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CERCETĂRI LINGVISTICE

PROCESUL DE TEXTUALIZARE,
UN NOU OBIECT PENTRU STUDII LINGVISTICE
Georgeta CIȘLARU

Universitatea Paris Nanterre și Institut Universitaire de France
Rezumat: Orice text se înscrie într-un continuu care îl precedă şi-l definește. Anterioritatea
textului scris i-a interesat și pe specialiștii în literatură și lingviști din punctul de vedere al dimensiunii compoziționale, variaționale, dinamice, enunțiative, astfel operând o deplasare dinspre
produs (textul), către actul sau procesul de producție, scriere, observată mai întâi datorită schițelor și notelor. Cum se nasc textele? Pentru a răspunde la întrebarea cum se nasc textele, este
necesar un demers de retro-analiză. Retro-analiza presupune un acces la procesul de textualizare
si depozitarea informațiilor aferente pentru a fi puse ulterior în relație cu textul, care reprezintă
rezultatul acestui proces. Retro-analiza descoperă strategiile scriptorului, felul în care textul este
gândit, asemenea puzzle-ui. Studiul procesului de textualizare deschide astfel noi piste pentru
analiza discursului și lingvistica textului.
Cuvinte-cheie: discurs, text, textualizare, producere a textului, retro-analiză.
Abstract. Any text is a part of a continuum that precedes and defines it. The anteriority of the
written text interested the literary specialists and the linguists in terms of the compositional, variational, dynamic, enunciative dimension, thus operating a shift from the product (the text) to the
act/the process of production, of writing, first observed due to sketches and notes. How are the texts
created? In order to answer this question, we need to take a retro-analysis step. The retro-analysis
involves the access to the process of textualization and storage of the related information to be
subsequently related to the text, which is the result of this process. The retro-analysis reveals the
writer’s strategies, the way the text is thought, like a puzzle. The study of the textualization process
thus opens new perspectives for the discourse’s analysis and the linguistics of the text.
Keywords: speech, text, textualization, text production, retro-analysis.
«en dépit des apparences, ce n’est pas
un jeu solitaire: chaque geste que fait le
poseur de puzzle, le faiseur de puzzles
l’a fait avant lui; chaque pièce qu’il prend
et reprend, qu’il examine, qu’il caresse,
chaque combinaison qu’il essaye et essaye
encore, chaque tâtonnement, chaque intuition, chaque espoir, chaque découragement, ont été décidés, calculés, étudiés
par l’autre.» (Georges Perec, Préambule à
La Vie mode d’emploi)

Georges Perec constată pe bună dreptate
că un puzzle cu care se confruntă jucătorul nu
este un obiect dezincarnat: cineva l-a gândit
și l-a fabricat, calculând ți anticipând fiecare
mișcare, fiecare combinaţie. Am putea folosi
Limbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

aceeași metaforă pentru a ilustra problematica
textului: textul oferit cititorului a fost gândit,
scris şi rescris - de zeci, sute de ori, în unele
cazuri - astfel încât să corespundă normelor
scripturale în vigoare într-o comunitate lingvistică, intenţiilor comunicative și grilelor
interpretative. Și, dacă este adevărat că, spre
deosebire de puzzle, textul e susceptibil să genereze diferite aranjamente interpretative, în
funcţie de context și de identitatea cititorului,
marea majoritate a textelor oferă un consens
de lectură. Din acest punct de vedere, este interesant să observăm dinamica procesului de
construcţie a textului - deci, procesul de textualizare - pentru a identifica mecanismele care
|5

sprijină în amont consensul așteptat. Obiectivul este prin urmare de a modeliza procesul
textualizarii.
Text și textualizare
Textul
Prezenta reflecție se înscrie în cadrul
funcțional de studiu al limbajului, pentru care
textul constituie formatul privilegiat prin care
are loc comunicarea lingvistică. În acest cadru,
titlul articolului lui Halliday publicat în 1977
oferă probabil cea mai explicită definiție a textului, ca unitate semnificativă de comunicare:
„Text as a semantic choice in social contexts”.
Ideea selecției semantice se referă la textura,
care cuprinde structura interna a textului, și
o determina din exterior. Această abordare, în
care intenția globală determină selecțiile locale, pleacă de la o concepție construcțională
a textului inspirată de lingvistica intergrală
(Coșeriu 2000).
Textul ca alegere semantică într-un context social cuprinde o serie de principii implicite, cum ar fi:
• adaptarea la norme și așteptări în vigoare
în sânul unei comunitati lingvistice;
• ajustarea dintre competență și performanță lingvistică.
Ca unitate de performanţă scrisă, textul
răspunde astfel constrângerilor structurale și
semantice inregrate de către purtătorii unei
limbi.
Ce înseamnă a produce un text?
Aceste principii implicite sunt la originea
regularităţilor de producere a textului.
A produce un text înseamnă prin urmare a răspunde unor așteptări, a înşela alte așteptări, a respecta niște convenţii. Textul va
combina în acest scop elemente prefabricate
(clișee, afordanţe de gen1, copiind, uneori în
mod falacios, alte modele) și elemente ad hoc
1 Cf. Kavangh et al. (2016) pentru o sinteza a tipurilor
de afordanțe, definite ca proprietate a obiectului sau
contextlui care indică moduri de acțiune sau comportament.
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(subiectivitate, creativitate). După cum vedem,
a produce un text (scris) nu înseamnă nicidecum a porni ex nihilo, de la o pagină albă.
Orice text se înscrie într-un continuu care îl
precedă şi-l definește.
Această anterioritate este uneori considerată ca o dimensiune constitutivă, definită
de Maingueneau (1984) în Genèses du discours prin noțiunea de interdiscurs, considerată
drept un spațiu de regularitate care are prioritate față de vorbire (în sensul de parole). Ideea
de anterioritate este prezentă și în curentele
post-structuraliste care studiază literația (cf.
Luce-Kapler 2004).
Writing, from a poststructural perspective,
then, is the learned social discursive practice
of a gendered subject, open to negotiation and
change. […] From a poststructuralist perspective, the boundaries of writing are permeable
and thus texts contain elements of other discourses, genres and texts, creating an intertexual
character. (Luce-Kapler 2004: 19)
Mergând și mai departe, anterioritatea
în care se înscrie textul poate fi definită ca
o emanație a sistemului, doxa fiind corelată
la „însăși structurile universurilor semantice
și ale discursului literar, științific, mitic, etc.”
(Rastier 2008: 55). Analiști de texte și discurs
caută astfel să detecteze în structurile textului
amprente de doxa și alte preconstrucții, dar
fără, totuși, a ridica cu adevărat problema procesului de înregistrare.
Anterioritatea textului scris i-a interesat
și pe specialiștii în literatură și lingviști din
punctul de vedere al dimensiunii compoziționale, variaționale, dinamice, enunțiative, astfel
operând o deplasare dinspre produs (textul),
către actul sau procesul de producție, scriere,
observată mai întâi datorită schițelor și notelor.
Genetica textuală propune, începând din anii
1970, o amplă cercetare privind arheologia textelor prin studierea urmelor grafico-textuale ale
procesului de scriere (cf. Hay 2002; Grésillon
2016 [1994]). Identificarea a patru operațiuni
Limbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

de revizuire a textului - adăugarea sau inserția,
deplasarea, suprimarea și substituția - introduce
o perspectivă distributivă care deschide calea
către multiple analize. Problemele lingvistice
sunt identificate rapid și sunt obiectul mai multor propuneri de aprofundare (cf. Grésillon &
Lebrave 2008; Doquet & Leblay 2014).
Aceste lucrări, însă, studiază doar urmele grafice stabilizate temporar a procesului de
scriere. Mai mult, acestea rămân dificil de interpretat în afara unei teorii a procesului de scriere
sau de creație. De-a lungul anilor, avansările
propuse de genetica textuală s-au articulat modelelor cognitive ale proceselor scripturale, precum cel al lui Hayes și Flower (1980).
O schimbare semnificativă are loc odată cu trecerea de la abordările normative, în
special cu o orientare didactică, la abordări
descriptive, cum notează Fayol (1997: 130)
referindu-se la lucrările lui Hayes și Flower
(1980).
Retro-analiză: cum construim texte, configurăm genuri discursive și sens lingvistic
Cum se nasc textele? Pentru a răspunde la
această întrebare, un demers de retro-analiză
Limbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

este necesar. Retro-analiza presupune un acces la procesul de textualizare și depozitarea
informațiilor aferente pentru a fi puse ulterior
în relație cu textul, care reprezintă rezultatul
acestui proces.
După înregistrarea vorbirii orale, înregistrarea scrisului
Textualizarea, adică configurația textului
scris, face parte dintr-un proces complex, care
este rezultatul unui vast ansamblu de strategii
și procese de achiziție și învățare în societățile
în care alfabetizarea a devenit un al doilea mod
de cogniție socială. Dacă studiile care au teoretizat conceptul de text evocă în mod regulat
în preocupările lor anterioritățile și procesualitatea textului scris, acestea din urmă rămân
mult timp inaccesibile și, deci, necunoscute,
spre deosebire de producțiile orale care încep
să fie înregistrate masif prin anii 1960.
O evoluție importantă a fost totuși posibilă datorită dezvoltării, începând cu anii 1990,
a unor tehnologii care permit înregistrarea
continuă a procesului de scriere pe computer.
În prezent există mai multe programe și metode de analiză a procesului de configurare a
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textului care oferă acces la strategii de producție scrisă grație înregistrării în timp real a
activității editorilor (vezi Leijten & van Waes
2006; Sullivan & Lindgren 2006; Wengelin și
al. 2009). Un soft de keystroke logging funcționează ca un procesor de text și înregistrează ansamblul activitații scripturale: tastatura,
șoricel, ecran.
Înregistrarea ordonată cronologic a întregului lanț de producție scrise pe tastatură: tastarea
caracterelor și spațiilor, revizuiri (ștergeri, inserții, deplasări...), întrerupe secvențierea procesului, consultarea surselor din afara documentului constituie o sursă inestimabilă de informații
despre procesul de textualizare. Toate aceste date
pot fi reactualizate în dinamica lor longitudinală datorită funcției de recitire, extrase după tip
(pauză, inserție, revizie), serializare etc. Scrierea
înregistrată apoi a devenit un mijloc și un obiect
de analiză, în psihologia cognitivă, prin studii experimentale, dar și prin abordări comunicative,
precum pragmatica dinamicii de scriere (vezi de
exemplu Perrin 2013).
Interpretarea datelor comportamentale
Înregistrarea procesului de textualizare
furnizează o serie de date comportamentale,
cum ar fi amplasarea și durata pauzelor. În
linii mari, timpul de producere a unui text este
divizat în două, în jur de 50% din timp fiind
activ mobilizat pentru a produce segmente de
text, și alte 50% din timpul total fiind destinate
pauzelor (aceste date corespund proporțiilor
înregistrate și în producțiile orale). Durata de
producere a segmentelor şi durata pauzelor
nu sunt uniforme, după cum ilustrează figura
de mai jos:

Pauzele pot fi de mai multe tipuri, și interpretarea lor va fi diferită. O pauză de producție
8|

este o pauză pe care scriitorul și-o rezervează
pentru a-și pregăti / revizui textul, spre deosebire de pauzele mecanice legate de gestul
grafic pur (punctul de pe i, bara t în scriitura
manuscrisă, căutarea sau producerea unei litere accentuate în scriitura tapuscrisă, spațiul
dintre cuvinte, trecerea la un alt paragraf, etc.).
Segmentele de text produse între două pauze
de producție sunt numite bursts de producție
(Chenoweth & Hayes, 2001, Kaufer, Hayes &
Flower, 1986). Mai jos putem vedea cum se
succedează, în timp real într-un text produs
în limba franceză, producția segmentelor de
text și pauzele de producție:
• [pauză] une cousine qui [pauză] peut venir
partager du temps avec elle pendant [pauză] le [pauză] w [pauză] eek [pauză] –
[pauză] end. [pauză]
Observând exemplul în detaliu, putem
nota disparitațile privind lungimea segmentelor de text, și constata că unele pauze de producție sunt amplasate înaintea unor segmente
care conțin anumite dificultăți ortografice sau
gramaticale, pe când alte segmente, mai lungi,
pot să mizeze pe anumite automatisme favorizate de structurile lexicale și sintactice utilizate, ca fiind mai lesne memorizate datorită
statutului de prefabricat (vezi mai sus).
Studiul procesului de textualizare, noi
problematici teoretice și metodologice
În mod clar, natura datelor observate ne
plasează în domeniul studiilor de performanță
lingvistică, unde segmentarea este rezultatul
analizei pauzelor făcute de scriitori și nu rezultatul unei modelizări teoretice a analistului,
rolul acestuia din urmă fiind redus la identificarea, clasificarea, descrierea și interpretarea
datelor corpusului.
Se valorizează obiective noi de cercetare,
cum ar fi:
• Studiul procesului pentru a întelege mai
bine natura și complexitatea textului, în
perspectiva unei filosofii a procesului
(Whitehead 1929);
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•

Studiul unitaţilor de performanţă scrisă,
adică a segmentelor produse între două
pauze (bursts of language, Chenoweth &
Hayes 2001).
Noi problematici de segmentare
Pentru lingvist, aceste noi posibilități tehnologice formulează imediat întrebarea criteriilor de segmentare a unităților de analiză
- subiect prioritar și definitoriu în domeniul
lingvsticii. Astfel, software de key-stroke logging înregistrează un flux de forme de limbaj
intercalate cu pauze în lungime variabilă. Este
probabil ca aceste forme de limbaj să prezinte
un interes special pentru lingvistică, în măsura
în care apropie privirea analistului de anumite
activități de limbaj scris, așa cum subliniază
Grunig (1996).
Meme si l’on pense – ce qui est mon cas
– que la forme du signal et les structures distributionnelles ont ete et demeurent un objet
d’etude legitime, il n’en reste pas moins que l’on
a le droit – apres des decennies de prudence –
de s’interroger sur la compatibilite de pareilles
formes statiques avec une certaine activite de
langage, evidemment dynamique, processuelle.
Dans le cours de nos activites de parole les
structures statiques classiques sont-elles bien
celles qui ‘fonctionnent’ ou – au moins – sontelles bien compatibles avec le fonctionnement
en question ? Est-ce bien elles qui sont impliquees dans les processus de comprehension
(par exemple), tels qu’on pourrait les voir a
l’oeuvre en tentant de collaborer avec la psychologie ? (Grunig 1996: 38)
Ele constituie, de asemenea, structuri care
anticipează și construiesc textul, contribuind
astfel la ceea ce numim procesul de textualizare.
Din punct de vedere euristic, obiectivele
analizei procesului de textualizare privesc în
mod prioritar:
• raportul între scris și oral și procesarea
cognitivă a limbajului scris;
• formele sub care este actualizată limba în
Limbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

aceste segmente de text;
• modelizarea unei gramatici a textualizării
(Sinclair & Mauranen 2006) care interoghează statutul acestor segmente i) în raport cu normele sintactice; ii) în raport cu
textul și normele discursive.
După cum o ilustrează exemplul de mai
sus, segmentele de text produse între două
pauze corespund în mod fidel formatelor
sintactice precum ar fi frazele, grupurile
sintactice sau sintagmele (unităţi saturate
morfo-sintactice) în mai puțin de jumătate
de ocurenţe (47%). Acest procent este și mai
redus în segmentele produse pentru a reviza
(rescrie) fragmente de text, după cum vedem
în graficul de mai jos:

Din punct de vedere metodologic, se conturează două interogări: prima scrutează fluxul de
date lingvistice înregistrate în timp real pentru
a defini ceea ce poate fi considerat drept obiect
al analizei lingvistice, pentru a discrimina unitățile lingvistice „analizabile”; a doua vizează
sesizarea saltului calitativ de la nivelul secvenței lingvistice separate de două pauze la nivelul textului, deoarece respectarea standardelor
gramaticale nu este suficientă pentru a produce
un text care să răspundă așteptărilor generice.
Restabilită la nivelul textului odată configurat,
întrebarea gramaticală este confruntată cu cea
a performanței lingvistice și a pragmaticii, parte
a unui concepții a limbajului ca sistem adaptiv
(Beckner et al. 2009).
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De la studiul procesului de textualizare
la analiza textului și a discursului
Abordarea procesului de textualizare articulează astfel studiul resurselor lingvistice și a
dimensiunii pragmatice (intenții, constrângeri
de gen discursiv, construcția sensului) și procedurale (planificare, performanță discursivă)
a discursului. Aceasta necesită trecerea la un
nivel calitativ propoziție-discurs (Benveniste
1966) care se referă la cunoștințe elocuționale,
idiomatice și expresive (Coșeriu 1985) și la
abilități discursive în ceea ce privește constrângerile sistemului, fezabilitatea și adecvarea într-un context dat (Hymes 1984).
Printre corpusurile înregistrate cu ajutorul softurilor de key-stroke logging am colectat un corpus de rapoarte educaționale
redactate de către serviciile de protecție a
copilului. Este vorba de date așa-numite ecologice, adică înregistrate în cadru de producție obișnuit pentru redactori. Înregistrarea
datelelor ecologice de acest tip face posibilă
explicarea complexității procesului, scoțând
la iveală mecanisme de co-determinare micro- și macro-structurale care ilustrează raportul dintre global versus local.
Rapoarte educaționale, adresate judecătorului, descriu/evaluează situația unui copil
care prezintă un risc de maltratare şi se află
sau în sânul familiei, sau este plasat într-un
serviciu social. Judecătorul va lua decizii în
privinţa aplicaţiei acţiunilor sociale în funcţie
de conţinutul raportului. Dar familiile pot și
ele să aibă acces la raport. Impactul pe care
îl poate avea raportul impune deci niște constrângeri maxime textualizării. Un exemplu
de reformulare imediată, redactorul optând
într-un prim timp pentru singurătate înlocuit
imediat cu îndepărtare, ilustrează maniera în
care obiectivele raportului, şi contextul în care
circulă, determină textualizarea.
Les bienfaits de la solitude  les bienfaits
de l’éloignement Binefacerea singurătății  binefacerea îndepărtării.
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Retro-analiza descoperă strategiile scriptorului, felul în care textul este gândit, asemenea puzzle-ui. Studiul procesului de textualizare deschide astfel noi piste pentru analiza
discursului şi lingvistica textului.
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EINIGE ÜBERLEGUNGEN ZUR MEHRSPRACHIGKEIT
DESPRE UNELE ASPECTE ALE MULTILINGVISMULUI
SOME CONSIDERATIONS ON MULTILINGUALISM
OXANA CHIRA

Staatliche Alecu-Russo-Universität (Balți)
Rezumat: Acest articol este axat pe descrierea uneia dintre caracteristicile principale ale multilingvismului actual, complexității, printr-o serie de probleme legate de rolul său în achiziția L2, ca
noțiunea adecvată de multilingvism, ca fenomen social și ca fenomen multidimensional. Multilingvismul este unul dintre cele mai relevante fenomene sociale din epoca actuală și, în consecință,
este o problemă de maxim interes atât în studiu,

cât și în cercetare, așa cum se vede în proliferarea
studiilor din diferite domenii și discipline. Învățarea unei L2 sau suplimentare ar putea avea loc
în orice mediu de învățare, fiind întotdeauna legată de factori externi și interni, despre ale căror
efecte asupra procesului de achiziție încă nu cunoaștem suficient. Copiii care cresc bilingv sau
multilingv de la o vârstă fragedă și se ocupă de studierea diferitor limbi, obținând astfel experiențe
inedite în studierea lor, pot fi considerați o comoară valoroasă pentru viitorul societății.
Cuvinte-cheie: studierea unei limbi străine, multilingvism, bilingvism, multidimensionalitate,
contexte multilingve.
Abstract: The article focuses on the description of one of the main features of current multilingualism and its complexity through a selection of issues related to its role in L2 acquisition,
seen as a social and multidimensional phenomenon. Nowadays, multilingualism is one of the
most relevant social phenomena, and therefore, it is an issue of utmost interest both for study
and research, given the large amount of studies from different fields and disciplines. Learning a
second or any other additional language might occur in any learning environment and it is always
bound to external and internal factors, however, very little is still known about their influence on
the language acquisition process. Bilingual or multilingual children acquire and learn languages at
a very early age and they gain unprecedented experiences, which might be considered a valuable
treasure and heritage for the future of the society.
Keywords: foreign language acquisition, multilingualism, bilingualism, multidimensionality,
multilingual contexts.

1. Einleitung
In diesem Beitrag machen wir deutlich,
dass Mehrsprachigkeit, nicht Einsprachigkeit
der Normalfall in menschlichen Gesellschaften
ist. Wir zeigen in dieser kurzen Forschung,
wie wichtig die Wertschätzung mehrsprachiger
Menschen und die Anerkennung ihres sprachlichen Repertoires ist. In dieser Analogie
muss man betonen, dass das mittelalterliche
Europa bereits mehrsprachig geprägt war. Die
Verwendung verschiedener Sprachen gehörte
zum Alltag. Die Menschen nutzten die Spra12 |

chen, die sie durch Zuwanderung erworben
hatten. Die Studenten verbrachten oft längere
Zeit zur Ausbildung im Ausland und erweiterten auf diese Weise neben der fachlichen auch
ihr sprachlichen Fähigkeit. So kombinierten
beispielwiese Mihai Eminescu das Studium in
Österreich und Deutschland oder später Eugen Coseriu in Italien. Die Sprache ist gleichzeitig ein Medium der Kommunikation sowie
Gegenstand und Mittel der Instruktion in Bildungseinrichtungen.
Die Forschung über Mehrsprachigkeit
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und Interkulturalität für Gesellschaft, insbesondere mit dem Bezug auf Bildung und Erziehung, hat sich also bis zum Ende des 20.
Jahrhunderts inhaltlich ausdifferenziert. Die
Mehrsprachigkeit ist weltweit und besonders
in diesem Jahrhundert in unseren Schulen
die Regel. Als mehrsprachig wird eine Person
bezeichnet, die ohne größere Schwierigkeiten
in mindestens zwei Sprachen mündlich und
schriftlich kommunizieren kann. Das Konzept
„Mehrsprachigkeit“ umfasst zweifelsohne den
Terminus Zweisprachigkeit bzw. Bilingualität
und wird in der wissenschaftlichen Forschung
oft synonym mit diesem Terminus gebraucht.
Man kann ein Individuum als vielsprachig bezeichnen, das eine oder mehrere weitere Sprachen einst während seines Lebens erlernt hat
und es wenigstens soweit verwendet hat, dass
es ohne Weiteres von der einen in die andere
Sprache umschalten kann.
2. Gesellschaftliche Mehrsprachigkeit
in Deutschland
Innerhalb eines Landes herrschen verschiedene Sprachen bzw. verschiedene Sprachen
werden gesprochen. z. B. Die Schweiz ist mit
ihren vier Landessprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch, ein
mehrsprachiges Land. Gesellschaftliche Mehrsprachigkeit war früher schon normal, und
heute ist die Mehrheit der Weltbevölkerung
mehrsprachig. In Deutschland wird die deutsche Sprache z. B. mit Türkisch, Kurdisch,
Englisch oder Arabisch kombiniert, trotzdem
beunruhigt die Tendenz der Diskriminierung
oft. Die Diskriminierung von Sprachen ist
ein Vorgang, der sich in der Gesellschaft relativ unsichtbar vollzieht, nicht selten funktioniert und dennoch wenig wahrgenommen,
auch infrage gestellt wird. Dabei sind nicht
alle Sprachen wie z. B. Englisch, Französisch,
Spanisch in gleichem Maße vom Linguizismus
betroffen. Laut Inci Dirims „ist Linguizismus
eine spezielle Form von Rassismus“ (Dirim,
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S. 91). Warum steht es mit Rumänisch anders
in Deutschland? Wird die Muttersprache eines Schülers oder einer Schülerin unterdrückt
und nicht anerkannt sowie seine Sprachentwicklung? Hat das negative Auswirkungen auf
seinen persönlichen Entwicklungsprozess und
Identität nicht nur in der Schule, sondern auch
in der Gesellschaft?
Mehrsprachigkeit zu Forschungs-und didaktischen Zwecken ist zweigeteilt: Welche
Vorteile bringt die Mehrsprachigkeit einem
Schüler oder einer Schülerin?
Die Migrationssprachen sind oft stigmatisiert und werden von vielen als Hindernis
beim Erlernen des Deutschen erachtet. Es
wäre zum Nutzen der Schüler wünschenswert,
dass man sich mit mehr Engagement um die
Mehrsprachigkeit kümmert. Dafür muss die
Migrationssprache an Bildungseinrichtungen
einen gebührenden Stellenwert bekommen.
Ignorieren einer Sprache, Verbot oder Diskriminierung kann nicht der richtige Weg in
einer Bildungsinstituion sein. Die Mehrsprachigkeit kann von Lehrerinnen und Lehrern
im Unterricht genutzt und die Sprachen auf
verschiedene Weisen verglichen sein. In den
meisten Fällen lernen die Schüler leichter
und individueller die deutsche Sprache mit
Hilfe der anderen Sprachen in der Richtung
Sprachbewusstsein, Typologie und Interkomprehension oder Assoziationssprache. Die
Mehrsprachigkeit lebt täglich vom Eltern- und
Lehrerengagement. Dank Ihnen ist die Wertschätzung der Mehrsprachigkeit im Unterricht
unverzichtbar geworden. Das Kommunizieren
in verschiedenen Sprachen ist eine interkulturelle Herausforderung, die viel mehr als die
in der Schule auswendig gelernten Wörter bedeutet. Die Erstsprache Rumänisch und die
Zweitsprache Deutsch sind Sprachen, die nicht
zwangsläufig in einem Verwandtschaftsverhältnis stehen müssen, sondern neben Gemeinsamkeiten auch Unterschiede aufweisen, die
im Unterricht berücksichtig werden müssen.
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Das folgende Zitat war für uns ein Anstoß,
die Zweisprachigkeit gründlich und tief zu untersuchen und zu forschen: „Wer im Kontext
von Deutsch als Zweitsprache arbeitet, wird
beständig mit Fragen konfrontiert, die weit
über den Zusammenhang der Deutschaneignung hinausgehen. Es handelt sich um Fragen
(oder gar Vorwürfe), die gesellschaftspolitischen Ordnungen und Ereignisse betreffen, die
in einem Zusammenhang mit Migration stehen. Dabei ist relevant, dass wir innerhalb nationalstaatlicher Ordnungen arbeiten, zu deren
Reproduktion gerade das Bildungssystem und
seine amtlich vorgegebene Einsprachigkeit beitragen sollen“ (Knappik, S. 7). In vielen Studien wurde bewiesen, dass die Kinder, die aufgrund von später Migration ihre Erstsprache
zunächst im Herkunftsland erwerben, weniger
Schwierigkeiten beim Erwerb der Zweitsprache haben als Migranten der zweiten Generation, die im Zielland die Schule besuchen und
dort keine Förderung der Erstsprache erhalten.
3. Vorteile der Mehrsprachigkeit
Für Lehrkräfte ist es ein gewinnbringender Vorteil, grundlegende Einblicke in die
natürlichen Sprachen bekommen zu können,
die bekanntlich auch die Kulturen mitprägen.
Ein wichtiger Aspekt des Deutschunterrichts
mit mehrsprachigen Lerngruppen kann z. B.
die Betrachtung der Übertragung von Strukturen der Erstsprache auf die Zweitsprache sein,
die zu Fehlern führen kann. Ein Sprachvergleich des Charakters und der Strukturen der
deutschen Sprache mit der Erstsprache Rumänisch kann Ähnlichkeiten/Unterschiede, sowie
vergleichbare Schwierigkeiten entdecken. Wir
bestreiten die Idee, dass eine Förderung der
Sprachen, die von der Unterrichts- oder Herkunftssprache abweichen, auf die aber die Kinder einen biografischen Bezug haben, keinen
Nutzen brächte oder gar schädlich wäre.
Ein erheblicher Teil der SchülerInnen erhält ein Angebot an HSU (Herkunftssprac14 |

hlicher Unterricht) in der Schule. Regional
unterschiedlich ist die Zahl derjenigen, in deren Elternhaus andere Sprachen als Deutsch
vertreten sind. Zum Beispiel: Rumänisch wird
nur in NRW wird Rumänisch von 0,64% von
Schülern und Schülerinnen gesprochen. Hier
ist Deutsch oft eine, aber nicht die einzige Verständigungssprache im Unterricht. Ein Vorteil
der Mehrsprachigkeit tritt als Zusammentreffen von Herkunftssprache Rumänisch und
Deutsch mit allen sozialen Sprachvarianten
auf. Mehrsprachigkeit in diesem Verständnis
ist also eine Bildungsbedingung in beinahe
allen Schulen in Deutschland und nicht nur
in NRW.
Ingrid Gogolin stellt sich die Frage, ob
„Sprachbildungskonzepte, die auf einer Tradition der Monolingualität aufruhen, noch zeitgemäß sind – und zwar nicht nur mit Blick
auf Heranwachsende, die selbst mehrsprachig
leben, sondern mit Bezug auf alle Kinder und
Jugendlichen im deutschen Bildungssystem“
(Gogolin, S. 107). Mit den kulturellen und
sozialen Ressourcen und der pädagogischen
Professionalität stellen die Lehrer eine Bereicherung für jede Schule dar. Zudem sind
ihre über die rein professionellen Fähigkeiten
hinausgehenden Kompetenzen von enormer
Bedeutung für die interkulturelle Schul- und
Unterrichtsentwicklung. In den fachlichen
Gebieten der Inklusion, Mehrsprachigkeit,
Sprachbildung und interkultureller Sensibilisierung ist ihre Expertise unentbehrlich für
eine Schule in der Migrationsgesellschaft.
Beim Lernen einer Fremdsprache kommen wir an der Muttersprache nicht vorbei.
Die Rumänische Sprache wird von ungefähr
28 Millionen Menschen als Muttersprache
gesprochen und ist die Amtssprache in der Republik Moldau und in Rumänien. Rumänisch
ist eine Sprache aus dem romanischen Zweig
der indogermanischen Sprachen. Das macht
durchaus Sinn, geschieht aber auf Kosten der
Fähigkeit, Lautkontraste wahrzunehmen, die
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für die Herkunftssprache nicht relevant sind
(Reinisch, S. 12). Das heißt jedoch nicht, dass
wir Fremdsprachen nicht später lernen könnten, aber wir müssen dann deren Lautkontraste erst wieder lernen. Dabei überprüfen
Fremdsprachenlerner unbewusst, wo der neue
Laut ins System der muttersprachlichen Laute hineinpasst. Häufig ist es jedoch so, dass
der gefundene Laut nur ähnlich, aber nicht
identisch ist. Es gibt Kinder, die sehr früh eine
zweite Sprache lernen und trotzdem einen Akzent haben, und es gibt Menschen, die erst mit
30 eine Sprache lernen und sie quasi akzentfrei
sprechen. Im Mittel gilt aber tatsächlich, dass
man eine Sprache umso besser lernt, je früher
man damit beginnt. Es hängt jedoch viel davon ab, wie gut der Input ist. Es nützt nichts,
wenn Eltern mit starkem deutschem Akzent
mit ihrem Kind Deutsch sprechen, dann wird
das Kind später tendenziell genauso sprechen.
4. Die Zweitsprache Deutsche vs die
Erstsprache Rumänisch
Die Zweitsprache Deutsch kann simultan
mit der Erstsprache Rumänisch oder sukzessiv
gelernt werden. Das bereits verfügbare sprachliche Wissen der Erstsprache spielt eine bedeutsame Rolle für das Lernen einer zweiten
Sprache: in der rumänischen Sprache als eine
indoeuropäische Sprache kommen grammatische Ähnlichkeiten vor, die Kasus, Numerus,
Genus etc. betreffen. Empirische Studien bekräftigten, dass es nicht nur Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zwischen Erstspracherwerb und Zweitspracherwerb gibt. Die
folgenden Übersetzungen deutscher Sätze ins
Rumänische sollten einen konkreten Einblick
in die Unterschiede zwischen Rumänisch und
Deutsch ermöglichen:
a. lexikalische Ergänzung in der rumänischen Übersetzung:
In der Stadt muss man langsam fahren.
În oraș autovehicolele trebuie să circule cu
o viteză redusă.
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b. modernisierte Variante im deutschen
Satz durch den Anglizismus „T-Shirt“ wird
durch die Beschreibung übersetzt:
Jan will ein T-Shirt kaufen.
Jan vrea să cumpere un tricou sport fără
guler.
c. unterschiedliche Wortstellungen in dem
Originalsatz und dem übersetzten Satz:
Albert studiert Rumänisch, weil er in
Rumänien arbeiten will.
Albert studiază română, deoarece vrea să-și
facă studiile în România.
Das Rumänische verwendet die lateinische
Buchstabenschrift. Für einige Buchstaben wie:
ă, ț, â, ș gibt es keine direkte Entsprechung
in der deutschen Sprache. Dafür werden sie
mit diakritischen Zeichen auf Deutsch in der
wissenschaftlichen Translation dargestellt. Um
die Ursachen typischer Fehler besser nachvollziehen und die Schwierigkeiten eines rumänischsprechenden Schülers beim Erlernen
der deutschen Sprache verstehen zu können,
muss man die Unterschiede der Buchstaben in
der deutschen Sprache zu erklären: In beiden
Sprachen mit dem lateinischen Alphabet gibt
es einige Buchstaben wie ß, ä, ü, ö (Deutsch)
und ă, ț, â, ș (Rumänisch), die geübt werden
müssen. Ein anderes Phänomen im Rumänischen ist der Hiatus wie ae, ea, ee, ie,ii, oa, oe,
ue. In der deutschen Sprache erscheinen mehr
Konsonanten als Vokale nebeneinander.
Bei den Zahlwörtern machen die rumänischsprachigen SchülerInnen oft Fehler, weil
die Zehnereinheit und dann die Einereinheit
im Rumänischen zunächst genannt werden.
In der deutschen Sprache ist es gerade umgekehrt. Die Rumänischdenkenden müssen
zuerst eine Pause machen und sich darauf
konzentrieren, wenn sie eine Zahl nennen,
lesen oder schreiben müssen, trotzdem kommt es zu den Fehlern oft wie in dem Beispiel:
Das Buch kostet 38 Euro. Das Buch kostet
dreiundachtzig Euro statt Das Buch kostet
achtunddreißig Euro. Solche Fälle können in
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unbegrenzter Zahl beobachtet werden. Die
rumänischen Numeralien als Begleitwörter
werden mit den ihnen folgenden Substantiven und Adjektiven dekliniert. Der Zahl „doi“
(Maskulinum) oder „două“ (Femininum) folgt ein Substantiv im Nominativ Plural und
danach ein Adjektiv im Plural: două doamne
drăguțe; doi domni frumoși. Der Zahl „zwei“
(unabhängig vom Geschlecht) folgt ein Adjektiv und ein Substantiv im Nominativ Plural in der deutschen Sprache: zwei hübsche
Frauen; zwei schöne Männer. Es gibt auch
den Unterschied bei den zusammengesetzten
Zahlen: im Deutschen werden sie zusammengeschrieben und im Rumänischen getrennt: z.
B. 1230 Eintausendzweihundertdreißig, 1230
o mie două sute treizeci.
Die meisten qualitativen Adjektive stehen in der rumänischen Sprache nach dem
Substantiv, in der deutschen Sprache vor
dem Substantiv. z. B. ein schönes Kind – un
copil frumos, ein gutes Buch – o carte bună
etc. Das vorangestellte Adjektiv ohne Begleitwörter übernimmt alle Charakteristika von
Genus, Numerus, Kasus. Die Stellung und die
Deklination der Adjektive verursachen auch
viele Fehler im Sprachgebrauch der Rumänischsprechenden.
Ein anderer Vergleich – der Vergleich des
Tempus – in beiden Sprachen wäre auch von
großem Nutzen für die rumänischsprechenden
Schüler. Das Rumänische weißt folgende Zeitformen im Indikativ auf: prezent (Präsens),
imperfect (Präteritum), perfectul simplu (einfaches Perfekt), perfectul compus (Perfekt), mai
mult ca perfect (Plusquamperfekt), viitorul I
(Futurum I) și viitorul II (Futurum II). Abgesehen vom Aspektsystem gibt es weitere Unterschiede zwischen beiden Sprachen, die Fehler
verursachen können: z. B. Es werden transitive
und intransitive Verben verwechselt, wenn diese grammatische Charakteristik im Rumänischen und im Deutschen nicht übereinstimmt.
z. B. Ich gratuliere dir zum Geburtstag.
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Eu te felicit cu ocazia zilei de naștere. (*Ich
gratuliere dich).
Noch ein Vergleich der beiden Sprachen
wäre für die SchülerInnen und LehrerInnen
relevant, die zweisprachig sind. Sprachliche
Formulierung der Steigerung und Verstärkung erfolgt bei der Wortbildung im Deutschen durch Komposition und im Rumänischen durch einfache Formen der Adjektive.
z. B. blitzschnell für „fulgerător“; kernfest für
„zdravăn“; grundböse für „nemernic“ etc.
Die rumänischen Entsprechungen für die
folgenden Komposita sind Vergleichsstrukturen: milchweiß - alb ca laptele; schneeweiß
- alb ca zăpada; blutrot - roşu ca sângele;
brandrot- roşu ca focul; kohlschwarz - negru
ca cărbunele; rabenschwarz - negru ca pana
corbului. In diesem Sinne stützen wir uns auf
die Theorie von der Sprachwissenschaftlerin
Gudula List. Sie stellt fest, dass „das Gehirn
Platz für viele Sprachen hat“ (List, S. 13). Die
Sprachwissenschaftlerin begründet das damit,
dass nur das kindliche Gehirn in der Lage
ist, Sprachen „richtig“ zu lernen, weil spätestens die Pubertät eine Barriere aufrichtet. Es
stimmt natürlich, dass ein kindliches Gehirn,
da es ein menschliches ist, bestimmte Vorstrukturierungen mitbringt, aber dennoch in
den ersten Jahren über eine große Plastizität
verfügt, in dem Sinne, dass Vorstrukturierungen sich erst durch Aktivität, also kindliches Handeln in seiner Welt, zu manifesten
Strukturen entwickeln. Aber glücklicherweise
bleibt man lebenslang in der Lage, den vorhandenen neuronalen Strukturen neue hinzuzufügen (ibidem, S. 13-14).
Die Unterschiede finden sich auch in der
Wahl des Genus. Im Rumänischen unterscheidet man drei Genera und jedes Substantiv hat
ein festes Genus. Die Genera Maskulinum und
Femininum kongruieren meist mit dem natürlichen Geschlecht und das fällt dem Schüler oder
der Schülerin schwerer in der deutschen Sprache zu verstehen. Es ist bemerkenswert, dass
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die rumänische Sprache die einzige romanische
Sprache ist, die das Neutrum beibehalten hat.
In diesem Fall übereinstimmen die grammatische Terminologie und die Zahl der Genera
in beiden Sprachen. Es ist wichtig zu betonen,
dass die „Kinder, die ihre eigene Muttersprache
sehr gut können, die sie kennen und können,
haben beim Erlernen einer Zweitsprache weniger Schwierigkeiten und weniger Probleme als
umgekehrt“ (Springsits, S. 99).
Obwohl wir hier nur einige Unterschiede
illustriert haben, kann man für jedes einzelne
Teilsystem der deutschen und der rumänischen Sprachen charakteristische Merkmale
von der Aussprache über Wortbildung bis zur
Wortstellung identifizieren. Die Ausführungen zu Schrift, Aussprache und Grammatik
der rumänischen Sprache haben gezeigt, dass
darin einige wesentliche Unterschiede von der
deutschen Sprache bestehen. Eine große Anzahl von Wörtern existiert in beiden indoeuropäischen Sprachen, die jedem Schüler und
jeder Schülerin verständlich sind, solche wie:
teatru – das Theater, stadion – das Stadion, cafea – der Kaffee, restaurant – das Restaurant,
computer – der Computer etc. In den lexikographischen Quellen werden sie oft Internationalismen genannt und von den meisten erkannt.
Es sei noch eine Behauptung erwähnt: beide
Sprachen haben hunderte Wörter aus dem Griechischen und Lateinischen geliehen, die sich
auch in anderen Sprachen finden. Das sind
die sogenannte Internationalismen (z. B. Monatsnamen: februarie – Februar, aprilie – April,
Schulfächer: chimie – Chemie, fizică – Physik
etc. oder Wörter wie Organisation, Polizei,
Meter, Struktur etc.) die zwar in Schreibung
und Lautung dem Sprachsystem der Sprache
angepasst wurden, deren Bedeutung aber gleichgeblieben ist. Die Sprachmischungen sind
oft selbstverständlich und „es ist erstaunlich
und faszinierend, zweisprachige Kinder oder
Jugendliche zu beobachten, wie sie mitten in einer Unterhaltung mit anderen Zweisprachigen
Limbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

ihre Sprachen wechseln, wenn sie von einem
Thema zum anderen gehen, oder wenn sie mit
einsprachigen Menschen interagieren, die eine
Sprache sprechen, die sie können. Das geschieht automatisch, mehr oder weniger bewusst“
(Reichert- Garschhammer, S.39).
5. Fazit
Zusammenfassend lässt sich noch einmal
betonen, dass unsere Gesellschaft in der Republik Moldau mehrsprachig ist und unsere
Bildung auch sich darauf konzentrieren muss.
Wir sind nach unserer Forschung davon überzeugt, dass es mehrsprachigen Schülern und
Studenten leichter neue Sprachen zu erlernen
fällt, da sie unterschiedliche sprachliche Strategien zum Erlernen der neuen Sprache anwenden können. Werden die Sprachen früh gelernt, wird die Sprachprozessierungsstrategie der
Erstsprache für die Zweitsprache beibehalten.
Unsere Studie hat bewiesen, dass das Vorhandensein der sprachtypologischen Ähnlichkeiten, des Sprachbewusstseins und einer offenen
Einstellung zum Sprachenlernen Vorteile sind,
von denen Mehrsprachige beim Spracherwerb
gebraucht machen können.
Die Mehrsprachigkeit ist in den letzten
Jahrzehnten die Regel in unserer globalisierten Gesellschaft geworden. Der monolinguale
Habitus ist ein historisch begründetes Individuum, das seine Wurzeln in der Geschichte
hat. Eine Ursache eine fremde Sprache in der
Republik Moldau zu erlernen ist die Migration. Als sprachliche Minderheit ist es oftmals
unausweichlich notwendig, die Sprache des
Gastlandes zu erlernen. Die Europäische Union war schon immer darauf ausgerichtet, die
kulturelle und sprachliche Vielfalt zu achten
und die kulturelle Erbschaft zu beschützen.
Das Wichtigste dabei ist, dass die Variationen
und Wandel der Sprachen menschliche Kulturen kennzeichnen. Es ist fast selbstverständlich, dass die Mehrsprachigkeit Dynamik und
Mobilität der Gesellschaft zeigt.
| 17
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1: Rassismustheorie und -forschung. Schwalbach/
Ts.: Bielefeld, 2015, S. 89-109.

Limbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

ISTORIE LITERARĂ

SIMBOLISMUL, ARTA CONȘTIINȚEI EXTREME
ȘI RECONFIGURAREA SISTEMULUI DE VALORI
Luminița Bușcaneanu

Universitatea Populară din Cantonul Geneva
Rezumat: Cumulul de crize în care dă secolul al XIX-lea cauza principală ale cărora e așa
numita moarte a lui Dumnezeu, „Gott ist tot”, formulată și interpretată de Nietzsche ca desacralizare, adică pierdere a bazei moral-spirituale absolute, cere revizuirea profundă a sistemului
de valori, o re-inventare a Sufletului/Sinelui. Raționalismul eșuează prin închiderea cunoașterii
în limitele experimentului, privând subiectul cunoscător de imperativul transcenderii finitului.
Pentru a depăși impasul cunoașterii, noua poezie recurge la mit, la inepuizabila lui capacitate de
fluidizare a granițelor dintre viață și moarte, trecut și viitor, finit și infinit, de re-facere a bazelor
moral-spirituale, metafizice, și la arsenalul tehnic, cu simbolului reviviscent în centru, adaptat
condiției reparării discontinuităților din narațiunile despre creație și devenire. Prin simbolul cu
toate substraturile resuscitate Cartea/Pagina devine o suprapunere de lucrări, o suită fractală de
care cititorul modern, inițiatul, ia cunoștință printr-un sistem complex de oglinzi-licăriri. Textul
e mai mult conversație interpretativă decât discurs monologal. Savantul simbolist recurge la orice
tip de informație, din toate domeniile adiacente poeticii explorării, pentru a aborda Necunoscutul,
care-i parvine prin (nou-conceptualizatul) Inconștient, grație Intuiției, sau care se revelează prin
vise și stări de surexcitare cu stupefiant a Corpului, implicat, în circumstanțele date, ca instrumentul nodal al cunoașterii.
În textele trecutului există tot felul de soluții pentru dificultățile literaturii contemporane, iar o
analiză actualizată a crizei versului din sec. al XIX-lea ar contribui mult la elucidarea problemei
de azi a reprezentării studiilor literare.
Cuvinte-cheie: desacralizare; neomitologizare; exploratorul simbolist; eul plural; suită fractală;
de-personalizare; re-ființare; simbolisme.
Abstract: Multiple crises of the XIXth century, whose central cause was the so-called God’s
“death”, “Gott ist tot”, formulated and interpreted by Nietzsche as being the expression of desacralisation or the loss of core moral-spiritual values, demand a renew inventory of the value system and
the Spirit/Self. Rationalism failed while limiting the scope of knowledge to experiment and took
away from the subject of knowledge the imperative of transcending the bounded human experience. With a view to overcome the deadlock of knowledge experience, the new poetry incorporates
the myth and its limitless capacity to blur the boundaries between death and life, past and future,
finite and infinite experience, and to rebuild the moral-spiritual and metaphysic value foundation.
Having the revived symbol at its core, it also makes use of new technical tools, adapted to the
condition of bridging together discontinuities between the creation and becoming narratives. By
the means of symbol with all its ontological dimensions reactivated, the Book/Page becomes an
overlapping set of works, a fractal structure, which the modern knowledgeable reader takes note
of through a complex system of mirrors-flickers. The text becomes an interpretive conversation
rather than remaining a monological discourse. The symbolist scholar makes use of any type of
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information, from a myriad domains pertaining to exploratory poetry, in order to approach the
Unknown, which becomes knowledgeable through (the new conceptualised) Unconscious, thanks
to Intuition, or which becomes revelated by the means of dreams and resurrection, with the help of
drugs, of the Body, involved, in these circumstances, as a nodal instrument of knowledge discovery.
The literature of the past offers various solutions to the problems of modern literature. A renewed
analysis of the XIXth century crisis of the verse can significantly contribute to the resolution of
today’s problem of literary studies representation.
Keywords: desacralisation; neomythologisation; symbolist explorer; plural ego; fractal chain;
depersonalisation; reanimation; symbolisms.

Definirea simbolismului – curent, mișcare, școală literară – mai creează încă dificultăți,
mai ales în ceea ce ține de limitele temporale,
văzând complexitatea autorilor și eterogenitatea demersurilor artistice. Realitatea amplă
însă a diferențelor pe orizontala manifestărilor textuale dau în convergențe în sens vertical, conceptual. Simbolismul, curentul literar apărut pe fundalul unui cumul de crize
și transformări profunde, atât de ordin social-economic și istorico-politic, cât și de natură filosofică și psihologică, axat pe explorarea
subiectului, cunoașterii, comunicării printr-o
retorică revizuită la baza căreia stă simbolul
revalorizat este anunțat încă de „Corespunderile” lui Baudelaire în 1857. În jurul anului
1880, prin Rimbaud, Mallarmé, Verlaine, se
obține înțelegerea și asumarea noii conștiințe a poeziei și limbajului poetic. În 1886 Jean
Moréas (Moreas, 1886, p. 1-2) formulează doctrina și oficializează termenul de simbolism.
Secolul XIX marchează o mare cotitură
în domeniul cunoașterii. Subiectul cunoscător se pomenește într-un context în care,
prin „moartea” lui Dumnezeu2, a unui sistem
2 Afirmația „Gott ist tot” („Dumnezeu este mort”),
apărută pentru prima dată în „Die fröhliche Wissenschaft” („Știința voioasă”), 1882, exprimă figurativ
ideea impasului credinței în care a dat iluminismul
prin instituirea raționalității științifice în locul revelației sacre. În vederea depășirii crizei iminente
a desacralizării, a pierderii fundamentului moral
absolut care duce la nihilism și angoasă, Nietzsche
propune crearea unui sistem nou de valori, care să
fie apt de a umple golul pierderii ordinii divine.
Ceea ce înseamnă că înafara lui Dumnezeu omul,
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imuabil de valori, totul se schimbă vertiginos.
Omul se confruntă cu un spirit nou, cel al vitezei mecanice, și cu mașina, care tinde să-i
ia locul. Raportul dintre Om/Microcosm și
Univers/Macrocosm este intermediat de progresul tehnico-științific. Totuși, oricât de prins
în acest iureș, subiectul cunoscător nu se poate lipsi de perspectiva transcenderii finitului.
Raționalismul închide cunoașterea în parametrii experimentului, doar că semnalele venite
din domeniul intuiției scapă măsurilor logicii.
Desacralizarea cere rescrierea mitului3 în vederea reintegrării Sinelui4, ceea ce, prezentat
de Laurent Mattiussi, valorează cât trecerea
de la „mit” la „ficțiune”, și de la un eu anonim colectiv la „sinele” personalizat. Prin revalorificarea imaginarului colectiv cu ajutorul
de fapt Übermensch („supraomul”), să-și acorde
extraordinara șansă de a fi el însuși creatorul, impunând un nou nivel de cunoaștere și altă condiție
existențială. Căutându-l pe Dumnezeu cu lampa în
mână „Nebunul” lui Nietzsche luminează locurile și
oamenii, revizitează lumea, o redescoperă, o re-creează.
3 Pentru a depăși impasul cunoașterii, poezia recurge
la mit, la capacitatea de resuscitare eternă și promptă a acestuia. Mitul relevă parametrii esențiali ai
apariției și evoluției unui univers, precum și locul și
rostul omului în acest cadru.
4 Laurent Mattiussi vorbește despre un „sine” care
urmează să fie inventat odată cu revizuirea „metaforei”, prin urmare, „inventarea sinelui” („l’invention de soi”) se produce concomitent cu devenirea
„ficțiunii” din „mit”. Cf.: Laurent Mattiussi, Du
mythe à la fiction: l’invention de soi dans la littérature européenne (formes, figures, motifs). În: Littératures. Université Paris-Sorbonne-Paris IV. 2000.
PDF. tel-00903230. https://tel.archives-ouvertes.fr/
tel-00903230/document (vizitat 25.03.2020).
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simbolului resuscitat din centrul unei retoricii
adaptate la cerințele plonjării în subconștient și
prin re-animarea memoriei „pasive”5 și, deci,
a substraturilor „adormite” (precum strigarea/trezirea „amorului de plumb”, la Bacovia)
ale conștiinței, Poema6 simbolistă transcende
tipul ordinar de existență în vederea reintegrării Sinelui, proiecției sale din Necunoscut
– d’ici-bas à l’au-delà – a unui nou fel, unitar,
de cunoaștere. Apariția și preluarea poetică a
conceptului de „inconștient”7 deschide simbolului perspectiva sondării, pe verticală, a
„lumilor” sedimentate cultural în memoria
„pasivă”. Inconștientul eliberează simbolul de
corvoada mimesisului și face trecerea prin
timpuri și spații, din viață în moarte, și invers, convențional posibilă, re-numește, de
fapt, moartea „au-delà”/mister/necunoscut,
cu care contactează prin intermediul visului.
5 „Pasivă” în accepția lui Bergson, care distinge două
feluri de memorie: una „activă”, „motrice”, „corporală”, alta „pasivă”, „rezidând în spiritul pur”,
acționând prin „imagini-amintiri”. Vezi: G. Heymans, III. Les «deux Mémoires» de M. Bergson.
În: L’année psychologique. 1912, vol. 19, p. 66 și
urm.
www.persee.fr/doc/psy_0003-5033_1912_
num_19_1_3885 (vizitat 02.03.2020).
6 Poema simbolistă surprinde și sugerează, prin diferite perspective, raportul dintre Eu și non-Eu, care
e Sinele/Necunoscutul/Neantul (acel „Autre” pe
care-l descoperă Rimbaud și care e continuitatea
metafizică a Eului). În „Vis mort”, de Constantin T.
Stoika, prin vis, intermediarul pasajului dintre ființă
și neființă, și prin tehnica noii retorici, a sistemului
de oglinzi-sclipiri, în care prind față, licăresc, fețele
Misterului, „Poetul” pune crizantema, și deci viața/
primăvara/mireasma/gândurile/plânsul, în raport cu
„icoana” din „neguri”: „S-a ofilit în seră crizantema / Și-a picurat petală cu petală... / În stol, cernite
gânduri dau năvală / Să-i împletească-n ritm de vers
– Poema... // S-a stins o viață-n umbră sepulcrală...
/ Și nimeni n-a rostit în cânt emblema / Șiragului
desprins de crizantema / Ce-a fost un vis – sclipire
siderală... // Și gânduri triste împletesc sonetul... /
Mireasma unei flori ce-a fost să piară, / Și-apoi să-și
plângă visu-n cânt – Poetul... // Din neguri se desprinde o icoană: / Din revărsat senin de primăvară, /
Sclipind într-un decor cernit de toamnă...”.
7 Concept preluat, și valorificat, din: Eduard von
Hartmann, Filosofia inconștientului (apărută în
1869, tradusă în franceză în 1877).
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Poezia devine element în sine, care nu comunică, ci se revelează.
În societatea modernă subiectul
cunoscător se pomenește cu spiritul încarcerat
într-un raționalism insuficient. Creatorul
se confruntă cu o criză multiplă: a eului, a
comunicării, a mijloacelor. Noul explorator8,
novatorul, recurge la informații din orice domeniu, pentru a ieși din impasul în care a dat
cunoașterea. Nietzsche, spre exemplu, propune
revendicarea „grandorii”9 figurilor mari istorice, creatori potențiali ai noului, prin capacitatea lor de „depășire”10 a condiției umane.
Laurent Mattiussi raportează exemplul lui Napoleon, adus de Nietzsche, la propria teorie –
reinventarea sinelui și ficțiunii11 – sintetizând
demersul nietzschean și reformulându-i ideile
de bază. Așadar, marile figuri sunt potențiali
re-creatori, ai eului și lumii. Dar această „dimensiune”, pe lângă valoarea ei la „sensul propriu”, mai are și plusvaloarea pe care i-o conferă căutătorul modern. Sursă de revitalizare a
unei „civilizații uzate”12 este „ficțiunea”. Figura
reală a lui Napoleon se oferă prin „metafora”13
8 Termenul „explorare” definește exact esența acestui
„alt tip de poezie”, diferită de cea precedentă mai
ales prin caracterul ei „(supra)științific”: „poezia
este formă de explorare a Realității (în toate dimensiunile ei, inclusiv a limbajului, a subconștientului
etc.), un fel de știință”. În: Alexandru Mușina, Eseu
asupra poeziei moderne. Chișinău: Cartier, 1997, p.
9.
9 „La tâche de l’histoire est de servir d’intermédiaire
entre eux, pour, ce faisant, constamment susciter
et soutenir l’éveil de la grandeur”. În: Friedrich
Nietzsche, Considérations inactuelles. II. Textes et
variantes établis par G. Colli et M. Montinari. Paris:
Gallimard, 1992, p. 155.
10 Laurent Mattiussi numește procesul de regândire a
subiectului cunoscător „inventare de sine” („l’invention de soi”), cu punctul de plecare în mit și cu
finalitatea „reinventării” ficțiunii, iar figura lui Napoleon ilustrează trecerea de la „real la fictiv” prin
dublarea „depășiri de sine” („dépassement de soi”):
directă, pe care o impune războiul, și virtuală, construct al simbolului. În: Laurent Mattiussi, op. cit.,
pp. 15-17.
11 Ibidem.
12 Ibidem, p. 16.
13 Ibidem.
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luptătorului întrecându-se pe sine, luptele adevărate fiind aureolate de „bătăliile” interioare,
pe „câmpul gândirii”14, ceea ce nu comportă
victoria și scopul militar în sine, ci transgresiunea unor limite în vederea înnoirii, ieșirii
din impasul metafizic. Napoleon devine eroul fără frontiere („l’explorateur”, „conquérant
nomade”15), universal, deci ficțiune, mit, noul
Sine, cel „reinventat”.
Pentru a depăși problema crizei comunicării, poezia recurge la mit, la capacitatea lui de
re-creare. Mitul, care are aceeași, în principiu,
structură la orice popoare, oferă fundamentele
unei viziuni neordinare asupra lumii. Orice
reprezentare mitologică începe cu elementele
bazice ale legităților unui tot, legități pe care
ni le apropriem în momentul creației. Mitul
tentează deslușirea dificultăților de ordin metafizic, motivând misterul, umplând lacunele
din explicațiile despre fenomene și lucruri.
Vectorul evoluției interioarei a mitului creației
în simbolism duce dinspre haosul preexistent
apariției ordinii, sugerat prin noțiuni ca Misterul, Necunoscutul, spre cosmos (aici structura
poetică). Eul pluridimensional, secundat de
noua retorică – simbolul, analogia, corespondențele, sinestezia, sugestia, vagul, nuanța,
clarobscurul – în tendința lui de sincronizare
cu Sinele ideal acceptă provocările „sublimului”: „A exprima inexprimabilul, a da o formă lucrurilor informe, ați pierde timpul cu
alternarea monotonă a cadențelor, a trezi prin
ritm sensibilități adormite, a face din cuvinte
un leagăn cu care sa adormi durerile altora, a
desena un surâs pe o gură ce-a uitat poate de
mult să râdă, printr-o fericită corespondență
de imagini sau de sunete și din toate acestea
să faci să nască frumosul, pe care să-l dăruiești
contimporanilor tăi, poate fi ceva mai sublim?”
(Dimitrie Anghel, „Prinosul unui iconoclast”),
14 „Les batailles les plus glorieuses sont intérieures
et elles se livrent sur le champ de la pensée”. În:
Laurent Mattiussi, op. cit., p. 16.
15 Laurent Mattiussi, op. cit., p. 17.
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trecând și prin probele angoasei paralizante,
mai ales în fața conștientizării mărginirii existențiale: „Stau…și moina cade, apă, glod… /
Să nu mai știu nimic, ar fi un singur mod – /
Un bec agonizează, există, nu există, − / Un
alcoolic trece piața tristă” (George Bacovia,
„Nocturnă”).
Prin activarea „memoriei mitologizante” („mémoire mythifiante”16) exploratorul
simbolist inițiază „reconfigurarea realului”
(„refiguration du réel”17), creând posibilitatea
„întâlnirii ideale” dintre om și „modelul imaginar”, prototipul său edenic. Nu e o retrăire
simplă a trecutului, ci o tentativă de re-creare
a prezentului. „Sustragerea” din prezent pentru reintegrarea prototipului anistoric este, de
fapt, revalorificarea, prin cuvânt, a prezentului. Firul roșu al noii ficțiuni, al Cărții18, stă în
surprinderea licăririlor, „iluminărilor”, cum le
zice Rimbaud, paradisului din tenebrele ființei. Sinele inventat de simboliști în locul lui
Dumnezeu-lipsă e cel inspirat de inconștient.
Mallarmé asociază inconștientul cu increatul
și-i conferă rol de inepuizabilă sursă creatoare,
iar Paginii19 îi atribuie dimensiunile fluide ale
unui potențial cosmos interior (albul dintre
cuvinte fiind „absență sonoră” și „prezență vizuală” concomitent, precum fraza muzicală20,
care „eclipsează” „negrul paginii”21, sugerând
plastic „scriitura tăcerii (s.a.)”22.
16 Ibidem, p. 20.
17 Ibidem, p. 19.
18 Cartea mallarmeană însumează toate cărțile, le
„transcende”; Cartea e „absolutul”, „visul”, „fantasma”. Vezi: Claude Abastado, Le «livre» de Mallarmé: un autoportrait mythique. În: „Romantisme”, nr.
44 (Le livre et ses mythes), 1984, p. 70. URL: https://
www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1984_
num_14_44_4694 (vizitat 09.03.2020).
19 Annette de La Motte, Au-delà du mot: une «écriture
du silence» dans la littérature française au vingtième siècle. Münster: Verlag, 2004, p. 57.
20 „[fraza muzicală] nu se compune, de fapt, din note,
ci din intervalele dintre note”. În Charles Mauron,
Mallarmé l’obscur. Paris: José Corti, 1968, p. 7.
Apud: Annette de La Motte, op. cit., p. 58.
21 Annette de La Motte, op. cit., p. 58.
22 Ibidem.
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Eul poetic în criză rezonează cu Sinele
neo-sacral. Posibilitatea exteriorizării infinitului interior e dotarea corpului cu supraputere, și trecerea peste limitele condiției umane. Corespondența realității exterioare cu
cea interioară trece prin „dematerializarea”23
analoagă sublimării onirice. Plonjarea în misterul inconștientului pentru o raportare cât
mai valorizantă a eului la un potențial Sine
din adâncurile ființei arată ca un șir de avataruri, derivate ale simbolului arhetipal. Noul
Eu este multiplu, plural. Complexitatea lui nu
ține doar de aspectul cantitativ al intervențiilor
poetice, ci, mai ales, de complexitatea actului
re-creator în sine. Poezia modernă, revoluționară în transformarea esteticii, nu anulează
poeticele anterioare, ci le include în mod creator, adaptând anumite elemente particulare –
cum ar fi elementul național, de exemplu – la
o retorică universală, cu simbolul valorizant
în centru. Simbolul e cel mai apt de a suprapune tot cumulul de euri posibile și de a face,
în același timp, să transpară Sinele metafizic,
pentru contactarea căruia se realizează un întreg ritual.
Spațiul Paginii este un univers pluridimensional. Pagina Albă, increatul, dă posibilitate creatorului modern să se deplaseze nu
doar orizontal, vertical, de la dreapta la stânga,
de la stânga la dreapta, pe diagonală sau în
alte direcții, pe care le oferă devenirea pe raza
privirii. Celelalte simțuri ale corpului supradotat participă în egală măsură la transfigurarea
informației, astfel ca realitatea exterioară să
obțină in-forma Sufletului, adică a Sinelui/Necunoscutului/Misterului/Neantului. Baudelaire
încadrează în Pagină infinitul24. Rimbaud nu23 Laurent Mattiussi, op. cit., p. 25.
24 Martin Rueff vorbește despre „cadrul infinit” în
poetica baudelairiană ; infinitul e încadrabil grație
„operațiunii duble” care se produce concomitent,
pe două planuri, fizic și metafizic, în devenirea pe
raza privirii: hyper-vizibilul („hypervisible”), adică
vizibilul încadrat, astfel concentrând și aprofundând
până la infinit sublimul, și vizionarul („le voyant”),
care contemplă. Vezi: Martin Rueff, Le cadre infiLimbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

mește Pagina Albă: infern de parcurs spre
„iluminări”25. Experimentările sale încep cu
„nașterea vocalelor”. Bacovia îi zice „sicriu”
și pornește din moarte, din somn „întors”
(expresia „somn întors”, somn de moarte, și
cuvântul „întors”, dinspre moarte spre viață).
În poezia nouă Pagina Albă este portalul,
pasajul figurativ intermediat de simbolul
în care trece obiectul sensibil, către Sinele
ideal cu care să fuzioneze. În păienjenișul de
raporturi ale Scriiturii moderne simbolurile,
reprezentând prin sine suprapuneri de
elemente inactive, sunt meșteșugit plasate într-un sistem de oglinzi/ferestre/ochi în care
să li se reflecte și, deci, valorifice, toate substraturile. Spre exemplu, pe raza „ochiului bolnav”26 al „ferestrei” tăcerea lucrurilor devine
ni – sur la poétique baudelairienne. În: Littérature.
2015, vol. 177, nr. 1, pp. 21, 22 și celelalte. https://
www.cairn.info/revue-litterature-2015-1-page-21.
htm (vizitat 05.04.2020).
25 „Iluminările” („Les illumitations”) sunt poemele în
proză, scrise între 1873-1875 (ciclu publicat în „Vogue”, 1886), care vin să „corecteze” sau să „prelungească” testamentul poetic rimbaudian „Un anotimp
în infern” („Une saison en enfer”, 1873). Atât titlul
– de altfel, „iluminări” nu se mai repetă și altundeva – cât și subtitlul, „coloured plates” (farfurii/planșe colorate/pictate), prin „enluminures populaires”
(manuscrise, mai ales cu tematică religioasă, scrisori
etc. medievale ornate în culori foarte vii sau placate
cu aur și pietre prețioase), adică prin mijlocirea imaginarului colectiv în forma de cadru deschis spre
mit, în care cumulul de stiluri și suprapunerea de
imagini în cuvânt, unite prin firul comun al concepției religioase despre lume, duc la o reprezentare fabuloasă, strălucitoare, surprinzătoare în care poetul
devine prezentatorul („montreur”) de lucruri despre
care nu se știe „cu exactitate” dacă au „preexistat” și
până la „actul numirii” sau sunt nemijlocit creațiile
acestuia. Adică poetul se face creator de lume/lumi,
doar că prin cuvântul care nu mai e Lumina sacrală,
ci iluminarea, aceeași cu re-crearea prin simbolul
plurivalent cu toate substraturile activate/resuscitate acum. Vezi: Robert Paul, Les Illuminations de
Rimbaud. În: Arts et Lettres. 2011, 9 mai. https://
artsrtlettres.ning.com/profiles/blogs/les-illuminations-de-rimbaud (vizitat 20.08.2020).
26 „ Și la fereastra ca un ochi bolnav, / … / Cea de
pe urmă frunză-ascultă grav / Cum toate lucrurile-n
casă tac. // E toamnă. Un păianjen părăsit, / În
liniștea sunând ca zurgălăii, / Văzând pustiul ce l-a
| 23

„liniștea sunând ca zurgălăii”, iar dincolo de
„fereastra ca un ochi bolnav” care aude liniștea, e „păianjenul”, care o și vede. Prin urmare,
suita fractală27 de ochi în ochi în ochi28 asigură
trecerea dinspre Haos spre Cosmos, și invers:
prin ochiul neordinar al geamului spectatorul
vede cu ochii păianjenului. Pentru a ajunge
materie de pagină, un cosmos al ficțiunii, realitatea imediată și concretă trece prin simțurile
supraexcitate. Se obține imaginea aptă de a sta,
ca „realitate intermediară”29, între „sensibil” și
„intelectual”, dincolo de care să se întrevadă
„gama” tuturor „antecedentelor mitice”. Către
Pagină deci se orientează și realitatea transfiîmpânzit / S-a spânzurat în mijlocul odăii” (Demostene Botez, „Pustiu”).
27 Termenul de „fractal” e preluat din știință pentru
ineditul și plasticitatea expresiei matematice a corespondențelor dintre eu și non-eu și a ideii de „ordine” într-un, altădată, „univers haotic”: „Geometria
fractală, împreună cu teoria haosului revoluționează
matematica și știința, în general, oferind o cale nouă
de a percepe realitatea. Descoperind frumusețea matematicii pure prin utilizarea fractalilor, descoperim
de fapt conexiunea ascunsă cu lumea naturală care
ne înconjoară. Știința și matematica au căutat întotdeauna ordinea într-un univers haotic. Se numește
știința «haosului»[,] deoarece aceasta găsește o ordine în fenomene pe care oamenii le vedeau până acum
ca fiind complet haotice”. Vezi: Constantin Avădanei, Fractalii – între filosofie și cercetarea matematică. Aplicații în mecanica fluidelor. În: A XVII-a
Conferință internațională – multidisciplinară. «Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii
românești». 2017, Sebeș, p. 1. http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2017/05/32-21.-FRACTA L I I - % E 2 % 8 0 % 9 3 - % C 3 % 8 E N T R E - F I L O S O F I E - % C 8 % 9 8 I - C E R C E TA R E A - M A T E M AT I C % C 4 % 8 2 . - A P L I C A % C 8 % 9 A II-%C3%8EN-MECANICA-FLUIDELOR-Constantin-AV%C4%82DANEI.pdf
(vizitat
21.03.2020).
28 După modelul „globulă de globule de globule” –
vezi: Tudor Andrei Vâlcan, Fractali și geometria
fractală. Cap. I, p. 3. https://fr.slideshare.net/tudorandreivalcan/cap-1-fractali-si-geometria-fractala-30703121 (vizitat 23.02.2020) – care prezintă
structura ADN-ului corpului uman, iar, prin transfer
structural, și imaginarul colectiv, de simbol de simboluri de simboluri, depozitat în memoria inactivă
și revizitat prin aventura plonjării în adâncul tenebros al Sufletului (Ființei creatoare).
29 Vezi: Laurent Mattiussi, op. cit., p. 27.
24 |

gurată, și multitudinea de oglindiri ale acesteia din toate timpurile, revalorizate acum de
arsenalul tehnic nou. Instrumentul esențial în
explorarea noului este corpul supradotat, debordant, exuberant, expansiv, care poate auzi
cu ochii, trăi și în moarte și se identifica, la
fel de firește, atât cu Satan: „Satan, fermecător
Satan, proteu ce ești ascuns în toate, / În iadul
tău primesc să ard, fiindcă altfel nu se poate; /
Te-ador, Satan, fiindcă tu ești zâmbet, rază și
coloare, / Ești cugetări și ești simțiri, ești aur,
vin, cântare, floare, − / Ești tot ce e ispititor:
plasticități de corpuri goale, − / Și zbor spre
cer și voluptăți ce sunt titanice răscoale... / O!
singur zeu, fiindcă rău − iar răul singur este
forță − / Al tău e-ntregul Univers, plecat sub
sabie și torță...” (Alexandru Macedonski, „Imn
la Satan”), cât și cu Dumnezeu, „În ochii lui
când m-am uitat mai bine, / Și m-am uitat
adânc, și n-am orbit, / Eu m-am văzut pe mine-mbătrânit, / Căci dumnezeu nu-i alttoul
decât mine” (Demostene Botez, „Basm”).
Eul poetic e Narcis care se contemplă
în oglinda poemului și caută să se identifice cu altă față decât cea reală, cu cea ideală.
Mallarmé revalorifică mitul lui Narcis pentru
capacitatea lui de reprezentare a procesului de
transfigurare a materiei, de impersonalizare
a eului în vederea reintegrării sinelui ideal. E
un fel de „schimbare la față”, care, raportat la
poezie, înseamnă o revelare a feței ascunse a
Cuvântului: în oglinda Paginii transpar lumile
imaginarului, ideale. Astfel, criza subiectului,
cunoașterii și comunicării, produse de ceea ce
se subînțelege prin sentința aforistică „Dumnezeu este mort”, în care Dumnezeu, imaginea
de cea mai groasă consistență filosofico-poetică a unui tot spiritual intrinsec ființei umane
și normă existențială, dă într-o spectaculoasă
„reinventare” de valori. Raportându-se la un
Dumnezeu Absent, la un sistem de referință
devenit incert, cu hotarele estompate, schimbătoare, creatorul modern împinge limitele
departe, inclusiv în sfera esteticului negativ.
Limbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

Pagina noii estetici devine scena pe care se
confruntă două drame, cea religioasă și cea
poetică, concludentă în sensul acesta fiind
scena „Herodiadei” lui Mallarmé. Înstrăinarea
eului de condiția lui umană – tăierea capului
lui Ioan Botezătorul – în căutările reintegrării
sinelui sacral constituie de-personalizarea30 cu
scopul re-ființării. Capul tăiat care vorbește
din mâinile Herodiadei este fața impersonală,
de dincolo de moarte, a creatorului.
Poezia modernă se aventurează în reconstituirea31 unei noi „religii” din cea rămasă
fără Dumnezeu. Creatorul modern, supremul Savant, cum îl numește Rimbaud, este
cel care își pune problema raportului deficient dintre conștiință și nou-conceptualizatul
inconștient, și anume problema fosei grave
deschise prin desacralizarea iminentă saltului tehnico-științific. Descoperire fascinantă,
inconștientul, supranumit și Necunoscutul/
Misterul/Neantul, are fața acelui convențional Sine/Altul, potențialul demiurgic al căruia,
în sistemul „fragmentării”32 eului, un sistem
fractal33 de voci, în principiu, „auto-similare și
30 De-personalizarea e traducerea liberă a conceptului
„dé-visager, care înseamnă „privarea de față” („se
priver de visage”), în contextul impersonalizării
până la transformarea în Pagină Albă, care e fața lui
Dumnezeu ascuns în profunzimile eului – virginitatea, liniștea, Idealul – sugerată prin câteva trăsături
schematice, implicite. Vezi: Laurent Mattiussi, op.
cit., p. 45.
31 Vezi: Catherine Boschian, L’Hérodiade de Mallarmé à travers la figure revisitée de saint Jean-Baptiste. În: Études littéraires. 2007, vol. 39, nr. 1, pp.
151–166. https://doi.org/10.7202/018109ar (vizitat
05.04.2020).
32 „Fragmentarea eului” („fragmentation du moi”),
susține Laurent Mattiussi, este efect inerent procesului „inventării sinelui” („invention de soi”): somnul sau imperfecțiunile memoriei cauzează „fisuri”
(„cassures”) în continuitatea eului, iar „continuitatea în ruptură” înseamnă încercarea de inter-relaționare a diferitor „aspecte” ale aceluiași eu. De aici și
„eul multiplu” al lui Beckett, sau „eul discontinuu”
al lui Proust. Vezi: Laurent Mattiussi, op. cit., p. 70.
33 Adjectivul „fractal” este creat în 1975, dar problema structurii imbricate, din elemente repetând fiecare în parte întregul, a fost pusă încă la sfârșitul
sec. al XIX-lea: „Termenul fractal provine din laLimbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

auto-îmbunătățite”34, tinde către sursa-arhetip
Cuvântul/Lumina/Dumnezeu, un întreg care
s-a îmbucătățit într-o multitudine de fațete,
într-un spectru de euri, ca prin mecanismul
dispersiei. În jurul modelului-arhetip e o prezumtivă nebuloasă de valori, care urmează a
fi re-văzute. Sinele simbolist anunță un enorm
potențial demiurgic prin cadrul conștiinței lucide a Omului Creator cu „sfidarea a tot ce-i
Dumnezeu”, „universul” căruia este tot atât de
„imens” (Ion Minulescu, „Ecce homo”), cât
de infinit este finitul pe care îl poate încadra
imaginația artistică35. În sensul acesta, „Ecce
homo” este modelul reprezentativ de portret
liric al Sinelui: „Eu sunt o-mperechere de straniu / Și comun, / De aiurări de clopot / Și
tinescul fractus care înseamnă «spart», «fracturat».
Acest termen a fost introdus de Benoit Mandelbrot
în 1975. Un fractal este un obiect matematic care are
o structură detaliată la orice scară. În structura unui
fractal fiecare parte este asemănătoare cu fractalul
întreg, este autosimilar. (...) Fractalii reprezintă ceva
ce nu se încadrează în limitele cunoscute ale geometriei euclidiene sau ale calculului diferențial, infinitezimal. Sunt forme fără arie care umplu o suprafață
din care cauză s-a declanșat la un moment dat infernul matematicienilor care au dat și un nume acestei
situații «Teoria haosului»”. În: Elena Mihaela Pilat
ș.a., Despre Fractali și aplicații în matematică, informatică, artă, filozofie. Proiect didactic pe platforma eTwinning. Conferința Națională de Învățământ
Virtual, ediția a VIII-a. 2010, p. 257. http://www.
icvl.eu/2010/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaC/
sectiuneaC_lucrarea16.pdf (vizitat 07.04.2020).
34 Traducere proprie a termenilor „auto-similaire et
auto-affine”, preluați și adaptați la geometria poetică a Sinelui/Altuia, care însumează, la rându-i, un
cumul de euri perfectibile, identice în aspirația lor
către absolut. Vezi: André Dauphiné, Géographie
fractale: fractals auto-similaire et auto-affine. Paris: Hermès/Lavoisier, 2011.
35 Baudelaire este autorul experimentului de încadrare a „înfinitul în finit” prin „facultatea” imaginației, „regina facultăților” umane, cea care reușește să
exploreze „intimitatea creierului”: „On pourrait dire
que, doué d’une plus riche imagination, il [Eugène
Delacroix] exprime surtout l’intime du cerveau,
l’aspect étonnant des choses, tant son ouvrage garde
fidèlement la marque et l’humeur de sa conception.
C’est l’infini dans le fini. C’est le rêve!”. În: Charles
Baudelaire, Curiosités esthétiques. II. Paris: Librairie Nouvelle, 1868, p. 289.
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frământări de clape − / În suflet port tristețea
planetelor ce-apun, / Și-n cântece, tumultul
căderilor de ape... // Eu sunt o cadențare de
bine / Și de rău, / De glasuri răzvrătite / Și
resemnări târzii − / În gesturi port sfidarea a
tot ce-i Dumnezeu, / Și-n visuri, majestatea solarei agonii... // Eu sunt o-ncrucișare de harfe
/ Și trompete, / De leneșe pavane / Și repezi
farandole − / În lacrimi port minciuna tăcutelor regrete, / Și-n râs, impertinența sonorelor
mandole. // Eu sunt o armonie de proză / Și
de vers, / De crime / Și idile, / De artă / Și eres
− / În craniu port Imensul, stăpân pe Univers,
/ Și-n vers, voința celui din urmă Ne’nțeles!..”.
Apropierea de Sinele „superlativ”36 se produce
direct proporțional cu îndepărtarea, înstrăinarea ființei de individualitatea sa, precum și
de convențiile și complexele realității banale,
inclusiv de cele naționale și local-culturale.
Sinele pe care îl inventează simbolistul e
unic, dar și universal, în același timp, prin fondul sacralității-reper (în negativ, din oglindă),
care transpare printre multitudinea de euri/
lumi fractale, asimetrice și „deconectate” doar
la prima vedere, de fapt, autosimilare și interconectate, fiecare microcosm prezentând macrocosmul la scară mică, „infinitul în finit”,
având fața divinității apofatice37, a Creatorului fără aureola idolatriei. Între Eu și Sinele
de reintegrat, pe scară ascensională, tot astfel
precum și între micro și macrocosm, sau între
creator și Dumnezeul-Verb se interpune o suită de noi trepte de parcurs. Devenirea, de la
Eul „bolnav” în „suflet” (M. Eminescu, „Bolnav în al meu suflet”) la Altul/Sinele cu „ini-

