Arhivele
statului, dosarul nr. 15/1873). Aceastã încheiere a Consiliului Comunal urma
unei intervenþii a directorului gimnaziului, care cerea sã se aloce un fond pentru
tipãrirea programului examenelor, „cã în zilele în care se vor þine examenele
sã se poatã ºtii de cãtre toþi domnii cetãþeni ai oraºului, spre a se putea constata
starea de progres în care se aflã gimnaziul”. Se cerea ca programa sã fie
tipãritã „în cel puþin 100 exemplare, ca astfel sã nu fie niciun pãrinte sau
cetãþean, care sã nu ºtie în ce zi se þin examenele la gimnaziul din
Focºani”.(Arhivele statului dosarul nr. 19/1873 mai 29). Aceasta înseamnã cã
examenele erau publice orice cetãþean putând asista la ele.
Premierea se fãcea în cadru festiv. Muzica teatrului „Lupescu”, sub
conducerea lui Lucio Vecchi, era angajatã pentru a se da o atenþie ºi mai mare
evenimentului. La 13 iulie 1873, gãsim menþionatã în dosarul nr. 14 urmãtoarea
notã: „suma de lei 20, bani 38, plata muzicii ce au cântat la distribuirea premiilor
elevilor”.Profesorii gimnaziului mai luau parte, în calitate de delegaþi ai primãriei,
la examenele de fine de an ale ºcolilor primare din oraº. Ei fãceau, la sfârºitul
examenului, rapoarte asupra celor constatate la examen ºi asupra pregãtirii
elevilor de curs primar. Uneori, ei sunt dublaþi de un consilier comunal, desi
asupra calitãþii lui ºi a pregãtirii lui culturale se poate discuta. Revizorul ºcolar
de Putna ºi Râmnicu-Sãrat se îndoia, în 1879, asupra aptitudinii acestor
consilieri de a înþelege „ce e ºcoala”. El recomanda numai profesori ca delegaþi
la aceste examene, þinând socotealã de faptul cã „oraºul Focºani posedã un
gimaziu în care d-strã aveþi oameni speciali, profesori superiori învãþãtorilor ºi
destul de numeroºi ca sã puteþi numi delegaþi în ºcoalele primare” (1879, dosarul
nr. 1/18 august).
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CUM ERA SÃRBÃ
TORITÃ ÎN TRECUT ZIUA DE 24 IANUARIE
SÃRBÃT
LA LICEUL „UNIREA”
La 24 Ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza îºi pune pe cap coroanele
îngemãnate ale lui ªtefan cel Mare ºi Mihai Viteazul. Aceastã datã a rãmas ca
o zi mare în istoria poporului nostru. Cât timp a domnit Cuza, ea a fost
sãrbãtoritã cu fast ºi mãreþie. Detronarea lui Cuza ºi aducerea de cãtre
„monstruoasa coaliþie” a dinastie de Hohenzollern au fãcut ca sãrbãtorirea
Unirii sã fie datã uitãrii, cel puþin în chip oficial. Slugile burghezo-moºierimii
române ºi ale capitalului strãin se întreceau sã ridice osanele domnitorului
strãin ºi sã împroaºte cu noroi figura voievodului Unirii. Din sufletul poporului
însã, nimeni n-a fost în stare sã ºteargã amintirea lui Cuza ºi a zilei de 24
Ianuarie.
La Focºani, ca ºi în celelalte oraºe ale þãrii, în primele decenii ale
domniei lui Carol I, ca urmare a mãsurilor luate de guvernele liberale ºi
conservatoare, ziua de 24 Ianuarie nu s-a sãrbãtorit. Arhivele oraºului Focºani
nu pomenesc în acea vreme de vreo manifestare care sã aminteascã ziua
Unirii.
ªi deodatã, o iniþiativã se iveºte ºi ea porneºte tocmai de aici, din oraºul
Unirii. Încã din ianuarie 1866, luase fiinþã la Focºani Gimnaziul „Alexandru I.
Cuza”, care se va numi dupã aducerea dinastiei strãine „Gimnaziul din
Focºani”. În 1880, corpul didactic al acestui gimnaziu cere ca ºcoala sã se
numeascã „Unirea”, iar 24 Ianuarie, ziua Unirii, sã devinã patronul gimnaziului.
În 1884, Gimnaziul „Unirea” devine Liceul „Unirea”.
Din documente nu rezultã cã sãrbãtorirea patronului Liceului „Unirea”
s-a fãcut chiar din 1884. Primul document care pomeneºte de o sãrbãtorire e
din anul 1888 ºi constã dintr-o invitaþie a directorului liceului, D. F. Caian,
adresatã primarului urbei. „Duminicã 24 ianuarie curent, fiind patronul acestui
liceu, se va oficia Te-Deum la orele 12 meridiane în salonul liceului ºi la urmã
se vor þine discursurile de ocaziune” (Arhivele oraºului Focºani, dosar 3/1888).
În 1889, noul director, G. I. Pamfil, face o invitaþie asemãnãtoare. În 1891,
împlinindu-se 25 de ani de la înfiinþarea Liceului „Unirea”, directorul Pamfil