36 Laurent Mattiussi, op. cit., p. 69.
37 Vezi: Thomas Harding, Théologie négative et psychanalyse. În: La Cause Du Désir. 2015, vol. 90, nr.
2, pp. 37-40. https://www.cairn.info/revue-la-causedu-desir-2015-2-page-37.htm (vizitat: 02.04.2020).
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mă modernă”38, cere o „transformare”39 (Ștefan
Petică, „Transformarea liricii”40) de principiu
a demersului poetic și revizuirea totală a mijloacelor, proces în care corpul se impune ca
și instrument esențial de cercetare. Pentru că
vidul desacralizării nu e golul absolut, ci doar
o stare de criză a comunicării dintre Materie și
Spirit, Eu și Altul, Om și Dumnezeu (uneori și
în forma Credincios și Necredincios), înainte
de trecerea la un alt nivel al inter-relaționării,
abordarea metafizicului în forma explorării
inconștientului vizează obținerea „sufletului
nou”, care „să dea viață literaturii și artei!”
(Ovid Densusianu, „Sufletul nou în poezie”41).
Prin prisma geometriei fractale, curentul
însuși prezintă o multitudine de simbolisme
similare matricei, celui francez. În caleidoscopul simbolismelor cel românesc se evidențiază nu atât prin coloritul local, cât, mai ales,
38 Definiția „inimii moderne” la Traian Demetrescu:
“Există o nouă problemă care tulbură foarte mult
spiritul cugetătorilor. Problema aceasta aș putea-o
numi inima modernă. Nu e o inimă eroică, nici simplă, largă și generoasă ca a multora din bătrâni. Este
o inimă complicată, bizară, profundă, maladivă.
Coardele ei au devenit de o frumusețe neînchipuită; e cutezătoare și timidă și copilărească. Niciodată liniștită, având câteodată calmul nestatornic al
oceanelor; tresărind la freamătul unei aripi, la raza
unei stele, la surâsul unei femei; emoţionându-se la
plânsul orfanului, la plânsul mamei căzute în mizerie, la deznădejdea muncitorului zdrobit de muncă
și sărăcie. Plină adeseori de o corupție rafinată; străbătută de figuri de tandrețe virginală; când mistică
și sumbră; când melancolică și duioasă; când amară
și rea; când morală și înarmată cu un spirit adânc”.
Apud: Dumitru Vlăduț, Teoriile simboliste românești. Timișoara: Ed. Universității, 1987, p. 34.
39 „Modul de exprimare, structura frazelor, imaginile, dispozițiunea generală, ba chiar și materia artei
a suferit o schimbare fundamentală” (Ștefan Petică,
Transformarea liricii).
40 Articolul cu denumirea de „Transformarea liricei”
apare în «România jună», 1900, nr. 195; în reproducerile ulterioare cuvântul „liricei” va fi, de cele mai
dese ori, adaptat la ortografia actuală, adică „liricii”
(exemplu: Poezia simbolistă românească. Antologie, introducere, dosare critice, comentarii, note și
bibliografie de Rodica Zafiu. București: Humanitas,
1996, p. 71).
41 Varianta inițială: „să dea vieață literaturei și artei!”
(n.n.)
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prin modul abordării – printr-o anumită
cumsecădenie42 – a Misterului. Problema unei
eventuale reconcilieri dintre credincios și necredincios, prin revelarea Sinelui, adică prin
exteriorizarea metaforică a sacrului probabil
din străfundurile creaturii umane, e abordată
cu disimulare. Simbolismul românesc e marcat
de o duplicitate dramatică a trăirii: pe de o
parte, extazul cunoașterii și înnoirii, pe de alta,
agonia pierderii „mântuirii” (dacă nu chiar a
„sfintei naivități”, a unei căutate curățenii morale), de fapt, angoasa pierderii iluzionării în
fragila împăcare cu Sinele. Curba dramaticei
explorări pentru obținerea „duioșiei ideale”
(„Serenade demonice”, VI), a Iubirii/Creației
autentice, e dublată de „tortura” conștiinței în
exercițiul „defascinației lucidității”43. Opera
delicatului Ștefan Petică dezvăluie procesul și
finalitatea „dezvirginării” spirituale, a transformării „rugii” în „serenadă demonică”44. Doar
o conștiință lucidă e aptă a denunța „cinic”
„nota” fals-„sentimentală” („Serenade demonice”, VI) din procesul cunoașterii/creației, care
42 În „Rondelul orașului mic” Al. Macedonski definește cumsecădenia și discreția drept coordonate
esențiale ale spiritualității românești de factură provincială: „Orașul mic te fură-ncet / Cu ale lui tăcute
strade, / Cu oameni proști, dar cumsecade, / Ce nici
nu știu că sunt poet. // Cu centrul intim și cochet, /
Şi fără case cu arcade; / Orașul mic te fură-ncet / Cu
ale lui tăcute strade. // Prin umbra parcului discret, /
Nu se strecoară mascarade / Şi nu s-aud în el tirade
/ Despre-al politicii secret. – / Oraşul mic te fură-ncet”.
43 „Luciditatea, care caută să învingă orice formă de
amăgire, nu e altceva decât un exercițiu de defascinație...”. În: Nicolae Turcan, Cioran sau excesul
ca filosofie [§ Defascinațiile lucidității]. Prefață de
Liviu Antonesei. Cluj: Limes, 2008, p. 92.
44 Raportul dintre simbolismul poetic și simbolismul
religios este ades acut polemic, „alesul” simbolist e
model estetic, ades al esteticii negative, nu și etic.
„Religia nouă” din poezia simbolistă sugerează
tocmai ceea ce e dincolo dev predică, de exemplu
„căderea” în „lumină” de dincolo de „dezvirginare”:
„...Și-n prăvălirea răpedei căderi, / (...) Acela unul
are pe regină, / Dar după clipa asta de amor / Ea se
coboară domolită-n zbor, / Iar el recade-n marea de
lumină / Subt uriașul clopot de azur” (Dimitrie Anghel, „Alesul”).
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e și raportul Eului cu Altul/Sinele/Misterul.
Ciclurile „Fecioara în alb”, „Când vioarele tăcură”, „Moartea visurilor”, „Serenade demonice”, „Cântecul toamnei” reprezintă unitar
actul totalei sfâșieri, descărnări prin care trece torturatul psalmist între „ruga” „tăinuită”
virginală, „alba rugăciune / Nălțată-n templul
sfânt al vieței45” („Fecioara în alb”, VI), și extazul/focul „visului”/„gândului” „[f]ermecat de
viață nouă” („Fecioara în alb”, II), cu puterea
miraculoasă și temută a transcenderii și transformării lumilor, „Închideți mormântul! Sunt
vise / Ce-omoară în noaptea târzie” („Când
vioarele tăcură”, XX) – inițiere indicată doar
celor „aleși”46 (cu inimă modernă, cu suflet
nou).
Simbolistul nu mai mizează pe inspirația
divină. Poezia e un act de explorare. Trecerea
de la eurile conștiinței spre Sinele inconștientului este intermediată de noul instrument,
readaptat cu ajutorul drogului, corpul. Poetul
plonjează în tenebrele inconștientului, cale
deschisă de drogul – opiul, vinul, tot așa precum și cafeaua, ceaiul, sau muzica, pictura și
iubirea, ura – care distorsionează percepția
hotarelor dintre conștiință și inconștient și
fluidizează trecerea peste limite. Poezia însăși
ia forma unui ritual de inițiere. Romanțele fără
muzică sunt mai mult decât numitele „liturghii
poetice”47, care abordează Misterul de dragul
„reinventării” ficțiunii artistice, uzitând nepărtinitor de tot arsenalul tehnic al liturghiei
și văzând în Sinele de integrat o nouă con45 E păstrată ortografierea inițială a elementului „vieței”, deoarece rimează, în text, cu „dimineței”, care
nu apare în exemplul citat: „Tu ești o albă rugăciune
/ Nălțată-n templul sfânt al vieței, / Asemeni rozelor
plăpânde / Ce-n ceasul clar al dimineței / Zâmbesc
de roua tremurânde” („Fecioara în alb”, VI).
46 „Ies în față-i și înoată / Înecații cei de ieri. / (...) /
Sunt aleșii cei din gloată…” (Alexandru Macedonski, „Rondelul înecaților”).
47 Noțiunea de „liturhie estetică” desemnează, în viziunea lui Laurent Mattiussi, „grandoarea Sinelui”
la care simboliștii, și în mod special Mallarmé, recurg pentru a recupera sacralitatea. Vezi: Laurent
Mattiussi, op. cit., p. 21.
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știință, super-eroică, un Napoleon invincibil.
La Minulescu „recuperarea divinului de către
uman”48 trece proba autenticizării trăirii și,
mai ales, asumării lucide a eșecului. Paradisul
trăit de corpul surexcitat prin drog – aici, prin
iubirea „femeii fatale”49, femeii moderne50 –
cel „artificial”, nu e decât o sclipire, precum
luciul fulgerător ieșit din zgârierea plumbului,
în procesul de înnoire a cunoașterii. Ratarea
nu întârzie să se anunțe: „Dar pe cea din urmă
treaptă / Cheia ce mi-ai dat aseară / Am găsit-o prefăcută / Într-o cupă albă, plină / Cu
vin verde de cucută. // Și pe cea din urmă
treaptă / Am îngenuncheat / Și-am plâns – /
Căci pe cea din urmă treaptă, / Ca-ntr-o carte
înțeleaptă, / Am citit în fundul cupei / Naufragiul ce m-așteaptă!..” (Ion Minulescu, „Romanța cheii”). Experimentul desentimentalizării
„romanței” minulescian, tot astfel precum și
cel al eliberării din „plumb” bacovian, sau din
„albul” încremenit virginal la Ștefan Petică –
sunt câteva variante ale unui proces comun de
transformare a conștiinței creatoare din laboratorul simbolismului românesc.
Poezia de conștiință nouă își face cu destul greu loc în civilizația de factură rurală românească. Dificultatea nu e în împrumutul
de forme. Limba franceză e vorbită și poezia
franceză e recitată în mediul românesc. Problema e în racordarea fondurilor. Raportul de
natură conflictuală al exploratorului francez
48 Bertrand Marchal, La Religion de Mallarmé. Paris:
Librairie José Corti, 1988, p. 18.
49 Daniel Dimitriu, Introducere în opera lui Ion Minulescu. București: Minerva, 1984, p. 42.
50 „Cochetă, mândră, capricioasă, încăpățânată, mincinoasă, insinuantă, paradoxală, meschină, agresivă,
bizară, fantomatică și diabolică, lipsită complet de
simțul realității și al ridicolului, negând orice evidență și punând în evidență numai insistențe adabracadabrante, posedată de afecțiuni și dușmănii absurde și nejustificate, capabilă de acte perverse și chiar
criminale, gata oricând să se dea în spectacol public,
provocând sau simulând lovituri de teatru, cu năzbâtii inventate pe de-a-ntregul și susținute de stări
invizibile, încâlcite și imposibil de descurcat” (Ion
Minulescu, „Trei și cu Rezeda patru”).
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cu divinitatea, cu sistemul unic de valori fixe,
canonizate și, deci, imperfectibile, e perceput
ca, oarecum, atentat la integritatea morală a
colectivității (a neamului). Or, poetul român ar
deveni cu mult greu „marele criminal” al cunoașterii51, ca „supremul Savant” rimbaudian.
În „orașul cu trei sute de biserici” „mulțimea”
așteaptă alt „Sfânt”, chiar dacă nou, încă „fără
nume”, dar „sfânt” (Ion Minulescu, „În orașul
cu trei sute de biserici”), care să se înscrie în
eticismul mioriticului. Spiritualitatea românească nu-l „omoară” pe Dumnezeu. Dimpotrivă, îl „sporește”52. Mentalitatea românească
nu trece prin faza zis „decadentă”, de acută
transformare a conștiinței, cum trece Franța,
care, la rându-i, devine aptă de schimbare53
după „două revoluții romantice, una în zorii
secolului al XIX-lea, alta, în apusul lui; a doua
dintre acestea, datorând literaturii engleze im51 Cu excepții sporadice, cum e cazul magicului, „de
cabală”, experiment poetic al re-nașterii Evei, iar
prin aceasta și a „poemei de iubire”, din amestecul
elementelor esențiale, revalorificare și ele – al „țărmului” în „crepuscul violet”, al „mării vopsite / Cu
cel mai otrăvit albastru”, al „aerului pătat de sânge” și al incendiului de „culori nemaivăzute” – care
împreună, chintesență datorată unei „nopți smintite”, comit „crima” penetrării misterului creației și
„păcatul” reinventării iubirii: „Era o seară vinovată
/ De-o crimă groaznică şi rară, / Era un aer pătat
de sânge / Ce se-nechega şi râdea / Amenințând o
lume-ntreagă. / Era o seară-nspăimântată, / Şi marea
se mişca nebună, / Izbind talazuri de cerneală / De
colţul stâncilor spectrale, / Era un vis visat în chinuri, / Un vis nebun de criminal. // Şi-n seara-aceea
de cabală / Mi-ai răsărit plângând, frumoasă / Ca o
poemă de iubire...” (Eugeniu Ștefănescu-Est, „Balada Evei”).
52 Textul-manifest al lui Lucian Blaga, „Eu nu strivesc
corola de minuni a lumii”, poate servi drept model
de anihilare a curiozității metafizice a simbolistului,
a interesului pentru ceea ce e „dincolo” de lucruri
prin transgresarea limitelor impuse de sfințirea Necunoscutului, crearea zonei tabu („sfânt mister”).
53 „(...) pentru un francez de formație clasică de la
începutul secolului al XIX-lea retorica lui Hugo
era de-a dreptul scandaloasă”. Apud Nicolae Manolescu, Teme. (§ Aleșii viselor). Elefant Online,
2016.
https://books.google.ch/books?id=j0eTDwAAQBAJ&pg=PT337&lpg=PT337&dq=ale%C8%99ii+viselor&source (vizitat 15.04.2020).
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pulsul principal”54. În altfel de antiteză cu romantismul, polemizând cu tradiția literară de
inspirație, în principiu, folclorică – dar, totuși,
fără „insurecții, fără publicitatea ruperilor de
tradiție și bruscării tradițiilor”55 – și încercând
adaptarea fondurilor simbolismului francez la
parametrii altui tip de sensibilitate artistică,
simbolismul românesc realizează un salt curajos spre sincronizarea cu literaturile lumii și
integrarea armonioasă în noua civilizație spirituală, cea a Cărții moderne. Simboliștii români
prezintă un ansamblu de „voci” contrapunctice
armonioase în elaborata polifonie generală,
care este simbolismul universal.
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ARHIP CIBOTARU: UN POET LA PORȚILE ÎNCHISE
Alexandru Burlacu

Institutul de Filologie Română „Bogdan P.-Hasdeu”
Rezumat: Arhip Cibotaru, un reprezentant al fenomenului poetic șaizecist, ilustrează tipul
scriitorului, nelipsit de talent, marcat de cultura literară în spiritul timpului, înregimentat plenar
în promovarea ideologiei de import sovietic. A semnat romanul-foileton „Umbra comorilor”
(1967) și un volum de comedii „Șase de dobă” (1981). A plătit tribut regimului totalitar. După
1990 se arată sarcastic și ironic, încercând să-și justifice poetic „destinul-vânător”, o imaginară
luptă cu „morile de vânt”. În ultimă instanță, poezia lui se vrea o reanimare, o remitologizare a
unei biografii sentimentale în fața destinului fatal.
Cuvinte-cheie: poezie, biografie, ironic, sarcastic, sentimental, meditativ.
Abstract: Arhip Cibotaru, a representative of the sixtyth poetic phenomenon, illustrates the type
of writer, not lacking in talent, marked by literary culture in the spirit of time, fully regulated in the
promotion of Soviet import ideology. He signed the foilnovel „Shadow of Treasures” (1967) and
a volume of comedies „Six of The Doba” (1981). He paid tribute to the totalitarian regime. After
1990 he was sarcastic and ironic, trying to poetically justify his „destiny-hunter”, an imaginary
battle with „windmills”. Ultimately, his poetry is meant to be a reanimation, a remythologization
of a sentimental biography in the face of fatal destiny.
Keywords: poetry, biography, ironic, sarcastic, sentimental, meditative.

Arhip Cibotaru ilustrează tipul scriitorului, nelipsit de talent, marcat de cultura literară în spiritul timpului, înregimentat plenar
în promovarea ideologiei de import sovietic.
A semnat romanul-foileton „Umbra comorilor” (1967) și un volum de comedii „Șase de
dobă” (1981). În poezie este, pe rând, un liric
romantic, nostalgic, meditativ. A plătit tribut
regimului totalitar. După 1990 se arată sarcastic și ironic, încercând să-și justifice poetic „destinul-vânător”, o imaginară luptă cu
„morile de vânt”. În ultimă instanță, poezia
lui se vrea o reanimare, o „remitologizare” a
unei biografii sentimentale, a unei biografii
fără biografie, în fața destinului fatal.
Poezia lui Arhip Cibotaru se decantează
în „Ultimul Noe” (1999); „Inscripții pe turnul
Babel” (2000); „La porțile închise” (2007) și
„Această inimă” (2007), ultimul volum e o selecție de autor din ampla sa creație aservită, în
mare parte, „literaturii de comandă”. În textele
mai noi, uneori cantabile, e sentimental-meLimbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

ditativ, ironic sau sarcastic. Nu și-a renegat
poezia ocazională, probabil motivat că „au
păcătuit și alții”, dar s-a lepădat, fără zgomot,
de trecutul său literar, încercând totuși după
’90 câteva selecții antologice. Reflecțiile poetice despre „stilou” sunt, de fapt, un fel de pro
domo sua exprimate la modul general: „Stiloul acesta-ntr-o mână dibace/ În melodii se
preface./ Poate să bucure și să mângâie,/ Din
piatră seacă storcând apă vie,/ Poate să zburde
ca un copil,/ Să râdă ca primele flori din april,/
Bătrân să treacă prin clipe pustii,/ Să plângă
ca ploile-n toamne târzii./ Stiloul acesta-ntr-o
mână nătângă/ Nu știe să râdă, nu știe să plângă,/ Apa vie-o preface în piatră,/ Îi pare că știe
să cânte, dar latră,/ Poate să scuipe, poate să
muște,/ De după colț e în stare să-mpuște,/
Seamănă ură,-ncolțește mânie…/ Mă tem să
mă joc cu el pe hârtie” („Stiloul”).
Poetul, intransigent, nu și-a făcut mea culpa (un proces de conștiință în bine cunoscuta
manieră stalinist- jdanovistă, nu știi cum se
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întorc timpurile, nu întâmplător, deputat din
partea agrarienilor), dar unele meditații asupra
echilibristicii cuvântului trimit la situația umilă a artistului compromis cu mici gheșefturi:
„Echilibriști, pășiți atent pe sârmă/ Sub bolți
de circ, în joc de proiectoare,/ Vă stea norocul
neclintit la cârmă,/ Când sârma vrea să scape de picioare.// Gestul căderii din realitate/
Îl imitați, știindu-l că există./ Dar într-o zi și
arta se prea poate/ Să fie o realitate tristă.// Cu
riscu-ascuns în nervi și în călcâie/ Veniți din
veac în veac, din trupă-n trupă,/ Alunecând
pe-un fir de melodie/ Ce-i gata-n orice clipă
să se rupă.// V-aplaudă curajul spectatorii,/
Ținându-și răsuflarea-ntretăiată,/ Cu mersul
vostru scuturați fiorii/ Și inimile faceți să se
zbată.// Dar arta voastră veche și-ndrăzneață/ Au pervertit-o toți afaceriștii,/ Fac circ din
fraze și fac circ din viață,/ S-au prea-nmulțit
de tot echilibriștii.// Echilibrist pe sârme de
cuvinte./ Ca melcul lunecos după o ploaie,/
Chiar și când spune-un lucru drept te minte,/ Căci tot ce-i drept el strâmbă și îndoaie.//
Echilibrist pe sârmă de gâlceavă,/ Ce în de noi
cu bârfa sa ne ceartă/ Și-o ia la fugă fără de
zăbavă,/ Și fuga pentru-acesta e o artă.// Sub
bolți de circ, prin valuri de lumină/ Alunecați
ca într-un basm feeric./ Pășiți atent, nu voi
sunteți de vină/ Că alții merg pe sârme de-ntuneric.// Și dacă își frâng gâtul câte unii,/ Și-l
frângă cât mai des,/ Mai mulți de-odată,/ Căci
au făcut gheșeft, mergând pe funii,/ Din arta
veche, de la voi furată” (Echilibriști).
Din gheșefturi în gheșefturi presentimentul golului e copleșitor: „Locul gol de lângă
mine./ Golu-acesta-i și în piept./ Golu-n casă
îmi răsună./ Ce mai sper și mai aștept?// Golu-n loc de-o creangă ruptă./ În copac cum
s-o mai sui?/ Pe aici era pădure,/ Și pădurea
astăzi nu-i.//Golu-n unghiul de cucoare/ Adunate sus în cer,/ Au zburat de-aicea toate./ Ce
aștept și ce mai sper?// Golu-n locul unui cântec,/ Ce-l știusem pe de rost./ Până nu demult
pe-aicea/ Numai cântece au fost.// Golu-n zi și
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golu-n noapte./ Ceasul meu n-are-un minut./
Vremea a plecat cu tine/ Pe un drum necunoscut.// Golu-n locul unei stele,/ Ce-a fost
umbra ta de sus./ Numai după steaua asta/ Aș
afla-ncotro te-ai dus” („Vid”).
Meditațiile asupra „morilor” („Între naștere și moarte/ Toate morile lucrează”), asupra
destinului fatal copleșesc poezia ultimilor ani
de viață. De destinul-vânător nu te poți ascunde, pădurile simbolice dispar una după alta,
ogarii, șoimii vânătorului sunt pe aproape, nu
e nicio scăpare din „goană”, nici în „vrăjitele
perii”. Totul e proiectat pe un fundal intertextual, cu reminiscențe simbolice în tradiția
„vieții ca o pradă”: „Cum mai dispar pădurile
în urma noastră!/ Următorului i se-aud pașii
cum sună./ Ne ascundem de el într-o margine-albastră/ A ultimului crâng, să mai fim
împreună./ Dar cât vom sta prin poiene de
pace?/ Vânătorul și-a dezlegat ogarii din funii,/
Antrenate, potăile-acestea dibace/ I-au adulmecat de acuma pe unii./ Șoimii vânătorului
cu aprige pliscuri/ Ne vor descoperi manevrele
înșelătoare,/ Va cădea câte-o stea piezișă spre
piscuri/ Cu noi odată, cu fiecare./ Să ne ținem
la un loc!/ Ce vorbă înceată./ Dar e ultimul
crâng și vânătoru-i aproape,/ Iar în față neașteaptă-o câmpie curată/ Fără dealuri și fără
ape./ Cel ce ne mână/ Grozav se pricepe/ A ne
scoate la locuri deschise ca-n palmă,/ De abia
în clipa ceea va-ncepe/ Vânătoarea sa calculată
și calmă./ Numai un lucru urmăritorul nu
știe,/ Că sânge de basme prin noi se urcă,/ Și
mânându-ne înspre câmpie,/ O să mai aibă cu
noi de furcă./ Ne-au rămas moștenire vrăjitele
perii/ De la voinici, pentru cumpene grele,/ Le
vom arunca în culorile serii/ Păduri nesfârșite
să crească din ele./ Pregătiți semințele-acestea
rare,/ Cei ce le-ați păstrat,/ în subsoluri de
inimi, –/ E ultimul crâng ce ne ține-apărare,/
Vânătorul e-aproape, sorocul e minim./ Ieșim
din crâng să ne vadă insul –/ Timpul pornit
peste noi ca un gâde./ Cresc din perii păduri,/
Și mai râdem de dânsul/ Pentru faptul că tot el
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la urmă va râde” („Goană”). Este poate cel mai
bun poem din tot ce a lăsat Arhip Cibotaru,
poetul.
Un poem cântat de Tudor Gheorghe îl face
cunoscut în țară: „Au înnebunit salcâmii/ De
atâta primăvară,/ Umblă năuciți prin vânturi/
Cu tot sufletu-n afară.// Și l-au scos spre dimineață/ Alb și încărcat de rouă,/ Cu miresme
tari de ceruri,/ Smulse dintr-o taină nouă.//
Au înnebunit salcâmii,/ Și cu boala lor odată/ S-a-ntâmplat ceva, îmi pare,/ Și cu lumea
asta toată.// Parcă s-a făcut mai clară,/ Parcă
s-a făcut mai bună,/ Parcă dragostea întreagă/
Vrea pe note să și-o pună.// Păsările aiurite/ Își
scot sufletul din ele/ Alungat de doruri multe/
Călătoare printre stele.// S-a-mbătat pădurea
verde,/ Nu mai pare-atât de calmă,/ Ține luna
lunguiață,/ Ca pe-o inimă, în palmă.// Nu-mi
vezi sufletul cum iese/ În haotice cuvinte?/ Au
înnebunit salcâmii,/ Iar tu vrei să fiu cuminte”
(„Salcâmii”).
Un alt poem citabil e și „Ultimul Noe”:
„Numai apă în jur, numai apă,/ Frige soarele –
ochi de ciclop,/ De pierzanie nimeni nu scapă/
După cel de al doilea potop.// Mai trăiesc, mai

Limbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

plutesc – în ce parte?/ Poate-s unicul om de
pe glob/ Neatins deocamdată de moarte,/ Dar
la ea osândit ca un rob.// Robul apelor – nici
o salvare/ Nu există din mrejele lor,/ Pot să
plâng, pot să strig cât de tare,/ n-am de unde-aștepta ajutor.// Orizontul e gol, nu se-arată/ Nici un țărm – un pustiu cenușiu,/ Mai
trăiesc, mai plutesc deocamdată –/ Până când?
Până unde?... Nu știu.// Porumbeii se-ntoarnă
din zare,/ N-au în ciocuri lăstari de măslin./ În
vâltoare, ca drobul de sare,/ S-a topit Araratul
divin.// Stă Adam la-nceput, eu – la urmă,/
Paranteza mi-e dat să închid./ Toate-odată
cu mine se curmă,/ Se apropie Marele Vid.//
Apa-adâncă, mi-e gândul de ceață,/ Dar te-ntreb: nu ți-e frică de zei?/ Pic cu pic tu ne-ai
dat altă viață/ Și-acum dintr-o dată ne-o iei.//
Apa-și crește flămândele valuri/ Până-nghite și
ochiul ceresc,/ Nu văd maluri și nici idealuri,/
Dar plutesc, dar trăiesc... Dar trăiesc?// Soarta
noastră deloc n-a fost dreaptă,/ Dar sunt gata
prin ani prin ani s-o mai port/ Și nu mor cât
mai cred că m-așteaptă/ Nu știu unde și nu
știu ce port”.
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POEZIA LUI ANDREI ŢURCANU, SUB SEMNUL
DIALOGULUI ONTOLOGIZAT CU ODĂ (ÎN METRU ANTIC)
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Universitatea de Stat din Moldova
Rezumat: Poezia lui Andrei Ţurcanu ilustrează, dincolo de amalgamul aparent eclectic de elemente circumscrise postmodernismului (reale, mitice, livreşti, autobiografice etc.), imaginea unui
creator animat de provocările interogative eterne privind fiinţa şi fiinţarea. Meditaţia ontologică şi
tentaţia de a depăşi ruptura existenţială prin asumarea ei plenară implică o raportare sui-generis la
ritualul iniţiatic al „învăţării morţii” din Odă (în metru antic), iar, prin extensiune, la dimensiunea
fiinţială a creaţiei lui Mihai Eminescu, ca temei al unor reconfigurări de substanţă.
Rescrierea scenariului tragic eminescian se îmbină cu un registru variat de mituri/miteme, experienţe livreşti şi reale, sugestive pentru aventura ontologică de (re)alcătuire a sinelui. Se remarcă,
astfel, în creația lui Andrei Țurcanu, un revizionism poetic subtil manifestat prin „completarea”
poemului precursor/ a textelor precursoare și răstălmăcirea semnificațiilor acestora în consens
cu viziunea creatorului contemporan.
Cuvinte-cheie: relație intrapoetică, rescriere, dialog ontologizat, revizionism, experienţă tragică
etc.
Sumary: Beyond the seemingly eclectic amalgam of elements circumscribed to postmodernism
(real, mythical, bookish, autobiographical, etc.), Andrei Ţurcanu’s poetry shines a light on the the
image of a creator animated by interrogative challenges to both eternal being and incorporalization. Andrei Ţurcanu’s poems’ use of an ontological meditation on the temptation to overcome an
existential rupture by converting it to an unquestioned absolute creates a sui-generis relation to
the initiatory rites of “learning from death” in Eminescu’s An Ode (in Classical Meter). Ţurcanu’s
poems also reconfigure the core elements of An Ode in order to reach the existential dimension
at its heart.
This reinterpretation of Eminescu’s tragic scenario uses various recombinations of myths, academic interpretations, and real-life experiences to ontologically suggest an adventure of the soul
reinventing itself. Andrei Țurcanu’s works can thus by seen as a response to An Ode, one that
subtly strives to “complete” Eminescu’s poem by applying a modern lens to the symbolic visions
of the original text.
Keywords: intrapoetic relationships, ontological dialogue, reinterpretation, revisionism, tragic
experience.

Volumul Cămaşa lui Nessos de Andrei Ţurcanu (1988, ed. a II-a 1996, reluat şi în noua
antologie lirică a poetului Zăpezi în august,
2015 [1]) instituie un dialog ontologizat cu
Oda eminesciană pe coordonatele viziunii
tragice, dezvăluind aventura fiinţei care şi-a
asumat lecţia efemerităţii şi risipirea sinelui,
aspirând să redobândească echilibrul existenţial. Deşi are o arhitectonică voit complicată,
determinată de varietatea referinţelor mitice/
culturale, precum şi de nenumăratele reluări
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şi aprofundări, acest ciclu poetic ilustrează un
traseu ontologic asemănător celui din textul
eminescian (scindarea fiinţei şi pierderea androginităţii primare; asumarea condiţiei mundane tragice; efortul (re)dobândirii identităţii),
conturând imaginea unui eu spectator al propriei agonii fiinţiale.
Corespondenţele vizionare cu opera precursorului au fost semnalate şi de cercetătoarea Aliona Grati, care susţine, pertinent, că
volumul dat „se vrea o rescriere a aventurii
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gnoseologice a sinelui eminescian din Odă în
metru antic”, dezvăluind progresiv „o structură
asemănătoare cu cea a celebrului poem, care
este fără doar şi poate o excelentă expresie a
spiritului prăpăstios al omului modern, a fiinţei lui neliniştite” [2, p. 189], idee valabilă,
potrivit exegetei, pentru întregul univers al
Zăpezilor, ce „fortifică structura labirintică
de periplu iniţiatic” [2, p. 188].
Rescrierea modelului eminescian nu se
limitează, evident, la (re)configurări formale
sau la jocul literar tipic postmodernist, ci implică mutaţii de viziune şi (re)proiectări de noi
sensuri. Este o „o rea-citire a poetului înaintaş”
(pe linia „infidelităţilor creatoare” semnalate
de Harold Bloom), „un act de corecţie creatoare, care e în fapt şi cu necesitate o interpretare
greşită, o răstălmăcire” [3, p. 76]. Totodată,
autorul contemporan generalizează unicitatea operei anterioare, ilustrând un revizonism
de tip Demonizare (sau Contra-Sublimul, în
terminologie bloomiană), prin care „poetul
urmaş se deschide pe sine înspre ceea ce el
crede a fi o putere a poemului-părinte care
nu-i aparţine părintelui însuşi, ci unui nivel
al fiinţei imediat dincolo de precursor” [3, p.
61]. În contextul dat, rescrierea Odei (în metru
antic) şi actualizarea scenariul mitic al morţii
reciproce a lui Nessos şi Hercule (ca model
radiant pentru ambii poeţi), relevă asumarea
condiţiei ontologice tragice şi acceptarea lucidă a morţii în rugul mistuitor, ca unică modalitate de transcendere a suferinţei.
Se profilează, prin urmare, în volumul
lui Andrei Ţurcanu, imaginea unui Heracle
modern, care trăieşte dilema ireconciliabilă
a fiinţei: pe de o parte, tensiunea spre transcendent, dictată de impulsul gnoseologic şi de
nostalgia condiţiei paradisiace, iar pe de altă
parte, descoperirea unei „transcendenţe goale”,
în termenii lui Hugo Friedrich [4, p. 45]. Acest
fapt generează, ca şi la Eminescu, coexistenţa
tensionată a două viziuni poetice ce figurează
retoric două atitudini existenţiale: situarea fiLimbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

inţei în sfera eşecului ontologic; şi aspiraţia de
(re)unificare a fiinţei, de împlinire a ei.
Alături de modelul eminescian, se descoperă sub ceaţa densă a scriiturii lui Andrei
Țurcanu multiple ecouri din mitologia antică
şi cea românească (Meşterul Manole, Mioriţa),
din Biblie, filosofie, literatura română şi cea
universală, toate dezvăluind experienţe tragice
ale fiinţei surprinse între angoasele existenţiale şi aspiraţia deschiderii spre absolut (care
rămâne totdeauna o himeră), între asumarea
limitelor lumeşti şi dobândirea conşiinţei de
sine în profunzimea abisalului. Interferenţele
mitice şi literare complexe creează o structură
labirintică, cu o dialectică sinuoasă a semnificaţiilor, ce converg spre afirmarea unei viziuni
tragice asupra existenţei ca odisee perpetuă de
căutare a sinelui şi a propriei esenţe.
Modelul labirintic este ilustrat şi de spectacolul ontologic proiectat de autor, realizat
sub forma unui pretins „jurnal de călătorie”,
atribuit lui Simplicimus (una dintre instanţele
lirice din volum). „Cărunţii pelerini ai sorţii”
angajaţi în acest periplul iniţiatic formează un
cumul de voci lirice care se suprapun sau se
completează reciproc: Simplicimus reactualizează traseul dramatic al eroului lui Grimmelhausen, încheiat printr-o repliere plină de
dezamăgiri într-o solitudine absolută; Chiron
păstrează simbolismul arhetipal al centaurului
care şi-a depăşit limitele impuse de condiţia sa,
ajungând, prin coborârea în infern şi asumarea
morţii, la antidotul pentru propria suferinţă;
Momos îşi revendică statutul de „zeu cândva
venerat, apoi alungat din Ţara Păcii Eterne”;
Don Quijote ilustrează călătoria prăpăstioasă într-un univers ambiguizat de lipsa unor
puncte reale de reper sau de interpretarea lor
halucinantă; Harap Alb reia traseul emblematic al devenirii şi al afirmării sale; Abélard,
„disperatul îndrăgostit”, îşi asumă dramatic
mutilarea şi suferinţa, ajungând la conştiinţa
superioară a sinelui etc.
Deşi fiecare dintre „pelerini” evocă pro| 35

pria experienţă ontologică, vocile lor consună
în afirmarea aceluiaşi scenariu tragic, reiterat
continuu, pe care eul liric din poezia lui Andrei
Țurcanu şi-l asumă în totalitate. Multiplicarea
perspectivei lirice generează, prin urmare, „o
expresivă polifonie a tragicului” [2, p. 190],
dezvăluind mai pregnant dialectica identităţii şi alterităţii, dialogul celor două voci ale
conştiinţei: luciditatea tragică, ce semnalează
vidul existenţial („Un gol imens în vidul pur”.
Punctul terminus) şi vizionarismul compensator, apt a asigura concilierea Sinelui (lumea
fantasmelor mirifice, de genul Fetei Morgane).
Conştiinţa tragică a condiţiei ontologice
(şi creatoare) a eului este surprinsă în textul
inaugural Ars poetica („Otravă rumenă mi-e
fructul / ce l-am dat luminii”), în care actul
creator este perceput, deopotrivă, ca moarte
a creatorului (prin „otrava” generatoare de
suferinţă) şi transcendere a morţii („moarte
şi-nviere”). Este o manifestare a scindării fiinţei („cuţite împlântă adânc / în trupuri androgine”) şi a tragicei „scrieri cu sine” (în sens
stănescian), ca asumare a rupturii şi alterităţii
(„ispitele feline”, „măşti frumoase”, „grimase”),
ilustrând efortul rămânerii în fiinţă şi, simultan, contopirea cu fiinţa operei.
Registrul „teatral”, circumscris viziunii
integratoare theatrum mundi, este relevant
pentru „jurnalul” improvizat de călătorie, care
începe, aparent paradoxal, cu Punctul terminus
(Din notiţele lui Simplicimus adăugate mai târziu la „Jurnal de călătorie”), marcând angajarea
plenară în ritualul tragic al „învăţării morţii”:
căderea în mundan („lunecăm ca nişte umbre
prin oraşul fantomatic”) şi situarea fiinţei în
cercul ontologic („un gol imens în vidul pur”),
sub semnul repetitivităţii („Totul ne pare cunoscut, dintr-o viaţă pe care am mai trăit-o
cândva”) şi al singurătăţii într-o lume anonimă,
dezumanizată („Roboţi cu fălci proeminente”,
„Furnicarul de pe stradă” etc.). Până şi iluzia
idealităţii este înterţinută artificial („Monitorul din faţa tribunei arată modelul unui oraş
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ideal”, realizat „după Modelul Unic”), sugerând
statutul de copie în miniatură a universului
contingent (raportul macrolume – microlume)
şi caracterul său iluzoriu (în consens cu teza
lui Eminescu: „Căci e vis al Nefiinţei Universul
cel himeric”).
Reminiscenţele memoriale („dintr-o
viaţă pe care am mai trăit-o cândva”) relevă
conştiinţa scindării fiinţei (rătăcirea ei vremelnică în contingent), dar şi perspectiva „eternei
reîntoarceri”, percepută, în spirit eminescian,
ca o condamnare la existenţă repetată, ca o
„fenomenologie sisifică funestă fără ieşire”,
marcă a „tragicului suprem” [5, p. 13]. Singura cale de atenuare a dramei ontologice devine
„vaccinul Hipnos cu un efect verificat şi sigur”,
ca mod de ieşire din contingent.
Drept liman existenţial apare marea (unde
„Pelerinajul nostru a luat sfârşit”), care vindecă fiinţa suferindă („Ne oprim pe plaja
răvăşită: tăcuţi, palizi, suferinzi...”) şi asigură
dezmărginirea ei, inducându-i o stare de
contemplaţie superioară şi presentimentul întâlnirii cu infinitul („Sunt absent. Abandonat
purei contemplaţii. Sau poate somnului care
va să vină”). Nostalgica reunificare a sinelui
(râvnită şi de eul eminescian: „pe mine mie
redă-mă”) devine posibilă prin asumarea „focului de apoi” (mistuitor şi purificator), care
mediază trecerea fiinţei în nefiinţă. Călătoria
existenţială din acest poem se încheie cu ruga
pentru „omul modern” de a se sustrage lucidităţii tragice în favoarea fantasmelor compensatorii, mirajului altei lumi: „Feţe în gri,
vorbe pe dos / Bodogăneli de minte orfană
/ Zvâcnet în cerc gelatinos / Zid de beton. /
Fata Morgana...”.
Izvodul anonim transpune meditaţia ontologizată asupra fiinţei într-o zonă mitică, proiectând o fază aurorală, sustrasă încă tragicului
existenţial (corespondentă ipostazei prefiinţiale din prima strofă a Odei): „soarele tânăr”;
„Bivoli de mir / zburdă prin ora / marsupială”
etc. Registrul se schimbă însă prin confrunLimbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

tarea, inocentă, cu moartea („Sunt azi toreadorul – / copil privind / uimit / tăişul spadei
cum sloboade / floare”), urmată de asumarea
ei instinctivă, cu „voluptate” („ca-ntr-un mit
/ ling taurii basmale roşii sfidătoare”).
Comentariul lui Chiron Centaurul la izvodul anonim (Et ego in Arcadia fui...) stăruie
asupra condiţiei paradisiace a fiinţei, ca experienţă superioară de cunoaştere („Trupul meu
tânăr nu ştia ce-i măsura”), extaz dionisiac
(„O ţineam într-un trap”), conştiinţă a sinelui
etern („Rămâne-voi veşnic în plin răsărit”) etc.
Unitatea şi armonia originară („o necontenită
uitare de sine, o nesfârşită contopire cu floarea
de măr, cu izvorul, cu zbenguiala mieilor, cu
cântecul dulce al ţărânei fecunde...”) sunt refulate anamnezic de fiinţa mundană după căderea ei în timp, generând o necurmată nostalgie
după spiritul arcadic: „– Cling! Cling! – îmi
răsună şi acum în auz tropotul de atunci / al
copitei de argint”.
Secvenţa poetică întitulată sugestiv Exodul relevă căderea arhetipală a fiinţei, reeditată
necontenit şi perpetuând tragicul existenţial
(corespondentă versului eminescian „Când
deodată tu răsărişi în cale-mi, / Suferinţă tu,
dureros de dulce”). În consens cu această viziune, este ilustrată ieşirea din spaţiul aurolar
al eternităţii redat prin începutul „imaculat”
al zilei şi asumarea condiţiei mundane tragice,
sub semnul omniprezenţei morţii: „...până sub
streaşina casei văzui / spânzurat / leşul cela de
miel / încă aburind” (Majorat).
Dislocând traseul ontologic consacrat de
Odă (în metru antic), care presupune, în continuare, asumarea cu „voluptate” a experienţei
thanatice, Andrei Ţurcanu inserează, anticipativ, o Invocaţie ce exprimă „ruga colectivă” de
a potoli combustia fiinţei: „Picură, stropule răcoritor, / peste furnicul fierbinte pândit de harpoane” (prin analogie cu ipostaza eminesciană
„Focul meu a-l stinge nu pot cu toate apele
mării”), dezvăluind „setea de repaos” a fiinţei şi speranţa renaşterii din propria cenuşă:
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„Tandră stihie, / pajura tânără irumpe în slăvi”.
Elegia lui Harap-Alb (sau Întâiul cântat al
cocoşilor) vine să suplinească elipsa din scenariul invocat mai sus, ilustrând confruntarea
directă cu experienţa thanatică, prin asumarea
morţii tatălui, ca parte a fiinţei sale („Luna /
un scalpel, nebuna / împlântă în tata”), şi a traseului ontologic al acestuia, ca aspiraţie de împlinire a destinului („Simt: sfârcul e-aproape /
smulg jungherul tatei. / Ştiu: spânul aşteaptă /
şi ornicul bate”). Bătaia ornicului marchează,
în acest sens, nu doar scurgerea timpului ce
măsoară dramatic existenţa, ci şi prevestirea
unei mutaţii ontologice pe cale să se producă. Aceasta este surprinsă în poemul Holocaust prin imaginea sacrificiului, extrapolat
din Olimpul solitar, unde avea semnificaţia
transcenderii în eternitate, în spaţiul terestru,
unde capătă dimensiuni tragice, asemeni sacrificiului christic („Rătăcindă prin zodii coroana
/ din moarte calcă pre moarte”). Naşterea lui
Iisus se impune omului modern ca un moment
de cumpănă a gândirii divine („cumpăna lumii
se clatină: / stele-n eclipsă / ieslea e ninsă”) sau
„apus de zeitate ş-asfinţire de idei”, în formula eminesciană din Memento mori, păstrând
totuşi, nostalgic, sensul unei ascensiuni spirituale râvnită de fiinţa umană: „valea cu dealul
se-nsoară… / Sau veşnicia cu rana?...”.
Viziunile profetului (din textul Destin) stăruie asupra condiţiei umane efemere, cuprinsă
simbolic între răsărit şi apus („Oglinda lacului
... înghite nufărul palid al lunii”; „lacul vomită-n extaz / o lună de jar / sângerie”), existenţa fiind o scurtă chemare întru fiinţă, o clipă
suspendată între două eternităţi, ademenită
de revenirea în patria cosmică şi recăpătarea
androginităţii primare („Din grotele nopţii ne
pândeşte / androginul superb”). Cu toate acestea, dorul de fiinţă pare irezistibil, cum probează experienţele ontologice ale „pelerinilor”
atraşi de un „neîndurător dor de ducă” („un
dor nemărginit”, în termenii lui Eminescu).
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tul rebel al acestora (Simplicimus apare „cutreierat de zbuciumul unor seve rebele”, Chiron
„era un ghem de nervi”, Momos „şuieră fără
să vrea în templele sfinte”, cuvintele Profetului
„ardeau ca acidul” etc.), dar şi tentaţia unei
trăiri intense a fatalităţii, cu toate convulsiile
pe care le implică.
Secvenţa poetică Naufragii amplifică tragismul spectacolului existenţial prin viziuni
crepusculare şi decor apocaliptic. Reeditarea nunţii cosmice din Mioriţa, ca alegorie a
morţii („pe o gură de rai nunta începe”), are
loc în atmosfera funestă a apusului („cenuşa
apusului”, „nourii dospesc un gri fără capăt”),
dominată de „cocoşi răguşiţi”, „păuni fără coadă”, „invizibilul vierme”, ce vestesc apropierea
sfârşitului (Sara pe deal). Durerea ia proporţii
cosmice („nuna moare”), anulând orice speranţă („Vai, nădejdea e o gafă!”) şi clamând
supremaţia morţii (Interior în roşu aprins).
Până şi „lupta cu fantasmele dragostei” este
plasată în registrul incertitudinii, sugerând căutarea disperată a unui sens suprem al iubirii
(„În apa zilei ce se scurge-n Lethe / vom fi un
sfeşnic fumegând, nisip, vom fi ruină / crini
singuratici, spumă? Crezi, la Cină / vom trece
peste moarte c-un burete?”. Răspunde!).
Omniprezenţa tragicului generează, ca şi
la Eminescu, starea de melancolie, ca „sentiment existenţial” (George Gană) specific unui
eu cugetător ce trăieşte interiorizat drama limitelor (Din tânguirile lui Abélard). Iluzia atenuării lui prin gesturi compensatorii („pasărea
nopţii culege din cuib puii de cuc / şi-i devoră,
muindu-le carnea amară în mierea / din florile
unui tei visător”. Melancolie) sau prin tentaţia
izolării sinelui („Azi – liber-liber! – mă-nfăşoară / un curcubeu. În trena lui / sunt rege
falnic”. Iluzii) este spulberată de conştiinţa finitudinii ontologice („şi-n faţă porţile-s închise?”) şi a imposibilităţii de a sustrage tragicului
înscris în condiţia umană („De ce în iesle /
soldaţii lui Irod învaţă, / iubind, să spintece
mirese?”. Iluzii).
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Spectacolul existenţial se proiectează astfel într-un spaţiu ostil, theatrum mundi eminescian devenind o junglă ce impune primatul
legilor ei intrinseci (devorarea şi lupta pentru
supravienţuire), pe care fiinţa umană le acceptă tacit sau cu „voluptate”: „te voi lăsa pradă ciorilor hrăpăreţe / şacalilor / şi lupilor cu
colţii de fier...”; „deveneam comestibili / încât
singuri ne-am fi oferit / acelor jivine lacome...”
(Al treilea cântat al cocoşilor). Ameninţarea
fiarelor se răsfrânge şi asupra Divinităţii, care
se retrage în transcendent („De fiare încolţit
un zeu / se strânge-n albul Unu”), instituind o
barieră ontologică pentru fiinţa umană, condamnată să oscileze între certitudine şi tăgadă
(„Un ochi îmi lacrimă mereu / altu-i de sticlă,
hunul”. Horă), între aspiraţia spre înalt şi replierea neputincioasă („Mâinile mi se întind
nesăţioase / spre porţi invizibile / apoi / brusc
/ revin obosite / lângă ostenitul meu suflet”.
Motiv de romanţă).
Condamnarea fiinţei umane, prin situarea
ei într-un abis ontologic („iată-ne încătuşaţi
/ şi ţintuiţi de fundul oceanului / umilinţei
umane”), sub semnul limitei gnoseologice şi
existenţiale („Ne mai rămâne doar / prin căştile de scafandru / să ne uităm unul la altul”),
generează o atitudine ironică circumscrisă tentativei de relativizare a tragicului resimţit cu
acuitate („să visăm la ramura de zarzăr înflorit
/ pe care ne-o propuse cândva contrabandistul
cela / cu piciorul de ţap / şi la multe altele
ştiute numai de noi”. Sentiment submarin).
Imposibilitatea de a se sustrage acestei condiţii culminează cu sentimentul înfrângerii şi
al solitudinii absolute ce provoacă, continuu,
suferinţă: „Tot mai departe de mâine / învins,
mă-nconjor de zăbrele / din sufletu-acesta
rămâne / o unghie-ascunsă sub piele” (Solitudine).
Traseul existenţial se situează, tot mai evident, sub semnul eclipsei totale (în secvenţa
poetică omonimă), relevând conştiinţa modernă a „morţii lui Dumnezeu”: „În prescură
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/ strangulat e Sfântul Duh. / Zei ceacâri goniţi
de ură / se-mpreună în văzduh ... // Galben
Dumnezeu ca ceara / dus pe dric e cătinel
/ stă să-İ rupă subsuoara / globul – pui de
rândunel” (Secol în derivă). Resimţind acest
gol ontologic, provocat de „moartea divinităţii”, fiinţa umană se lasă pradă unei „autosugestii colective”, complăcându-se în gloria
efemeră şi fericirea iluzorie, care urmează a
fi plătite cu moartea: „Suflăm până ne crapă
bojocii / în spuma de slavă / în care sfârcul
tânăr se dizolvă banal / şi ne bucurăm de baloanele / ce ne gâdilă umerii, fruntea / uitând
că de mult nu mai suntem copii...”/ Iată-ne-n
sfârşit / fericiţi, fericiţi dansăm tarantela / după
cântul distrat al cucuvelei sătule” (Autosugestie
colectivă).
În spirit eminescian, Andrei Ţurcanu
valorifică diada viaţă – vis, conferind existenţei reale conotaţii tragice („Sub paşii moi e
ziua o povară. /.../ Într-o sferă plină cu mercur
mă scald”), iar oniricului valenţe compensatorii, mediind râvnita transcendere în spaţiul
originar („spre tărâmuri roşii, prin somn
chemat de goarne / păşesc sau zbor, plutesc
târât de-un fluviu”. Elegia Cavalerului Tristei
Figuri). Visul devine o prefigurare a morţii
(ca în Cugetările Sărmanului Dionis: „Vino
somn – ori vino moarte. Pentru mine e totuna”), prin care se realizează ieşirea din timp şi
redobândirea „veşnicului repaos”. Rugăciunea
de mai exprimă, în acest sens, tocmai aspiraţia
spre „liniştea binefăcătoare”, fiinţa dăruinduse cu voluptate „pământului primitor” într-o
osmoză eliberatoare cu elementele universului
(„Primeşte-mă acum, ploiţă de mai / în dansul
tău inocent şi risipeşte-mă / ca să dispar / să
dispar / în ora fecundă a Învierii”), ce prezintă
corespondenţe evidente cu ruga de reintegrare
a sinelui din Odă (în metru antic) sau Mai am
un singur dor.
O ascensiune eliberatoare pare să aducă şi
iubirea, care îşi revendică valoare ontologică
prin faptul că poate suplini vidul existenţial,
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oferind speranţa redobândirii unităţii primordiale prin reunirea diadei: „E trupul meu trecător / sfâşiat de-ndoială / ori fragedul tău sân
/ risipeşte lumină / în grotele pustii ale memoriei laşe?...” (Ghioc). Poezia iubirii apare, astfel,
ca şi la Eminescu, în corelaţie cu cea morţii şi a
legăturii cu transcendentul, relevând fenomenologia dramatică prin se încearcă acea unio
mystica („« Vino, femeie, şi mă îmbrăţişează
/ lipeşte-ţi obrazul tău palid / de ghimpii mei
mătăsoşi / respiră adânc duhul meu verde /
până te vei simţi foarte bogată... »”) sau proiectând străfulgerarea unei mutatii ontologice
(„– Iubito, rostesc delirând / fă-ţi palmele căuş
/ pentru ca porumbelul ce se roteşte / de dimineaţă / în jurul punctului / unde luceafărul
s-a stins / să-şi găsească, în sfârşit, un culcuş
/ în care să depună oul de aur / al suferinţei”.
Triptic).
Alteori, dragostea e vis, viziune pură
proiectată în absolut (Pasăre bălaie, vedenie
lunară), exprimând (asemeni florii albastre
eminesciene) sentimentul infinitului, dorul
irezistibil de transcendere a efemerului şi de
împlinire spirituală: „Dar un jar, o vâlvătaie /
m-a cuprins, m-a smuls din clipă. / Era Pasărea bălaie – / apă vie pe aripă. // Sufletu-mi
sorbi cu-ardoare / bântuit de umbre lungi /
stropul de cuminecare. / – Pasăre, rămâi! Te
duci?...”. Fantasma iubirii absolute, după care
râvneşte fiinţa umană în speranţa de a compensa tragicul ontologic, nu-şi găseşte însă realizare în contingent, amplificând astfel tristeţea metafizică: „Peste burg, în noapte, clară /
fâlfâia ca o batistă / o vedenie lunară: / ochii
verzi, privirea tristă” (Vis).
Se resimte mai acut şi senzaţia de captivitate a fiinţei în cercul existenţial, supusă trecerii iremediabile şi agoniei continue pe care şi-o
asumă ca fatalitate: „Agonie în cerc. Gâturi însângerate – / supliciul cadenţei / în muta plictiseală a calcarului” (Captivitate). Calvarul „învăţării morţii” în rugul mistuitor este surprins
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mus), prin proiectarea unui spectacol tragic al
combustiei eliberatoare („În sobor de flăcări,
pal / cu jăraticul pe limbă / pare-un mag dintrun calvar”), care suscită, implicit, interogaţii
privind sensul existenţei („Pentru cine marş
funebru? / Şi de ce atâta grabă? Febră).
Întrebările sunt reluate obsedant („Pentru ce
mă chinui şi de ce mă zbat ...?”), dezvăluind
condiţia tragică a fiinţei „rănită într-un orb
ghioc” şi ameninţată în permanenţă de „aripa
morţii” (Fără tine aproape...), revendicându-şi
o atotputernicie iluzorie („şi noi înăuntru – /
atotputernice făpturi / cu dinţii mărunţi / de
rozătoare flămânde”. Implacabile categorii folozofice) şi o glorie deşartă („Un pat de spital
/ şi-o glorie-n pustiu, iluzorie”. Veşnic în pierdere). „Opţiunea” existenţială, deşi tragică şi
„inutilă”, relevă forţa irezistibilă a vieţii care
„ne mai ţine legaţi de drapelul unei frunze de
ulm” şi efortul ultim disperat al omului de a
se lăsa pradă hazardului existenţial: „Gonaş
în hazard ori gornist sideral – / a c u m e
t o t u n a” (Opţiune inutilă).
Confruntarea directă (sfidătoare) cu
moartea, ca parte a traseului iniţiatic, este ilustrată în secvenţa lirică Tauromahia. Se conturează, iniţial, aşteptarea înfiorată a sfârşitului
(„Cârduri de cioroi deasupra mea / se rotesc
/ învârtejiţi într-o disperată / aşteptare....) şi
ezitarea fiinţei în încercarea ei de a se sustrage
acestei experienţe („eu, somnambul, mă agăţ
/ de aburii nimbului ce mă-nconjoară / dar
mă scutură frigurile / şi mă retrag înapoi /
în cochilia lichidă / în care îşi face de cap /
bravul cela / minusculul fir de nisip”. Convalescenţă). Treptat însă presentimentul morţii
se amplifică, amintind de „mugetul blând /
al vitei mânate / la abator” sau de „zvâcnetul
inimii / nestăvilit / frământarea fără rost / a
nisipului” (Din rugile profetului). Asumarea
propriei morţi, înscrisă în condiţia umană,
este prefigurată de o parabolă cu rezonanţe
biblice (Scrisă de mâna lui Momos), ce evocă
sacrificiul cristic şi dialectica Moarte-Înviere
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(„E Vinerea Seacă”; „Din umbre se-arată / în
togă Pilat – / un idol castrat. / Plâng îngeri în
ţeapă”; „lumina se varsă / puhoaie”; „Alarmă,
alarmă / alarmă-n cavouri...”).
Asumarea morţii ca transcendere dincolo
implică, imperativ, întrebarea recurentă: „Cei dincolo oare de flacăra clipei acestea?; De
scrumul clipei acestea, Doamne, ce-i mai departe?” (Elan), care dezvăluie, concomitent,
spaima fiinţei de neant şi tentaţia ispititoare a
acestuia. Ultimele confesiuni ale „pelerinilor”
dezvăluie voluptatea neantului, asociat cu „setea de ruină” (Ultima confesiune a lui Momos),
cu „uitarea deplină de sine” (Diptic perpetuu)
sau cu starea prefiinţială („flămând sunt de
mine – / în mamă neîncarnatul”. Ultima rugă
a Cavalerului de la Mancha don Quijote cel
Bun). Odiseea lor iniţiatică se încheie cu metamorfoza fiinţei în rugul mistuitor, echivalentă cu (re)alcătuirea Sinelui şi redobândirea
stării paradisiace. Sugestivă, în acest sens, este
„Schimbarea la Faţă” a Centaurului Chiron
(din „ciolănosul bătrân” într-un „mânz hohotind fericit c-un soare în coamă”. Punctul terminus) sau „plânsul fericit” al lui Simplicimus,
care şi-a încheiat povestea existenţială („...şi
plâng fericit / ca de o poveste citită demult undeva”. A doua strigare. Şi ultima în Stramonia).
Punctul de convergenţă al traiectelor existenţiale ilustrate de eroi este caracterul lor iniţiatic, asumarea şi depăşirea propriei condiţii
prin efort şi sacrificiu, urmată de conştientizarea esenţei ontologice (valenţe proprii şi
traseului eminescian al „învăţării morţii”).
Cumularea „punctelor de vedere” marchează,
în acest sens, tentativa eului de a depăşi criza
ontologică prin asumarea unor perspective/
experienţe complementare, care ar media (re)
descoperirea unui sens al existenţei şi (re)dobândirea unităţii interioare. În acelaşi context,
referinţele la pretinse izvoade anonime şi la
copiile unor manuscrise mitice relevă permanenţa scenariului prestabilit pentru fiinţa
umană şi recurenţa aceloraşi experienţe tragice
Limbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

de-a lungul timpului.
Secvenţa poetică Acasă dezvăluie regăsirea spaţiului de repliere şi redobândirea identităţii (în consens cu aspiraţia eminesciană:
„pe mine mie redă-mă”). „Rana în aşteptare”,
care definea condiţia eului angajat în tragicul ritual, devine „rană-ndulcită”, marcând
alchimia fiinţei ce a oscilat dramatic între luciditate şi incertitudine, între viaţă şi moarte,
ajungând, în cele din urmă, la revelaţia ontologică a propriului sine. Accesul râvnit la
echilibrul existenţial şi la reintegrarea fiinţei
este proiectat prin coborârea în interioritate
(„Bucură-te, suflete / prietenul meu zbuciumat
/ azi / vom avea, în sfârşit / un repaus”); prin
întoarcerea la rădăcini, ca spaţiu compensator
ce îl apropie de esenţele primordiale şi îl vindecă, cel puţin temporar, de boala de „azur”
(„Mama îmi aduce / o cană de lapte aburind
/ şi un fagure proaspăt / iar tata / cu o mână
îmi mângâie / rănile, în care zace sămânţa /
bolnavă de-azur”. Acasă în doi); prin tentativa
de a se sustrage marii treceri („Flautul nopţii-n
reflux – / anahoretul orchestrei – / înmoaie
copita de-argint / a timpului prins în căpestre.
Principiul fecund); prin redescoperirea puterii
actului creator („Murmur treaz / înfioară trupul harpei / sigilat în cald topaz”. Logodnă);
prin reluarea unui „ritm primordial” indus de
iubire, generând armonie şi linişte interioară
(„Ninge domol, ninge măşcat / Doamne, ce zi!
Şi tu ce frumoasă!”. Ritm primordial).
Inserarea tripticului cu titlu sugestiv Râul,
ramul... marchează viabilitatea tragicului scenariu ontologic (de sorginte mitică, livrescă)
în viaţa reală, prin evocarea unor destine dramatice care şi-au asumat „cămaşa lui Nessos”
şi „învăţarea morţii” în rugul mistuitor al existenţei: unchiul Petre Erizanu, cerşind îndurare
după „trei decenii între vii şi cei morţi”; Vasile
Coroban, „înţeleptul şi atotştiutorul” Moşneag,
despre care s-a crezut „că va muri doar otrăvit
/ din muşcătura propriei limbi”; şi tatăl poetului, făcând parte din „claca lui Dumnezeu”
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la Odra şi călcând tremurat „din moarte pre
moarte”.
Tragica odisee a eului se încheie cu un
Adagio final ce relevă situarea fiinţei la un nou
hotar (Hotar II), intrinsec dialecticii existenţiale şi conturând dramatica dilemă în faţa alternativelor sorţii („De vei merge înainte / vei
ajunge pe malul unei mări / singur cu o desagă
goală în spate / în care va sufla vântul / unei
vieţi trăite-n deşert / la dreapta, drumeţule, te
paşte / o stea cu gâtul de seceră / iar la stânga, de vei lua-o, / nisip se va alege din tine”).
Opţiunea eului vădeşte dorinţa de a se sustrage zbuciumului existenţial în favoarea „uitării
de sine” şi a „somnului a t o a t e i e r t ă t o r u l” (a morţii liniştite, în sens eminescian).
Parabola morţii lupului este sugestivă în acest
sens, dezvăluind vindecarea, de criză existenţială, a fiinţei (bolnavă în permanenţă „de o
neînţeleasă ancestrală chemare”) prin remediul
thanatic, ce asigură râvnita împăcare cu sine
(„în sfârşit / pare liniştit şi împăcat”) şi accesul
la conştiinţa arheică, la androginitatea primară
aflată sub zodia „departelui” („iar pe culme /
departe, departe / lupoaica roşcată din vise /
de-o veşnicie aleargă–aleargă–aleargă / prin–
noaptea–străină–şi–rece”). Astfel, întregul traseu ontologic configurat în Cămaşa lui Nessos
relevă hybrisul fiinţei care, asumându-şi tragica
„învăţare a morţii”, păstrează totuşi, anamnezic,
spiritul arcadic, clamat cu nostalgie.
Remarcăm, în concluzie, că rescrierea modelului eminescian se îmbină cu un registru
variat de mituri/miteme, experienţe livreşti şi
reale, sugestive pentru aventura ontologică de
(re)alcătuire a sinelui, mixate şi resemantizate
în consens cu viziunea creatorului postmodern. Revizionismul poetic subtil se manifestă prin „completarea” poemului precursor (a
textelor precursoare), răstălmăcind şi amplificând viziunea acestora, fapt ce corespunde
demonizării (în accepţie bloomiană): „Unde
era eul tatălui meu poetic, acolo va fi şi acesta (id-ul), sau, şi mai bine spus, „acolo e eul
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meu, vârtos amestecat cu id-ul” [3, p. 156].
Contrar fenomenului de desacralizare mitică în postmodernism şi de reiterare ludică/
parodică a tradiţiei livreşti, asistăm în poezia
lui Andrei Ţurcanu la un proces de remitizare
şi reinterpretare a unor experienţe arhetipale,
generând un text al „urmelor” mitologice şi
literare, care impune, la rândul său, un mit
personal al autorului.
1
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HYBRIS-UL DEZUMANIZĂRII ȘI DISTOPII ALE POSTUMANULUI
ÎN ROMANELE LUI SAVATIE BAȘTOVOI
Constantin IVANOV
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Rezumat: Articolul abordează problema dezumanizării provocată de răul ideologic și reflectată
în romanele lui Savatie Baștovoi: „Iepurii nu mor”, „Audiență la un demon mut” și „Diavolul este
politic corect”. Încercăm să urmărim în narațiunile date cum este denunțat mecanismul, la nivelul
sensibilității imaginare, ce declanșează răul în urma implementării unor politici impuse de „societățile totalitare/ ideale” cu derivatele lor instituționale și efectul acestora asupra conștiințelor
și conduitei umane. Articolul analizează, exclusiv pe o filieră tematică sau pe subiectul ce vizează
în mare parte expresia răului ce se constituie după o matrice ideologică totalitară, caracteristicile
ce pot confirma ipoteza noastră, precum că aplicarea cu forța a unui ideal utopic poate distruge
cea mai sensibilă latură a omului, identitatea sa.
Cuvinte-cheie: distopie, dezumanizare, ideologie, răul ideologic, imaginar, societate totalitară,
libertate.
Abstract: The article approaches the problem of dehumanization which is caused by the ideological evil and are reflected in Savatie Baștovoi’s novels: „Rabbits do not die”, „Audience to a
dumb demon” and „The devil is politically correct”. We try to follow in the given narratives how
the mechanism is denounced, at the level of imaginary sensitivity, which triggers evil following
the implementation of policies imposed by „totalitarian / ideal societies” with their institutional
derivatives and their effect on human consciousness and behavior. The article analyzes, exclusively on a thematic channel or on the subject that largely aims at the expression of the evil that
is constituted according to a totalitarian ideological matrix, the characteristics that can confirm
our hypothesis, as that the forceful application of a utopian ideal can destroy the most sensitive
side of man, his identity.
Keywords: dystopia, dehumanization, ideology, ideological evil, imaginary, totalitarian society,
freedom.

Răul identificat de noi în expresia dogmatic-ideologică apare în imaginarul artistic
literar în formulele sale coercitive instituționalizate. Am insistat asupra acestor precizări,
pentru că în caz contrar am fi fost nevoiți să ne
limităm doar la abordarea pe gen a scrierilor
distopice (anti-utopii). Acest tip de literatură a fost realizat în spiritul implementărilor
imaginare a unor societăți ideale descrise de
Platon în „Republica” (aproximativ 370-360
î.Hr.), Thomas Morus în „Utopia” lui (1516),
Tommaso Campanella în „Cetatea soarelui”
(1602), Jonathan Swift în „Călătoriile lui Gulliver” (1726) ș.a. Altfel spus, nu ne interesează
exclusiv scrierile distopice sau anumite discuții
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asupra acestui gen de scriere literară, ci mai
degrabă o abordare tematică a unor creații
literare relevante subiectului în discuție. Ne
interesează în mod deosebit acele ficțiuni literare din literatura română în care se denunță
mecanismul, la nivelul sensibilității imaginare, ce declanșează răul în urma implementării
unor politici impuse de ideile unor „societăți
ideale” cu derivatele lor instituționale și efectul
acestora asupra conștiințelor și conduitei umane. Spre exemplu la Kafka persistă un rău ascuns în mecanismele supraetajate birocratice,
precum în „Castelul”; un rău ascuns în simțul
vinovăției, după cum putem observa din nuvela „Metamorfoza”; un rău ce se naște din
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nesăbuință și din neputința de a lua atitudine,
după cum apare în „America”; un rău care se
transformă într-o vină pe cât de absurdă, pe
atât de imposibil de-a fi contestată, întrezărit
atât de bine în „Procesul”; sau un rău ce se
impune prin teroarea manifestată de un tată
asupra unui fiu aproape neajutorat, mărturisit
cu atâta sinceritate în „Scrisoare către tata”.
Astfel, Kafka, prin îngrămădirea de situații
absurde, reușește să redea drama individului
sugrumat de mașinăria birocratică a statului
polițienesc.
Problema dezumanizării reflectată în opere literare este legată în mare măsură de un
standard ideologic care se suprapune peste factorul ce definește personalitatea umană, gândirea liberă și constituția sa spirituală ca imagine
a divinului. Or, factorul ideologic de constrângere suprapus peste personalitatea umană, nu
face decât să o anuleze și să-l transforme pe
om într-o piuliță anonimă. Dacă această personalitate se manifestă cumva, imediat devine
un pericol pentru sistem, un hybris împotriva
entității sociale „ideale”. Dacă însă această manifestare umană, impulsionată de un caracter
și o sensibilitate aparte, atinge abisalitatea unor
manifestări fundamentale, atunci se deschide
calea pentru afirmarea liderului spiritual prin
care poate fi salvată întreaga comunitate. E o
situație pe care foarte bine o reflectă Ioan Petru Culianu în romanul său științifico-fantastic
„Hesperus”, unde înfățișează o lume căreia i-a
fost restricționat accesul la Artă spre a putea
supraviețui unui cataclism nuclear. Însă adevărata libertate e descoperită doar atunci când
un membru al comunității (hesperiene) perseverează în „tehnicile” de receptare a Artei,
și devine astfel „Maestru al Artei”. Datorită
acestui Maestru devine posibil un nou act de
creație a lumii. O nouă creație vine să ia ființă pe ruinele celei vechi, iar „Maestrul Artei”,
după cum sugerează Culianul la finalul romanului, ia atributele instanței divine: „Lester s-a
împreunat cu nevasta sa Linda. Ea a rămas
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însărcinată și a născut pe Daleth. Și a zis: «Am
căpătat un om cu ajutorul maestrului Artei!»”
(Culianu, 2019, p. 199). Astfel, reconstituirea și
reconfigurarea unei lumi ajunse în derivă poate fi posibilă doar prin intermediul individului
care a încetat să mai existe ca o entitate socială,
sfidând prin urmare întreaga gamă de restricții
și prejudecăți impuse de către raționamentele
ideologice, care în mod tacit îi dicta ceea ce
trebuie să „fie”, nu ceea ce voia (simțea) a „fi”.
O situație oarecum asemănătoare o putem
observa și în romanul „Iepurii nu mor” (2007)
de Savatie Baștovoi cu intruziuni în spațiul
basarabean din anii socialismului dezvoltat.
Specificul acestei lumi datorează mult viziunii
de narator – un copil din clasa a III-a pe nume
Alexandru Vakulovskii, zis Sașa. Represiunea
comunistă este înfățișată prin sinceritatea și
inocența copilului, supus unui proces de sovietizare continuu prin intermediul sistemului
de educație al epocii. Viziunea despre lume pe
care și-o formează micul protagonist oscilează
între ceea ce i se predă la școală și între experiențele personale, reale și imaginare, de acasă și
din mijlocul naturii. Savatie Baștovoi surprinde foarte bine pervertirea imaginației copilului
de către profesorii care apreciază doar aparențele, doar ceea ce e conform prescripțiilor
ideologiei de partid. Or, gândirea copilului,
imaginația sa luxuriantă, visele sale par a fi cu
mult mai presus chiar și decât al profesorilor
obtuzi, care nu-l scot din etichetările vulgare
de bou și prost. Pentru ei mirificul copilăriei
emanat de lumea interioară a acestui elev este
de neînțeles.
Tânăra generație este educată în spiritul
unui colectivism radical după principiul „hipnopediei” (sugestii induse în timpul somnului) din romanul „Minunata lume nouă”
explicat cu înflăcărare de către Directorul
Centrului de Incubație și Condiționare: „mintea copilului se contopește cu aceste sugestii și
suma sugestiilor formează mintea copilului. Și
nu numai mintea copilului. Și mintea adultuLimbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

lui – pentru toată viața. Mintea care judecă,
și dorește, și decide – alcătuită din aceste sugestii. Dar toate aceste sugestii sunt sugestiile
noastre!” (Huxley, 2011, p. 34). Într-o manieră
similară universul copilăriei din romanul „Iepurii nu mor” este construit în timpul careurilor școlare prin raportarea antitetică la copiii
de dinainte de revoluția lui Lenin și la copiii
din spațiul capitalist, evidențiindu-se desigur
marile privilegii a minunatei lumi din care fac
parte. Fragmentul din textul lui Leonid Leonov
dat citirii de către profesorul Profir Matveevici în fața întregii școli este edificator: „Toți
oamenii celebri ai epocii, ale căror portrete vă
înfrumusețează școlile voastre, de mici au trăit
în lipsuri, au trecut prin viața grea din subsoluri și au cunoscut vocea aspră a stăpânilor.
Ei munceau la egal cu tații lor și au cunoscut
pe pielea lor prețul bucății de pâine, puternic
sărată de lacrimile nemângâiate ale copilăriei.
Ei n-au avut nici case de pioneri, nici stadioane și nici Artec… Puterea sovietică v-a izbăvit
de sărăcie, subsoluri și insuportabile înjosiri
sociale. Nici o hotărâre a conducerii nu are loc
fără a ține cont de faptul cum se va răsfrânge
ea asupra copiilor și viitorilor copii și a propriilor voștri copii. Zâmbetul copilului devine
scopul principal al statului nostru. De la voi
se cere doar a învăța bine la școală și o atenție
iubitoare pentru bunurile obștești” (Baștovoi,
2012, p. 171).
Educația este realizată prin intermediul
unor sloganuri și prin relatarea unor povești
moralizatoare ideologizate. Idealurile umane
sunt raportate la modele pseudo-exemplare
dictate de la centrul de propagandă, spre a
inocula copiilor pseudovalorile comuniste. În
mare parte aceste valori se referă la figura lui
Lenin ca model al omului perfect, la eroii care
au luptat în război și au apărat Uniunea Sovietică „de teroarea capitalistă” și la importanța
afilierii la un „grup”, iar acest grup trebuie să
fie neapărat cel comsomolist. Surprinzător este
faptul că în ciuda propagandei unde copiilor
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nu li se vorbea nimic despre Dumnezeu, insuflându-le constant ura față de pretinșii dușmani ai URSS, totuși din conștiința copiilor
n-a putut fi ștearsă percepția despre Dumnezeu. Dumnezeu era exclus din ecuația lumii.
Divinitatea în conștiința individului sovietic
este marcată de figura hegemonică a lui Lenin.
În conștiința copilului din romanul „Iepurii
nu mor” Lenin supraveghează fiecare gând,
fiecare acțiune a copilului. Prin intermediul
tabloului plasat deasupra clasei copilului i
se insuflă gândul că Lenin îi observă fiecare mișcare („Lenin stătea deasupra clasei și
vedea tot” (op.cit.)), întocmai precum figura
lui Big Brother (Fratele cel Mare) din romanul
lui George Orwell, „O mie nouă sute optzeci
și patru” („Rratele cel mare stă cu ochii pe
tine” (op.cit., p. 8)). Savatie Baștovoi surprinde cu subtilitate perfidia cu care acționează
structurile de propagandă pentru suprimarea
credinței, a voinței de gândire și de acțiune
spontană, liberă.
O bună parte a reflecțiilor personajului
principal își au izvorul în frământările sale din
sânul naturii, departe de matricea ideologică a
școlii. Mersul în pădure după brebenei pentru
porci, reprezintă pentru protagonist un prilej
de liniște și contemplație, un moment pe care
și-l oferă spre a se bucura de frumusețea naturii. Evadarea lui Sașa în sânul naturii, după
cum era și obișnuința lui Serafim Ponoară din
romanul „Povestea cu cocoșul roșu”, este un
bun prilej pentru bucuriile simple ale copilăriei. Pentru Sașa, Dumnezeu încă mai este
prezent în mijlocul naturii, iar scara de care se
împiedica este un indiciu că Dumnezeu încă
nu a plecat în cer: „Era însă un sentiment plăcut să știi că el se află acolo. Și că de fiecare
dată când te împiedicai de scara aceea uriașă
îți venea în minte gândul că Dumnezeu nu a
plecat încă și încă se mai poate să-l întâlnești
într-una din zile” (op.cit.). Astfel, rutina zilnică de acasă devine pentru copilul Alexandru
unica posibilitate de a se sustrage din câmpul
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de opresiune al ideologiei oficiale. În gândurile
lui ia naștere o altă lume, liberă de viziunile profesorilor îndoctrinați și obtuzi, care se
identifică, în temei, cu „Poliția gândirii” din
distopia lui Orwell. Nu întâmplător romanul
se încheie cu ziua de 31 mai, o sugestie parabolică a unei libertăți adevărate. În această zi
se termină anul școlar, iar Nicolai Arsenievici
dă drumul iepurilor în pădure.
Năzuința lui homo sovieticus de a gusta
într-o bună zi din bucuria adevăratei libertăți
devine mai pronunțată în alt roman al lui Savatie Baștovoi, „Audiență la un demon mut”
(2009). Deși acțiunea romanului pare a avea
unele coordonate ușor de recunoscut în istoria recentă a Basarabiei, autorul schițează
un itinerar fantastic conspiraționist în spatele
căruia s-ar ascunde un guvern mondial. Personajul central, Victor Rotaru, este o figură
proeminentă de pe scena politicii statului nou
creat, Republica Moldova. Prezentat drept un
etalon al demnității umane, el este plasat în
mijlocul unei lumi a deconstrucției tuturor
valorilor fundamentale. Romanul ne prezintă
lupta disperată a omului care vrea să fie corect
în primul rând față de sine, dar și față de poporul din care face parte. Într-o lume în care
se acționează în mod vădit în numele răului,
Victor Rotaru este naivul ce luptă asemeni lui
Don Quijote cu morile de vânt, cu sistemul
construit după un model diabolic, un sistem
de guvernare care a luat naștere din pactizarea noilor reprezentanți ai clasei politice cu
structurile obscure ale unei ordini gândite și
promovate din centrul unor grupuri oculte.
Noua ordine mondială descrisă de către Savatie Baștovoi ia naștere pe ruinele fostului
sistem totalitar comunist al unei Românii în
care o bună parte dintre liderii religioși au slujit mai degrabă sistemul decât Biserica. Noua
ordine mondială asociată principiilor democratice preia moștenirea abuzurilor din societatea totalitară. Mizează pe caractere lipsite
de caracter. Fenomenul „marionetelor” atât de
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caracteristic suprimării libertății din societățile totalitare, este valorificat din plin de noua
ordine mondială. Dacă în totalitarism organul
represiv prin care statul acționa și își impunea
punctul de vedere erau serviciile speciale, cunoscute în alte distopii amintite de noi ca fiind
poliția secretă, funcționarul de partid, poliția
gândirii ș.a., în noua ordine mondială organul
represiv prin care acționează statul este presa.
Omul din romanul „Audiență la un demon mut” este controlat de către mijloacele de
informare în masă, în deosebi a conferințelor
și a comunicatelor de presă, folosite drept un
mijloc de constrângere și de amenințare. Viața
unui individ depinde de cel mai neînsemnat
reportaj, care îl prezintă fie într-o lumină favorabilă, fie una denigratoare: „dacă n-o să vă
faceți treaba, tu și colegii tăi o să vă vedeți mutrele astea idioate în ziarele de mâine, cu toată
povestea vieții voastre!” (Baștovoi, 2009, p. 44).
Astfel, partea cu adevărat demonică prin care
se intervine asupra unor procese din societate
este tocmai că omul a ajuns să fie foarte ușor
șantajat de către această nouă putere numită
mass-media: „Arma tradițională într-o astfel
de luptă rămânea calomnia. Presa românească,
aservită masoneriei mondiale, avea să devină
vehiculul principal care avea să ducă tonele
de murdărie în casele și în inimile oamenilor
creduli și dezinformați” (op.cit., p. 46).
Pervertirea caracterelor și a valorilor umane prin intermediul manipulării opiniei publice, a creat premisele unui control absolut
chiar și atunci când oamenilor li se vorbește
de libertate și democrație. În funcție de interesele urmărite de către oculta mondială se
aprobă reguli și legi impuse, ulterior spre a fi
respectate, societății deja pregătite de dinainte
pentru a le accepta. Deși parte să anunțe subiectul celuilalt roman distopic al lui Savatie
Baștovoi, „Diavolul este politic corect” (2010),
romanul „Audiență la un demon mut” este
continuarea reflecției supra problemei răului
ce se manifestă prin intermediul orânduirilor
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sociale și a legilor făcute de către păpușarii
politici. În orice caz, autorul dezvoltă un fir
logic după principiul – efectul are o cauză, sau
altfel spus, probarea în plan ficțional a posibilelor deveniri (sau devieri) ale răului, care se
manifestă în societatea controlată politic din
ce în ce mai agresiv. Nu în zadar se consideră
că autorii de texte distopice au capacitatea de a
anticipa unele evenimente ce-au să se producă
în viitorul apropiat. Și acest fapt se datorează
înțelegerii mecanismului după care se produce și are să se producă un anume experiment
social, după cum foarte bine au reușit la vremea lor s-o facă Evgheni Zamiatin sau Aldous
Huxley. Sau poate datorită deschiderii sensibilității artistice la înțelegerea problemelor sociale, lucru de care era convins și Jung atunci
când afirma că „arta întotdeauna cuprinde, în
avans, în mod intuitiv, schimbările viitoare ale
conștiinței generale” (Jung, 2011, p. 99).
Gradul de percepere a răului în cele trei
romane ale lui Savatie Baștovoi se desprinde
parcă dintr-o axă temporală gradată în care
răul se manifestă din ce în ce mai grav. În
romanul „Iepurii nu mor”, răul se manifestă oarecum inofensiv în raport cu recentele
atrocități ale războiului, însă odată cu impunerea unor modele existențiale și suprimarea
prin intermediul legilor a libertăților fundamentale ale omului, răul devine în romanul
„Audiență la un demon mut” mult mai grav
și mai incisiv decât cel din perioada sovietică
resimțit de către personajul Sașa din romanul
„Iepurii nu mor”. Iar gravitatea acestuia pare
să se amplifice după principiul – din rău în
mai rău. Autorul indică o posibilă pistă de escaladare, probând în plan ficțional o posibilă
direcție spre care se poate îndrepta sau până
unde poate ajunge acest rău, situație enunțată
oarecum profetic de către protagonistul romanului Victor Rotaru: „familia ca atare va
dispărea în viitorul apropiat. Copiii vor fi crescuți și educați în cazarme, ca naște batalioane,
iar cei care vor arăta semne de boală vor fi
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uciși la naștere sau în primii ani de viață. Nu
vor mai exista invalizi și bătrâni incapabili de
muncă. Viața va avea un termen limită, după
care «mașinăria umană», cum o numea autorul acestui proiect demonic publicat cu mulți
ani în urmă în Times, va fi oprită. Moartea
asistată va fi la fel de răspândită ca avortul”
(op.cit., p. 240). Autorul denunță mecanismele
prin care se produce dezumanizarea și masificarea individului. Romanul „Audiență la un
demon mut” poate fi considerat o parabolă
necruțătoare la adresa funcționarilor care în
loc să fie de partea lui Hristos sau de partea
intereselor naționale ale poporului din care fac
parte, aleg să fie supușii unui „demon mut”,
reprezentantul ocultei având drept scop noua
ordine mondială. Punând față către față două
tipuri de caracter, cel doar numit Preasfințit și
cel ce prin ascultare și smerenie a ajuns să fie
Preasfințit, autorul surprinde efectele produse
în timp: unul seamănă ură, altul înmulțește iubirea față de aproapele. Unul făcut Episcop de
către serviciile speciale ale ocultei mondiale,
iar altul devenit Episcop prin trăirea intensă a
valorilor creștine în comuniune cu Dumnezeu,
un Episcop ce risipește pe credincioșii plini de
râvnă pentru Hristos și alt episcop ce adună
credincioșii în jurul adevărului evanghelic. Un
exemplu de individ fabricat în laboratoarele
de dezumanizare și un exemplu de demnitate
umană care nu a acceptat colaborarea cu sistemul chiar și cu riscul vieții. Aceste dublete
de ființe umane total opuse denotă o expresie
mitică de constituire ființială a omului după
modelul celor două naturi coexistente în acesta, binele și răul, relevat, după cum este și în
mitologia românească (omul „meșterit” de
către Nefârtate și desăvârșit de către Fârtate).
Acest motiv al dublării, în care un personaj
este reflexia inversă a caracterului celuilalt,
poate fi întâlnit și în romanele, „Trei ceasuri
în iad” de Antonie Plămădeală și „Povestea cu
cocoșul roșu” de Vasile Vasilache, unde unul e
produsul sistemului, numit Peter Gast și altul e
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omul originar, autentic, nerecunoscutul Anton
Adam sau opoziția dintre firea propagandistului și arțăgosului Anghel și firea țăranului
credul și săritor la nevoie Serafim Ponoară.
Prin definiție, un Episcop este considerat
a fi un etalon al demnității umane și ar trebui
să fie „fără prihană”, adică să întrunească toate
virtuțile. Or, Episcopul „K” din romanul lui
Savatie Baștovoi este prea departe de semnificația primară (în accepția apostolică) a ceea
ce presupune a fi un episcop (επίσκοπος-supraveghetor). În acest caz, naratorul surprinde
cu lux de amănunte toate dedesubturile care
au contribuit la crearea unui pseudo-episcop,
un Episcop fără merite, „făcut” în urma unor
înțelegeri de culise. Episcopul „K” e lipsit de
verticalitate, „moștenind caracterul tatălui
său”, care „a fost un om cuminte și fără personalitate”, e considerat de către Mitropolitul responsabil de șlefuirea piulițelor pentru sistem
ca fiind „o lepădătură din Bucovina, bastard
nenorocit și prost”. Este ilustrarea tipului uman
pe care sistemul îl selectează și-l pregătește ca
să-i fie slugă supusă și docilă.
Toate acțiunile întreprinse în raport cu
acest viitor Episcop sunt îndreptate spre crearea tipului de caracter mai aproape de demonic decât de unul evlavios. Astfel, „Episcopia îl
transformă pe sfiosul Dacian (numele de mirean al Episcopului „K”) într-un tiran”. Timp
în care căpătase „putere să comande și să hotărască destinele a mii de oameni. Această putere
îl nebunea și îl făcea să schimbe tot ce ieșea
în cale. Preasfințitul schimba chiar și lucrurile care mergeau aparent bine” (op.cit., p. 69).
Pentru Preasfințitul „K” schimbarea devine un
scop în sine, sau cum am mai spune: reformă
de dragul reformei. Un fel de „revoluție permanentă” ca la Lev Davidovici Troțki. Scopul
urmărit de reformă nu este schimbarea lucrurilor în bine. Astfel, răul ia naștere din însăși
reaua intenție a celor ce fac legi, care uneltesc
răul prin fiecare ordonanță emisă, asemenea
Castelanului din legenda din Emden din ro48 |

manul lui Antonie Plămădeală „Trei ceasuri
în iad”. Funcția de mutilare a ființei umane
originare din legenda din Emden este preluată
de către doctorul Murnau, „modelator de chipuri și de identități umane” (Andrei Țurcanu).
Aidoma castelului predestinat să fie un loc al
desfigurării de oameni, tot așa este și sistemul
descris de către Savatie Baștovoi ce are menirea să fabrice servi. Când aceste slugi nu mai
sunt trebuincioase, sunt schimbate cu altele,
mai bine pregătite și mai eficiente. Tocmai cu
asemenea tipare umane vine să lupte personajul Victor Rotaru. În schimbul renunțării
la cauza sa de a lupta cu „morile de vânt” și
acceptarea ofertei de a fi până și mitropolit,
alege disocierea de tot acest sistem de înrobire, iar în semn de refuz exclamă sec: „– Să
mă ferească Dumnezeu de mitropoliții făcuți
de voi!” (op.cit., p. 256). Deși știa într-adevăr
cum stau lucrurile, alege să meargă în audiență
la unul din factorii de decizie a acestui sistem
și să se convingă de ceea ce doar a dedus în
timpul cercetării sale. Iar datorită faptului că
nu a îngenuncheat în fața „demonului mut”
și nu a pactizat cu sistemul pe care-l conduce
a fost eliminat din ecuație, după cum fusese
eliminat și imprevizibilul și incontrolabilul
Episcop Mitrofan.
Amploarea răului capătă cote grave în
romanul „Diavolul este politic corect” (2010)
prin implementarea la scară mondială a unor
legi diabolice. Legile sunt adoptate ținând
cont de statistici seci și nicidecum de realitățile omului concret. Omul a devenit doar ce se
poate exprima prin consum, o cifră dintr-un
ansamblu de cifre. Rostul lui se limitează la
un număr dintr-o listă, nimic mai mult, sau
cum se exprima Jung cu referire la condiția
individului masificat din societatea modernă:
„omul ca unitate socială și-a pierdut individualitatea și a devenit un număr abstract în
statistica unei organizații. El nu mai poate juca
decât rolul de unitate interșanjabilă și infinitezimală” (Jung, 2011, p. 282). Sistemul a scos
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din calculele sale factorul uman, a lipsit omul
de sentimente umane. Grăitoare în acest sens
este scena aflării morții mamei protagonistului, Iacob Kohner. Scena e reflectată oarecum
în maniera lui Albert Camus („Străinul”). O
simplă lege, și anume Legea 182/110, reglementa (impunea) 65 de ani ca termen limită a
vieții umane. Astfel, legea devine o paradigmă
radicală prin intermediul căreia se impune un
control absolut în raport cu drepturile omului,
iar unicul drept al omului care totuși este respectat în această distopie este doar dreptul la
moarte. Acest radicalism politic nu face decât
să scoată din om până și cea mai mică fărâmă
de milă sau de compasiune față de durerea
aproapelui. De fapt, aproapele este scos din
viața individului, lăsându-l pe acesta de unul
singur în fața statului și în fața sistemului de
legi care trebuie respectate cu orice preț.
Or, legile și reglementările din romanul
lui Savatie Baștovoi sunt pentru a justifica acțiunile din ce în ce mai multe ale răului, întocmai după principiul enunțat de Apostolul
Pavel în Epistola către Romani 5:20, „Legea
a venit pentru ca să se înmulțească greșeala”,
idee enunțată și în celebrul aforism preluat de
Cicero în „De officiis” (Despre datorie) Cartea
I, X, 33, „Summum ius summa iniuria”, acolo unde justiția este prea multă este și multă
nedreptate. Legea suprimă liberul arbitru și
îngenunchează individul. Factorii de decizie
profită din plin de puterea ce le-o poate da
însuși faptul de a face legi, cum e bunăoară
personajul fost premier al Marii Britanii, Lordul Richard, care își declama puterea în fața
tânărului Artur (servitorul): „Oamenilor le
plac legile! Și noi le facem legi! Noi! Mă auzi,
tinere? Noi facem toate legile! Toate! Mă auzi?
Legi! Legi! Legi! Ador legile, pentru că prin
ele poți îngenunchea lumea!” (Baștovoi, 2010,
p. 71). Mulțimea este învățată să se supună
orbește legilor făcute de către clasa politică.
Indivizii de caracter și atitudine nu mai există,
au fost eliminați. Astfel, „Nu mai există fanaLimbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

ticii de altădată, capabili să omoare pentru o
idee…” și statul are mână liberă să acționeze
după bunul plac.
O lume lipsită de fascinația iubirii regăsim în romanul „Diavolul este politic corect,
o lume în care ura și jocurile politice obscure
sunt la ordinea zilei, iar „blestemul legii” îi urmărește pe toți. Aparatul de stat produce doar
politici demonice, reducând personalitatea
umană, cum s-ar exprima Jung, la „o funcție
a societății”. Individul nu își mai aparține. În
această societate pretins ideală o serie de expresii eufemistice de corectitudine politică camuflează adevăratele atrocități comise de către
structurile statului împotriva omului și a umanității. Pruncuciderea este numită eufemistic
„întrerupere a sarcinii”, uciderea propriu zisă
a omului este numită „întreruperea vieții” sau
și mai bizar „întreruperea funcțiilor vitale”, iar
semnificațiile primordiale ce definesc omul,
sau cel puțin ceea ce se poate exprima prin
cuvântul om sunt distorsionate și substituite
cu semnificații abstracte despre om. Astfel, cuvântul om, pentru a se promova ideea că este
o ființă socială și nicidecum una individuală,
este substituit prin expresii banale precum:
„ființe umane” sau „mașinărie umană”. Legile
lui Dumnezeu au fost anihilate și înlocuite cu
legi de stat, pe care naratorul le atribuie diavolului, pentru că în principiu „Diavolul, atunci
când își propune ceva, are un singur scop: să
ucidă” (op.cit., p. 161). Astfel, legea este însăși
întruchiparea răului, ba chiar o expresie mai
perfidă decât figura diavolului însuși. După ce
conștientizează gravitatea răului din jurul său,
protagonistul romanului, Iacob Kohner, care la
început încearcă un zel orb de luptă cu acest
rău, își găsește mai apoi pacea interioară în
experiența religioasă și desfătarea în învățătura
Evangheliei. Chiar dacă este atras și înrobit de
tehnologiile puse la dispoziție de către societatea modernă, în special a canalelor de informare în masă, datorită experienței religioase
autentice, el simte totuși că a fost eliberat de
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aceste false necesități, „Întors acasă (după ce
primise botezul și petrecuse o vreme în comuniune cu Dumnezeu, nota ne aparține), Iacob
nu mai simțea nevoia să pornească televizorul
sau computerul. Inima lui era plină și gândurile care îl purtau spre tainele propriului suflet
îi erau suficiente”(op.cit., 166).
Marea surpriză pe care o aduce romanul
lui Savatie Baștovoi în spațiul literar basarabean, nu este doar evocarea unei lumi distopice prin care se atrage atenția la eventuale
pericole și capcane în care societatea poate
cădea, dar este și un manifest a unei lumi a
posibilului în contextul recrudescenței extremismului „diavolului politic corect”. Subiectul plasat într-un timp „nemaiîntâmplat” încă
nouă, omenirii în ansamblu, creează impresia că actualele (momentul lecturii) mișcări
sociale și politice vor converge mai devreme
sau mai târziu în hidoșenia unui curs de viață imaginat de narator. Astfel, romanul este o
parabolă asemănătoare până la un punct cu
unele exemple și reflecții pilduitoare ale lui
Dostoievski din romanul „Frații Karamazov”,
spusă (expusă, cu sensul de povestită/narată)
aproape în stilul predicilor duminicale despre
necesitatea stringentă a omului de a se apropia
de Dumnezeu. Abundența de cugetări și învățături din Scriptură sunt prezentate ca fiind
unica posibilitate de înțelegere a omului și a
realității răului din lumea care îl devorează,
întoarcerea la valorile creștine fiind singura
modalitatea pentru a scăpa de răutatea însăși
a omului și de capcanele diavolului, de legea
politic corectă.
Așadar, am urmărit și identificat în romanele lui Savatie Baștovoi, exclusiv pe o filieră
tematică sau pe subiectul ce vizează în mare
parte expresia răului ce se constituie după o
matrice ideologică totalitară, caracteristicile
ce pot confirma ipoteza noastră, precum că
aplicarea cu forța a unui ideal utopic poate
distruge cea mai sensibilă latură a omului,
identitatea sa. Această expresie a răului are
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un caracter existențial și poate doar să-i mimeze dimensiunea ontologică și nicidecum
nu-l poate substitui, pentru că idealul ține de
dimensiunea metafizică, de divinitate. Or, a
impune dimensiunii existențiale modelul ideal,
ar fi tot una cu făurirea și impunerea, poate
și fără voie, a răului. E totuna cu ceea ce admitea Platon: fie recunoști că lumea sensibilă
este copia celei imaginare și admiți din start
că este imperfectă, fie îi impui modelul celei
imaginare și obții astfel dezastrul și ruinarea
individului. Lucru de care ne-am putut convinge pe deplin din analiza romanelor abordate. Chiar dacă libertatea presupune ființarea
binelui și a răului deopotrivă, totuși în cadrul
„lumii narative” este verificată doar una dintre
aceste posibilități, cea a binelui impus sau a
răului voit ca necesitate, sau după cum afirmă
Luigi Pareyson, „atât binele cât și răul sunt
astfel numai ca fiind libere, într-atât încât răul
necesar încetează de a fi rău, și e mai bun răul
liber decât binele impus” (Pareyson, 2005, p.
199-200). Pentru ca binele să se poată manifesta ca atare este nevoie în aceiași măsură și
de libertatea răului. Mai presus de bine și de
rău este libertatea, sau după cum afirmă Berdiaev: „Libertatea devine și libertatea răului,
fără libertatea răului, binele nu ar fi liber, ar fi
determinat, impus cu forța. Și, în același timp,
libertatea răului creează necesitatea și sclavia.
Sclavia e rodul libertății, și fără această posibilitate de a crea sclavia, n-ar exista deloc
libertate, ci o sclavie a binelui. Totuși, sclavia
binelui e un rău și libertatea răului poate fi
un bine mai mare decât un bine forțat” (Berdiaev, 2016, p. 269-270). Punând aceste problematizări filosofice în limitele unui exercițiu
de imaginație (imaginare), adică în scenariul
unei opere literare, se poate observa cum societatea utopică se transformă într-o societate
antiutopică cu valori răsturnate și idealuri ce
se transformă cu ușurință în „anti-idealuri”.
E o societate ce-și construiește propriul om,
despre care spune că este „nou”, dar care deLimbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

vine infinit mai rău decât cel vechi. Adaptând
întreaga masă de oameni la condiția „omului
nou”, observăm din operele analizate că societatea totalitară nu-și dorește altceva decât niște
inși dezumanizați, capabili doar de instincte
primare și subiectivism abuziv.
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ANDREI ŢURCANU, NINA CORCINSCHI ŞI… HAMLET
(Jurnal de lectură)
Vladimir Beșleagă, scriitor

Reflecţii foarte subiective pe marginea unui Mega-Dialog foarte provocator
Rezumat: Cartea din mâna lui Hamlet reprezintă un dialog incitant dintre Nina Corcinschi și
Andrei Țurcanu. Cartea ne pune la dispoziție reflecții despre literatura noastră, despre poeți și
prozatori care nu mai sunt, dar și despre cei actuali, despre generații literare, despre critica literară,
despre cenzură etc. Volumul este provocator, curajos, onest și vine cu o nouă perspectivă despre
literatura română din Basarabia.
Cuvinte-cheie: literatura din Basarabia, poeți și prozatori, reflecție, dialog.
Abstract: The book ”From Hamlet’s hand” depicts an exciting dialogue between Nina Corcinschi
and Andrei Țurcanu. The book provides us with reflections on our literature, on poets and prose
writers who are no more, but also on our current ones, on literary generations, on literary criticism,
on censorship etc. The volume is provocative, brave, honest and comes with a new perspective
on Romanian literature in Bessarabia.
Keywords: literature in Bessarabia, poets and prose, reflections, dialogue.