înþelegea ca aceastã aniversare „sã fie sãrbãtoritã cu toatã pompa cuvenitã
unei atari instituþii” ºi va invita onorabilul Consiliu comunal „a decide o sumã
potrivitã, spre a întâmpina cheltuielile necesare” (Arh., dosar 5/1891). Programul
serbãrii, dupã pãrerea directorului trebuia fãcut de primarul oraºului împreunã
cu preºedintele Consiliului permanent ºi directorul liceului.
Dupã cum vedem, iniþiativa Liceului „Unirea” atrãgea la sãrbãtorirea
patronului liceului (deci a zilei Unirii) autoritãþile comunale ºi judeþene, deci
tocmai factorii, care, în concepþia regimului, trebuiau sã se þinã departe de
asemenea manifestãri. Dacã adãugãm ºi faptul cã ºi pãrinþii unor elevi
participau la serbare, atunci ne dãm seama cã sãrbãtorirea zilei Unirii cãpãta
caracter de masã, la Focºani.
În anii urmãtori (1892-1900), gãsim în arhive aceleaºi invitaþii cãtre
primarul oraºului ºi consilierii sãi. Nu se menþioneazã nicãieri în ce constã
programul serbãrii. În 1900, la conducerea Liceului „Unirea” vine Constantin
Calmuschi, un director plin de energie ºi iniþiativã, cunoscator al fiecarui petic
de pãmânt din cuprinsul þãrii, cercetator neobosit al regiunilor de dincolo de
Carpaþi, care erau înca sub stãpânire strãinã. Acesta înþelege nu numai sã ia
mãsuri în ceea ce priveºte conducerea ºi disciplina ºcolarã, dar înþelege în
acelaºi timp sã dea sãrbãtoririi lui 24 ianuarie o amploare ºi un fast deosebit.
Citãm din programul serbãrii ºcolare din 24 ianuarie 1900, care are loc
,,în sala cea mare” a Liceului „Unirea”:Cuvântarea de deschidere rostitã de
C. Calmuschi, directorul liceului;„În chestia Unirii” - conferinþã; Coruri: „Imnul
liceului”, „Hora Unirii”, „Deºteaptã-te române”, toate executate de formaþia ºcolii.
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În anii urmãtori, liceul va avea o orchestrã bine pusã la punct, cu care
nu numai ºcoala, ci ºi orasul se va mândri. În 1901, acelaºi director pune sã
se tipãreascã o invitaþie urmatã de un program al serbãrii din acel an. Sã-i
dãm o citire: „Am onoarea de a vã face cunoscut cã miercuri, 24 ianuarie
1901, ora 9 a.m., va avea loc în sala liceului serbarea aniversãrii Unirii
Principatelor Romane, a inaugurãrii noului local ºi a patronului liceului, dupã
programul de mai jos...” (Arhivele statului, jud.Vrancea dosar 8/1901). Dupã
câte vedem, acum se vorbeºte explicit de ,,serbarea aniversãrii Unirii
Principatelor Române” ca prim punct al manifestãrii. Ideea îºi fãcuse drum ºi
prinsese puternice rãdãcini la Focºani. În program, în afarã de discursul
directorului ºi de conferinta ocazionalã a profesorului de istorie, A. T. Marosin,
gãsim douã cuvântãri neobiºnuite pânã atunci: cea a lui G.Ionescu-Gion,
inspector general al învãþãmântului secundar, reprezentantul Ministerului
Instrucþiunilor Publice ºi disertaþia filozoficã þinutã de elevul Popescu Eugeniu,
„sergent major al ªcolii” (directorul introdusese în liceu organizarea ºi gradele
militare). În rest, programul mai cuprinde coruri executate de eleviil liceului:
,,Hora Unirii”, „Imnull iceului”, ,,Deºteaptã-te, române”.
În 1902, sãrbãtorirea zilei de 24 ianuarie aduce elemente noi care
confirmã amploarea luatã de aceastã sãrbãtoare ºi rãsunetul ei in mase. Mai
întâi programul alcãtuit de Liceul „Unirea” aratã cã serbarea se transformase
într-un adevãrat festival al Unirii. Manifestarea începea la ora 10:30 a.m., printrun Te-deum la catedralã, la care participau profesorii ºi toate autoritãþile oraºului.
La ora 11, urma, punct nou în program, defilarea elevilor liceului pe bulevardul
ºcolilor, în dreptul Grãdinii publice. Festivitatea propriu-zisã începea la ora 2
p.m., în sala de solemnitãþi a liceului ºi cuprindea nu mai puþin de 12 puncte:
discursuri (printre care ºi cel al primarului oraºului), coruri etc. Rãspunzând
unui grup de studenþi din Bucureºti, care propuneau în 1902 o serbare la 24
ianuarie, având ca scop strângerea de fonduri cu care sa se ridice un mausoleu
lui Mihai Viteazul, „eroul care singur a întrupat idealul nostru naþional”, primarul