05.07.2018
Citind, recitind (desigur, tot mai mult intrigat de lectură) „Cartea din mâna lui Hamlet
– Andrei Ţurcanu de vorbă cu Nina Corcinschi” (stai că nu e aşa – a invers! „Andrei Ţurcanu de vorbă cu Nina Corcinschi; precum
scrie pe copertă!), ca să mă dumeresc, dar: ce
am în faţă? recunosc sincer că...
Adică: ce recunosc?
Adică: ce am vrut să aflu?
Mai întâi şi întâi, de ce: Hamlet? Adică ce
e cu acea „Carte din mâna lui Hamlet”? Fuga
la volumul „The Complete Woeks of William
Shakespeare”, Oxford, 1949, procurată la Iaşi
cu ani în urmă, recitesc „Hamlet”, ajung la pasajul, în care Polonius îl întreabă pe prinţul
Danemarcei ce carte citeşte, acesta îi răspunde în doi peri: „Cuvinte, cuvinte...”, după care
urmează răspunsul propriu zis, dar... e în en52 |

glezeşte răspunsul, cu echivocuri şi subtilităţi
(mai cu seamă că e engleza arhaică)... Atunci,
merg, iar la Iaşi, procur la Anticariatul din
Lăpuşneanu versiunea românească „Hamlet”,
făcută de Petru Dumitriu, 1955, citesc şi rămân dezamăgit: Hamlet nu spune titlul cărţii, ci doar o întoarce la coadă, în mod ironic,
adresându-i-se balaurului Polonius, chipurile,
„facete-ai mata din bătrân iar tânăr, dând înapoi ca racul!” Auzi tu? „Să dai înapoi ca racul!”
Pe loc mi-a răsunat în gând versul eminescian:
„Vai de el, român săracul/ Că tot dă-napoi ca
racul!” Evrica! Mi-am zis: iată ce simbolizează
numele celebrului şi nefericitului prinţ shakespearean, pus pe coperta cărţii: întoarcerea
în timp, Marele Timp Istoric...
Credeţi că aici ne-am clarificat, adică, adică am fost satisfăcut de ceea ce am descifrat
cu atât greu?
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Ba bine că – nu!
Asistând la Gala Premiilor USM pentru
anul literar 2017, la care „Cartea din mâna lui
Hamlet!”... a fost menţionată şi la care cei doi
au rostit câte un speech de mulţumire, am auzit din partea lui Andrei Ţurcanu următoarea
vorbă/doleanţă: „Aceasta e o schiţă pentru o
viitoare „Istorie literară a Basarabiei”, ceea ce
m-a intrigat şi mai mult!
Ce înseamnă: O istorie literară? De ce nu
o Istorie a literaturii din Basarabia? Istorie e
un studiu, o investigaţie, o sinteză a procesului
literar, aşa cum este cea a lui Mihai Cimpoi,
N. Manolescu etc., etc.?
Iar probleme! Iar nedumeriri! Pe semne,
mi-am zis, am rămas eu de căruţă, dacă nu mă
pot lămuri în ceea ce, poate, e foarte simplu...
Rămâne să caut... Să cercetez. Să aflu... Şi ce
credeţi?
Revenind şi recitind prefaţa cărţii semnată
de doamna doctor Nina Corcinschi, am găsit
explicaţia/formula/definiţia a ceea ce e O istorie literară, în opoziţie sau, poate, în tandem
cu O istorie a Literaturii. O spune Dumneaei
explicit, pe înţelesul semidocţilor: „Ceea ce a
rezultat (din acest Megadialog – V. B.) e mai
mult decât un capitol oarecare de istorie literară în întrebări şi răspunsuri, e o istorie literară
de natură sociologică şi filosofică. O «istorie
literară a Basarabiei» îşi propunea domnul
profesor să scrie cu altă ocazie”. Şi concluzia
doamnei autoare a Cărţii: „Îndrăznesc să cred
că a punctat-o în aceste file”.
E un reper, şi unul important pentru înţelegerea, dacă nu şi pătrunderea până la capăt a
substanţei/mesajului acestei insolite „Cărţi...”.
Credeţi că aici s-au epuizat nedumeririle
mele, care au premers momentul intrării şi cufundării în cu adevărat labirintica structură şi
substanţă a „Cărţii...”?
Iarăşi – nu!
Vă poftesc să reluaţi „Cartea” şi să vă concentraţi privirea asupra celor ce ne spune titlul
prin modul cum prezintă cele trei nume:
Limbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

Andrei Ţurcanu cu litere mari de tot;
Nina Corcinschi ceva, cam pe jumătate mai
mici:
Titlul propriu zis, inclusiv: Hamlet, de o
dimensiune cam la mijlocul celor doi autori...
Să fie doar aceasta din dorinţa/bunul plac
al redactorului (tehnic, artistic)? Responsabil
de carte – lector: Em. Galaicu-Păun; coperta
Vitalie Coroban.
Iar autor cine e? Scrie în căsuţa tehnică:
„Nina Corcinschi. Cartea din mâna lui
Hamlet” Ediţia I, ianuarie 2017. Deci, cine este
autorul „Cărţii...”? Aşa precum e menţionat în
respectiva căsuţă. Şi atunci?
Atunci de ce titlul vine să ne sugereze
altceva? Sau, pur şi simplu, să ne deruteze?
Desigur, ambii sunt autori...
Dacă e aşa, atunci se iscă întrebarea: dar
de ce stă între ei... Hamlet? E şi el... autor? Aici,
zic eu, stă tot misterul acestei apariţii care, în
opinia mea, poate fi numită studiu literar, dialog literar, schiţă de istorie literară, culturală,
filosofică, socială... Dar şi memorialistică, dar
şi judecată de valoare, dar şi... dar şi... Şi dacă
e într-atât de variată şi multiaspectuală, incluzând nu doar reflecţii şi date strict literare ci şi
mult spirit polemic, impregnat de pasiune, de
luptă pentru adevăr, Marele Adevăr al Vieţii
şi Istoriei noastre, de ce nu am fi în drept să
admitem că avem în faţă o nouă formulă de
proză-naraţiune ce ne aduce înainte o întreagă
epocă din existenţa acestei lumi, strâmtorate
şi obidite, dar niciodată supusă până la capăt,
care este Basarabia?
De ce nu i-am aplica acestei „Cărţi din
mâna lui Hamlet” calificativul de roman sui
generis? Sau de: Reprezentaţie în Doi? Sau de...
de... Dialog Androgin?
***
Dat fiind faptul, că am trăit aceeaşi epocă, aceleaşi vremuri la care se referă cu multă
competenţă, pătrundere şi măsură de adevăr
cel intervievat, profesorul Andrei Ţurcanu (eu
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aş spune, mai întâi, Omul de mare, dureroasă
simţire, profundă, tragică trăire, dar şi de o la
fel de profundă, dramatică până la tragic formă de exprimare – Poetul „uriaşul poet”, aşa
cum l-a numit pe bună dreptate extraordinarul
critic literar A. D. Rachieru), apoi pentru că
am în faţă, alături de el o inteligenţă şi sensibilitate ieşită din comun, care este Doamna
doctor Nina Corcinschi, eu, ca bărbat ce (mai)
sunt, ţin să adopt o modalitate cvasicavalerească şi să mă apropii de Carte dintr-un unghi de
vedere care poate fi considerat de cineva bizar,
dar pentru mine e întru totul justificat...
Şi anume:
Să pornesc de la Întrebări spre Răspunsuri, deoarece răspunsurile, aşa cum am afirmat mai sus, îmi sunt în mare parte cunoscute.
Or, în opinia mea, Întrebările sunt cele
care formează, ca să zic aşa osatura, că mă feresc de un alt termen – armatura, adică ceea
ce constituie structura acestui Megadialog.
O luăm metodic, pe puncte.
Şi nu în ordinea punerii lor în „Carte...”, ci
iarăşi: de la... Coadă!
06.07.2018
Deci, Doamna Nina Corcinschi:
«– Şi o întrebare de final: nu vă reproşaţi
nimic în felul în care scrieţi şi interpretaţi
literatura?».
Răspunde Domnul profesor Andrei Ţurcanu:
«– Multe. Îmi reproşez, mai întâi,
încetineala cu care reacţionez la cărţile bune
care merită a fi comentate. Ar fi trebuit să
scriu (şi n-am scris încă) despre...». Urmează
câteva titluri, preponderent din domeniul
poeziei, ceea ce constituie, de fapt, genul de
bază, în care s-a manifestat în calitate de critic.
Iar răspunsul finalizează cu următoarea idee
realmente magistrală, care vine ca un cerdac
al întregii Discuţii: „... de aici vine imboldul
pe care îl am în faţa textului ce se scrie, de a
nu mă repeta, de a nu cădea în autopastişă,
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de a scrie altfel azi de cum am scris ieri”. Iată
şi acordul final al unei conştiinţe superioare,
responsabilă în cel mai înalt grad de ţinuta şi
autenticitatea propriei activităţi: „Şi tot aşa,
într-o scară fără sfârşit, din decepţii în noi perseverări”.
Or, acest „Vă reproşaţi?” şi răspunsul
„Multe” m-a făcut să-i văd şi cum aievea, stând
faţă în faţă, vii, plini de fervoare şi... şi să mă
simt şi eu alături de ei, iar toată convorbirea
lor într-adevăr să-mi facă impresia de un Roman-Dialog, precum am cutezat a afirma ceva
mai sus. Or, asta e percepţia mea, şi nu cred
că e una atât de hazardată, deoarece ea mă
ajută să pătrund în intimitatea textului, Cărţii,
problemei dezbătute, să nu văd în faţa mea
doar un dialog abstract, ci două fiinţe concrete, cu toate calităţile şi particularităţile de fire
şi caracter. Şi asta pentru că îmi sunt atât de
apropiaţi şi dragi ambii...
Aşadar, cu această introducere cam lungită, luăm firul şi pornim să-l depănăm, avertizându-l totuşi pe cititor că vom continua să
fim f. f. subiectivi (am spus-o, nu de la chiar
început?), fără a respecta vreo ordine rigidă,
prestabilită, pentru că, vezi bine, nu avem în
faţa noastră un tratat academic, încătărămat,
ci o Dispută amicală, la care asistăm şi noi, eu,
sclipuitorul acestor rânduri, şi dta, cititorul (să
nu uităm nici pentru o clipă că există şi un al
patrulea – Hamlet!).
Mai întâi, mi-i imaginez pe Andrei şi
Nina, la mesele din biroul lor de la Institut,
în atmosfera degajată, ore lungi, timp suficient
pentru unul de a-şi rândui gândurile pentru
a le adresa celuilalt, şi altul a şi le cerne pe ale
sale, ca să le expună drept răspuns. Zice dna
Nina, în prefaţă: „Ideea unei cărţi de interviuri
cu Andrei Ţurcanu mi-a venit în lungile discuţii pe care le-am purtat cu domnul profesor la
sectorul de literatură contemporană al AŞM,
unde eram colegi”.
Colegi? Da. Dar între ei decenii lungi diferenţă de vârstă. Unul, senior, în al şaptelea
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zecime a vieţii – altul/alta mai la jumătatea
anilor trăiţi de colegul bărbat. Da, el Bărbat, ea
– Femeie! Şi cine avea să aibă iniţiativa acelor
„lungi discuţii” dacă nu Ea, Femeia? Că ea e
mai iute, mai energică, pe când Dânsul e cam
„încetinit”, aşa cum o recunoaşte el însuşi... Şi
apoi cum era să fie altfel, dacă Dânsul şi-a trăit
mai toată viaţa sub un regim opresor, a avut
atâtea de suportat, pe când ea a venit pe lume
mai târziu şi e atât de curioasă să afle ce-a fost
înaintea ei? Ce-a fost? Cum a fost? De ce a fost
aşa cum a fost?
Aşa a fost concepută, aşa a luat naştere
această minunată „Carte”..., care... care ne mai
şi adie că ar avea ceva în comun cu enigmaticul prinţ al Danemarcei...
De ce această aluzie?
Vom reveni la ea ceva mai târziu.
Acum să vedem cum debutează Disputa, pentru că nu e un simplu amplu Interviu,
Megadialog, aşa cum i-am zis, ci... e chiar o
Dispută! Rămâne doar să te pricepi a citi printre rânduri!
Ţin să reamintesc cititorului, că mă voi
referi (concentra preponderent la Întrebările
formulate de Doamna doctor Nina Corcinschi,
şi mai puţin sau aproape deloc la Răspunsurile
oferite de Domnul profesor Andrei Ţurcanu.
De ce? Pentru că ele îmi sunt aproape toate
cunoscute, atât din studiile sale, cât şi din
viaţa ce-am trăit-o împreună... (Poate doar...
uneori... voi lansa vreo replică, mai mult sau
mai puţin inoportună).
Ce vrea să ştie colega Nina?
1. «Domnule profesor Andrei Ţurcanu, să
începem interviul nostru cu o întrebare foarte „încăpătoare” despre fenomenul literar de
„subt vremile” de tristă pomină. Aşadar, dacă
am vorbi metaforic despre literatura noastră
din perioada comunistă ca despre un labirint,
din ce „materii” şi „stofe” ar fi trebuit să-şi
confecţioneze „aripile” scriitorul-Dedal pentru
a găsi Calea?».
Răspunsul dlui Profesor îl aveţi în carte,
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eu, însă, aşa cum ziceam, mă voi referi la...
întrebare. Or, întreb şi eu, la rândul meu de
ce: „metaforic ca... despre un labirint”, dacă
există două abordări a procesului literar? Asta
după academicianul Mihai Cimpoi, care în a
sa O istorie deschisă a literaturii române din
Basarabia optează pentru modelul „Catedrală”,
iar nu pentru cel al „labirintului”. Nu cumva
Dna Corcinschi a vrut să spună că ipostaza de
Sacerdot, pe care și-a asumat-o dl academician
procedând la investigarea respectivei literaturi
este depăşită şi că e timpul să vină un Salahor/
cârtiţă care să cerceteze acest cu adevărat „labirint”... (Este sugestia mea – V. B.).
Altă întrebare:
2. «– Care a fost, în esenţă, rolul (nedeclarat) al Cenzurii? Cum interacţiona la propriu
KGB-ul cu literatura?».
La răspunsul ce urmează din partea celui
intervievat pot adăuga doar două momente-cheie: pe timpul Stalinismului orice scriere
considerată antisovietică se solda cu executarea fizică (rar: încarcerarea) a autorului, mai
târziu cărţile (manuscrisele) erau fie date la
cuţit, iar autorii supuşi blamului, expulzaţi din
URSS...
3. «Impactul artistic al prozei anilor ’60
periclita oarecum sistemul, nu-i aşa? „Aripile
de zbor” ale romanului depăşeau, prin Busuioc, Beşleagă, Druţă, Vasilache, toate îngrădirile ideologiei de stat. Acest avânt creator
trebuia de urgenţă bruiat».
07.07.2018
Desigur, întrebarea ...întrebarea... întrebarea...
Dar, citind mai atent, constat că nu e o
întrebare, ci... ca şi cum o continuare a celei
precedente, vizând Cenzura... Totuşi, odată ce
e un interviu, s-o luăm drept o întrebare şi...
şi... şi... Cum ar fi fost să sune? Iată că îmi
vine în minte anume în această ordine de idei
(referitor la proza anilor ’60) o Întrebare (cu
literă mare) formulată de Ioan Holban (Iaşi) în
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„Istoria literaturii române de azi” atunci când
se referă la romanul unuia din autorii enumeraţi de dna Corcinschi. Anume: „Cum a fost
posibil să apară o carte ca aceasta?” Ceea ce
ne trimite la contextul social-politic, ideologic,
cultural din acei ani ’60. Aşadar, cum a fost
posibil să apară acea proză?
Aşa, zic eu, ar fi fost să urmeze întrebarea.
Ca un intrus ce sunt în Dialog, mă insinuez şi, pe lângă răspunsul ce-l dă dl Profesor
Ţurcanu, adaog: anii ’60, când apar acele romane au fost ca o... o încununare, o sinteză cu
adevărat remarcabilă a procesului literar din
Basarabia; care, zic eu, a avut o perioadă de
gestaţie de mai bine de un deceniu; răstimp
care a fost denumit epoca poststalinistă, ieşirea
din chingile proletcultismului ce-a dominat
până atunci, or, poate și numită acea perioadă
şi prima epocă de renaştere naţională în cadrul sistemului sovietic totalitar, care se văzu
nevoit să slăbească (pentru o vreme frâiele!);
timp în care s-au produs evenimente/șocuri
sociale de mare anvergură şi rezonanţă, cum
ar fi distrugerea bisericilor şi mănăstirilor, atacul furibong asupra intelectualităţii şi culturii
naţionale (ambele în 1959 – celebra Plenară
a CC din Octombrie), ani când forţele vii ale
naţiunii trezite la viaţă s-au acumulat şi au explodat în zilele istoricului Congres al Uniunii
Scriitorilor din octombrie 1965...
Mai concret: acele fenomene literare pe
care le numim astăzi proza anilor ’60 au fost
fructul acelor energii creatoare...
Amintesc aceste detalii, dat fiindcă fenomenul ca atare nu poate fi explicat fără a ţine
cont – a lua în calcul climatul social-cultural…
Dar… dar… iată că era să-mi scape un
factor, şi încă unul fundamental. În acei ani
(1957-1959), graţie faptului că a slăbit presiunea ideologică, literatura din Basarabia
a devenit una cu literatura română luată în
ansamblu, prin editarea de autori, dar şi prin
contacte scriitoriceşti personale… În acei ani
cititorul basarabean a avut acces liber atât la
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cartea editată în Ţară, care se difuza la Chişinău, cât şi să profite de abonamente la presa
periodică de peste Prut. Iar ca cititorul de astăzi să poată să-şi imagineze, ba chiar să guste
ceva mai substanţial din atmosfera acelor zile
şi ani voi aminti că anume atunci a renăscut
marea şi sfânta idee a revenirii la Patria-Mamă… Şi asta nu doar în sânul populaţiei, ci şi a
unei părţi din elita politică naţională, atâta câtă
era… Istoricii de astăzi au depistat documente
în această privinţă, aşa că ele pot fi consultate.
Şi a fost atât din partea Chişinăului, cât şi a
Bucureştilor: „Basarabia să revină la România”! O cerea atât Ceauşescu la întâlnirile sale
cu Brejnev, dar o exprima şi poporul simplu,
precum s-a exprimat o bătrână: „Basarabia să
se întoarcă la curul mâne-sa!”, după cum am
reţinut această vorbă lată din chiar gura unuia
dintre autorii romanelor anilor ’60, care, desigur nu altul era decât Vasile Vasilache...
Apropo, în afară de cele 4-5 romane câte
au fost şi sunt adesea enumerate, în acei ani au
mai fost scrise şi editate câteva, acum complet
uitate. Anume: Umbra comorilor roman satiric
de Arhip Cibotaru, Trenul cu un singur pasager, roman despre deportări de Pavel Starostin,
Două surori roman erotic de Vladimir Belistov...
Şi un al doilea apropou.
Presiunea cenzurii oficiale asupra procesului literar – publicarea de texte, de cărţi sau
interzicerea acestora, blamarea în public – a
revenit în forţă către anul 1968, iar mai teribil
la începutul deceniului următor.
Ultimele victime ale satârului ideologic
s-au produs anume în acel an: nuvela Lidiei
Istrati Îngăduie, omule, apărută în „Nistru” şi
calificată drept denigratoare, autoarei retrăgându-i-se dreptul de semnătură; povestirea
lui Serafim Saca Întoarcerea noastrăde-o clipă,
pusă la index...
4. «Aceasta ar fi ultima şi cea mai
importantă miză a Puterii – autocenzura, adică depersonalizarea scriitorului, automutilarea
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personalităţii sale. În acest labirint închis, cu
direcţii rectilinii, n-au existat niciun fel de modalităţi paradoxale de a respira liber? O disidenţă asemănătoare celei a lui Adam Michnik
sau Paul Goma n-am avut, dar aşa-numita rezistenţă prin cultură ce forme a luat la noi?».
8-9.07.2018
Autocenzura, zic eu, nu este/ar fi decât un
termen eufemistic, inventat de acelaşi regim
opresiv pentru a camufla metodele de corupţie
şi mutilare ale conştiinţei scriitorilor, lipsindu-i de darul divin al libertăţii de creaţie. Ca să
fiu mai concis voi recurge la alţi doi termeni,
chiar dacă de natură obscenică, dar atât de expresivi şi exacţi! Anume: viol şi prostituare. Or,
dacă cenzura era un viol asupra scriitorului,
atunci autocenzura însemna... auto-viol sau,
mai propriu – prostituare! Da, da!
Pro-sti-tu-are!
Scriitorul el însuşi, ca şi cum benevol, se
... auto-viola!
Desigur, pentru a obţine acest efect regimul/sistemul recurgea la diverse metode şi
procedee parţiale, care să-l determine pe aşa
zisul individ-om de creaţie să se comporte (să
activeze exact aşa cum avea nevoie acel regim-sistem!)
Cum o făcea?
Prin vechile/străvechile strategii de corupţie.
Anume: oferirea de avantaje, beneficii,
încurajări etc.
Care erau acestea?
E greu să le enumerăm pe toate.
Mai întâi ar fi cel al dreptului de a fi...
publicat, bineînţeles. Dar pentru asta aşa zisa
operă trebuia să urmeze întocmai dogma realismului socialist!
Apoi... Apoi vin altele, consecinţe ale primei, cum ar fi tirajele şi onorariile. Dar tiraje, nu glumă! Respectiv, onorarii... Dacă e să
amintim doar de poezie, aici calculul se făcea
după ...rânduri...
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Ha-ha-ha!
Ca să vă daţi seama amintiţi-vă versurile
în scară ale celebrului poet sovietic Maiakovschi şi veţi înţelege mai uşor. Ori, aşa precum
îmi amintesc eu, un vers costă de la 1 rublă 20
cop. până la... 1-60, 2 ruble şi cât o mai fi fost
acolo, conform rangului şi locului autorului
zis... poet în cadrul sistemului... Un „clasic” al
literaturii sovietice moldoveneşti, d. e. ca Em.
Bucov profita de cel mai înalt preţ!
Dacă un debutant putea fi remunerat cu
nici o rublă de vers, „clasicul” hăpăia de câteva
ori mai mult, astfel încât, într-un an editura
„Literatura artistică” de pe vremuri s-a văzut
nevoită a oferi respectivului specimen întreg
bugetul anual pentru un op al lui, astfel că în
acel an nu a mai avut cum să editeze nicio
carte a vreunui începător...
Ei bine, tiraje şi onorarii...
Dar casele de creaţie, pe care regimul le
punea la dispoziţia scriitorilor? Erau unii – şi
destul de mulţi – care activau la acele aşa zise
case de creaţie, care erau ca nişte aziluri, în
acelaşi timp case de... plăceri – cu jumătăţile
de an, ba şi mai mult!
Să nu uităm şi de alte beneficii: rând pentru obţinerea de apartamente, care toate atunci
erau de stat! Veneau apoi premiile! Veneau tot
felul de decoraţii, distincţii...
Şi marea ispită pentru un om de creaţie
– Gloria!
Gloria literară, desigur: scriitor al poporului, laureat al premiului de stat...
De-pu-ta-ţi în Sovietele Supreme ale Republicii şi Uniunii Sovietice! Ţi se întunecă
mintea numai cât stai să-ţi aminteşti ce de-a
tentaţii îl pândeau pe bietul om cu vocaţia de
scârţa-scârţa pe hârtie!
De cealaltă parte, pentru cei care cutezau
a nu se conforma acestor momeli materiale,
pentru cei care rămâneau fideli vocaţiei lor de
luptători pentru Marele Adevăr al Vieţii, era
pregătită o altă cale, îi aştepta un alt destin:
respingerea de către reviste şi edituri, absenţa
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legăturilor cu publicul cititor, lipsa mijloacelor elementare de trai, iar dacă mai reuşeau
ca prin minune să se vadă scoși la lumină,
imediat erau retraşi din circuit, daţi la cuţit
(desigur, cărţile), iar ei blamaţi de la toate tribunele şi la toate întrunirile publice cu tentă
propagandistică, cele care pe acea vreme nu se
mai terminau niciodată!
Aşa cum s-a întâmplat cu cartea Săgeţi de
Petru Cărare, în care a fost depistat (după ce
ajunse în librării) un poem subversiv, antisovietic, despre regimul colonial care era URSS.
Se numea „Oaspete nepoftit” şi avea subtitlul:
„Din lumea colonialismului”. Şi versurile lui
Cărare: cartea a fost ca o gură de aer pentru
lumea cititorilor, care îi memoriza şi cunoştea versurile pe dinafară... Şi azi mai întâlnim
persoane, care-i recită poemele, fie în troleu,
fie cu diverse ocazii. Cărare a fost şi rămâne
un adevărat disident, neîmblânzit critic al regimului sovietic de ocupaţie. Ascultaţi (citez
din memorie):
„Noi avem un hoţ în casă,
Noi cu hoţul stăm la masă.
Ne-a ieşit mai ieri în cale
Cu idei şi cu pistoale.
Şi să vezi tu noutate:
Cere ca să-i zicem frate!
Dar să-i dai în loc de pită
Un calup de dinamită!”
P.S. Nu ştiu dacă Adam Michnik a scris
aşa ceva, dar de Goma nu am nicio îndoială,
numai că Petru Cărare este adevăratul nostru
disident!
P.P.S. Adevărat, cei mai mulţi „creatori de
opere” au muşcat nada, astfel încât anii ’70 au
fost un timp al marasmului literaturii din Basarabia.
5. «Şi totuşi, nu vi se pare că evazionismul,
ca refuz strategic al comandamentelor oficiale
şi replică (fie şi cu voie de la poliţie) la mimesisul „estetic” doctrinar a însemnat deplasarea
de accente de pe realitatea controlată politic
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sub toate aspectele, pe dimensiunea umanului
aureolat de inocenţă şi de un soi de jubilaţie
romanţioasă la Nicolae Dabija sau de jocul pur
al imaginaţiei la Leonida Lari în Piaţa Diolei?
Această formă liberă de poetizare a lumii nu
reprezenta oare u n r i s c pentru ordinea
ideologică a sistemului?».
10.07.2018
Nu prea pricep cum se conjugă „evazionismul”, un termen, după mine inadecvat în
acel context social-politic şi cultural, dacă nu
chiar inventat (aşa o fi să apară de la o distanţă
nu doar de decenii, ci chiar de generaţii!), zic,
ce relaţii ar putea să aibă cu „jubilaţia romanţioasă” a lui N. Dabija sau cu „jocul pur al
imaginaţiei la Leonida Lari? Dar fie, îl acceptăm, cu sensul de opoziţie ideologie oficială.
Or, poezia autentică dintotdeauna s-a ocupat
de general-umanul din om, poezia angajată
politic încetează de a mai fi ca atare – e simplă
versificaţie!
Întrebarea, însă, mi-a amintit o situaţie din
acei ani la care se referă dna Nina Corcinschi.
Eram unul din conducerea USM de atunci,
era începutul anilor ’70, începuse epoca
marasmului be-bist („brejnevo-bodiulist”)
şi, după cel de al treilea congres (1965) se
perindară ani şi ani şi nu apărea nicio carte a
vreunui tânăr scriitor. Acalmie. Rutină. Baltă
în toată regula. Tineretul fremăta. Editurile (de
fapt, editura, că una exista) nu catadixeau să
rupă tăcerea... Atunci, se pare că la iniţiativa
unuia dintre activii editori, care era redactorul-şef Boris Movilă, am decis să încercăm a
mişca pietroiul inerţiei din loc.
Cum am procedat?
Se manifestase în ultimul timp cu strălucite poeme, de o ţinută aparte, Marcela Benea.
Apăru în periodice şi – tot aşa dispăru...
Unde este?
Ce-i cu Marcela?
Împreună cu dl Movilă şi mai cineva,
care pe semne cunoştea unde s-a aciuat
tânăra poetă, mergem în satul, în care activa
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ca profesoară de limbă şi literatură (Buţeni
– Hânceşti, pe atunci Kotovsk), o găsim la o
gazdă cam întunecoasă... Aşa timidă, delicată,
nici nu era în stare să scoată o vorbă când ne-a
văzut călcându-i pragul...
În fine, am convins-o să selecteze un
grupaj de poeme, ca să fie prezentate la
editură... Astfel, carul s-a urnit din loc – a
fost pus începutul unei serii – modeste, întrun format minuscul, volum aşijderi – cu sigla
„Debut”...
Acum, după ani, nu mai ştiu a câta la număr a apărut poeta noastră în acea serie – contează momentul surprins aici...
Şi mi-a mai răsărit aici în memorie un
detaliu, care-l priveşte direct pe editorul
Boris Movilă – aşa cum scriitorii deveniseră
suspecţi în faţa regimului, aşa cum numai
se prefac presingului ideologic, dânsul care
avusese ideea (desigur, împreună cu Uniunea!)
publicării tinerilor, adică a generaţiei care avea
să se numească după un poem al lui Nicolae
Dabija „generaţia ochiului al treilea”, zic, ca
să se justifice în faţa mahărilor ideologici că-i
publică, pasă-mi-te, pe nişte „evazionişti” ştiţi
cum proceda?
Da, da, acel bine intenţionat; sincer preţuitor de literatură... Zicea aşa către tinerelul sau
tinerica ce depunea manuscrisul la Editură:
– Ca să treacă... Scrie şi mata acolo un poemaş despre... despre Lenin... despre... despre
partid... despre... despre Puterea Sovietică. Şi
tânărul/tinerica ce făceau? Ei, care visau zi şi
noapte să se vadă ieşiţi în lume, să-şi ţină în
mână cartea (care: carte? o cărticică, o părere
de carte, cât palma de mare), până la urmă se
lăsau convinşi şi... scriau... Scria un poemaş
despre Lenin... despre partid... despre frăţia
cu poporul rus... Întocmai aşa cum cerea acel
Lenin, acel partid!.
Nu era şi asta o metodă de corupţie a talentelor?
Una extrem de perfidă, dacă stai să te gândeşti...
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Iar acel Boris Movilă a mai activat, la fel
redactor-şef, şi la Moldova – lui... Şi acolo căuta să susţină cadrele naţionale... Dar tot aşa,
cu „Fă şi mata ceva... cu Lenin, cu partidul... ca
să treacă!”. Târziu încoace, după ce s-a dărâmat
sistemul, ajuns şi el bătrân ca vremea, dar ţinându-se încă bine, pe la întrunirile Frontului
Popular lua cuvântul, se referea la activitatea
lui în domeniul literaturii și cinematografiei,
ca la una diversionistă, dar, vai! nu era...
P. S. În acelaşi context.
Despre Leonida Lari şi poezia ei. Piaţa
Diolei venea cu o cu totul altfel de expresie
poetică. Într-un total contrast cu ceea ce dădeau la lumină colegii ei de generaţie... Mistică, transcendenţă... O lume bizară... Desigur,
în contextul nostru de atunci... Nu, editura nu
accepta aşa soi de poezie! În ruptul capului...
Şi atunci ce-a făcut Leonida?...
Apropo, ca şi titlul cărţii ei cu „Diola”, poeta însăşi şi-a luat un pseudonim bizar! Parcă
să fie femeie – Leonida, dar parcă bărbat –
Leonida! Şi pe de asupra Lari, pe când toată
lumea o ştia de Liuba Tuchilatu!
Ha-ha-ha!
Din tuchilată s-a dovedit a fi cea mai rebelă dintre poeţii tineri...
Pe scurt: blocată!
Nu e acceptată!
Respinsă categoric!
Dar o fire ca cea a Leonidei nu va da îndărăt în faţa niciunui obstacol. Merge cu manuscrisul la Andrei Lupan, cu adevărat lupul
literaţilor în cadrul sistemului totalitar. Lupan,
cel prudent, arhiatent, nu rezistă fascinaţiei
tinerei autoare şi – o miluieşte cu o prefaţă
care-i deschide calea spre editură – editare.
Aşa era pe vremea aceea: să te ia pe răspunderea lui o somitate. Da, a apărut şi Leonida cu Diola ei... Tot în seria „Debut”...
Iar Lupan ce scria în prefaţa lui? Ceva
foarte aparte, lucruri care nu se mai pomeniseră în practica literară (a terminologiei literare), venind din cu totul alte timpuri şi alte
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lumi. Am reţinut (pentru că m-a impresionat
într-un mod aparte) acel calificativ, acea formulă, acea paradigmă în care bătrânul poet
încadra poezia tinerei sale colege.
„Teatru inferior” – aşa era categorisită creaţia Leonidei... Nu ştiu dacă îi aparţinea chiar
lui, seniorului Lupan, sau, poate, s-o fi consultat cu alţi colegi de vârstă, mult mai pregătiţi
în ale teoriei literare (Lupan era agronom de
meserie!), dar a promovat un talent cum a procedat şi cu atâţia alţii, care au bătut la poarta
conştiinţei lui...
6. «O literatură, vreţi să spuneţi, cu mize
incerte, autistă la sirenele realităţii, dar mai
ales la problemele acute ale omului? Libertatea, de fapt, era una de colivie?».
11.07.2018
– Aşa e, cum bine şi pe larg spune dl Profesor. E tocmai ceea ce am afirmat şi eu anterior: de la «viol» la „Prostituare”. Puţini au
rezistat....
7. «A avut Basarabia sovietică literatură
de sertar? Ca alternativă de a rezista, ca şansă
unică de a supravieţui?».
– Exact: vreo trei cărţi... Dar a avut
cărţi-martiri... Asta ar trebui să nu o uităm.
Cărţi-„curve”, dar şi cărţi-„martir”. Sau, poate, doar... martirizate. Şi asta pentru mediul
nostru închis, carceral denota ceva, dacă nu
chiar mult. Volumul Săgeţi de Petru Cărare e
cel mai elocvent exemplu de carte asasinată!
Aici ar fi locul să vedem cum funcţionează
controlul/presingul ideologic asupra creaţiei şi
tipăriturilor după ce regimul declarase sus şi
tare că a fost abolită cenzura.
Filtrul (slalomul) se preconiza a avea câteva etape (fapte). Mai întâi, ca să înainteze spre
faza finală – editarea – un manuscris trebuia
să apară în presa periodică: ziar, revistă. După
care mergeai cu opul tău la Uniune, unde activau aşa-zişii consultanţi literari reprezentând
secţiile respective: proză, poezie, dramaturgie,
eseistică, critică literară, literatură pentru copii...
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După care înaintai, dacă desigur aveai norocul să răzbaţi prin aceste filtre – mergeai cu
manuscrisul la Editură... Dar, stai! Era să uit: la
ziarul sau revista cutare (că numai una exista!)
funcţionau aşa zisele colegii de redacţie, care
luau în discuţie opul prezentat – şi nu era o
persoană-două, ci vreo 5-7 şi fiecare cu gustul
şi opinia lui...
Să vedeţi ce vigilenţă!
Să vedeţi ce spârcuială pe la acele colegii!
Bun, ai ajuns la Editură.
Şi aici nu scăpai de discuţii – păruială!
Uf! Că greu îmi e să-mi mai amintesc cele
vremuri...
Credeţi că aici se încheia calvarul apariţiei
şi existenţei unei cărţi?
Vreau să zic a înaintării ei către Măria sa
Cititorul?
Ba bine că – nu!
Să ne imaginăm că, printr-un miracol – a
răzbit cartea – Sărmana Carte! – prin toate cele
strâmtori şi a rezistat la cele spârcuieli (imaginaţi-vă, ce a mai rămas din ea, aşa cum a
fost visată şi realizată de autor!), a ieşit de sub
teascurile tipografiei, iar de aici – în librării...
Urrraaa!
Avem o carte nouă!
Îngăduie, măi nene, nu te bucura că-i prea
devreme – dincolo de librărie te mai aştepta
un băgător de seamă – era Spânul!
Cine era acel personaj?
Nimeni nu putea să-l cunoască. Pentru
că dacă la editură se practica aşa numitele recenzii incluse, adică de uz intern, care, până
la urmă ajungeau cunoscute de bietul şi mult
pătimitul autor, acel ochi al Spânului era absolutamente secretizat.
Ce vreau să zic?
Asta vreau să zic.
Şi aduc spre cunoştinţa memoriei
următorul episod.
Activam la revista „Nistru”... Participam la
discuţii asupra manuscriselor. Apare o carte a
unui coleg, după ce trece peste toate hopurile,
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şi ajunge în librărie.
Brusc zbârnâie telefonul.
Ridic receptorul.
– Alo... Da... Eu sunt...
Vocea de la celălalt capăt al firului:
– Cutare cutărică... D-voastră n-aţi dori...
Știţi, a apărut o carte... (şi numeşte anume
acea tipăritură de care ziceam ceva mai sus)...
a apărut o carte şi noi am vrea să vă rugăm
să ne faceţi un fel de... o părere... o recenzie...
– Ce: recenzie! Explodez eu. Dar cartea a
apărut şi se vinde în librării. Am participat la
discuţiile asupra ei...
– Da, urmează vocea... A apărut... E în
librării... dar ştiţi... noi...
Aici iar explodez...
– Cine: noi? Care: noi?
– Noi... De la Comitetul pentru Edituri şi
Comerţul cu cărţi...
– Ei, şi? Ce vreţi de la mine?
– Să ne scrieţi o... o... o părere asupra cărţii...
– Nu scriu nimic! Nu scriu! ripostez f. supărat de o asemenea abordare.
Vocea de la capătul celălalt se mai ruşinează parcă... Dar urmează pe acelaşi ton insistent:
– Da, vă înţelegem... Dar n-o să afle nimeni că Dvs aţi scris ... recenzia... părerea...
Afară de asta o să vă remunerăm – o să vă
plătim bine...
N-am scris.
Nu m-am lăsat remunerat-plătit bine.
Alţii s-au pretat...
Aşa au păţit-o „Săgeţile” lui Petru Cărare...
Şi nu numai cartea lui – şi ale altora.
Or, în afară de cărţile de sertar, care au
fost puţine, sub vechiul regim au existat şi
cărţi-martir, lucru care nu trebuie uitat în veci!
8. «Aş vrea, dle profesor, să discutăm
o problemă mai delicată pentru literatura
română din Basarabia postbelică, existenţa
(sau alternanţa) ei între disidenţă şi oportunism, între manifestările rebele de creativitate
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ale scriitorilor noştri şi plierile lor (auto) anihilatoare».
– Aici, ajuns la acest moment-întrebare-răspuns, ar putea intra într-o anume polemică cu dl Profesor. Mă abţin și zic: să trecem
la următoarea întrebare, doamnă Nina, după
care să schiţăm unele opinii la ambele.
9. «Aşadar, între alb şi negru e mai mult
gri decât am putea bănui: Astăzi, eşecurile literare sunt puse toate de-a valma, pe seama sistemului sovietic opresant. E subtilă observaţia
Dvs precum că în creaţia multor scriitori din
perioada sovietică se dezvăluie, pe lângă un
fenomen al închiderilor programate de sistem,
şi nu proces de închideri personale, ce include
laşităţi scriitoriceşti, dar şi un talent insuficient
cultivat. Experienţele de alunecare benevolă a
unui parcurs literar viguros în hăurile neantizării ideologizante şi apoi revenirea la vechile
unelte, urmată de noi căderi libere în dogmă,
reprezintă un fenomen social psihanalizabil.
Dvs, care veniţi din background şi-l cunoaşteţi
sistemic, din interior, aţi urmărit cum s-au creat mitologiile literare despre „diversionismul
antisovietic” speculat de unii cu bună ştiinţă
pentru o posteritate literară eroică. V-aş ruga
să Vă referiţi mai pe îndelete la acest capitol».
12.07.2018
– Recurgând la paralela/metafora „David
vs Goliat”, doamnă Nina ai reuşit să-l provoci,
dar bine de tot, pe dl Profesor. De data aceasta
răspunsul Domniei Sale este unic, cum să-i
zic? exploziv? violent! furios chiar? (Deşi o
zice foarte eufemistic: „mă apucă o tristeţe
fără hotar”). Încerc să-mi explic motivul profund, psihologic al unei asemenea reacţii şi...
nu prea reuşesc. De bună seamă, sunt adunaţi
aici autori, dar şi cazuri de diferite nivele şi
forţe de creativitate, care însă toate au avut loc
în acelaşi sistem, fapt care, însă, nu e corect să
fie puse ca şi cum la acelaşi numitor comun!
Aici se cuvine să ţinem seama de nuanţe şi
subtilităţi, ca să nu ajungem a-l plasa pe Cos| 61