oraºului Focºani se obliga sa prezideze aceastã serbare ,,fiindcã la Focºani,
leagãnul Unirii Principatelor, ziua de 24 ianuarie se sãrbãtoreºte întotdeauna
cu solemnitate” în cadrul Liceului „Unirea”. În aceeaºi zi fiind aniversarea
patronului liceului care poartã numele de Unirea”, „se va da o serbare care se
va face cu multã pompã chiar în localul liceului ºi pentru a cãrei reuºitã noi
dãm tot concursul”. (Arhivele statului, dosar 4/1902).
În 1903, directorul Savel Rahtivan se îngrijeºte de întocmirea celui mai
bogat program de pânã atunci dedicat zilei de 24 ianuarie. În acelasi an, aproape
toate ºcolile din oraº dau serbãri în cinstea Unirii. Începând din 1909,
sãrbatorirea evenimentului recapãtã proporþii naþionale. De la Preºedinþia
Consiliului de Miniºtri, porneºte în 1909 o Programã pentru serbarea zilei de
24 ianuarie, a 50-a aniversare a Unirii. Cu acest prilej, în sala de festivitãþi a
Liceului „Unirea” are loc un festival ºcolar. Festivalul începe încã din ajun (23
ianuarie) printr-o manifestare a Societãþii de lecturã a elevilor liceului, printr-o
cuvântare ocazionalã a elevului Constantinescu Radu, din cl. a VIII-a, recitãri,
coruri. În încheiere, „Hora Unirii” dansatã de elevi. Dupã serbare, retragere cu
torþe. A doua zi, are loc sãrbãtorirea evenimentului dupã programul obiºnuit.
Conferinþa ocazionalã a fost þinutã de directorul liceului, Theodor Iordãnescu,
având ca titlu: „Cum s-a fãcut Unirea”. ,,Hora Unirii” ºi Deºteaptã-te, române”
au însufleþit serbarea. Un ,,amãnunt”: s-a cântat ºi „Rãsunet din Criºana”,
„Cor cu solo” de Vidu. Era ca un presentiment al unirii celei mari ce avea sã
vinã. Din acel an, 1909, Liceul „Unirea” înceta de a fi unica instituþie de culturã
din Focºani care întruchipa actul mãreþ înfãptuit la 24 ianuarie 1859. Înceta de
a fi unica, dar continua de a sãrbãtori, an de an Unirea, cu tot mai mult fast, cu
tot mai multã însufleþire.
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În 1912, „Liga culturalã” se asociazã la programa serbãrii Liceului
„Unirea” printr-o cuvântare ocazionalã din partea unui membru al ei. În 1916,
când se sãrbãtoreºte semicentenarul liceului, tot oraºul este însãrbãtoare.
Ministrul ºcolilor viziteazã liceul, iar foºtii elevi sunt invitaþi sã participe. În
timpul rãzboiului din 1916-1918, Focºanii fiind sub ocupaþie duºmanã,
sãrbãtoarea tradiþionalã de la Liceul „Unirea” nu mai are loc. Ea e reluatã
începând din 1919.
Din cele înfãþiºate mai sus, reiese cã, timp de decenii întregi, Liceul
„Unirea” a simbolizat, aici, la Focºani, evenimentul înãlþãtor care a avutloc la
24 ianuarie 1859. Pentru focºãneni, în toatã aceastã perioadã, liceul lor s-a
identificat cu însãºi Unirea.
PREMIILE ACORDA
TE ELEVILOR
ACORDATE
Acestea erau asigurate de primãria oraºului dintr-un capitol special din
buget. Ele erau, de obicei, manuale didactice, necesare elevilor în pregãtirea
lor la curs. (O listã întreagã gãsim în dosarul 17 din 1872; tot aici aflam ºi
numãrul premianþilor, pecum ºi suma cheltuitã cu premiile: 100 de franci).
Cittim dintr-un raport al profesorului ªtefan Mîncu cu privire la cãrþiile
recomandate pentru premii: „La aceastã alegere m-am bazat atât pe utilitate,
alegând cea mai mare parte cãrþi didactice ºi care, prin urmare, pot servi
ºcolarilor premiaþi, precum ºi pe micºorimea preþurilor ca sã le poatã punã in
armonie numãrul mare ale premianþilor cu micºorimea cifrei din buget” (dosar
1/1879. 12 iunie). Unele cãrþi pentru premii sunt recomandate de autorii lor din
oraº. E vorba de D. F. Caian care e autorul unui manual intitulat „Reguli pentru
scriere a limbii române” (1877) ºi A. Puiu, institutor ºi director de ºcoalã primarã
“Prescurtãri din istoria românilor”. Alte cãrþi sunt achiziþionate din afarã cum
sînt operele lui I. H. Rãdulescu. recomandate de fiul acestuia în doua scrisori
cãtre primãria oraºului Focºani. Chiar Ministerul indica anumite cãrþi pentru
premierea elevilor merituoºi, cum o face în 1882 cu „Ostaºii noºtri” de Vasile
Alecsandri (dosar 25/1883).

1918 - Absolvenþii cu profesorii lor
În primul rând: prof. D. Georgescu, I.P. Rãdulescu-Rîmnic,
A. Marosin, C. Zamfirescu, dir. T. Iordãnescu ºi soþia acestuia,
Eliza Lupu, Victor Chiriazide, Al. Copcescu, D. Rãdulescu
În spate: Ov. Þino, pr. P. Romanescu
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Principalele direcþii ale cercetãrii
matematice ºi învãþãmântul liceal
Pe aceastã temã, la 9 februarie 1979, în sala de lecturã a bibliotecii
ºcolii noastre, a avut loc o masã rotundã, la care au participat: prof. univ. dr.
Irinel DRÃGAN ºi lector univ. dr. Dan BRÎNZEI de la Facultatea de MatematicãMecanicã aplicatã din Iaºi, profesorii Neculai Chifan, Corneliu Savu ºi Petrache
Dima, elevi de la Liceul „Unirea” ºi Liceul Sanitar din Focºani.
Prof. Petrache Dima: În seria dialogurilor organizate de „Revista
Noastrã” în ultimii 7 ani, cel de astãzi, prin conþinutul sãu, constituie o premierã.
Pânã acum, ne-am întâlnit numai cu scriitori, cercetãtori literari, cineaºti, ziariºti,
muzicologi. De data aceasta, avem ca oaspeþi dragi oameni de ºtiinþã, care
au rãspuns dorinþei noastre de a ne lãmuri unele aspecte privind cercetarea în
diversele ramuri ale matematicii fundamentale ºi aplicate, ºi exigenþele studiului
acestei ºtiinþe în ºcoalã. Lãrgim, astfel, sfera preocupãrilor noastre, în strânsã
legãturã cu avântul revoluþiei tehnico-ºtiinþifice. Vã rugãm sã le adresaþi întrebãri.
Luigino VARVARA, clasa a XII-a E: Elevilor ºi studenþilor li se cere sã
ºtie din ce în ce mai multã matematicã. Unii matematicieni de renume sunt
chiar de pãrere cã nivelul mediu de pregãtire matematicã al cetãþenilor trebuie
considerat drept un parametru principal pentru evaluarea gradului de civilizaþie
al naþiunii respective. Este îndreptãþitã aceastã pãrere?
Lector univ. dr. Dan BRÎNZEI: Matematica a devenit o unealtã de
producþie. Existã deja numeroase sectoare de activitate în care nu se mai
poate accepta lipsa unui calculator electronic. Inginerii, fizicienii, chimiºtii, dar
ºi geneticienii, medicii, lingviºtii folosesc în mod curent una sau alta dintre
ramurile matematicii. Se impune deci ca specialiºtii în aceste domenii sã aibã
o culturã matematicã din ce în ce mai solidã. În consecinþã nivelul cunoºtinþelor
matematicii ce se predau în licee creºte de la an la an. Într-un alt plan, cel al
învãþãmântului superior, creºte de asemenea cantitatea ºi calitatea matematicii
predate. Implicit, la toate nivelele creºte ºi exigenþa faþã de pregãtirea
matematicã. Aceastã creºtere a nivelului matematicii ºi a exigenþei apar ca
necesitãþi sociale.
Luigino VARVARA, clasa a XII-a E: Care este pãrerea dumneavoastrã
despre nivelul de pregãtire matematicã cu care se prezintã absolvenþii de liceu
la examenele de admitere în facultãþi?
Lector univ. dr. Dan BRÎNZEI: Apreciem cã în momentul actual viteza de
creºtere a exigenþelor depãºeºte pe cea a posibilitãþilor, astfel încât, în mod
relativ, examinatorii de la concursuri de admitere sunt de la an la an mai puþin
satisfãcuþi de rãspunsurile candidaþilor. Acest fapt este ilustrat de tendinþa de
scãdere a mediilor de intrare la diverse facultãþi.
Se creeazã chiar impresia cã nu e vorba de o rãmânere în urmã relativã a
pregãtirii în raport cu exigenþa, ci chiar de una absolutã. Este dificil de spus
dacã este justificatã sau nu impresia; forurile competente, adicã Ministrul
Educaþiei ºi Învãþãmântului, ar putea, probabil, analiza ºi rãspunde la aceastã
întrebare. Desigur cã, dacã s-ar manifesta o involuþie a pregãtirii matematice
medii a elevilor, ar fi un fapt îngrijorãtor ce ar pune sub semnul întrebãrii
oportunitatea schimbãrilor calitative ce s-au fãcut în ultimii ani în matematica
licealã, în dorinþa de a o apropia cât mai mult de necesarul social. Repetãm:
Conºtienþi fiind de evoluþia necesitãþilor ºi exigenþei noi nu putem sesiza decât
o relativã rãmânere în urmã a candidaþilor.
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Nicoleta LAZÃR, clasa a XI-a A: Care sunt principalele carenþe ale
pregãtirii matematice a elevilor de liceu, goluri care influenþeazã negativ
pregãtirea lor ulterioarã ce se desfãºoarã în facultãþile de matematicã ºi cele
tehnice?
Lector univ. dr. Dan BRÎNZEI: Rãspundem simplu: formalismul.
Dupã câte ºtim, matematica figureazã la admitere doar ca probã scrisã ºi
examinarea se face prin probleme ºi nu prin teorie. Desigur pentru a putea
rezolva probleme este necesarã cunoaºterea teoriei dar o cunoaºtere formalã
nu este ºi suficientã. Propoziþiile matematice sunt abstracte; memorarea
textului lor fãrã o înþelegere profundã a sensului lor, a modului în care se
utilizeazã în probleme este inoperantã ºi chiar dãunãtoare. Sã presupunem
însã examenul de admitere, cu emoþiile lui, trecut cu bine. Matematica predatã
în facultãþi este cu mult mai abstractã decât cea predatã în liceu (altfel
cuprinderea în cei câþiva ani de facultate a imensitãþii domeniului matematicii,
în liniile ei esenþiale, va fi imposibilã). Este de la sine înþeles cã cei care au
învãþat formal matematica de liceu vor învãþa ºi mai formal pe cea din facultate.
În crizã de înþelegere vor apela din ce în ce mai des la memorie trezindu-se
adesea cu rãspunsuri jenante. Se vor plânge apoi cã matematica este abstractã
uitând cã ei ºi-au fãcut-o aºa, ridicând cu fiecare propoziþie memoratã dar nu
înþeleasã, un zid ce devine de netrecut (pentru ei) între ei ºi matematica vie.
Carmen MOGOª, clasa a XI-a A: Ce le recomandaþi elevilor în acest
sens?
Lector univ. dr. Dan BRÎNZEI: În primul rând, sã fie convinºi cã dacã