tenco alături de... Cutasevici. Or, mitopoetica
personală (fabricarea de „mituri retrospective”) este o slăbiciune a branşei oamenilor de
creaţie, în special, a scriitorilor răi cine rezistă
unor asemenea tentaţii...
Ajuns aici unii zic: dar bine, bine? A mai
abordat cineva la noi până astăzi acest subiect
al istoriei literare? Nu cunosc alta – este prima
tentativă de a face lumină asupra fenomenului.
Şi deşi am şi eu părerea mea, care nu coincide
întru totul cu cea a domnului Profesor, consider că este oportun a fi pusă în dezbatere
publică, spre a mă exprima astfel.
Laudă ţie, doamnă Nina, că ai avut ideea
inspirată de a aborda problema, deşi, o spui
direct în prefaţă: „Am convingerea că multe
din cele spuse în această carte vor agasa lumea
literară de la noi”. Ai avut dreptate, ai prevăzut
corect, dar vorba e că „lumea literară de la noi”
e, ca de obicei, cam inertă. După apariţia volumului singurul care a dat o replică pe măsură
a fost dl Eugen Lungu, despre care controversă
mă voi pronunţa la locul cuvenit...
Acum să revin la ceea ce ziceam mai sus:
„încerc să-mi explic motivul profund, psihologic” al unei asemenea reacţii... Consider că factorul fundamental al unei asemenea aprecieri
dure, chiar categorice formulate în adresa unor
autori a fost valoarea, forţa talentului acelui
sau altui scriitor. Este foarte adevărat: talentul
primează... Numai că în condiţiile acelui regim
opresant mai contau şi alte calităţi: Caracterul,
curajul, verticalitatea morală... Or, atunci când
citesc la dl Profesor despre George Meniuc:
„E, totuşi, un autor minor”, mă simt oarecum
întristat... Sau, ceva mai sus: „... au suportat
ani buni de puşcărie pentru gerontofilia unui
libido scăpat de sub controlul raţiunii şi întâmplări scandaloase fără nicio atingere cu litera62 |

tura”. Asemenea afirmaţii rămân în suspans şi
nefiind concretizate, ajung a suna ca simple
declaraţii... Or, lamentaţiile lui G. Meniuc îmi
insuflă mai curând ideea de un destin tragic,
asemenea căruia am avut atâtea sub povara
vremurilor de atunci... Nimeni nu poate şti ce
evoluţie ar fi parcurs şi Meniuc, dar şi Deleanu.
Iată, dar, că m-am angajat în ceea ce s-ar
putea numi „polemică”, dar... nu este! Doar o
diferenţă de opinii.
De ce aşa?
Pentru că ... să nu uităm: Cine formulează
aceste afirmaţii şi aprecieri? Nu un intrus. Nu
un veleitar.
Este Andrei Ţurcanu, criticul literar de
mare probitate, poetul de un excepţional talent, omul de cultură de rară diversitate, el,
care a trăit prin suferinţă, alături de cei pe care,
să zicem aşa, cutează a-i judeca, a îndurat întreg arsenalul de suplicii, de creaţie, şi morale
şi simplu omeneşti...
Numai unuia ca Domnia Sa i se îngăduia
să spună/să rostească/să treacă pe răbojul istoriei aceste dure, triste, foarte triste adevăruri...
Şi acum câteva momente din propriile
păreri şi amintiri, legate de acest subiect.
13.07.2018
Dar, mai întâi, să expun câteva idei, ce mi
s-au arătat în chiar aceste zile, mai exact astăzi
(pe data de 13, fire-ar să fie!).
Aşa mi-a zis un glas tainic la ureche: odată
ce e, în intenţie, o Carte... pardon: O istorie
literară a Basarabiei, atunci se cuvine să încapă în ea nu doar lucruri/ fapte/ judecăţi etc.,
care se referă la scriitori şi aliaţii lor ci... ci şi
tot ceea ce e mai important în acea Istorie,
lucruri/ întâmplări/ fapte ce s-au manifestat
prin intermediul scrisului/literelor/graficii...
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Dacă e aşa atunci apar mai multe fapte/
întâmplări/ manifestări ce merită a fi consemnate...
De unde şi... în ceea ce priveşte activitatea/ creaţia/ munca propriu-zisă a unor autori
s-ar cuveni să fie apreciată... diversificat. Ce
e valoare estetică, ce e valoare literar-lingvistică, şi ce e valoare culturală... Pentru că
hai să ne gândim pe aşezatele la ce valori au
adus anumiţi autori care s-au manifestat în
cadrul regimului totalitar? Au oferit ei opere
de o autentică valoare estetică? Ceva, ceva neau lăsat... Dar dacă ne gândim la lupta lor în
acel sistem draconic... lupta pentru readucerea
moştenirii literare, a clasicilor? E o faptă meritorie, ce nu le-o putem contesta! Dar lupta
pentru adevărata limbă literară, zic eu şi denumită atunci inadecvat „moldovenească”, cu
alt alfabet – dar o limbă viguroasă! O limbă de
mare forţă expresivă! În fine, Aleea Clasicilor...
Da, cu scriitori doar din vechea Moldovă, dar
a fost un început de curaj! De mare curaj...
Astfel, dacă revenim la Meniuc şi Deleanu,
chiar dacă nu au realizat opere de o valoare
estetică rezistentă (asta, la cerinţele noastre
de azi), totuşi au practicat o limbă elegantă,
cursivă, expresivă...
Ceea ce pentru noi, cei de atunci, era o
avere! Era un progres... Noi cei intoxicaţi de
primitivismele proletcultismului şi a linghii
moldoveneşti ciobănizate!
Ei bine, trecem la cele anunţate anterior:
le voi enumera pe scurt, punctual.
Se construieşte un edificiu în centrul oraşului: Casa Telefoanelor. Şi iată că muncitorii
care au amenajat firma luminiscentă, ajungând
la cuvântul cheie ortografiază: TELEFOANE!
Scandal!
Mare tărăboi!
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Tot sistemul ideologic, cu armata lui de
vigilenţi, ţipă. E scris Româneşte! Jos firma!
Jos cuvântul terorist.
Ce urmează?
Se scrie aşa cum cerea regimul:
TELEPHOANE!
Alt caz memorabil.
Combinatul de tutun din Chişinău emite
o nouă versiune de ţigarete, pe care o denumeşte... Cum credeţi că-i zice?
D A C I A.
Scandal!
Mare tămbălău!
Naţionalism sadea!
Şi stocul de ţigarete cu denumirea
diversionistă/ naţionalistă DACIA ars/ distrus/
nimicit!
Într-una din nopţile anului 1972 apar pe
mai multe ziduri din oraşul Chişinău inscripţii
scrise cu litere latine care vizează politica
şovină, antinaţională a potentaţilor vremii,
cerând ca să nu fie ultragiate cadrele naţionale,
condamnând politica şovină de rusificare şi
asimilare...
Cine erau temerarii care au procedat la
atare gesturi de mare curaj?
Două tinere: una studentă la Colegiul de
medicină, Lilia Neagu, şi a doua o elevă de
clasa 9 de la şcoala medie nr. 1, Antoseac...
E un fapt demn de a fi amintit într-o Istorie Literară a Basarabiei?
Eu consider că: da.
Pentru că e o manifestare prin... litere,
prin scris, prin cuvânt! Şi mai mult: prin scris
românesc!
Dar fapta de mare răsunet (nu atunci, mai
târziu s-a aflat) care s-a soldat cu un proces de
judecată, cu condamnare a câteva persoane la
câte şase ani de detenţie, între care a fost regre| 63

tatul Gheorghe Ghimpu, Alexandra Şoltoianu,
Valerie Graur...
Aceşti oameni de curaj au redactat o scrisoare/ rechizitoriu la adresa politicii antinaţionale/ şovine a satrapului Bodiul, scrisoare
pe care s-au străduit s-o trimită la postul de
Radio Europa Liberă, dar care... a fost interceptată de serviciile secrete şi nu a mai ajuns
la destinaţie.
Oamenii, însă, au avut de suferit!
E demnă fapta lor de a fi consemnată în
acea o Istorie Literară a Basarabiei?
Eu consider că: da!
Da, pentru că a fost materializată prin cuvânt/ prin scris/ prin scris românesc...
Astfel că şi fapta lui Cutasevici se înscrie
aici, perfect se înscrie... Şi nu e cazul să ne
referim la măsura talentului său scriitoricesc,
– zic eu...
14.07.2018
10. «Nu pot fi de acord cu Dvs Poezia Curcubeul are totuşi un substrat subversiv, dacă
ne gândim nu neapărat la distribuţia culorilor,
care poate fi şi accidentală, ci la relaţia copilului care vede/ simte („Zice cârnul: – Uite,
mamă,/ Curcubeul meu din mână/ Nu-i aşa
că-i fără seamăn”) cu părintele care refuză să
vadă (nu văd niciun curcubeu”)...».
Doamnă Nina, vin să mă asociez la observaţia dumitale în ceea ce priveşte cazul „Curcubeului” vierean ... Ca omul care cunosc şi
laturile manifeste, dar şi cele obscure ale cazului acesta aş vrea să spun unele momente/
aspecte/ detalii în această ordine de idei...
A fost convocat un activ ideologic republican, la care a fost scos în prăjină „Curcubeul”.
Avea loc în sala Teatrului Rus din Chişinău,
iar marele judecător al acelei diversiuni nu era
altul decât mai târziul Preşedinte al Republicii independente Moldova, iar la acea vreme
64 |

secretar pentru ideologie al CC al PCM, Piotr
Chirilovici Lucinschi...
15.07.2018
Deci… Era să încerc a descrie atmosfera
din acea sală… Dar îmi scapă multe detalii…
Oricum, la acele aşa-zise active republicane se
simţea o apăsare grea pe suflet… În special,
noi, scriitorii tineri… pentru că… eram orice a-i zice, tinerei pe atunci… Iar atmosfera
care era? Continuarea reculului ce survenise
după faimosul Congres III al USM, după reinstaurarea în forţă a cenzurii literare, după
acel proces judiciar asupra grupului Ghimpu
– Şoltoianu…
Mai sunt martori în viaţă, care ar putea
aduce mărturii şi… furniza detalii de caz…
Cel puţin îl voi numi pe unul, primul care îmi
răsare în memorie – Andrei Strâmbeanu ar fi
să fie…
Dar, poate, mai există şi alţii…
Oricum, să fii scos în prăjină în faţa întregii republici, mă rog, chiar dacă sovietice,
zic, era ceva grav de tot... Şi Grigore pe atunci
se bucura de o susţinută faimă, atât în RSSM,
dar şi la Centru, la Moscova, unde îi apăruseră
traduceri pertinente...
Se pare că avea pe atunci editată în România şi o plachetă de versuri în seria „Cele mai
frumoase poezii”.
Or, nu era un oarecine...
Aici mă opresc şi, ca să vezi, mă întreb:
dar oare dl Profesor în calitatea sa de consilier prezidenţial, în anii binecuvântatei Independenţe a Republicii Moldova, aflându-se în
anturajul preşedintelui Lucinschi, a pornit oare
vreodată vorba cu patronul său despre păcatele
acestuia? Şi dacă da, atunci am fi foarte foarte curioşi să ştim şi noi răspunsul pe care l-a
sclipuit faimosul lider liber-schimbist?
Pentru că, cutez a mă da cu părerea, nu
cunosc până în ziua de azi vreun fel de mărturisire de păcate din partea dlui Şmecherilovici,
aşa cum a fost f. reuşit denumit acesta... Or, pe
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cât a ajuns la urechile mele, până şi satrapul
Bodiul, capul relelor de atunci, cică ar fi recunoscut în aşa-zisele lui memorii scrise la vârsta
senilităţii, precum că pe vremea domniei sale
toate au mers strună, nici că se poate mai bine,
un singur lucru ar fi fost greşit: vezi Doamne,
asta nu a fost decât politica naţională!
Auzita-ţi oameni buni?
S-a pocăit satrapul, făcând-o în felul lui...
Dar Preşedintele Moldovei independente de ce
tace? Şi atunci de ce ar trebui ca dl profesor
să... să... ca şi cum... să-l absolve... post festum? Că ia... a fost acolo... un tămbălău cu...
acel „Curcubeu”... Şi de cine lansat termenul?
De Ion Ciocanu... Criticul pe care dl Profesor,
ceva mai la vale, îl califică destul de amuzant,
chiar original...
Dar despre asta mai încolo...
11. «Ce s-a întâmplat cu scriitorii cu „destinul întors” (formularea vă aparţine) de roata
necruţătoare a istoriei? Adevăratul martiraj literar a fost inexistent?».
16.07.2018

– Răspunsul este magistral!
«Povestea unui David basarabean care îl
împunge cu peniţa de aur pe Goliatul sovietic,
e, eufemistic spus, puţin cam exagerată”.
Aceasta e doar uvertura, ca să zicem aşa,
uşor exagerând. Vine „grosul” răspunsului:
„Disidenţă a făcut numai Ion Druţă”, urmat
de anumite nuanţări („... cu intermitenţe şi
ambiguităţi...”), dar cu „necesarul” calificativ
de „Scriitor naţional”».
Imediat ce ai luat cunoştinţă de acest verdict istoric, te vezi copleşit de o sumedenie de
alte şi alte întrebări, dintre care mai multe ar
fi... nedumeriri! De ce: nedumeriri?
Pentru că dl Profesor nu e doar tranşant/
categoric, ci şi restrictiv la limită.
Oare aşa să fie!
„... numai Ion Druţă?”.
E ca şi cum ai zice: „Cred în unul Dumnezeu”, pe linia monoteismului...
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Ba eu zic, că şi Poetul Andrei Ţurcanu a
făcut disidenţă! Da, da, prin propria şi îndârjita şi tragica lui închidere în sine, prin tăcerea
şi mocnita până la muţenie dureroasă poeziei
sale, pe care a dezvăluit-o lumii abia la 40 de
ani!
A fost un protest nu mai puţin dur şi elocvent, ca cel al lui Druţă!
De altfel, Druţă a avut în faţă, drept adversar, nu un Goliat, ci o secătură incultă şi
primitivă, cum era cu adevărat satrapul Bodiu. Iar Druţă, cu talentul lui nativ, trecut prin
morişca Armatei Sovietice la Tiraspol şi luat
de timpuriu sub aripa ocrotitoare a marelui
şi atotputernicului Andrei Lupan, cel care, zice-se, a mers cu alţi comilitoni prosovietici
într-un vagon închis la Stalin ca să depună
credinţă eternă din partea Basarabiei în faţa
Puterii Sovietice, – Druţă nu a făcut disidenţă
prin el însuşi, ca legendarul David, sprijinit
şi de centrul imperial, care, se ştie că selecta
din fiecare republică un reprezentant de faţadă
pentru opinia internaţională…
Da, Druţă a făcut disidenţă în felul lui.
Anume, scoţând în prim-plan anumite valori
naţionale, în special cele etnografice, într-o
vreme cu aspect românesc, dar niciodată nu
s-a pronunţat contra regimului, cu atât mai
mult împotriva ruşilor – din contra, a cam fost
rusofil asemenea lui… Sadoveanu…
Mai jos dl Profesor vorbeşte foarte argumentat despre „procesul literar în ansamblu”
şi specifică: „după 1972” se instalează „patosul imnic-sărbătoresc oficial”, deceniu pe care
eu l-am denumit mult mai drastic ca Domnia
Sa: „Deceniul marasmului literaturii basarabene”…
Cel mai cuprinzător compartiment al Răspunsului, zic eu, nu e cel care-l priveşte pe
Ion Druţă „Unicul disident”, ci asocierea lui
Aureliu Busuioc cu Ion Druţă!
Or, se ştie foarte bine că ei, în defunctul
sistem, au reprezentat două extreme ale poziţiei sociale şi ale situării în cadrul procesului
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literar basarabean. Druţă venea din matca spirituală a tradiţiei populare ţărăneşti, pe când
Busuioc aducea cu el tradiţia literaturii române
interbelice, care a fost o epocă de-a dreptul
miraculoasă! Nu punem aici în cumpănă talentele unuia şi al celuilalt – nu se compară.
Dar, dat fiind că au activat pe acelaşi sol, găsim
neapărat şi similitudini…
Ei, bine – să nu excludem relaţiile lui Busuioc cu organele speciale, lucru astăzi cunoscut. Dar nici să nu uităm că la acel neuitat
Congres al III-lea şi Druţă şi Busuioc au fost
de aceeaşi parte a baricadei: au militat pentru
cauza naţională…
Totuşi, a-i intenta un fel de proces lui Busuioc mai întâi a-l lăuda pentru „Radu Ştefan”,
apoi a-l coborâ pentru „Sub cerul acela”, mustrându-l că „l-a forţat cineva să scrie” cutare
text conformist, este iarăşi o nedumerire, cel
puţin pentru mine… Şi asta nu pentru că nu
aş fi de acord cu afirmaţiile dlui Profesor. Ci
pentru că… Da, eu consider că dintre cărţile
realizate de Busuioc, după „schimbarea macazului ideologic”, reprezentative sunt Pactizând
cu diavolul şi Spune-mi Gioni, iar nu Hronicul
găinarilor.
Apropo, despre acest „roman de excepţie”,
am o altă părere. Desigur, fiecare cu părerea
lui… Anume.
Înainte de Hronic… Busuioc a scris O
sumă de cuvinte, scurte schiţe cu subiect din
istoria Moldovei… Pornind de la celebrele micronuvele – snoave redactate de Ion Neculce.
După care… s-a extins în acest Hronic al Găinarilor… După lectura cărţii am avut imboldul
să-i adresez autorului următoarea întrebare:
– Recunoaşte, maestre: cartea aceasta e
un pamflet asupra romanelor istorice ale lui...
Druţă...
A păstrat tăcere.
Atunci am precizat:
– Dar asta se vede cu ochiul liber, maestre!
Şi numele de... Panteleu... Şi denumirea de Găinari... Că doar se ştie de ce a fost părintele lui
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Druţă fugărit din satul de baştină Horodişte...
A tăcut maestrul...
Dar sunt sigur că a prins dedesubtul întrebării mele. Şi nu a negat nici printr-un gest
supoziţia mea.
Astfel, că punerea faţă în faţă a lui Druţă
cu Busuioc oferă nenumărate motive de reflecţii, analize şi... interpretări...
Cât priveşte Hronicul, cartea aceasta e
într-un fel o parodie a statalităţii Republicii
Moldova de astăzi, numai că nu ştia care ar fi
aportul lui Druţă cu Panteleul său la această
eroare istorică...
În fine, să închidem acolada, şi să zicem,
cu drept de Istorie, că în afară de „numai
Ion Druţă disidentul” am avut întreg neamul
românesc din Basarabia ca făcând disidenţă
împotriva „Goliatului Sovietic”, iar mai
concret, prin iluştrii săi reprezentanţi, pe care
eu îi numesc aici cu toată responsabilitatea:
Profesorul Vasile Coroban şi poetul satiric
Petru Cărare!
12. «În această atmosferă de declin, care
au fost marile noastre ratări literare? Mă refer
la poezia sau romanul (sau oricare alt gen) care
ar fi putut face răsturnări de viziune şi ar fi putut remarca o altă epocă în evoluţia literaturii
de la noi. Avem opere sau autori sacrificaţi?».
17.07.2018
– „Ruptură”… „Şoc”… Foarte exact a definit dl Profesor momentul total ce l-am trăit
odată cu respingerea/ îngroparea romanului
(eu i-am zis „poem tragic”) Noaptea a treia
(acesta era titlul original). Dacă ar fi să-mi
amintesc doar câteva lucruri, ce au premers,
dar şi urmat „catastrofei”, aş putea să punctez
câteva din ele…
Mai întâi, aşa cum se întâmplă de obicei
în viaţa pătimită a omului pe acest păcătos
pământ, după norocul ce l-a avut Zbor frânt
născut necenzurat, au urmat alte două proiecte
de naraţiuni: Moartea albinei şi Femeia cu buzele albe, care ambele au avut un destin nefast
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– concepute fantastic de original şi intrigant,
dar au pierit neduse nici până la jumătate.
Cauza? Boală... Tragedie în familie... Pressing
social etc.
Astfel încât Noaptea a treia venea după
acele două subiecte ratate, ca să zic aşa (au rămas) supravieţuit din ele două proze... numele:
Pădurea albastră şi Cel de al treilea, dacă ar fi
fost acolo) eu procedând la o a treia tentativă...
Cea mai riscantă... Cea mai temerară... Cea
mai, mai...
Şi aceasta urma să aibă acelaşi destin –
ratarea.
Dar m-am încrâncenat la maximum, s-o
duc la capăt. Problema se pune drastic: Ori
o finalizez ori o să crap! Şi a fost ca şi cum o
luptă pe viaţă şi moarte...
O agonie.
Am ajuns a doua oară în spital – criză
cardiacă...
Am cerut să mi se aducă acolo caietele în
care scriam...
Mă sculam noaptea, ieşeam din salon,
mergeam în sala de mese unde ardea lumina
şi acolo scriam... Continuam să scriu...
Şi dacă pentru „Zbor frânt” a fost nevoie
de trei luni de zile, Noaptea a treia mi-a cerut
nouă luni de zile.
Adevărat, cu o pauză de trei luni – asta
am constatat mai târziu, examinând cele unsprezece caiete (a câte 48 pag. fiecare), unde
îmi vedeam de fiecare dată ziua calendaristică
în care lucram...
(Caietele se păstrează în fondurile Muzeului Literaturii Române – Iaşi – Casa Pogor;
donaţie).
În fine, peste ani, când Noaptea a treia
ajunse în vizorul criticii literare într-un dialog am făcut următoarea mărturisire: „După
Cartea despre Filimon începe în creaţia mea
ceea ce se cheamă involuţie...
Asta e!
Or, dl Profesor i-a zis: Ruptură... Şoc...
După care şoc nu mi-am revenit niciodată...
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Iar cea mai profundă constatare de care
luăm cunoştinţă din răspunsul dlui Profesor
Andrei Ţurcanu „este cel suportat de gustul
public”, primitivizat, degradat, la cultivarea/
stricarea căruia a contribuit masa enormă de
maculatură literară!
13. «Putem spune că această literatură, de
aducere în prim plan a moldovenismului simplu obedient rătăcind fără sens pe cărările istoriei, camuflat într-un folclorism de mucava,
cu „naţionalele” opinci şi cu nelipsita cuşmă
de miel, a avut acelaşi efect de imbecilizare a
cititorului ca şi cea declarat sovietică? A fost
şi ea, în egală măsură, complice la fabricarea
unui homo sovieticus?».
18.07.2018
– Iată, Doamnă Nina Corcinschi, o întrebare, care, pe lângă că formulează cu rară
precizie un mod de investigaţie a procesului
literar din Basarabia postbelică, dar şi conţine, în germen, (mai exact spus, te direcţionează spre) un răspuns la fel de exact şi aplicat!
Scurt: ce e literatură adevărată, valoare estetică
– deci general-umană! – şi ce e subliteratură,
maculatură cum zicem noi?
A afirmat-o tranşant dl Profesor în răspunsul la întrebarea precedentă, chiar dacă indirect: „O competiţie temerară cu marile valori
ale literaturii universale”. Dar să revenim la
Răspunsul cu nr. 13, precum e şi întrebarea
cu nr. 13.
Ce simbolică miraculoasă!
Am recitat textul de câteva ori şi mi-am
zis că în el se conţine în mic întreg mesajul
cărţii. Al cărţii… Al discuţiei în doi…
Adevărul despre epoca luată în dezbatere.
De ce?
Pentru că dl Profesor ca şi cum ar fi realizat o privire de ansamblu, cuprinzând atât
perioada de sub regimul totalitar, cât şi cea
care a urmat după 1990. Ca să vezi ce consecutivităţi – continuităţi descoperă Domnia Sa
în ambele epoci!
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S-ar părea că trebuia să se vadă un hotar
între ele, iată că nu e aşa.
Or, subliteratura rămâne mereu ca atare:
acolo domină dogmatismul şi primitivismul
aşa zis etnografic – ca armă de imbecilizare;
dincoace – „epatările de limbaj”, „accentele de
porno”… E o afirmaţie dură!
Avea dreptul s-o facă doar cine a trăit pe
propria-i piele ambele epoci.
Adevărat, în creaţia tinerilor de după ’90
dl Profesor ştie să decanteze valorile autentice,
separându-le de non-valori. Exemplul cel mai
concludent este romanul „Iepurii nu mor” de
Ştefan Baştovoi.
Argumentaţia este inatacabilă.
Aşa cum ştie să ne-o expună nu doar la
modul declarativ, ci şi prin exemple sustenabile, aici dl Profesor se referă, drept exemplu
de valoare universală, la „De veghe în lanul de
secară” de Salinger…
Nivelul este înalt.
Foarte înalt!
De acord cu Domnia Sa.
Dar aş încerca să detalizez unele lucruri.
Atunci când ne referim la marile modele
ale „literaturii universale” s-ar cuveni să nu
uităm că pentru noi, românii rătăciţi de matricea noastră, literatura a fost întâi şi întâi, o
luptă pentru supravieţuire. La popoarele care
au parcurs o istorie firească, în albia normalităţii, cu atât mai mult la popoarele care au avut
imperii, cele ce şi-au impus voinţa şi modul lor
de trai altora, literatura a fost şi ea o unealtă
de expansiune – pentru noi ea a fost pâinea
neagră de secară a sufletului nostru otrăvit.
Pe scurt.
În secolul nostru, al XXI, se constată
o marginalizare activă a cărţii, lecturii,
literaturii…
Lucru ştiut…
S-a schimbat modul de percepţie a scrierilor de ficţiune… Şi nu numai. Sub influenţa
literaturilor cu o durată de evoluţie mai mare,
scrierile literare sunt căutate, gustate pentru
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aspectul/ factorul/ elementul lor distractiv – în
„americăneşte”: entertaiment!
De aici şi filonul aşa zis al „epatării prin
limbaj”, al „accentelor porno”…
Spre a-l momi pe grăbitul şi semiincultul
cititor…
Acest gen de scriitură a fost denumit foarte exact „mizerabilism”, iar literatura – „mizerabilistă”!
E o realitate?
Da, este!
Şi ce ne facem cu ea?
Zic eu: limbaj obscen, porno… dar ce e
dincolo de acestea? Sunt destine umane? Avem
investigaţia cruzimilor vieţii? Epocii?
Dacă există această încărcătură, trec peste
asperităţile de limbaj şi accentele porno şi…
mă bucur de prospectarea în adâncime a vieţii…
P.S. Aflu recent că Academia Franceză a
decis de curând să declare drept Tezaur Naţional creaţia Marchizului de Sade…
Câte secole au trebuit să se perinde ca
„sadismele” marchizului să devină un bun
naţional???
14. «Dar Vasile Coroban? Nu cumva vreţi
să spuneţi că şi el face parte dintr-o mitologie
literară?».
19.07.2018
– Răspunsul dlui Profesor este unul fenomenal. Domnia Sa face eminentului om de
cultură şi critic literar un portret demn de arfa
unui condei ieşit din comun.
E atât de concis, atât de profund şi exact,
încât nu mă pot abţine să nu-l reproduc integral – cuvânt cu cuvânt!
Iată-l: «Vasile Coroban era un mit deja în
timpul vieţii. O figură pitorească, imprevizibilă
şi insubordonabilă, lăsându-se însă influenţat
şi supus de multe ori în calificările sale literare
umorilor de moment. O fabrică ambulantă de
butade şi un dărâmător de vanităţi deşarte,
având el însuşi toată viaţa visul (neîmplinit)
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al unei medalii. Un om de stânga în tinereţe,
refugiindu-se, în 1941, din faţa Armatei
Române tocmai în regiunea Kemerovo din
Siberia, iar, mai apoi, venind de acolo cu o
soţie rusoaică, fost lider comsomolist prin
părţile ei de origine, o Xantipă care l-a socotit
până la ultimul bănuţ şi cu care s-a încontrat
toată viaţa, pledând însă mereu, oral şi în
scris... cauza naţională în literatură. Optând
pentru urbanitatea stilului în critica literară, el însuşi n-a putut să se salveze niciodată
până la capăt de limbajul de lemn impus în
Basarabia după război de gruparea moldovenistă transnistreană şi folosit în prima sa
micromonografie despre „întâistătătorul” literaturii sovietice moldoveneşti, Ion Canna.
Eugen Lungu a făcut, cu acribia ce-l caracterizează, o contabilitate minuţioasă şi exactă
a ceea ce mai rezistă exigenţelor de azi din
scrisul lui Vasile Coroban. Rezultatul e uşor
deprimant. Scrierile sale au fost deja supuse
greu devastărilor timpului. Mihai Papuc a ales
cu greu nişte fragmente, pasabile astăzi, pentru volumul omagial „Un arbitru într-o lume
a arbitrarului”. Ce mai rămâne din Coroban?
Faima peste vremi (sau mitul spuneţi-i cum
vreţi!) a unei conştiinţe critice fără complexe,
nesupusă. Numele unui critic care într-un mod
principial şi programatic nu a acceptat într-un
regim totalitar scările de „valori” şi ierarhiile
literare oficioase. Exemplaritatea unui om de
atitudine de o francheţe şi o directitate absolut
excepţionale. Sau, într-o formulă totalizatoare,
imaginea unui justiţiar maliţios, dobă de carte,
a unui ins hotărât şi intransigent, refuzând cu
îndârjire tiparele oricăror îngrădiri de gândire
şi de apreciere. Nu e mult. Dar pentru proverbiala noastră maleabilitate şi rumegare cu
capul băgat în traista oricărui stăpân gata să
ne pună zăbala nu este deloc puţin».
Textul poartă data anului 2017 şi apare în
corpul „Cărţii de mâna lui Hamlet” (p. 28-29).
Dar iată cum îl vedea pe Vasile Coroban poetul Andrei Ţurcanu acum trei decenii
Limbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

(1988, în Cămaşa lui Nessos):
Moşneagul

Lui Vasile Coroban
Încă nu împlinise 50 de ani
când toţi au început să-i zică Moşneagul
adică înţeleptul şi atotştiutorul.
În viaţa lui a băut atâta vin,
că ar ajunge
la un chef de trei zile
de la Ţara de Sus până la
Ţara de Jos.
Dar mintea i-a fost întotdeauna trează.
din care pricină, fireşte,
nu a fost netezit pe spinare.
Îi plăcea să povestească bancuri
în childuri,
mai mult însă îi plăcea
să le născocească ad-hoc
(îl inspirau îndeosebi
orătăniile cu moţ).
A fost un incorigibil
spărgător de baloane,
satisfacţia cea mare era pentru dânsul
să se joace cu barda
printre elefanţii de gumă,
făcându-i din când în când
să se dezumfle caraghios spre hazul tuturor.
Uneori, ce-i drept,
a încolţit şi trunchiuri de brazi,
dar a păzit cu străşnicie
rădăcinile sfinte.
A urât mediocritatea
pe care nesăţios a strivit-o mereu între dinţi
cu pofta vegetarianului
ce mestecă primăvara devreme
şumuiege de salată de seră...
Niciodată nu arăta mai tânăr
ca în momentele acestor sieste!
Dar era şi el comestibil.
Pentru o specie de termite
dintre cele mai înverşunate
a fost chiar hrana preferată.
Spre sfârşit
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neatinsă îi rămase numai frunza socratică
sub care era ticsită
o bibliotecă întreagă.
În granitul ei
mulţi şi-au dezbătut dinţii
(chiar şi unii cu fălcile de fontă).
Poate de aceea s-a crezut că e foarte puternic
Şi că va muri doar otrăvit
din muşcătura propriei limbi.
A murit însă de inimă
într-o dimineaţă,
subit
când, după multe zile ploioase
deasupra oraşului s-a arătat
Soarele...
20.07.2018
Iată o ocazie foarte potrivită de a proceda la o comparaţie (mai mult sau mai puţin
detaliată) între (cele) două viziuni/ realizări
asupra unuia şi aceluiaşi subiect: una poetică,
alta analitică!
Dar nu e numai asta.
Aşa cum zice un vechi proverb: «Tu îi arăţi
Luna, iar el ţi se uită la ... deget”».
Aşa şi noi în cazul de faţă: ne îndreptăm
privirea spre ceea ce ne spune/ expune dl Profesor despre Coroban, după care ne întoarcem
(aceeaşi privire) spre dl Profesor – chiar Degetul Arătător, ca să vedem şi cine o spune!
S-o luăm da capo.
În poemul Moşneagul poetul Andrei Ţurcanu ni-l prezintă pe Vasile Coroban într-o
perspectivă uşoară, aproape anecdotică, ludică,
bonomă...
În portretul ce-l descrie ca răspuns la
întrebarea dnei Corcinschi adoptă un ton/ o
modalitate de expunere doctă, gravă, ba chiar
foarte critică, aş zice eu.
Într-adevăr, emite unele afirmaţii care
sunt în totul dezacord cu ceea ce „cântă” în
poemul respectiv.
D.e. „o fabrică ambulantă de butade” comportă o atitudine atât de negativă la adresa ne70 |

uitatului om de cultură, încât nu te poţi abţine
să nu exclami... „Dar cum vine asta?”.
Sau pasajul în care dl profesor zice că Mihai Papuc abia dacă a prididit să selecteze nişte
pasaje din scrierile lui Coroban, care (pasaje)
mai rezistă şi astăzi... Este iarăşi o afirmaţie
destul de gravă şi, cutez a spune, nedreaptă.
De ce acest enorm decalaj între cele două
reprezentări ale uneia şi aceleiaşi persoane? Să
fie doar distanţa de timp ce le separă?
Sau diferitele modalităţi de expunere/ reprezentare?
Am reluat volumul omagial dedicat lui Vasile Coroban, am recapitulat atent conţinutul
şi ne-am convins o dată în plus că e unul f.f.
consistent, având la activ numeroase texte a
foarte multor autori care pe parcursul timpului
şi-au expus opiniile asupra marii figuri a lui
Coroban. În afară de studii, cercetări, aprecieri
serioase am găsit şi poeme dedicate criticului,
savantului, pur şi simplu Omului Coroban. Şi
atunci nedumerirea mea a sporit şi mai mult!
De ce dl profesor a schiţat/ prezentat/ formulat (desigur, într-o formulă concisă, profesional analitică, contradictorie) un portret atât
de... cum să-i zic: dur? Da, foarte dur!
Am reflectat şi iată la ce supoziţii am
ajuns.
Doar unele din ele.
Mai întâi, vreau să remarc un amănunt: dl
Profesor Andrei Ţurcanu nu l-a avut de dascăl
la Universitate pe Vasile Coroban, aşa cum am
avut eu norocul să-l admir ani la rând. Deci,
îl cunoaşte doar din cele scrise şi publicate,
şi mai puţin ca om viu, concret, din aproape.
Alt moment: Vasile Coroban a fost un om
al Agorei, adică se manifesta public, deschis,
pe când dl Profesor Andrei Ţurcanu, de felul
său, prin firea sa, e un om retras, adunat în
sine, un intovertit. E un dat al naturii, de care
nu scapi.
Ba şi mai mult!
Coroban a fost un specimen scânteietor la
vorbă, istoric, caustic...
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Pe când dl profesor e de felul său pronunţat grav, academic chiar, închis în sine, şi, rar
când se manifestă în public.
Or, eu întrevăd aici două firi, caractere diametral opuse, deşi la bază îi uneşte/ întâlneşte
pe aceste două personalităţi remarcabile ale
fiinţei şi spiritualităţii basarabene ceea ce se
cheamă „Setea de absolut!”. Şi ca să n-o lungesc prea mult prin acest comentariu ţin să încerc a expune aici (cred că e taman momentul
potrivit) o idee a mea – dar: O idee! – pe care
o port în sufletul meu, ca pe o comoară – dar:
O comoară, domnule! – O Idee, ce mi-a fost
revelată la anii târzii, da... târzii de... Bunul
Dumnezeu.
Pentru noi, un popor mic şi obidit de Istorie (atât cât ne e dat să facem şi noi Istoria
noastră, căci mai mult am servit de materie
primă pentru istoria altora!), zic, pentru noi
literatura este o modalitate de a ne apăra fiinţa naţională, nu o distracţie, ca pentru alte
popoare alintate de istorie... Da, pentru alte
popoare, care au avut sau mai au imperii, literatura a fost o unealtă de expansiune, de cucerire a altora, de subjugare, pentru noi – de
dăinuire...
Dar nu e numai asta, zic eu. Dacă pentru
alte popoare literatura se aseamănă cu armata,
o armată cotropitoare, pentru noi literatura e o
platoșă, care să ne apere de săgeţile şi gloanţele
străine!
Da, da!
Să ne apere.
Nu e pentru noi o distracţie literatura!
Dar nu e numai asta, domnilor! Mai e
ceva, mult mai profund. Prin scrisul nostru,
prin arta noastră, prin literatura noastră, spre
a ne apăra fiinţa profundă mereu ameninţată
de alţii, noi, creatorii, ne închidem în noi, ne
încifrăm, ca să rezistăm! Astfel că nu creăm
pentru a cuceri pe alţii prin frumuseţile noastre, ci pentru a ne căuta durerea şi a ne apăra
sufletul! Dar nu e numai asta!
Şi aici vine finalul reflecţiilor mele.
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Coroban, omul Agorei, activând în sânul
chitului totalitar mai mult a strigat, a satirizat
decât a publicat (era sub cenzură draconică),
pe când dl Profesor Andrei Ţurcanu s-a închis
în sine (a scris ani la rând pentru sertar) debutând abia târziu, când s-au deschis zările...
Doi oameni de mare valoare, două destine!
P.S. Iar ca să închei zic (pentru cine nu
ştie): consultaţi două cărţulii ale subsemnatului „Conştiinţa naţională”, care vă vor aduce
niţică lumină în subiectul acesta.
15. «Raportarea lui Vasile Coroban mi-a
trezit mai multe curiozităţi despre critica literară din perioada sovietică. A împărtăşit şi
ea aceeaşi soartă ca şi literatura? Ce „materii”
durabile a avut? Prin ce a supravieţuit rătăcirii
în negura ideologiei realismului socialist? Îmi
vin în minte luciditatea şi nervul polemic al
demersului Dvs., asaltul estetizant al lui Mihai
Cimpoi, efortul de salubrizare al lui Ion Ciocanu ... şi cam atât, nu?».
21.07.2018
Răspunsul dlui Profesor referitor la specia (fauna?) criticilor în totalitarism nu mai
necesită (nu mai permite chiar) nici un fel de
comentariu!
El însuşi, criticul Andrei Ţurcanu a purtat asupra-i pielea acelei lighioane, care se
numea... se numea... cum se numea? Dacă
scriitorul era „sluga” regimului, sau... „soldatul” partidului (oho! după Stalin „inginer al
sufletelor omeneşti!”), atunci criticul literar era
ceva mai sus – plutonierul partidului... Adică,
cel care îl supraveghea şi corecta/ îndruma pe
scriitor pe calea dreaptă a ideologiei oficiale...
E semnificativ faptul că dl Profesor compară pe servitoarea partidului cu una... libertină, ca toate firile artistice...
Deh, să zicem că e aşa, cum o spune Domnia Sa...
Ceea ce constituie, însă, Substanţa Răspunsului este nu altceva decât aplicarea prin| 71