matematica li se pare abstractã ei sunt principalii vinovaþi. ªi vina lor este atât
de mare în comparaþie cu vina altor eventuali factori( profesori, manuale, crizã
de timp, etc.) încât sunt complet lipsiþi de dreptul moral de a reproºa vreodatã
acest fapt. Aºa cum cineva care învaþã sã înoate nu aºteaptã ca altcineva sã
rãsufle ºi sã miºte mâinile în locul lui, nici elevul nu are cum sã lase în grija
profesorului sarcina sa de a înþelege textul cel memoreazã. Vi se pare abstract
textul teoremei lui Pitagora? Puneþi mâna ºi lucraþi: desenaþi, mãsuraþi ºi
rezolvaþi probleme. Când veþi constata cã teorema lui Pitagora v-a scos adesea
din încurcãturã veþi înceta sã o priviþi drept un coºmar ºi vã va deveni apropiatã
sufleteºte. Obiºnuiþi-vã ca atunci când o propoziþie vi se pare abstractã sã
receptaþi aceastã impresie drept un semnal de alarmã: apare aici ceva ce am
înþeles în mod formal. ªi încã ceva: a rezolva probleme nu înseamnã a citi
consecutiv enunþul ºi soluþia, nici a copia problema din caietul colegului ºi nici
de a apela la ajutorul cuiva. Vã asigur cã doar începutul este greu. Treptat
apare ºi deprinderea de a rezolva probleme. Apoi fiecare reuºitã este o
satisfacþie. Veþi ajunge poate la nivelul în care acest tip de satisfacþie este un
superlativ. În acel moment veþi constata cu surprindere cã aveþi mult mai mult
timp decât colegii pentru a-l dedica matematicii, cã ora de matematicã este cu
atât mai plãcutã cu cât profesorul îºi gãseºte mai mult timp sã vã asculte, cã
tezele de matematicã nu vã produc emoþii ºi nici nu vã creeazã nereuºite. Fiþi
siguri cã analiza ce am sugerat-o este corectã: antrenaþi-vã ºi veþi surprinde
plãcerea efortului intelectual; nu uitaþi cã matematica ce vi se predã constituie
prilej pentru efort intelectual ºi pentru satisfacþiile ce le conferã.
Carmen MOGOª, clasa a XI-a A: Înlãturarea formalismului este o
condiþie indispensabilã înþelegerii matematicii. V-am rugat sã faceþi referiri ºi
la stilul de muncã al elevului care a depãºit acest stadiu ºi se gândeºte la
autoperfecþionare.
Lector univ. dr. Dan BRÎNZEI: Principala cale de a ajunge undeva este
munca. „Ce” ºi „cât” se munceºte, se apreciazã în raport cu obiectivul urmãrit.
Dacã se are în vedere reuºita la examenul de admitere la facultate, atunci
trebuie sã se rezolve cât mai multe probleme, existã o anumitã „intoxicaþie” cu
culegeri de probleme pentru examene. Unele dintre ele prezintã soluþiile imediat
dupã textul problemei. Tentaþia este mare. Din acest motiv, nu recomand aceste
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culegeri. Indicatã ar fi folosirea „Gazetei matematice”, dar în ultimii ani revista
urmãreºte pregãtirea elevilor pentru olimpiadele internaþionale. În orice caz,
indiferent de materialele folosite, în procesul de rezolvare a problemelor sã
încercaþi sã gãsiþi cât mai multe soluþii, generalizãri ºi particularizãri interesante
ale problemelor, sã faceþi analogii cu alte probleme rezolvate, sã sesizaþi
carenþele pregãtirii teoretice care au întârziat soluþionarea. Cine aspirã la culmile
cele mai înalte ale matematicii trebuie sã citeascã cât mai multã matematicã
ºi în primul rând manualele, care - cu o excepþie ce nu e cazul sã o menþionãm
- sunt cele mai bune cãrþi de matematicã ce s-au scris pentru dumneavoastrã.
Cine citeºte ºi alte cãrþi de matematicã are prilejul de a se confrunta ºi cu alte
puncte de vedere asupra unor teme de matematicã, cunoaºterea devenind
mai profundã.
Prof. Corneliu SAVU: Pãrerea mea este cã numãrul de probleme
rezolvate nu este singurul indicator al calitãþii pregãtirii matematice. El trebuie
pus în strânsã legãturã cu modul în care se realizeazã confruntarea dintre
probleme ºi rezolvitor. Sunt mulþi elevi buni ºi foarte buni care trec prin ºocuri
puternice atunci când înregistreazã eºecuri în rezolvarea de probleme. Ei
trebuie sã fie convinºi cã, dacã „lupta” cu problema a fost aprigã, ºi eºecul
poate fi un succes. Cãutãrile autentice, chiar dacã sunt lipsite de succese
imediate, mulate, duc la câºtiguri mari în viitor.
Prof. univ. dr. Irinel DRÃGAN: O altã cale de perfecþionare este cea a
cercetãrii ºtiinþifice. Întâmplãtor, tovarãºul lector Dan Brînzei ºi cu mine am
fãcut parte din comisia care a apreciat lucrãrile prezentate în cadrul sesiunilor
ºtiinþifice a elevilor. Am fost surprinºi de serioasele preocupãri pe care le au
tinerii matematicieni. Ceea ce ne-a produs însã o surprizã deosebitã a fost
realizarea unor lucrãri de cercetare operaþionalã de bunã calitate, douã dintre
ele fiind distinse cu premiul I, lucrãrile aparþinând elevilor Cavachi Marius din
Constanþa ºi Mesaroº Judith din Cluj. Cred cã nu greºesc afirmând cã lucrarea
de combinatoricã a elevului Cavachi Marius este publicabilã într-o revistã de
specialitate. Þin sã remarc cã activitatea de cercetare a elevilor s-a orientat
cãtre temele de matematicã studiate în liceu, mai ales de geometrie sinteticãdomeniu clasic bine cunoscut ºi prea puþin cãtre domeniile matematice de
actualitate. Mã folosesc de acest prilej spre a vã îndemna sã abordaþi ºi
dumneavoastrã subiecte de cercetare matematicã, ºi nu numai din tematica
oferitã de programele ºcolare. Aceastã idee mi-a venit în momentul în care
tovarãºul lector Dan Brînzei spunea cã ar fi bine sã citiþi ºi alte cãrþi de
matematicã în afarã de manuale. Eu aº completa: sã citiþi cãrþi ºi cu alte teme
de matematicã decât cele cu care vã întâlniþi în ºcoalã. O remarcã deloc
îmbucurãtoare: din Moldova doar judeþul Neamþ a fost prezent cu douã lucrãri,