cipiului ierarhiei!
Şi nu a unei oarecare ierarhie-civilă,
clericală, ci... a ierarhiei militare.
Da, da – mi-li-tare!
Şi asta în domeniul literaturii-artei, că
doar... critica ţine şi ea de... literatură.
Chiar dacă nu coincide întru totul cu noţiunea de... Artă! Asta e: grade-gradaţi-gradaţii!
Citim cu stupoare: existau şi Generali în...
Critică!
Ho-ho!
Da, existau.
I-am cunoscut.
I-am simţit pe pielea proprie...
Ierarhie, deci! De ce Ierarhie?
Pentru că, zic eu, şi nu am nicio îndoială
cum nu am dreptate (dar o am!), zic eu că un
totalitarism, mai cu seamă unul imperial, precum a fost cel comunist-sovietic avea la bază
principiul Subordonării militare...
Absolute!
Aşa era constituită societatea...
Copilul de la grădiniţă era deprins/ învăţat
să fie soldat.
Apărător al Patriei lui Lenin.
Ajungea Octombrel.
Pionier...
Comsomolist...
Comunist, în cele din urmă, chiar dacă
fără de carnetul roşu la piept, dar membru
al colectivului: brigadă, uniune, societate etc.
... Iar întreaga listă de autori este repartizată
în mod magistral – se are în vedere pe cei ce
erau „gata să scrie... la kilogram”: oportunişti,
grafomani sau simpli veleitari literari”... dar
acordul final din acest Răspuns este citatul din
temerarul și neînfrântul poet care a fost Liviu
Damian – poemul Centaur, la care dl Profesor s-a mai referit anterior şi pe care ţin să-l
reproduc integral:
„Centaur
Eu sunt cel pe care l-aţi făcut
Din reguli şi din piese de oţel,
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E pieptul meu durabil ca un scut,
Iar inima nu ştie-a plânge-n el.
Dar undeva-n montaj s-a strecurat
O deviere-a schemelor de har,
Sunt clipe când tristeţile mă bat
Şi mă încearcă dor fără hotar.
Atunci desfac tot ce-aţi voit să fac,
Atunci dezgrop ce-a trebuit să-ngrop.
Atunci vorbesc ce trebuie să tac,
Şi-n loc de ploaie vă aduc potop.
Atunci apar la praguri şi vă cer
Să-mi daţi o deplasare-n infinit,
Unde coboară fulgere din cer
Şi se preschimbă pietrele în mit”.
E un poem de mare forţă de protest şi revoltă!
E un poem emblematic!
E un poem genial...
16. «Strategiile aceluiaşi Vasile Coroban?».
La cele notate anterior privind personalitatea şi activitatea criticului şi omului de
cultură de mare clasă Vasile Coroban, ţin să
adaog aici (nu sunt sigur că expresia respectivă
apare în „Omul de spirit”) următoarea... ca să-i
zic aşa... după vorba dlui Profesor – sarcastica
butală a lui Coroban despre faimosul principiu
al realismului socialist, care ne era băgat cu
forţa pe gât...
Am auzit-o cu propriile mele urechi, pe
când am ajuns şi eu, drăgăliţă Doamne, să activez câteva luni la Academie şi m-am aflat în
mediul ştiinţific de atunci, în care Coroban
strălucea şi fascina cu fiece ocazie şi... dacă...
Despre celebrul principiu se pronunţa
astfel (având în vedere, desigur condiţiile ce
trebuia să le satisfacă o operă literară): „naţională... de... formă, socialistă după conţinut”...
Aţi prins nuanţa?
E fină, chiar ultrafină!
Adevărat corobaniană!
P.S. Dl Profesor aduce câteva momente
concrete, dar... acestea există/ au existat sute
şi mii!
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O parte doar am reuşit să le colectez şi să
le salvez în acea minusculă ediţie, prilejuită
de împlinirea unui centenar de la naşterea sa.
17. «Şi Mihai Cimpoi? Stilistul subtil, rafinat care a înnoit pe atunci limbajul criticii,
operând cu instrumente şi concepte hermeneutice moderne şi afişând o deosebită fineţe
a comentariului».
22.07.2018
– E o schiţă de portret, aş zice, un studiu
monografic al eminentului om de cultură, care
este Mihai Cimpoi. Ceea ce se evidenţiază,
însă, în acest demers temerar al dlui Profesor
(zic: temerar, pentru că... pentru că... pentru
că un critic se pronunţă asupra unui... critic! Şi
o face cu viziera ridicată!) depistăm şi o încercare de surprindere a evoluţiei personajului...
Ceea ce vine să imprime demersului o notă
aparte.
Nu voi face în continuare altceva decât să
exprim unele detalii/ momente suplimentare
la cele afirmate de dl Profesor.
Criticul Mihai Cimpoi e de cu totul altă
speţă decât criticul Vasile Coroban. Ceea ce-i
apropie, pe alocuri, îi întâlneşte este pledoaria
pentru valorile artistice autentice. Încolo, ca
temperament sunt diametral opuşi: Coroban
un expansiv, un impulsiv, un bonom, un i-aşi
zice de-a dreptul, un boem, pe când Cimpoi e
un tip echilibrat, cumpătat, ba chiar olimpian!
Da, da!
I se potriveşte calificativul.
Or, Coroban e un imaginativ, un izvor de
vorbe de spirit, un bancagiu chiar, Cimpoi e
grav, reţinut, deşi încearcă uneori să comită
spirite, dar rareori îi reuşeşte...
Pe scurt: Coroban are ceva din firea de
artist, pe când Cimpoi e mai curând gânditor,
filozof, academic.
Ei bine, să vă spun un detaliu: lucram la
un subiect/ o teză de natură istorico-literară şi
cercetând publicaţiile, am descoperit în „Nistrul” nr. 2 pe anul 1959, la „poşta redacţiei”
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următoarea notă:
„Mihai Cimpoi, Larga – Briceni: Am primit versurile tale. Le-am citit. Îţi răspundem:
sunt scrise corect, dar lipsesc imaginile, metaforele, Mai încearcă”.
Semnătura: Grigore Vieru...
Or, tânărul poet era angajat la respectiva
revistă ca să redacteze „poşta redacţiei”...
Dl Profesor remarcă faptul că Mihai Cimpoi, de timpuriu, a făcut cunoştinţă cu cei doi
corifei ai existenţialismului Kierkegaard şi Heidegger prin intermediul unor surse în rusă
care polemizau cu filozofia acestora. Or, Mihai
Cimpoi s-a format ca intelectual de bună clasă
studiind asiduu în secţia de limbi, literaturi
„străine” (între ghilimele, pentru că era vorba
de ediţii româneşti!), astfel că i-a putut cunoaşte pe cei doi filosofi direct, de la sursă...
Or mai fi ele şi alte observaţii asupra profilului, dar respectăm opinia dlui Profesor –
da! ce să ne băgăm între doi critici? Şi – ce
critici! Rămâne doar să mai adăugăm că, chiar
dacă Mihai Cimpoi s-a manifestat (afirmat în
cariera sa, pe parcursul deceniilor, ca critic şi
istoric literar de mare clasă, totuşi aportul său
de bază la cultura şi spiritualitatea românească
este munca titanică de eminescolog.
Aceasta este, zic eu, causa vitae! În fundamentalul studiu, care este „Dicţionarul
enciclopedic Eminescu” se află concentrată,
într-o realizare splendidă truda de-o viaţă a
academicianului Mihai Cimpoi! Şi un fel de...
Post scriptum... Anticipez de pe acum, pentru
că asupra activităţii lui Cimpoi dl Profesor va
mai reveni şi în alte răspunsuri.
Adevărat, în ipostaza de critic literar, în
spectrul în recenziile de întâmpinare, dl academician este de cele mai multe ori, cum să-i
zic? indulgent? iertător?
Iată că am găsit formula: vede lucrurile de
sus de tot! De la înălţimea... sateliţilor tereştri,
ha-ha! Or, aceasta este metoda şi viziunea sa
asupra procesului literar curent.
Nu întâmplător atunci când a procedat la
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opţiunea abordării şi realizării de facto a literaturii basarabene în a sa O istorie deschisă
a literaturii române din Basarabia a preferat
varianta Catedralei, şi nu cea a labirintului!
Şi o ultimă remarcă referitor la specificul
metodei critice a lui Mihai Cimpoi.
Are propria sa metodă.
Spre deosebire de criticii din noua generaţie, care unii sunt bahtinişti, alţii manolişti,
ai treia karlgustavjungiști
etc. ...
Or, în finală, zic aşa: critica adevărată, aşa
cum o concep eu, se face nu pornind de la
unele concepte/ sisteme/ teorii aşa zise celebre,
ci... ci... ci de la ce?
De la opera însăşi!
Cum?
Confruntând, dar la sânge, nu aşa cumva,
terchea-berchea, – confruntând ideea enunţată
de autor, în imaginarul lui, şi realizarea ei de
facto în operă.
De la Intenţie la Realizare! Dacă ţi-ai propus ceva serios, fundamental, general-uman...
18. «Cunosc acribia şi asiduitatea cu care
dl Ciocanu promovează literatura de o vădită
orientare naţională. V-a fost şi Dvs. Profesor
în anii de studenţie. Ce rol şi-a asumat şi ce
impact a avut atunci demersul critic al lui Ion
Ciocanu?».
23-24.07.2018
– O întrebare, doamnă doctor Nina Corcinschi! O întrebare de zile mari, aş zice eu...
Or, a o lua de la...magisticul Coroban, a trece prin Cimpoi şi... şi... a răzbi, involuntar, în
grădina de tot felul de ierburi – de la pelin
la... ciulini, a lui Ion Ciocanu, – e... e... o ... o
aventură, Zău!
De ce zic asta?
De ce zic aşa?
Pentru că, pe semne, aşa a vrut Destinul,
ca acest om să fie selectat de potentaţii vremii
spre a urca la catedra universitară într-o perioadă de maaare dezastru...
Coroban fugărit...
Veniră rectori tirani ca acel ciung, cu
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braţul de fier, cum i-o fi zis că i-am şi uitat
numele...
Iar faptul că ai fost preferat altora, Ioane,
îmi aminteşte de principiul care era pus în
aplicare la comisia de repartizare.
Nu conta nivelul de cunoştinţe pentru cel
ales la doctorantură şi pentru catedră – conta
activismul politic. Astfel, erau aleşi cei ce deţineau funcţii comsomoliste, cei care munceau
la sindicate, cei care participau activ la fanfara universităţii sau la cine ştie ce competiţii
sportive...
Dumneata, Ion Ciocanu, cu ce te-ai distins
de-ai ajuns cadru didactic?
Iată, dar că vine Răspunsul dlui Profesor
Ţurcanu, unul de o sinceritate, exactitate, forţă
de adevăr şi convingere, cum rar se întâmplă
între ai noştri oameni de cultură, ditamai între criticii literari! Pe lângă harul excelent de
portretist, în acest Răspuns dl Profesor se developează şi ca un talentat protector... Numai
cât face comparaţia cu „mălaiul crăpat ... care
ţine bine de saţ”!
Asta e!
Deşi să nu trecem peste o altă superbă
metaforă, cea care îl priveşte pe Mihai Cimpoi Criticul: „cozonaci vanilaţi”... Ca să vezi ce
de-a motive de supărare, chiar mânie, ar avea
cei colegi de meserie, dacă nu... nu... Ce: nu?
Vreau să zic că dl profesor este şi precaut,
şi prudent în acelaşi timp. Înainte de a lansa
aceste calificative, „zdrobitoare”, aş zice eu, îşi
ia măsuri de asigurare.
Asigurare, în ce sens?
În sens de „autocritică...
În sensul că îşi face sie însuşi o
caracteristică nu mai puţin dură – zdrobitoare.
Or, ce vreţi Domniile Voastre să auziţi de la un
ins „Crescut până la 14 ani în... pădure?”. Deci,
unul departe de limbajul urban – un sălbatic
sadea!
Da, dar unul care citea fascinat şi chiar
conspecta, cu asiduitate Trilogia culturii a lui
Lucian Blaga! Un „silvatic” blagian!
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Iată, dar, că prin acest Răspuns magistral ni se completează sursele de cunoaştere
a modului cum a evoluat procesul de formare
a studentului apoi şi a omului de cultură de
înaltă clasă Andrei Ţurcanu...
19. «Cum s-a produs debutul Dvs. În critica literară?».
25-27.07.2018
– De ce, Doamnă Nina Corcinschi, formulaţi această întrebare, tocmai de la critică?
Ei, bine, dl Profesor s-a manifestat – editorial
– mai întâi ca autor de critică. O spune chiar
dânsul – şi o spune răspicat: am publicat 2
recenzii: una despre Coroban, alta despre...
Cimpoi!
Or, acestea vizau cele două vedete ale genului, ca să ne exprimăm astfel.
Iată, ajuns aici, răsar ca de la sine câteva
întrebări adiacente: de ce anume despre cei
doi? Că mai activau pe vremea aceea şi alţi
aşa zişi critici: Portnoi, Săpunaru, Rabei etc. ...
Ştii ce răspunsuri îmi vin la propriile...
întrebări? Dar de ce-l tenta pe junele Andrei
Ţurcanu anume critica? De ce nu: poezia?
Proza? Adică nu se ocupă de analiza unor texte
de proză/ poezie şi... anume de critică?
Ca să vedeţi ce-mi trece prin minte! Ce aş
răspunde eu la propria întrebare...
O confesiune edificator-emblematică:
«Am debutat, programatic, cu două
recenzii. Una despre Vasile Coroban şi alta
despre Mihai Cimpoi. Îmi vedeam încă de
pe atunci locul undeva într-o sinteză între
Caracterul „moşneagului” şi subtilitatea speculaţiei estetizante a autorului Altor disocieri.
Caracterul nu a izbutit să se manifeste, i s-a
pus mereu căluşul de câlţ în gură, iar din discursul estetizant, după o dărăcire la sânge de
către redactorul şef al editurii a primei mele
cărţulii de critică literară Martor ocular, n-au
rămas decât nişte năluciri eseistice şi tesxtele
literare comentate, care, cred, constituie o respectabilă cvasiontologie a poeziei sovietice
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moldoveneşti”...».
Întrebări.
Două!
Una către Doamna Nina Corcinschi. „De
ce îi adresaţi dlui Andrei Ţurcanu doar întrebările ce se referă la critica literară? De ce treceţi cu vederea, pe Andrei Ţurcanu poetul?”.
Alta, către dl profesor „De ce nu faceţi
confesiuni referitoare la poezia/ Poezia Dstră?”.
Ca să mă fac înţeles, dar şi... convingător,
voi aminti că junele de atunci s-a vrut regizor
de film.
N-a avut norocul!
Şi atunci?
S-a orientat spre... spre ce?
Tot spre lumea, ca să zic aşa... Spre lumea... spectacolului! Nu erau cei doi Critici
vedete ale unui maaare spectacol? Spre care
jinduise junele nostru?
Era, zic eu!
Acum s-o luăm din altă parte.
Ce-a fost/ este pentru dl Profesor critica
literară?
O meserie?
O vocaţie?
Odată ce a avut ghinionul cu regia de...
film, s-a văzut nevoit să se lanseze în critica
literară. Or, ăsta a fost ca şi cum domeniul care
i-a asigurat existenţa... Cea materială, trebuie
să înţelegem...
Dar cea spirituală?
Viaţa spirituală a lui Andrei Ţurcanu a fost
Poezia.
Da, Poezia (cu majusculă)! Numai că ea a
fost cea mai mare taină a existenţei Sale!
Care s-a developat târziu, abia la ... 40 de
ani!
Până atunci ni s-a prezentat în ipostaza
de critic literar.
Dar şi despre această activitate dl Profesor
vorbeşte cu mult năduf. De la debut chiar! De
la acel „Martor ocular”, care, spunea în altă
parte, i-a creat o mare tristeţe – tristeţe şi ru| 75

şine chiar pentru propria biografie literară!
Ba mai mult, scârbă, silă... De ce aşa?
Şi ce se făcea în sufletul Dlui Profesor în
acele condiţii de presiune-opresiune?
Iată, dar, Dă ni se dezvălui rădăcina acelei nevroze sociale, care l-a obsedat decenii
la rând, până când a dat Bunul Dumnezeu
de a venit ziua destrămării regimului opresiv
şi – s-a spălat blestemata de nevroză. S-ar fi
cuvenit să înceapă o eră paradisiacă în viaţa şi
activitatea lui Andrei Ţurcanu poetul, dar iată
că nu a fost să fie!
L-a acaparat politicul!
Politicul – socialul!
Or, un Poet, cu imaginaţia sa hiperevoluată, are un singur scop: să refacă întreaga Lume
în armonie cu visele sale.
Două întrebări-mirări. Prima către dl Profesor.
1. „... visul readucerii la matcă a tuturor
pământurilor româneşti, pe care, din păcate,
„n-am apucat să-l realizez”... Când? Cum? În
ce fel?
A doua către dl academician M. Cimpoi.
2. „Mihai Cimpoi a remarcat în tonul unei
glume bune: „În sfârşit, îl vedem şi pe Andrei
Ţurcanu ascultând de cineva!”.
De cineva?” Sau „Pe cineva?”.
O întrebare către dl Profesor, zice Dlui:
„Am debutat în 1972, dar vreo două decenii a trebuit să mă pitesc mereu în crusta unui
cvazianonimat...”.
Cum vine asta?
„Debutat în 1972, iar cartea de debut Martir ocular poartă sigla 1983?”.
Şi cum sosise epoca mişcărilor în mase, se
lansă şi Andrei Ţurcanu, uitând şi de critică şi
de Poezie!
Îl acapară Politicul! O spuse chiar Domnia
Sa: mă bătea gândul: oare mai are cineva
nevoie de poezie în asemenea vremuri?
Dânsul, care purtase în adânc de inimă
speranţa că va veni – e imposibil să nu vină!
Nimic nu durează la nesfârşit! – şi a venit acel
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timp, dar... mare dezamăgire – nimeni nu mai
avea nici timp, nici nevoie de poezie!
Iată, dar, cum a fost cu debutul în critică!
P.S. Iar Răspunsul dlui Profesor este mai
mult decât unul care se referă la debutul propriu-zis. Răspunsul dlui Profesor expune în
linii mari întreaga sa activitate – deceniile – de
critic literar!
Ajungând până în perioada anilor ’90, dar
şi la început de secol XXI...
P.P.S. Pe parcursul megadialogului se va
reveni la mai multe aspecte vizând evoluţia
propriei critici, ca şi ideea de a realiza O istorie literară a Basarabiei”...Amurgul eticii. Jocul
poiesis-ului estetizant.
20. «Aţi încercat să atrageţi atenţia asupra
imposturii. Bănuiesc că eraţi o voce în pustiu.
Cine auzea cu adevărat, dle Profesor?».
29.07.2018
Tot mai captivant devine fluxul de Răspunsuri, şi asta pentru că dl Profesor ne aduce,
graţie prodigioasei sale memorii, alte şi alte,
noi şi mai picante detalii şi momente din acele
timpuri, când... când: ce?
Când îţi venea să „şuieri în biserică” şi
nu... nu... nu: ce? Nu cutezai ori... ori: ce? Ori
ţi-era frică, de ceea ce putea să ţi se întâmple?
Dar ce anume putea să ţi se întâmple?
Iată o sintagmă extraordinar de plastică
şi... memorabilă: „băiatului ista ar trebui de-i
dat la bot!”.
Auzit-aţi bine?
Astăzi nici un autor n-ar recurge la „ista”,
numaidecât ar da-o pe „ăsta”, pe când Andrei
Ţurcanu respectă adevărul lingvistic al acelei
epoci!
Stil, frate!
Har de prozator, neică!
Ba mai mult: întorsătura absolut barbară
„de-i dat la bot” vine să ne judece cam de pe
unde, din ce zonă (raion, regiune) vine cel ce-o
rosteşte.
Şi mai şi!
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Cam ce grad de cultură posedă, şi generală, dar şi lingvistică. Pur şi simplu, rămâi
siderat citind asemenea pasaje, care nu sunt
o raritate...
Aici, aş cuteza a zice, dl Profesor aruncă
de pe umeri toga de om de catedră şi – coboară în mulţime, în mediul acela gregar, de
care s-a ferit toată viaţa... Asta e o dovadă de
deplină sinceritate... Dar şi de... spontaneitate
în expresie...
P. S. În confirmare ţin să amintesc că apare
în acest context numele unui autor, desigur
plecat la cele veşnice, dar care pe vremurile
acelea trecea dintr-o funcţie de nomenclaturist
în alta – şi poate în altele... E vorba de Ion
Podoleanu – un ins cu înaltă cultură, dar cam
slab de înger şi cu veleităţi de autor de proze
şi piese... Cine-şi mai aminteşte de el astăzi?
Chiar dacă, după decesul imperiului, şi-a
amintit de propriile-i păcate, a încercat să revină la matca adevărului, scriind ceva despre
daci şi se pare, români... iată că dl Profesor l-a
scos din uitare şi l-a fixat în cartea sa, făcând
un gest nobil (chiar dacă într-un context nu
prea pozitiv)... Urmează acum un pasaj, pe
care îl reproduc întocmai:
„În 1987 am publicat în „Literatura şi
Arta” (16 iulie) un articol scris pe la începutul
anilor ’80, Demnitatea actuluicritic. Într-o intervenţie imediată V. B. (adică: eu!) a susţinut
cu multă căldură ideile expuse acolo”...
Aici fac o pauză, pentru că ceea ce urmează vine să mă intrigheze într-un mod aparte.
De ce?
Pentru că mi s-a părut că dă cu buretele
peste ceea ce afirmase anterior.
Să vedem.
Iată ca şi cum consecinţa acelui „un sprijin însă care nu a putut să împrăştie în forul
meu interior o senzaţie acută de inactual şi
superfluu”...
De ce acea senzaţie?
Ne explică dl autor:
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parte de literatură, începuseră să mă fascineze”...
Plauzibil.
Dar nu cumva acel articol venea cu mare
întârziere?
Or, fusese scris pe la începutul anilor ’80,
dar dat publicităţii abia în 87? Fie că aborda
o problemă mereu actuală...
Iată că se confirmă o dată în plus un fel de
destin al lui Andrei Ţurcanu: mai toate (poate
chiar toate!) îi survin cu (mare) întârziere.
Nu cumva acesta e Un dat al Destinului
său?
Dar şi al nostru, al tuturora – fie ca neam
sau ca trăitori pe acest pământ!
Toate ne vin cu maaare întârziere!
De ce oare?
Pentru că noi preferăm „să ne vină” şi nu
lucrăm pentru a le grăbi?
Dau pentru că ştim, din trista şi neagra
noastră istorie că în zadar am osteni, tot nimic
n-am reuşi?
Asta e o temă de permanentă meditaţie:
noi în istorie? Sau: noi în afara istoriei?
21. «Aşadar se impunea o deschidere a
criteriului etic spre înţelesuri mai largi decât le
avea criteriul strict moral, în binecunoscutele-i
date convenţionale?».
30.07.2018
– Iată un răspuns pe cât de consistent, pe
atât de exact – factice şi expozitiv!
Şi eu, care aveam în mintea mea
convingerea (dar şi insatisfacţia!) că ... în bolta
noastră literară nu au avut/ nu au loc polemici
literare, din acest Răspuns al dlui profesor aflu
că s-au produs tocmai... trei! Le chiar numeşte:
Lungu – Dolgan, Em. G. P. – Strâmbeanu,
Burlacu – Corbu...
Ca să vezi!
În atâtea decenii – tocmai trei! Adevărat,
asemenea dispute nici nu aveau cum să se
producă într-un regim opresiv – acestea, pe
care le citează dl Profesor datează de mai
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încoace – de prin vremea Perestroicăi – nu?
Doar de una îmi amintesc şi eu – de cea cu...
Emil şi Strâmbeanu!
Dar parcă aceea putea fi numită polemică?
Ia o bălăcăreală!
Asta, desigur, din partea lui Strâmbeanu,
care... care... care la alta nici nu prea se pricepe!
Când zicem „polemică”, avem în vedere
o discuţie cu argumente redutabile, purtată
într-un stil intelectual, cu mijloace profesioniste etc. ...
De unde la noi toate acestea? Dar răspunsul dlui Profesor ne aduce în faţă dovada (peremptorie!) că este la curent nu doar ce s-a petrecut în critică cu participarea generaţiei mai
vârstnice, ci se referă în deplină cunoştinţă de
cauză şi la mai recentele realizări ale genului...
Am în vedere studii semnate de Nicolae
Leahu, dar şi de Lucia Ţurcanu şi Adrian Ciubotaru – exegeze fundamentale, în baza cărora li
s-au acordat titluri de doctori... În special cele
ale Luciei şi a lui Adrian, care sunt adevărate
performanţe, vizând fenomene literare general
româneşti, puţin explorate anterior.
Impresionează în acest Răspuns al dlui
Profesor concizia cu care ştie (ceea ce îi este
mai totdeauna propriu), ştie să formuleze informaţia şi ideile. Dar nu numai atât, zic eu.
Ţurcanu nu ar fi Ţurcanu, dacă nu şi-ar expune
şi atitudinea faţă de faptele la care face referinţă. Şi aici văd două aspecte diametral opuse.
Anume?
Care a fost sarea/ substanţa celor trei polemici? Trece peste ele, ca din zbor. Ba şi mai
grav: le ia în paranteză! Pe când atunci când
ajunge să vorbească de critica de mai încoace
(în special, de aşa numita „şcoală de la Bălţi”),
emite judecăţi şi aprecieri destul de categorice.
Cităm: „un alt fenomen datorat aceleiaşi
„falange” foarte active de critici, care au reuşit
pentru un timp să se impună agresiv şi chiar
să monopolizeze prim-planul spaţiului literar
curent”... Apoi „o uşoară „feminizare” a dis78 |

cursului critic”... Apoi: „...în linia unei lejere
neasumări de răspundere postmodernistă...
desconsiderarea profunzimilor şi preferinţa
pentru ludic şi „deconstrucţii” ironice şi autoironice... impresionism de circumstanţă şi a
divagaţiilor speculative”.
Citeşti (mă refer la mine, în primul rând)
şi te întrebi: de ce această „cum să-i zic? neacceptare? subapreciere? poate chiar aversiune faţă de modalităţile de manifestare a noii/
tinerei critici literare?
Oare critica literară nu are dreptul să se
modifice (în bine? în rău?) la fel ca şi literatura
de care se ocupă? Oare nu se scrie beletristică
astăzi altfel decât se scria pe vremuri?
Da. S-a schimbat literatura!
Şi atunci şi critica procedează la fel!
Nu e nimic fără schimbare pe lumea asta!
Mai potrivit ar fi fost ca să auzim de la dl
profesor de ce se produc asemenea transformări în critică.
Să ne dezvăluie mecanismele (în bine sau
în rău), lăsându-ne pe noi, cititorii şi neavizaţii, să deducem şi să judecăm… Asta e opinia
mea…
22. «Aceste „divagări speculative” n-au
constituit mărul discordiei pentru adepţii discursului tradiţionalist, pentru cei care au preferat de multe ori instrumentarului discursiv
adecvat oratoria clamoroasă?».
– Da, e o întrebare, cum s-ar zice, „la
ţanc!” Să vedem ce răspunde dl Profesor.
31.07.2018 (0515)
O, de data aceasta îl vedem total declanşat,
dând frâu liber spiritului său polemic, pe care
uneori, în alte răspunsuri ale Domniei Sale, l-a
catalogat drept… drept: ce?
Drept manifestare a unui orgoliu excesiv
sau… sau: a ce?
Sau: descărcare de umori! Anume?
După ce reproduce (cine s-ar fi aşteptat
la o trecere atât de bruscă de la forul profesoral, reţinut, sobru?), zic, după ce reproduce o
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replică rău usturătoare emisă de Em. G. P. în
adresa lui Strâmbeanu, procedează la un atac
asupra lui Eugen Lungu. Eu aşa îi spun: atac!
Am citit şi recitit textul acestui al 23-lea
Răspuns, pentru că mi s-a părut oarecum
neobişnuit, la început confuz, apoi incoerent
(ceea ce ar fi cam acelaşi lucru, nu?), dar greu
explicabil.
Adevărat, dl Profesor, mai întâi, face dreptate ca şi cum criticului E. L., despre care zice:
„Mai productivă pentru despicarea apelor a
fost o perioadă îndelungată atitudinea lui Eugen Lungu”… Avea în vedere elaborarea „Portretului de grup” pentru care oferea ca şi cum
o legitimare a optzeciştilor basarabeni…
După care, oarecum inopinat, îi fulgeră
în ochi un titlu de carte a criticului, purtând
drept titlu o sintagmă ce-l înfurie rău pe dl
Profesor.
„Raftul cu himere!” e acel titlu care îl scoate din sărite. Tună Dlui: „… Statutul criticului
nu e, totuşi, unul de valorizare a Nimicului”. Îl
înţelegem pe dl Profesor: toată viaţa şi-a consacrat-o studiului literaturii şi, când colo, vine
acest E. L. să-i declare că şi-a pierdut vremea
cu … Himerele, adică cu… Nimicul! Era să-mi
scape un detaliu, şi unul extrem de important.
E vorba de… de: cine? Ce?
Spune dl Profesor:
„Ardenţa justiţiară…– iată ce a rămas de
la Vasile Coroban”… Rămâi nedumerit: de ce
se referă dl Profesor (anume în acest moment)
la imaginea/ numele temutului de altă dată
critic Coroban?
Spre a-l lua drept spirit ocrotitor, poate?
Da, aşa este.
Iar după ce i-a invocat numele urmează o
pagină întreagă de defulare a propriilor umori,
în care E. L. apare în cele mai negre culori.
Adevărat, iar amintind mai întâi momentul
pozitiv de luptă „cu unul din coloşii cu picioarele de lut al cincinalelor literare socialiste
(Mihai Dolgan – V. B.).
Or, atacurile ce urmează vin să developeze
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o adevărată idiosincrazie faţă de scrisul preopinentului său, pe care îl numeşte „şoarece de
bibliotecă”, „scormoniri în detalii”, „pedanterie”. În continuare: „Estetismul se confundă cu
viciul amoralităţii”…
Cum toate aceste calificative i s-au părut
insuficiente, în finală îl acuză de „sectarism”:
„În faţa „raftului” cu himere” nu mai e altceva
de făcut decât să etalezi o superioară îngăduinţă. De asemenea, e firesc şi uşor să-ţi selectezi
de acolo emulii, din care să faci o sectă, care
să te urmeze cu veneraţie şi cărora să le porţi
de grijă, încurajându-i, susţinându-i, promovându-i”…
Mi s-a părut un adevărat act de acuzare
acest demers furios al dlui Profesor. Furios,
dar nedrept în substanţa lui.
De cutez a face o asemenea concluzie/
afirmaţie? Pentru că totul porni de la acea sintagmă „Raftul cu himere”, care iniţial nu era
decât titlul unei rubrici critice, susţinute de E.
L. în ziarul „Sfatul Ţării”. Trecută drept titlu de
carte mai târziu, ea venea ca ceva care să atragă
atenţia asupra respectivei ediţii, şi nicidecum
să sintetizeze ceea ce conţinea în paginile ei,
dar şi nici să exprime atitudinea autorului faţă
de fenomenul literatură în general…
Or, în finală, dl Profesor s-a lăsat furat de
o stare de moment, care i-a făcut un deserviciu…
P. S. Sau (tot ce e posibil) textul răspunsului nu a fost suficient şi atent redactat…
23. «Credeţi că în această prevalenţă a
esteticului criteriul moral îşi pierde toate mizele? Or, literatura e mai întâi relaţie acută cu
realitatea, coborâre în „miezul” ei dilematic,
în acele zone de apocalipsă, care zdruncină
fiinţa, fiind mai întâi angajare în actul cunoaşterii condiţiei umane şi abia mai apoi scriitură,
tehnică artistică. Cel care citeşte, notează undeva Tzvetan Todorov, devine nu un specialist
în analiza literară, ci un cunoscător al fiinţei
umane».
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01-02.08.2018 (0418)
– După referiri la cenzura vremii şi la
specificul criticii şi destinele criticilor din acei
ani, iată că vroiţi distinsă doamnă doctor Nina
Corcinschi, cu această a 24-a întrebare către
dl profesor Andrei Ţurcanu, care Întrebare e
mai mult decât ca atare. Se conţine în ea un
întreg concept asupra ceea ce este (şi ar trebui
să fie şi să rămână în permanenţă) Literatura
(da, cu majusculă!), dar şi ceea ce este (şi s-ar
cuveni să fie şi să rămână!) Critica Literară.
Sunt adevărate definiţii, succinte şi atât de
cuprinzătoare încât ai impresia că sunt formulate pentru un corp enciclopedic!
Şi nu doar că Vă referiţi la cele două
genuri literare (da, pentru că şi Critica e un
gen literar), ci ţineţi (şi cu bună dreptate!) să
relevaţi, misiunea literaturii în spiritualitatea
umană – altfel zis, Relaţia ei congenitală,
cum să mă expun aşa, cu Realitatea existenţei
umane.
Dar nu numai atât.
Vă referiţi, concomitent, şi la misiunea
Criticii, amintind a câta oară (prin citatul dintr-un celebru om de litere Tzvetan Todorov) că
„cel ce citeşte devine nu un specialist în analiza
literară, ci un cunoscător al fiinţei umane”.
Minunat spus! Profundă explicaţie! Marele
adevăr!
Eternul Adevăr, atât de frecvent ignorat şi
uitat… Or, Literatura Adevărată asta şi face:
investighează şi pătrunde/ exprimă problemele
fundamentale ale existenţei omului pe acest
Pământ.
Am impresia, că începând de la acest moment, de la această Întrebare a Domniei Voastre, dialogul devine o Dispută de mare nivel,
deschizând noi şi captivante perspective în expunerea şi confruntarea de fapte literare şi idei
estetice vizând fenomenul literar postbelic din
Basarabia… Aceste fiind zise, să purcedem la a
exprima câteva impresii şi consideraţii asupra
Răspunsului dlui Profesor.
De la bun început se cuvine să remarcăm,
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că Domnia Sa ca şi cum ar continua să răspundă la întrebarea precedentă… Şi asta pentru că
îl are în continuare în cătarea (era să zic bătaia!) puştii pe colegul său criticul Eugen Lungu.
O începe pe un ton, aş zice eu, uşor ironic-persiflator.
Citez „Până la „clasicizarea” sa de mai încoace, Eugen Lungu şi-a demonstrat, totuşi, nu
de puţine ori şi apetenţa pentru mizele mari
ale literaturii”. Facem o pauză aici şi ne întrebăm: de ce „clasicizare”? Se poate atribui acest
calificativ E. L.?
Ori e doar un şfichi de ironie?
Nu cumva e în subsidiar un sentiment de
invidie, dat fiind faptul că E. L. s-a postat ca şi
cum în fruntea noii generaţii de literaţi?
Aşa pare să fie, dacă stăm să ne amintim
notele dure ce i le-a adresat în cadrul răspunsului precedent.
Revin a câta oară asupra textului şi, să vedeţi, constat că remarca şi „clasicizarea” lui E.
L. nu îi este atribuită aşa, pur şi simplu, ci îi
serveşte dlui profesor drept o rampă de lansare
a unei serii mai lungi şi mai susţinute atacuri
asupra ceea ce s-a numit şi se mai numeşte fenomenul „postmodernist”. Zice dl Profesor: „…
în linia tendinţelor postmoderniste… după anul
2000 mai ales, criteriile critice s-au fluidizat,
s-au diluat, s-au ambiguizat până la victoria
unui impresionism zglobiu”. Şi în continuare,
idei tranşante răspicat formulate: „Dacă, în anii
’90, până la despărţirea apelor, adică până la
anihilarea şi dispariţia din spaţiul public a discursului critic decrepit cu rădăcini viscerale în
vechile dogme, discursul postmodernist vădea
o vigoare combativă şi un bun-simţ constructiv
(a se vedea contribuţiile lui E. Lungu, N. Leahu, V. Ciobanu, Gr. Chiper, Em. Galaicu-Păun,
Mircea V. Ciobanu), chiar dacă pe alocuri o lua
înainte un demon narcisiac şi egocentrist, peste
deceniul următor pune tot mai mult stăpânire o
forfotă junevilă şi capricioasă de orgolii prinse
într-o babilonie iresponsabilă a aproximărilor
şi datului cu părerea”.
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E o prezentare a fenomenului de o mare
forţă expresivă şi de convingere!
O putea face doar dl Profesor, care a fost
şi este un foarte atent observator al procesului
literar basarabean.
Zicem astea, dar ne rezervăm dreptul de
a interveni (ulterior) cu propriile opinii şi înţelegeri ale fenomenului respectiv.
Deci, să confirmăm cu citatul. Iată metafora fundamentală care vine să caracterizere
postmodernismul; „Cenaclurile substituie biblioteca”.Urmează, pe acelaşi ton dur, pe alocuri acid, un fel de diatribă îndreptată asupra
noii literaturi, care ar culmina cu următorul
pasaj: „… în locul condeiului, vine laptopul, cu
„beneficiul” substituirii eforturilor îndelungate
ale erudiţiei cu informarea rapidă şi glisarea pe
urmele motorului de căutare GOOGLE pentru
ciupitul de ici, de colo al cunoştinţelor”.
Ne oprim un pic aici, ca să ne tragem sufletul, după care vom continua…
03-05.08.2018
Iar continuarea e cam aceasta: cine e
„Martor”-ul noii stângi la mare modă astăzi
între critici? Roland Barthes, „o adevărată catastrofă intelectuală şi morală”. Acestea dl Profesor le citează după Adrian Marino, din cartea
de memorialistică: „Viaţa unui om singur”.
Nu doar atât, fragmente de citate din Marino urmează mai multe.
Or, dl Profesor îi acordă un mare credit
lui Adrian Marino. Chiar prea mare, aş zice
eu. Dacă ar fi să confirmăm citatele din aceeaşi carte, am ajunge şi la aprecieri mai puţin
potrivite. De ce a spus Adrian Marino despre
M. Cimpoi, bunăoară!
Sau să ne amintim de faptul, că anume
Adrian Marino, fiind coleg de exil cu Paul
Goma la Lăteşti, l-a delatat, zice-se pe acesta, intrând în cârdăşie cu ochioasa securitate,
obţinând astfel dreptul de a călători liber prin
străinătăţuri...
Dar iată că şi Domnia Ta, doamnă Nina
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Corcinschi aţi sesizat aceste accente dure în
răspunsul dlui Profesor şi i-aţi adresat următoarea întrebare.
24. «Nu credeţi că Adrian Marino a exagerat? Că evaluărilor obiective i-au ţinut loc
nişte resentimente personale?».
06.08.2018
– Da, desigur, a exagerat. Dar pe cât înţeleg eu, dl Profesor a atins aici o problemă nu
doar a criticii literare din spaţiul basarabean,
ci, ca să zic aşa, a vizat ceea ce s-ar numi ruptura între epoci şi generaţii, care se manifestă
flagrant de la o vreme încoace.
Dl Profesor Andrei Ţurcanu este produsul
şi adeptul spiritului clasic – tradiţional în cultură şi spiritualitate, pe când noile generaţii ce
au venit s-au format în alte condiţii şi cu alte
gusturi... Zic: gusturi, pentru că, aşa cum se
ştie, „gusturile nu se discută” – e ceva ca un
dat, un criteriu pe care nu poţi nici să-l impui
cuiva, nici să-l schimbi.
Adevărat, se mai spune: „Bunul gust”,
adică a avea un bun Gust; fie că acesta ţi-a
fost hărăzit de la naştere, fie că ţi l-ai cultivat
şi dezvoltat – depinde, dacă ai avut parte de
lucuri bune, de un dascăl ales etc. Îmi amintesc de un titlu de carte a dlui Profesor Andrei
Ţurcanu se numea Bunul simţ, o culegere de
eseuri literare. Am fost impresionat de această
sintagmă – „Bunul simţ”! Unde, cine, când a
mai pus pe o carte de-a sa un asemenea titlu?
Dar numai titlu?
E un principiu fundamental al eticii şi moralei umane – bunul simţ. Or, Bunul simţ se
întemeiază pe Bunul Gust, iar acesta e atât de
individual şi delicat! Vom merge şi mai departe. Dacă Bunul Simţ are la bază Bunul Gust,
atunci din ele ambele răsare şi se înalţă un
principiu şi mai înalt – cel al Bunei Cuviinţe!
Da – Buna Cuviinţă, care le înglobează şi le
sintetizează pe primele două!
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AURELIAN DĂNILĂ ȘI CĂRȚILE SALE DIN „ARESTUL LA DOMICILIU”
Iulian Filip

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Rezumat: Aurelian Dănilă, în „arestul său la domiciliu” nu stă degeaba. Continuă să scrie despre marea lui dragoste – Opera, să aducă cititorului date inedite din istoria patrimoniului nostru
muzical, să ne bucure cu noi cărți, să ne invite la noi lansări. Așa arată profilul adevărat al unui
cărturar, care și în timpuri de pandemie nu-și uită preocupările esențiale: lectura și scrisul.
Cuvinte-cheie: Opera, moștenire muzicală, lectură, scris, noi preocupări.
Abstract: Aurelian Dănilă, in his “house arrest” is not standing idle. He continues to write about
his great love- opera, to bring to the reader unique data from the history of our musical heritage,
to enjoy new books, to invite us to new releases. This is what the true profile of a scholar looks
like, who, even in times of a pandemic, does not forget his essential preoccupations: reading and
writing.
Keywords: Opera, musical heritage, reading, writing, new releases.