iar Bucureºtiul s-a prezentat cu una singurã. Se pare cã aceastã activitate de
cercetare ºtiinþificã a elevilor nu este luatã în serios în Moldova ºi poate nici în
Capitalã.
Prof. Corneliu SAVU: În luna mai a anului trecut, la Focºani, a avut loc
faza judeþeanã a Sesiunii de comunicãri ºtiinþifice, prilej cu care trei lucrãri de
matematicã au fost distinse cu premiul I. Normal aceste lucrãri trebuiau sã
aparã în faþa dumneavoastrã. Între cele trei lucrãri se aflã ºi referatul „Graiuri
de fluenþã” al elevului nostru Dopca Daniel, deci cu o temã situatã mult în
afara programelor ºcolare. Referatul cuprinde ºi unele încercãri personale:
calcul cu determinanþi prin utilizarea graiurilor de fluenþã. Preocupãri de
cercetare operaþionalã au mai avut ºi elevii Nagler Radu ºi Lavric Dan, care
utilizând algoritmi simpli din teoria graiurilor au rezolvat unele probleme concrete
de optim. Sunt întru totul de acord cu prof. univ. Irinel Drãgan cã nu se acordã
suficientã atenþie acestor sesiuni de comunicãri de cãtre factorii rãspunzãtori,
inspectoratele ºcolare ºi comitetele U.T.C. cred cã se impune cu necesitate ºi
un regulament de desfãºurare care sã precizeze tematica ce poate fi abordatã,
criteriile de apreciere a acestor lucrãri ºi altele. Se vorbeºte tot mai mult de
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modern în matematicã. Existã o distincþie clarã între modern ºi clasic în
matematicã? Iar în legãturã cu noile manuale de matematicã, luând drept model
pe cel deja apãrut, geometria de clasa a IX a, nu cumva ele repetã manualele
din þãrile vest-europene de acum câþiva ani, manuale care s-au dovedit prea
pretenþioase pentru masa de elevi?
Lector univ. dr. Dan BRÎNZEI: O sã fim martorii schimbãrii tuturor
programelor ºi manualelor. Dar pentru ca o schimbare sã aibã urmãri pozitive
trebuie sã avem în vedere ce etape s-au parcurs pânã la nivelul la care se
produce schimbarea. În prezent, subiectele tratate în cãrþile lui Pappy se fac
cu bunã înþelegere de cãtre copii la grãdiniþã. Am fost surprins sã aud copii de
6-7 ani discutând între ei despre mulþimi, mulþime vidã º.a. Poate, anumite
noþiuni fundamentale de matematicã sã fie mai uºor de înþeles la vârste mici,
sã parã mai naturale. Termenul de „modern” în matematicã are acelaºi înþeles
ca ºi în literaturã sau picturã, care în esenþã nu exprimã neapãrat ceva nou. E
drept cã un numãr destul de mare de ramuri matematice s-a dezvoltat cu
precãdere în ultimii 20-30 ani, ceea ce îi determinã pe unii sã le califice ca fiind
„modern”. Dar ºi aceste ramuri nu au apãrut pe loc gol. Fiecare a pornit de la
lucruri mai vechi. Modern nu înseamnã sã facem ceva cu totul ºi cu totul nou,
modern înseamnã sã facem ceea ce e natural sa facem, la un moment dat,
ceea ce are ºanse sã se aplice într-un domeniu sau altul al activitãþii umane:
în industrie, în fizicã, chiar în matematicã, sau în altã parte. În matematicã
foarte multe lucruri sunt moderne, cãci foarte multe au aplicaþii. Este foarte
greu de spus ce anume din matematicã nu are aplicaþii practice.
Prof. univ. dr. Irinel DRÃGAN: Introducerea unor noþiuni fundamentale
de matematicã încã din primele clase pare sã fie o necesitate. Omul, învãþând,
se obiºnuieºte cu anumite puncte de vedere, care pot împiedica o nouã viziune
asupra unui material. Aceastã chestiune de psihologie mi-a fost foarte clar
pusã în evidenþã în una din vizitele mele în strãinãtate, când bãieþelul unui
coleg, Alexandre, elev in clasa I, m-a impresionat cu uºurinþa cu care opera în
diverse baze. Dupã pãrerea colegului meu „faptul cã noi calculãm doar în
baza 10 este o deformaþie a ºcolii ºi a vieþii noastre.” Se pare cã multe sisteme
de învãþãmânt încearcã sã înlãture aceastã deformaþie ºi altele.
Daniel DOPCA: Unii dintre noi vor sã urmeze o facultate în care
matematica sã fie o disciplinã de bazã. Cãtre ce domenii de aplicabilitate se
orienteazã matematica contemporanã?
Prof. univ. dr. Irinel DRÃGAN: Este foarte greu sã rãspunzi la o atare
întrebare. Dacã m-aþi fi întrebat în urmã cu vreo 20 de ani, poate aº fi rãspuns:
cãtre calculatoarele electronice. În ceea ce priveºte domeniul meu de activitate,
cercetãrile operaþionale, cred cã folosirea matematicii în ºtiinþele sociale este
una din direcþiile cu reale perspective de dezvoltare. Se fac încercãri de
legislaþie, de conjuncturã economicã de teoria votãrii º.a. Modelele matematice
ce se încearcã nu sunt încã bine puse la punct. Tocmai din acest motiv
întrevãd o frumoasã dezvoltare a pãtrunderii matematicii în ºtiinþele sociale ºi
ºtiinþele economice. De fapt, astãzi nu existã domeniu de activitate umanã
care sã nu facã apel la matematicã, mai mult sau mai puþin. Recent, noi am
încheiat un contract cu Fabrica de antibiotice pentru a studia evoluþia ciupercilor.
Lector univ. dr. Dan BRÎNZEI: Întâmplãtor, am rãsfoit de mai multe ori
revistele de medicinã din biblioteca familiei mele ºi am constatat cã ponderea
articolelor în care se foloseºte matematica creºte mereu. Nu mai este nici un
secret pentru nimeni cã maºinile electronice de diagnosticat au devenit un
fapt obiºnuit în marile spitale. Cu ajutorul calculatoarelor, s-au creat opere de
artã, în graficã, în poezie. De o bunã bucatã de vreme, în stabilirea paternitãþii
unor opere sau texte literare se folosesc instrumente matematice.
Dezbatere publicatã în Revista Noastrã, seria a II-a,1979, nr. 58-59-60
(paginile 952-955) ºi 1979, nr. 61-62-63 (paginile 1116-1119)
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PALMARES

PREMIILE OBÞINUTE DE
1977

Premiul întâi la Concursul Naþional de Reviste ªcolare

1978

Premiul întâi la Concursul Naþional de Reviste ªcolare

1979

Premiul special al juriului pentru cea mai bunã revistã
ºcolarã din þarã

1981

Premiul întâi la Concursul Naþional de Reviste ªcolare

1996

Premiul „Pamfil ªeicaru” pentru cea mai bunã revistã
ºcolarã din þarã , concurs organizat de „Evenimentul zilei”

1999

Premiul al II-lea pe þarã pentru nr. 7 ºi 9-10

2000

Premiul I pentru cea mai bunã revistã de liceu pe þarã

2001

Premiul I pentru cea mai bunã revistã de liceu pe þarã

2002

Premiul I pentru cea mai bunã revistã de liceu pe þarã

2002

Marele premiu la Concursul Interjudeþean al Revistelor

ªcolare organizat de Casa Corpului Didactic Focºani

2004

Marele premiu la Concursul Interjudeþean al Revistelor

ªcolare organizat de Casa Corpului Didactic Focºani

2005

Marele premiu la Concursul Interjudeþean al Revistelor

ªcolare organizat de Casa Corpului Didactic Focºani

2006

Marele premiu la Concursul Interjudeþean al Revistelor

ªcolare organizat de Casa Corpului Didactic Focºani
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2007

Marele premiu la Concursul Interjudeþean al Revistelor

ªcolare organizat de Casa Corpului Didactic Focºani

2008

Marele premiu la Concursul Interjudeþean al Revistelor

ªcolare organizat de Casa Corpului Didactic Focºani

2009

Marele premiu la Concursul Interjudeþean al Revistelor

ªcolare organizat de Casa Corpului Didactic Focºani

2010

Marele premiu la Concursul Interjudeþean al Revistelor

ªcolare organizat de Casa Corpului Didactic Focºani

201
1
2011

Marele premiu la Concursul Interjudeþean al Revistelor

ªcolare organizat de Casa Corpului Didactic Focºani

201
1
2011

Premiul întâi la Concursul judeþean de reviste ºcolare

„Ethos”

201
1
2011

Premiul special al juriului la Concursul Interjudeþean al

Revistelor ªcolare Brãila) pentru rubrica „Pagina gimnaziului”

201
1
2011

Premiul întâi la Concursul Naþional „Expoziþia Revistelor

ªcolare” Iaºi (pentru numerele 33-34)

201
1
2011

Premiul întâi la Concursul Naþional „Expoziþia Revistelor

ªcolare” Iaºi (pentru numerele 34-35)

2012

Marele premiu la Concursul Interjudeþean al Revistelor

ªcolare organizat de Casa Corpului Didactic Focºani
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SPIRIT UNIRIST
Mulþumim elevilor uniriºti pentru efortul depus
la apariþia acestei antologii!
Clasa a XI-a A
Alexandru Andrei
Anghel Daniel
Apostoae Andrei
Bãlãlãu Mihai
Balasoglu Emalina
Blîndu Mãdãlina
Chirana Daniel
Chiriac George
Despotovici Mihai
Dimitriu Diana
Doboº Ana Maria
Gay Michael
Gîrboiu Costel-Mihai
Gãman Roxana
Mãric Cãtãlin
Mihu Loredana
Mocanu Florin
Munteanu Ana-Maria
Muticã Laura-Andreea
Neaþã Andreea
Opriºan ªtefan
Radu Adrian
Savin Lucian
ªuºu Laurenþiu
Tarbã Nicolae
Tofan Ionuþ-Liviu
Voicu Alexandra
Zarã Monica
Clasa a XII-a F
Cristina Stancu
Ana Maria Roºca
Raluca Ciolcã
Florentina Terþiu
Mãdãlina Paizan
Monica ªerban
Ioana Mocanu
Zeni Catanã
Ana Neagu
Cãtãlina Agrece
Laura Iliescu
Clasa a XI-a C
Crina Bogatu
Sara Lungu
Bianca Prodan
Noemi Dragu
Dragoº Mihalcea
Dragoº Bogdan
Alexandru Burducea
Sorin Leonte
Dragoº Popescu
Ionuþ Enache
Alexandra Tarbã
Cora Horhocea
Alexandru Vasiloiu
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Clasa a X-a A
Loghin Laura
Lazãr Andreea
Mãrãºteanu Maria
Cotonea Ionelia
Ioniþã Andreea
Hîrnea Dragos
Miloº Bianca
Clasa a X-a G
Pavel Mihai
Irimia Gabriel
Statache George
Boºteog Livia
Pãcuraru Catalina
Corhanã Teodor
Ifrim Cristi
Cojocaru Alina
Tâlvar Cosmin
Toca Cãtãlin
Drãgan Cristina
Ticoiu Laura
Toma Andrei
Stanciu Alexandra
Clasa a IX-a F
Zamfir Andrada
Dimoftei Dragos
Rãducanu Corina
Mocanu Mãdãlina
Rãduþã Oana
Hingu Ioana
Dulvarã Anca
Costea Roxana
Balcan Irina
David Florin
Popa Andreea
Bucã Larisa
Necula Maria
Pîrlog George
Grama Denisa
Clasa a XI-a F
Diaconu Alexandra
Coºoreanu Nicoleta
Voineag Andreea
Roºca Daniela
Bratu Teodora
Radu Mariana
Vrabie Mãdãlina
Pãdineanu Andreea
ªerbu Alexandra
Lovin Claudia
Sãraru Cristina
Carnariu Irina
ªoldea Daniela

Clasa a XI-a G
Anghel Alina
Bot Roxana
Chiriac Andreea
Dogaru Andreea
Guzu Raluca
Hanu Ana-Maria
Jugaru Nicoleta
Manea Marius
Mirodone Cristina
Mureºan Vlad
Trifan Irina
Clasa a X-a D
Apostol Octavian,
Vlad Alexandra
Chelaru Adrian
Grigoraº Cristina
Pîrvu Teodora
Duþu Diana
Duþu Georgiana
Coman Marius
Badiu Adrian
Devetah Roxana
Clasa a X-a F
Dorofte Bianca
Raiu Ana-Maria
Ciornohac Delia
Drâmba Florina
Brãtilã Nicoleta
Puescu Laura
Bãlescu Alice
Popovici Livia
Florea Diana
Ion Maria
Rãdulescu Adina
Neagu Francesca
Matei Alina Cerasela
Mazilu Diana
Voicu Patricia
Sãpunaru Carmen
Tãnase Valentina
Stãnilã Elena
Chelaru Anda
Clasa a X-a E
Cosma Alin Ionuþ
Nedelescu Andreea
Þenea Serena
Bãtrînu Oana
Nedelcu Alexandra
Ciutã Maria Gabriela
Andronache Cristina
Gîrleanu Marina
Burduºa Iuliana
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