Barem astfel să mă revanșez... La fiecare 27 ianuarie prietenii știu că la ora 12 și 30
de minute mi-i plăcut să-i văd grămăjoară
în jurul pretextului calendaric. Și în celelalte
zile mi-s dragi, dar în ziua respectivă toate se
nuanțează altfel... Venirea lui Aurelian Dănilă
mă alarmează chi-ne-zeș-te în fiecare an, dar
animalul calendarului chinez anul acesta e șobolanul – zodia mea... Speram să... De unde?
Mi l-a adus – o jivină intermediară: ceva între
șoarece și guzgan. Nu era hamster – pe acesta
îl știu: mi l-a adus în ciclul calendaric precedent...
Dincolo de ceea ce simt eu pentru aceste
zoocadouri, eforturile ambasadorului nu-s...
o joacă.
Pianul nu face parte din regnul animal,
dar a fost de camerton proiectului animalier,
legat de 27 ianuarie al meu. Timp de o noapte
(doar într-o singură noapte! – martori-complici ai ambasadorului au fost Ianoș Țurcanu
și Constantin Rusnac) Aurelian Dănilă a găsit
pianul, a organizat transportarea și aducerea
la Casa Greierului, fără ca eu să bănuiesc ceva
(cheia mi-a cerut-o Ianoș, ca să ducă la atelier
câteva lucruri, care ne încurcau în drumul spre
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evenimentul cultural din acea zi)... În ajun, la
o agapă... băețească în atelierul meu de creație,
ambasadorul căuta de jur împrejur și era necăjit că nu găsește ceea ce îi trebuia neapărat...
Și mi-a zis că știe ce-mi lipsește... I-am replicat
că știu și eu – trei lucruri!... Mi-a replicat: unul
– pianul! Și o să ți-l aduc eu!... I-am replicat: a fost atât de bun sofilorenul tatei (licoare
esențială, pe care o producea tata – n.a.), că
ai devenit caucazian... De ce caucazian? m-a
întrebat... Doar caucazienii se aprind și-ți dăruiesc cerul și pământul, dacă le-ai plăcut!...
Nu i-a plăcut ambasadorului ce i-am
zis. Asta, cred, l-a încrâncenat... A doua zi la
amiază, când m-a provocat să ajungem la Casa
Greierului (sub pretextul că i-a plăcut... ajunul
și era pe la prânz, și veneam de la închiderea
expoziției lui Mihai Grecu la Muzeul de Istorie), am găsit pianul bine ajuns la atelier... Și
chiar acordat!
Am zis de camerton – pianul! În anii chinezești ai Cocoșului, Iepurelui, Dragonului,
Șarpelui – calea-valea... Dar în anul Taurului
– să găsești un bouț de peste 100 de kg! În
anul Porcului – tot porăială (rău mirositoare porăială – cu consecințe: pătimit pretorul
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Valeriu Nemerenco, mai precis automobilul
pretorului)!
Anul acesta rozătoarea m-a pus (din nou!)
la încurcătură – ce să faci cu vietatea? O, ce
noapte de strajă la colivia nedumeritei jivine în
habitatul poetului În fine... Ambasadorul mi-a
dăruit și noua sa carte. E deja a... (trebuie să-l
întreb pe autor, ca să fiu corect cu informația)... 16-a carte, a 16-a declarație de dragoste
Operei Basarabene și slujitorii ei. Să-ți placă
atât de mult fenomenul, să-l pricepi, apoi să
dai expresie exactă și atractivă acestui atașament, acestei pasiuni – iată formula lui Aurelian Dănilă, care își zice stării sale din aceste zile
arest la domiciliu. (Am ezitat îndelung cu titlul
acestui material – o variantă cvasidetectivă era
doar acesta: Arest la domiciliu...)
Eu știu că în unele țări deținuților care
citesc o carte li se scurtează termenul de detenție cu câteva zile (se ține cont și de numărul de pagini probabil). Aud că în țări vecine
deținuților care scriu în detenție o carte, li se
înjumătățește termenul... (Din auzite informația – accept precizările și adresele precise.)
– Și ce face arestatul? îl întreb.
–Încheie partea a doua a cărții despre
Samoilă – face 70 de ani. Prima parte am
scris-o la 50 de ani...
– Mi-o amintesc bine de tot. Am și publicat impresiile mele de lectură. M-a impresionat devenirea și destinul lui Alexandru
Samoilă. Altceva?
– Enescu...
– Cam pe unde-ai ajuns cu Enescu?
– Pe la Bălți. Că acolo a avut mai multe
implicări și relații cu societăți culturale...
Prietenul meu arestat (ca toată lumea conștientă a acestei planete) îmi dă semne, de o
bucată de vreme, că postările mele de pe rețea
le remarcă (ca să nu reproduc ceea ce mi-a zis
– că-i plac). Mă telefonează câteva zile în urmă
și mă complimentează pentru ceea ce înțelege
că fac eu pe rețeaua de comunicare cu lumea
închisă, apoi mă anunță că i-a apărut o carte
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nouă, pe care intenționa să o lanseze la una din
bibliotecile noastre, dar... asta e: pandemia! Și
vrea să mi-o expedieze... Mi-a expediat-o – a
ajuns la destinație cartea...
Asta-i revanșa! Și penalitatea! Pentru că
înțeleg limpede situația: către ziua mea ambasadorul era cramponat la rozătoarea calendarică mai mult decât la cartea, pe care mi-a dăruit-o (într-un pachet cu rozătoarea!)! Acum
am două exemplare ale aceleiași cărți, cu două
date și autografe diferite (poate o să le anexez)
– flagrant! Că nu-i sclerotic, doamne ferește...
Rozătoarea-i de vină!
Acum despre carte – ar fi mai scurt decât
preambulul... Am scris mai pe așezate despre
majoritatea monografiilor lui Aurelian Dănilă, ca să realizez că volumul recent SCRIERI
DESPRE OPERĂ articole, interviuri, lexicon
(Editura Epigraf, 2019, 320 pagini) e pretextată de o aniversare discretă, mai rotundă în
2021. O mărturisește, teatral (ce intrare în scenă!), chiar autorul în Preludiu: „...În iulie 1981
am fost numit director la Teatrul de Operă și
Balet. Eram proaspăt absolvent al Școlii Superioare de Partid din Leningrad, unde doi
ani de zile am studiat istoria jurnalismului
sovietic. Ajunsesem acolo, pentru că, fiind
redactor-șef la Televiziunea Moldovenească,
funcție aprobată de Biroul Comitetului Central
al PCM, mi se recomandase o „aprofundare”
în cunoștințele ideologice marxist-leniniste,
„mult necesare”, dar mai curând obligatorii,
postului pe care îl ocupam. S-a întâmplat ca
după absolvirea instituției amintite să nu mă
întorc la televiziune, după cum era preconizat
inițial, mai marii propunându-mi postul de
director al Teatrului de Operă și Balet”. Nu
prea îmi dădeam seama ce înseamnă un teatru
de operă dirijat administrativ și, poate, acest
lucru m-a făcut să accept propunerea de a veni
în fruntea unui colectiv de șase sute cincizeci
de persoane...” (p.15)
Dacă ne dăm în aritmetică, Aurelian Dănilă în iulie 1981 avea cam vârsta lui Hristos la
| 83

timpul pătimirilor... Apropo, despre zilele (!) de
naștere ale ambasadorului – că are patru! – am
încercat să ne dumirim în 2008 într-o carte dialogală, apărută la editura Prut, dialoguri, în care
am dezghiocat treptele afirmării muzicianului
(clarinetist cu Conservatorul făcut), diplomatului și cercetătorului Aurelian Dănilă (Răscrucea
întâmplărilor predestinate, 2008, 128 pagini)...
Cartea e structurată atractiv și nu mă refer la semănarea chiar în deschiderea cărții
a fotografiilor-blazon: Maria Cebotari, Lidia
Lipkovskaia, Maria Bieșu, Mihail Muntean,
Vladimir Dragoș, Alexandru Samoilă. Mă refer
la Preludiu, în care autorul ia taurul de coarne
în modul cel mai teatral: „...În iulie 1981 am
fost numit director...” Nu e numai deconspirarea mobilului apariției acestui volum – către
aniversarea exdirectorului! Mărturisirea conferă conținutului cărții credibilitate – e scrisă de către un cunoscător, dacă nu chiar de
către un ducător de cruce. Iar jurnalistul de
Aurelian Dănilă numără cronologic „capturile”
jumătății anului 1981 în primele două pagini:
cîștigarea/convertirea pentru operă a filarmonistului Alexandru Samoilă (era dirijor secund
al orchestrei Filarmonicii din Chișinău); montarea operei lui Giuseppe Verdi Forța destinului (premiera la 28.XI.1981); montarea operei
lui Gaetano Donizetti (premiera 29.XII.1981).
Două opere italiene în numai cinci luni!
Autorul înțelege să realizeze chiar în preludiu,
din mers, două portrete răvășitoare prin forța
detaliilor concrete și prin căldura trimfătoare
a relației rodnice a două valori creative – Alexandru Samoilă și Maria Bieșu.
„Îmi povestea maestrul A.Samoilă, după
unul din spectacole, că pe parcursul vieții sale
opera „Aida” i-a fost ca un contrapunct, că a
dirijat acest spectacol în nenumărate orașe,
teatre, săli prestigioase. A debutat cu „Aida”
la București, a prezentat-o în renumita sală
„Albert Hall” din Londra, dar și în multe orașe
din fostul spațiu sovietic. Prin „Aida”, spunea
maestrul, de fiecare dată simte că se apropie
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tot mai mult de genialul ei autor, precizând că
prin această creație de multe ori își verifică și
nivelul profesionist.”
La numai un an de la înscăunarea lui Aurelian Dănilă, „dirijorul-șef A. Samoilă a propus o nouă viziune a operei „Aida” de G.Verdi,
spectacol înscris de mai mulți ani pe afișele
teatrului. Premiera a avut loc la 12 octombrie
1982...” (pag. 27)
Autorul nu „cruță” epoca și luminează și
din alt unghi valoarea și importanța primadonei Maria Bieșu: „Ca să nu „italienizăm” teatrul
cu totul, ne mai „ajuta” Ministerul Culturii,
care avea grijă de politica repertorială, amintindu-ne, delicat spus, că publicul nostru are
nevoie și de spectacole patriotice, de subiecte
legate de sroismul poporului sovietic ș. a. m. d.
Salvarea noastră era Maria Bieșu, pentru care
se montau în mare parte spactacolele, dânsa
fiind o genială interpretă anume a operelor
din țara luoi Verdi, dar mai având și puterea
de a-și spune cuvntul în calitate de deputat în
Sovietul Suprem al URSS.” (p.18)
Exact în acei ani îmi citeam două piese pentru copii în fața actorilor teatrului de
păpuși Licurici – Moara cu plăcinte și Cenușar-voinicul și Cenușăreasa-mireasa. Ce frumos
mi le-au vorbit licuricii! Dar... prima mi-a fost
montată la Teatrul Academic Pușkin (1981),
iar a doua – la Licurici (în 1989)...
Acum regret întâlnirea târzie a noastră,
acum, când citesc înțelegerea directorului
Teatrului de Operă și Balet că în repertoriu
lipseau spectacolele pentru copii... Colaboram
atunci cu Gheorghe Mustea, care compunea
muzica pentru spectacolul Moara cu plăcinte,
dar și cântece pentru câțiva interpreți tineri,
dar dragi nouă. Ce-ar fi fost dacă am fi găsit
drumul și spre Teatrul de Operă?
Un examen de toată importanța în acei
ani pentru opera basarabeană a fost turneul
de o lună de zile la Moscova (1983) – două
săptămâni pe scena Teatrului Bolișoi și două
săptămâni la Palatul Congreselor din Kremlin.
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Nu voi stărui asupra spectacolelor prezentate
moscoviților, voi spune doar, fără falsă modestie, că teatrul nostru s-a prezentat la cel mai
înalt nivel posibil, turneul încununându-se cu
obținerea titlului „Academic”, cea mai înaltă
apreciere a profesionalismului unui colectiv
artistic în acele vremuri.” (p.19)
Încap în această intrare consistentă și
relatările despre alte spectacole, inclusiv cele
pentru copii, dar finalizarea copertează Preludiul cu o punctare concretă, de recapitulare a
directoriei: „Operele enumerate, dar și câteva
balete, printre care „Baiadera” de I.Mincus și
„Luceafărul” de E.Doga, care, d altfel, s-au bucurat de un fulminant succes în timpul turneului amintit de la Moscova, au constituit principala mea ocupație pe parcursul directoriei la
Teatrul Moldovenesc de Operă și Balet (1981
– 1984). Activitatea mea ulterioară, mai întâi
a fost nemijlocit legată de cultura țării, iar mai
apoi s-a întâmplat să mă aflu în câteva misiuni diplomatice. Paralel, eram preocupat (doar
pentru mine) de istoria teatrului muzical, ca
până la urmă, cercetarea artei operistice să
devină principala mea îndeletnicire.” (pag. 22)
Rădăcinile operei basarabene, capitol
comprimat de reconstituiri retro, îi solicită
autorului echipament arheologic și cernere
de informații fugare, din care cioburile incontestabile întregesc imaginea răscrucii noastre
(vorba cronicarului), care are și avantaje – din
mai multe adrese pe drumurile noastre se abăteau trupe teatral-muzicale cu mai mult timp
înainte de 1918, când s-a organizat teatrul
liric în Basarabia: o trupă de artiști germani
în 1821 (în casa boierului T. Krupenski), o
trupă franceză în 1825, una italiană în 1826,
„un colectiv teatral, condus de frații Baptiste
și Josephe Foraux, venea în 1833 – 1834 de la
Iași pentru a da reprezentații de dramă, operă
și operetă...” (pag.23)...
Constituirea trupei, primele spectacole de
operă fac obiectul celui de al treilea capitol de
intrare, înaintea blocului de articole, interviuri,
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portrete de slujitori ai scenei liricului.
Articolele ce urmează, treizeci și șapte la
număr, împreună cu cele două interviuri, sunt
de fapt cam tot atâtea portrete, realizate în tonalitatea fiecărei personalități, căreia autorul
îi găsește pista de lansare în scenă, clipele de
grație, norocul ori loteria ieșirii în scenă.
Într-un interviu cald cu un condrumeț pe
distanță lungă, celebrul nostru tenor Mihail
Munteanu, îi face o destăinuire de răscruce
întrebătorului: „Am învățat bine la școală.
Voiam numaidecât să ajung la oraș, ca să-mi
continui studiile, chiar dacă întotdeauna știam
ce profesie aș vrea să îmbrățișez... Odată însă,
la o rudă de-a părinților, care locuia în Ucraina,
dădusem de o placă cu vocea lui Caruso (nici
acum nu-mi dau seama de unde s-o fi luat).
Rămasem atât de impresionat, încât tot drumul
spre casă îmi suna în urechi acea voce pe care
doream numaidecît s-o mai ascult vreodată.
Îmi încolțise ideea să învăț a cânta la modul
cel mai serios...” (225) Uluitoare coincidență ori
găselnițe jurnalistice anume căutate - și în cazul
Mariei Bieșu o voce deosebită îi marchează
începuturile: „...întâmplarea a făcut ca într-o
amiază, pe când era studentă la Conservator, să
rămână uluită de vocea unei cântărețe ce suna
la cunoscutul aparat de radio agățat pe pereții
bucătăriilor sau în odăile căminelor, să audă
cu totul diferit acea muzică de operă pe care o
studia, dar în care nu prea avea mare încredere.
Era Maria Callas... În anii care au urmat, avea
să cânte același repertoriu pe care îl savura cu
toată ființa ei la radioul de pe perete. Destinul a
mai vrut să se întâlnească cele două mari Marii,
să devină prietene, să cânte pe aceleași renumite
scene ale lumii... ” (p.101)
Autorul punctează regizoral foarte eficient, descriind, intrarea în scenă a Mariei Bieșu:
„Când începuse montarea operei Tosca, absolventa Conservatorului din Chișinău Maria
Bieșu era de câteca luni angajată în teatru prin
concurs în calitate de soprană de categoria a
doua și chiar i se recomandase să asiste la re| 85

petiții „pentru că-i va prinde bine”. Și iată că
intervine „Măria Sa Întâmplarea”, banală, de
altfel, cum am mai văzut prin filme... Cu câteva zile înainte de premieră protagonista spectacolului (nu-i mai dăm aici numele) anunță
că nu va putea cânta în seara respectivă. Se
crease o situație destul de încordată, confuză,
pe care numai intuiția unui muzician ca Boris
Miliutin, dirijorul spectacolului și profesor la
Conservator... ar fi îndrăznit s-o rezolve: rolul
central i se propune... Mariei Bieșu.” (p.101) E
prea întinsă descrierea evenimentului cu intrarea tinerei artiste „în lumea Floriei Tosca vestită
cântăreață după libret”, dar cităm concluzia din
următoarea pagină a volumului: „Așadar, la 28
aprilie 1962, cu rolul Tosca din opera omonimă
de G.Puccini, tânăra Marie, viitoarea primadonă, care în scurt timp avea să cucerească inimile
celor mai exigenți spectatori din întreaga lume,
anunță teatrul, dar și spectatorii lui că ea, Maria
Bieșu, are cele mai serioase intenții să devină
cineva.” (p.102) Cu montarea operei Evghenii
Oneghin începe colaborarea fericită a artistei
cu tânărul regizor Eugen Platon. La numai
un an de la debut, special pentru Maria Bieșu
se propune montarea altei opere de Giacomo
Puccini, Madame Butterfly. La patru ani de la
montarea operei „un juriu format din cei mai
prestigioși interpreți din lume” o declară în
1967, în cadrul concursului internațional din
Tokyo, Cea mai bună Cio-Cio-San (p. 103)...
Operele marilor italieni... În 1965 Maria
Bieșu face parte din grupul selectat pentru stagiere în Italia, dar pedagogul Enrico Piazza,
„asistentul de altădată al marelui Toscanini”, i-a
declarat, după prima audiție, „că vocea îi este
dată de maică-sa și că natura a făcut mai totul în
locul profesorilor de canto...Nu-i rămânea decât să lucreze cu Maria la unele roluri în limba
italiană. Cât de bine i-a prins mai târziu acea
tălmăcire a rolurilor Leonorei din Trubadurul,
Aidei, Tosca, Cio-Cio-San... Câte impresii de la
spectacolele dinTeatrul La Scala, de la contactul
cu arta marilor italieni!” (p.105)
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Când vorbește despre anii consacrați diplomației și doar în paralel, pentru sine, cercetărilor arhivistice, Aurelian Dănilă întredeschide poarta spre lumea altei Marii, oferită
universalității de acest neam de la răscrucea
tuturor necazurilor (vorba cronicarului), Maria Cebotari, pe care a „adus-o” acasă, la Chișinău, cu toată splendoarea și valoarea artistică,
tabuizată în anii de pomină, când valoarea era
de o singură culoare... Mă refer și la cele două
ediții ale monografiei sale, consacrate distinsei
artiste, dar și la impulsionarea unui interes mai
conform valorii Mariei Cebotari, inclusin din
partea cineaștilor... Dar artista pornită de la
biserica Sf. Vineri din Chișinău e blazonul de
noblețe a unei categorii impresionate de artiști
porniți din Basarabia în lumea largă, care au
cucerit cele mai importante scene europene.
Portretul lui Alexandru Samoilă e întitulat
Maestrul și „Aida”, reluîndu-se confesiunea
elegantă a dirijorului despre ce înseamnă această operă în destinul său. Conturând harta peregrinărilor, devenirii și afirmării lui Alexandru
Samoilă în Rusia, România, Turcia, Ucraina,
autorul subliniază cu amărăciune dezinteresul
autorităților din Chișinău pentru valorificarea
potențialului marelui muzician, cărturărit temeinic în mai multe centre culturale ale lumii,
dar și în cele mai prestigioase scene.
Mi s-a părut, la pornirea acestor rânduri,
că nu o să alunec în citate prea multe și în
detalii, dar prea-s mari ispitele jurnalistice ale
autorului muzician...
După articolele-portrete din miezul cărții, cei peste două sute cincizeci de slujitori ai
liricului moldovenesc, structurați alfabetic în
Lexicon, dar și cronologia Premierelor pe scena chișinăuneană 1956 – 1990, întregesc logic
dinamica portretistică a fenomenului Opera
din Basarabia, căreia cercetătorul Aurelian
Dănilă i-a consacrat ani buni, ani plini, inițial... doar pentru sine, apoi și pentru noi și
Academie.
19 aprilie 2020, de Paști, ora 23:09
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JUDEŢUL HOTIN
(GENERAŢIA GHEORGHE MUNTEANU)
Tudor Colac

Institutul de Filologie Română „Bogdan P.-Hasdeu”
Rezumat: Arta corală are nobila misiune de a solidariza şi uni conştiinţa identităţii naţionale,
a familiariza populaţia de la mic la mare cu valorile autentice ale muzicii populare româneşti şi
ale culturii muzicale universale. În ultimele două secole, începând cu prima jumătate a veacului
XIX, în muzica bisericească sunt introduse elemente naţionale în linia melodică, iar micile coruri
de strană, formaţii omofone, conduse de dascăli şi preoţi, de factură mixtă cu bărbaţi şi femei,
paricipau la slujba liturghiei. Printre figurile marcante ale vetrei socioculturale a satului, care au
contribuit considerabil la prosperarea artei corale din Costiceni, a fost şi rămâne a fi Omul şi
Artistul nepereche Gheorghe Munteanu.
Cuvinte-cheie: artă corală, muzică populară, cânte, joc popular
Abstract: Choral art has the noble mission to show solidarity and unite the consciousness of
national identity, to acquaint the population with the authentic values of Romanian folk music
and universal musical culture. During the last two centuries, starting with the first half of the 19th
century, national elements have been introduced in church music, and the small choirs, homophone groups, led by cantors and priests, mixed with men and women, participated in Christian
liturgy. Among the outstanding figures of the sociocultural heart of the village, who contributed
considerably to the prosperity of the choral art from Costiceni, has been the unequalled Man and
Artist Gheorghe Munteanu.
Keywords: choral art, folk music, song, folk dancing.

Satul Costiceni e de o frumusețe deosebită.
E situat pe artera principală ce uneşte satul cu
Cernăuţi, Hotin, Lipcani, Bălţi şi Chişinău de
pe malul stâng al Prutului, cu Suceava, Botoşani, Darabani şi Dorohoi de pe malul drept al
fluviului Prut - centre care au stimulat gustul
oamenilor pentru carte şi pentru frumos. Încă
în secolele trecute aceste legături au favorizat
dezvoltarea transportului pe uscat şi pe apă,
plutăritul şi morăritul pe Prut. La prosperitatea
satului au contribuit şi podgoriile bogate în
cernoziom, livezile de pe moşia satului, păstoritul, pescuitul şi vânătoarea.
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Apariţia timpurie a bisericii din lemn şi a
celei din piatră, a şcolii eparhiale şi a instituţiilor educativ-culturale au marcat pozitiv conştiinţa şi mentalitatea tuturor categoriilor sociale
din comunitatea aşezată în lunca Prutului de
la poalele Carpaţilor. Aceste componente au
colorat cu deosebită pregnanţă şi gama de preocupări exprimată în credinţe, datini, obiceiuri
folclorice şi tradiţii de muncă şi de familie, din
calendarul vieţii spirituale. De la o generaţie
la alta s-au transmis cântecul şi jocul popular,
teatrul folcloric şi povestitul, meşteşugurile artistice. Zeci de lăutari s-au afirmat, devenind
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vestiţi în vremea lor şi trecând în anonimat. Nu
e de mirare că la noi în sat a fost cultivată şi arta
corală, având nobila misiune de a solidariza şi
uni conştiinţa identităţii naţionale, a familiariza
populaţia de la mic la mare cu valorile autentice
ale muzicii populare româneşti şi ale culturii
muzicale universale. În ultimele două secole,
începând cu prima jumătate a veacului XIX,
în muzica bisericească sunt introduse elemente
naţionale în linia melodică, iar micile coruri de
strană, formaţii omofone, conduse de dascăli
şi preoţi, de factură mixtă cu bărbaţi şi femei,
dădeau răspunsurile la slujba liturghiei.
Printre figurile marcante ale vetrei socioculturale a satului, care au contribuit considerabil la prosperarea artei corale din Costiceni, a fost şi rămâne a fi Omul şi Artistul
nepereche Gheorghe Munteanu. Avem certitudinea că Domnia Sa este o personalitate de
pus în ramă, devenind o veritabilă legendă.
Gheorghe (George) Munteanu s-a născut
la 2 februarie 1903 în satul Bleşteni, judeţul
Bălţi, român ortodox. Această localitate este
şi baştina renumitului povestitor şi cântăreţ
popular Trifan Baltă (03.08.1876-19.01.1960).
Repertoriul său folcloric a fost valorificat de
scriitorii Valentin Roşca şi Ion C. Ciobanu.56
Avem deplina certitudine că G. Munteanu,
la fel ca şi alţi copii consăteni, încă la o vârstă fragedă a cunoscut proverbele şi zicătorile,
snoavele, poveştile şi cântecele vechi. În mărturiile sale V. Roşca îşi aminteşte: „Când îl ascultam (pe Trifan Baltă, n.n.), aveam impresia
că a dispărut din jurul meu totul şi a rămas
numai frumosul pur, numai cântecul şi povestea
vorbei. Era expresia curăţeniei graiului, bogăţiei
de gânduri şi de imagini sugestive, sclipitoare”.
G. Munteanu absolvă şcoală primară – şapte
clase „curs complementar” la Bleşteni, urmând
studiile la şcoala normală „Alexandru Vlăhuţă”
din Şindriceni, judeţul Dorohoi, luând diploma
de capacitate la 14 iulie 1926.
56 Poveştile lui Moş Trifan Baltă. Chişinău, 1955, 1966,
1972, 1979, 1986.
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În acelaşi an 1926, la 1 octombrie este
încadrat în câmpul muncii în satul Costiceni
judeţul Hotin. Fire enciclopedică, înzestrat cu
un talent organizatoric inepuizabil, se avântă
în iureşul vieţii pedagogice şi cultural-artistice
pe multiple planuri. Este directorul şcolii din
Costiceni (în clădirea actuală a primăriei),
director al căminului cultural „Împăratul
Traian” din sat, fondator şi preşedinte al
Cooperativei săteşti de consum, unde a
desfăşurat şi o vastă activitate de instruire
socială şi agricolă. Înfiinţează şi conduce
concomitent trei coruri săteşti: la căminul
cultural, corul de copii al şcolii şi un cor
bisericesc al eparhiei „Sfântul Nicolae”. Din
iniţiativa lui G. Munteanu, pe lângă şcoală
activează un teatru folcloric şi o formaţie de
dansuri populare, iar la căminul cultural un
taraf, cu cei mai dotaţi muzicieni, temelia
viitoarei orchestre de muzică populară „Izvoraşul”. (Deci ar fi corect ca peste trei toamne
să omagiem corul şi orchestra noastră la un
centenar de la înfiinţare. Sic!). Acelaşi G. Munteanu a considerat drept preocupare onorabilă
revitalizarea costumului popular, promovând
cu o ardoare deosebită specificul portului popular din vetrele Costiceni, Dumeni şi Vancicăuţii Mici. Nu întâmplător, şi până în zilele
noastre consătenii numesc acea perioadă din
viaţa satului „generaţia Gheorghe Munteanu”!
Credem că acest calificativ G. Munteanu
l-a meritat şi pentru conceptul de educaţie a
populaţiei în general. La toate activităţile participau familii de consăteni: Precup, Captari,
Vatamanu, Raţa, Nicorici, Prisăcaru ş.a., asigurând continuitate şi un liant educaţional trainic. Bunăoară, Vladimir Precup avea misiunea
să asigure sistematic lecţiile de pomicultură
în cadrul unor şezători de rezonanţă.57 Soţia
lui G. Munteanu, Liuba, descendentă şi ea din
57 După al doilea război mondial Vl. Precup s-a afirmat fulminant în procesele economice şi culturale
din Truşeni, Străşeni şi în organele de conducere ale
Republicii Moldova.
Limbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

familia Precup, i-a fost toată viaţa secundul
deosebit, după cariera de învăţătoare la Şcoala
normală „Elena Doamnă” din Bucureşti, în
1928 revine ca pedagog la şcoala din Dumeni,
iar din 1932 – la Costiceni. Şi verişoarele ei,
Nina, Zinaida cu fratele lor Victor şi-au consacrat viaţa procesului educaţional din Costiceni
şi din raion.
Printre altele, Filaret Munteanu, tatăl dirijorului, a fost preot la Bălcăuţi şi revizor şcolar
la Hotin. Anume el l-a atras în activitatea pedagogică şi culturală pe Anton Colac.
De presupus că şi Vasile Ostafiev, soţul
Ninei a lui Serafim Precup, activând o perioadă îndelungată ca director al Şcolii din
Costiceni, a avut ce moşteni de la cumnatul
G. Munteanu, mai multe promoţii autodenumindu-se „generaţia lui Vasile Ostafiev”.
Vom reveni la cariera pedagogică a soţilor
Gheorghe şi Liuba Munteanu, în continuare accentuând performanţele mişcării corale din sat.
În arhiva familiei Munteanu am descoperit
mai multe date despre faimosul cor fondat
şi dirijat de G. Munteanu. Cele circa 140 de
persoane, membri ai corului, au fost încrezuţi
că a cânta în scenă, la biserică, la concursuri
şi festivaluri este o datorie patriotică, purtând
în lume faima satului Costiceni. Desigur,
cu diverse ocazii, în faţa publicului apăreau
60-80 de corişti, inclusiv la festivaluri şi
treceri în revistă în cadrul plasei, judeţene
sau interjudeţene şi pe ţară. Corul nostru a
deţinut locurile de frunte la toate concursurile
şi serbările corale de la Hotin, judeţene şi
interjudeţene.
În perioada 4-10 iunie 1938 corul din
Costiceni s-a aflat la Bucureşti, participând la
Festivalul-concurs de muzică corală organizat
de Fundaţia Culturală Regală „Principele
Carol”. Din relatările compozitorului George
Breazul, opinând dezbaterile juriului, aflăm
că formaţia corală din Costiceni a fost
reprezentativă nu numai pentru judeţul
Hotin, dar şi pentru întreaga Ţară. Corul din
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Costiceni în competiţie cu cel din Vancicăuţi,
vecinii noştri, şi corul din Cosăuţi, judeţul Soroca, s-a învrednicit de Premiul I la compartimentul „Costume populare” şi de Premiul II
la interpretare corală.
Cine au fost consătenii noştri prezenţi la
Festivalul-concurs de la Bucureşti? Iată alăturat lista acestora din registrul manifestaţiei:
1. Budeanu-Pascari Maria a lui Grigore
2. Harabagiu Ana a lui Timofei (Aniţa a
Eftimiei)
3. Pâslaru Daruţa
4. Stanciu Tatiana, solista, sora Daruţei
5. Captari Toadere al lui Constantin (vioară, fluier, ocarină)
6. Captari Hariton al lui Constantin (vioară şi basist)
7. Banari Vladimir al lui Roman
8. Pâslari Mihail al lui Petrea
9. Raţa Toadere
10. Raţa Leonte
11. Caba Vasile al lui Ion
12. Caba Vasile al lui Pintilie
13. Postolache Nicolae al lui Nichifor
14. Caba Lisandru
15. Sauca Andrei al lui Spiridon
16. Stanciu Vladimir al lui Roman
17. Sauca Toadere al lui Gheorghe
18. Nicorici Liuba a lui Toadere
19. Raţa Profira a lui Anton
20. Stanciu Liuba a lui Anton
21. Afanas Vasile al lui Gavril
22. Nicorici Andrei al lui Vladimir
23. Raţa Palaghia a lui Toadere
24. Coreţchi Maria
25. Coreţchi Liuba
26. Postolache Vasile
27. Postolache Nichita
28. Postolache Profira a lui Toadere
29. Nicorici Vladimir al lui Ion (a lui
Durduc)
30. Nicorici Grigore al lui Ştefan
31. Scororcârja Vasile al lui Ion
32. Munteanu Gheorghe
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33. Supocoinâi Epifanie
34. Munteanu Liuba
35. Colac Anton (vioară)
36. Nicorici Ion al lui Nicolae
37. Cornienco Vera (a Ieftimiei)
38. Afanas Profira a lui Vasile
39. Ioniţoi Diomid, învăţător
40. Munteanu Filaret, inspector şcolar
Hotin (fratele lui Gh. Munteanu)
41. Banari Ion al lui Roman
42. Captari Toadere al lui Ion (vioară)
43. Captari Ion al lui Simion (Ionică al lui
Mihalache)
44. Vataman Vasile al lui Petrea (vioară)
45. Calistru Nistor (chitară)
46. Captari Serafim al lui Bortică (vioară)
47. Cuciuc Gheorghe al lui Efim
48. Rusu Fevronia a lui Lisâi
49. Reus Gheorghe (în rolul ciobanului)
50. Nicorici Andrei al lui Vasile
51. Captari Anton
52. Captari Serghei
53. Stanciu Elizaveta
54. Vatamanu Mărioara, mama poetului
Ion Vatamanu ş.a.
Colectivul coral a fost însoţit la Bucureşti
de Ion Nagrudnâi, subinspector şcolar la Hotin, şi de Iancu Duzinschi, inspector regional
Cernăuţi.
Gheorghe Munteanu avea să mărturisească la Bucureşti despre „misiunea de aleasă nobleţe a mişcării artistice de la Costiceni pentru
cultivarea sătenilor şi a limbii române, arta
corală slujind cu fervoare lupta pentru emanciparea culturală a populaţiei. Alături de alţi
intelectuali din Costiceni Domnia Sa era ferm
convins că oamenii simpli, care ziua prelucrau
pământul şi îngrijeau vitele şi oile, iar seara
învăţau notele muzicale, aceşti ţărani, cântând,
sunt cuprinşi de o bucurie mare obţinând noţiuni elementare pe făgaşul artei corale apropiindu-se de carte şi de învăţătură, concertând
în faţa publicului şi, mai ales, înrolându-se în
procesul de educare a spiritului naţional şi
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patriotic, de susţinere şi promovare a limbii
române şi a simţului naţional...”
În acest context se cuvine să-i exprim cele
mai profunde sentimente de recunoştinţă şi
aprecieri fiicei lui Gheorghe Munteanu, Iulia
Melinte de la Braşov, care mi-a facilitat accesul
la arhiva de familie. Cu regret, n-am reuşit să
mă întâlnesc şi cu cea de-a doua fiică, Jenica
Ursu, aceasta aflându-se la Târgu-Mureş în
timpul deplasării mele.
Destinul renumitului dirijor, după anii de
glorie artistică în Ţară, merită să fie cunoscut.
La Bucureşti corul din Costiceni a fost propus pentru locul întâi, menţionat cu premiu
bănesc şi distins cu un aparat de radio marca Filips. Acest aparat a fost pus la dispoziţia
consătenilor noştri, care în cadrul şezătorilor
şi repetiţiilor făceau audiţii muzical-culturale
în sala mare a şcolii, in aripa dreaptă a actualei
primării, care avea la mijloc un perete despărţitor mobil, ce se desfăcea şi clasele deveneau
sală de concerte, pentru întruniri etc.
Urmează refugiul din tragicul an 1944 în
luna martie, în judeţul Caraş-Severin, comuna
Ţâclova Română, Oraviţa. La 8 august 1945
Ministerul Educaţiei Naţionale aprobă numirea lui în postul de director al şcolii. Ulterior
se mută în Banloc, Timiş, la Domeniul Regal
al Reginei Elizabeta, unde au fost numiţi ambii
soţi, iar în 1949 se stabilesc la Racoviţa, Piteşti.
Am reuşit să identific documentar peregrinările renumitului muzician şi pedagog.
Astfel, aflăm că Ministerul Educaţiei Naţionale
din România, urmare a deciziei nr. 206.942 a
Inspectoratului şcolar al judeţului Timiş-Torontal nr. 5914/947 îi acordă lui Gh. Munteanu
gradul superior în învăţământul primar.
La 1 septembrie 1946 este distins cu gradaţia de merit în domeniul învăţământului,
la propunerea Direcţiunii învăţământului primar-normal, judeţul Timişoara.
Şi distinsa noastră consăteancă MunteanuPrecup Liuba la 9 mai 1949 prin ordinul nr.
102.812 al Ministerului Învăţământului Public
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din România este încadrată ca învăţătoare în
grad superior, cu salariul brut de 7589 lei
(Arhiva Comitetului Provizoriu al judeţului
Timiş-Torontal, nr. 10375/1949).
O perioadă de mulţi ani după cel de-al
doilea război mondial forurile de la conducerea culturii de la noi se întrebau, în ce rezidă
tainele activităţii lui Gheorghe Munteanu, care
a ridicat disciplina în şcoală şi în sat, iar cea în
formaţiile corale era ţinută la rang de respect?
Nu poate fi ocolit de noi şi un alt subiect:
lui Gherghe Munteanu îi revine meritul de a fi
primul învăţător dirijor, care a făcut din mişcarea corală de la Costiceni o pârghie puternică
de luptă socială, pentru renaşterea naţională, de educaţie artistico-estetică şi patriotică
a oamenilor. Poate că anume astfel am putea
tălmăci reuşitele şi marile izbânzi pe tărâmul
cântecului coral de la Costiceni dintr-o perioadă când evoluţia mişcării de culturalizare
ia amploare în întreaga Ţară. Fiind preocupat
până în măduva oaselor de destinul şcolii din
sat, de prosperitatea şi progresul educaţiei şi
instruirii, „Gh. Munteanu în răstimp scurt ridică şcoala noastră la un nivel admirat de toţi
colegii din zonă”. Astfel ni-l evocă inspectorul
şcolar Victor Precup din cadrul Direcţiei raionale Noua-Suliţă.
Aş insista şi asupra constatării cel puţin
a două momente definitorii în opinia mea. În
anul 1922 a luat naştere Asociaţia corurilor şi
fanfarelor, care avea şi misiunea de susţinere
a personalităţilor în domeniu şi evitarea declinului mişcării corale în genere. Şi, doi, învăţătorii, în perioada respectivă, erau favorizaţi
ca specialişti, creându-li-se condiţii optime de
muncă. Rolul de conducător spiritual al învăţătorului era conceput drept problemă vitală
a şcolii naţionale. Din afirmaţiile lui Toadere
Constantin Captari, un alt mare muzician al
Costicenilor, „crezul lui Gheorghe Munteanu
a fost munca pentru luminarea neamului. El
muncea ziua întreagă în clasă cu elevii, iar în
sâmbete şi duminici, la sărbători, dar mai ales
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serile şi nopţile era cu noi la şezători şi repetiţii, la spectacole şi concerte”.
Între cele două războaie mondiale era
în vogă obligativitatea verificării aptitudinilor muzicale ale învăţătorilor pretendenţi la
ocuparea posturilor, iar printre alte calităţi
el trebuia să demonstreze că e apt să cânte la
vioară şi să instruiască un cor pe mai multe
voci (Sic!).
În grija permanentă a dirijorului era şi recrutarea membrilor corului şi instruirea lor,
perfecţionarea structurii formaţiei pe categorii
de voci: soprane, altiste, tenori, baritoni sau
başi. În atenţia specială erau coriştii-solo pentru piesele selectate. Aceştia erau promovaţi şi
în taraful pe care îl fondase tot el.
Repertoriul corului organizat şi dirijat
de Gh. Munteanu a cuprins cântece istorice
şi patriotice, piese festive şi de ocazie, creaţii
bisericeşti, lucrări clasice şi contemporane din
literatura corală românească, creaţii clasice şi
contemporane din literatura corală străină,
coruri din opere, oratorii, cantate şi balade,
coruri din operete, cântece folclorice în aranjamente corale etc. Bineînţeles, repertoriul era
format în funcţie de participare la concursuri
şi festivaluri, la liturghii în biserici sau cu prilejul unor sărbători populare sau naţionale, a
serbărilor de sfârşit de an şcolar sau agricol
etc. Programele de concert includeau, de regulă, 10-16 piese. Atât în procesul repetiţional,
cât şi pe scenă, dirijorul s-a făcut remarcat prin
temperamentul său vulcanic, dar tot odată suficient de sentimental. „A rămas tot timpul
cât l-am cunoscut un om al faptelor împlinite, care s-a impus prin muncă asiduă şi prin
sensibilitate artistică deosebită”, - îşi aminteşte
discipolul său Toadere Captari, prezent în poza
ce însoţeşte acest studiu de caz.
În arhiva familiei Munteanu am depistat
şi un program cu repertoriul corului de la
căminul cultural „Împăratul Traian” din satul
Costiceni judeţul Hotin pe anul 1934, inclus
într-un raport de activitate, cu semnătura di| 91

rijorului Gh. Munteanu la 16 decembrie 1934.
Lucrările însuşite erau incluse în programe de
la caz la caz de componenţe diferite din cei 140
de corişti activi:
1. Pe-al nostru steag, cor mixt de C. Porumbescu.
2. Morarul, cor mixt de D. G. Kiriac.
3. Teiul, cor mixt de Fr. Schubert.
4. Ştefan Domn cel Mare, cor pentru patru
voci de bărbaţi. Melodie veche, prelucrată şi
armonizată de I. Vidu.
5. Arcaşul, cor de bărbaţi şi solo. Cântec
vechi, aranjament şi armonizare de I. Vidu.
6. Andaluza, cor bărbătesc, muz. de I.
Vidu, poezie din colecţia G. N. Lazu.
7. Vraja, cor pentru patru voci de bărbaţi.
Versuri şi melodie populare. Aranjament şi
armonizare de I. Vidu.
8. Bobocele şi inele, cor bărbătesc, muz. de
I. Vidu.
9. Răsunetul Timişului, cor mixt şi solo,
muz. de I. Vidu.
10. Voi, sălcii triste, cor mixt de F. Mendelson-Bartolai.
11. Cântecul nopţii, cor mixt de Fr. Silcher.
12. Hora Unirii, cor mixt de D. G. Kiriac.
13. Pui de lei, muz. de G. G. Brătianu.
14. Păsărică călătoare, cântec folcloric.
15. Frunză verde dintre vii, cântec folcloric.
16. Canon.
17. Glasul Ţării, marş. Muz. de Ştunz.
18. Somnoroase păsărele, versuri de M.
Eminescu, muz. de T. Flondor.
19. A cui i-această Românie? Versuri şi
melodie de V. Gheorghiţă. Aranjament şi armonizare de A. Zavulovici.
20. Marşul Trezviei, versuri de M. Tcaciuc,
muz. de A. Zavulovici.
21. Ce stai, bade, tot pe prag? Muz. N.
Oancea.
22. Foaie verde ş-o răsură. Muz. de B.
Anastasescu.
23. Ciobănaşul, muz. de B. Anastasescu.
24. Ţarina, cor mixt de Nicodim Ganea.
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25. Ş-am zis verde rozmarin, cântec folcloric, armonizare de C. Meittert.
26. Foaie verde măr mustos, cântec folcloric, armonizare de C. Meittert.
27. Foaie verde dintre vii, cântec folcloric,
armonizare de C. Meittert.
28. Sărmana drăguţa mea, muz. de I. Vidu.
29. Du-te, bade!, muz. de I. Vidu.
30. Ileano, Ilenuco fa! Muz. de C. I. Baciu.
31. Cântecul cucului, muz. de I. D. Chirescu.
32. Frunză verde flori mărunte, melodie
populară, armonizare de C. Meittert.
33. Cântecul lui Gheorghiţă, armonizare
N. Oancea.
34. La şezătoare, muz. T. Brediceanu.
35. Cântecul lui Stăncuţă, armonizare N.
Oancea.
36. Păstorul, armonizare I. Velenceanu.
37. Nevasta care-i iubeaţă, armonizare T.
Avramescu.
38. Frunză verde alunel, armonizare I. G.
Brătianu.
39. Frunzuleană mărăcine, cor de femei.
Armonizare de T. Popovici.
40. Trageţi hora, cântec folcloric.
42. De când badea mi s-a dus, cântec folcloric.
42. Pete deal... Cor mixt cu solo de bariton-tenor. Armonizare I. Vidu. Solişti: Epifanie
Supocoinâi şi Vasile Raţă.
43. Negruţa, cor mixt cu soli. Aranjament
I. Vidu.
44. Lugojana, cor mixt din opereta „Ana
Lugojana” de F. Barbu. Aranjament I. Vidu.
45. Dragă şi iar dragă, pentru două coruri
alternative. Alcătuire armonioasă din poezia şi
muzica populară românească de I. Vidu.
46. Răsunetul Ardealului, cor mixt, aranjament de I. Vidu.
47. Răsunet de la Crişana, de I. Vidu.
48. Tatăl nostru, de C. Porumbescu.
49. Trandafir de pe răzoare, de S. Drăgoi.
50. Voinţa neamului, de I. Danielescu.
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51. Imnul Heruvic, de G. Musicescu şi alte
lucrări.
Gheorghe Munteanu a fost şi un coregraf
înzestrat. Din ansamblul de jocuri populare
făceau parte elevii claselor superioare, învăţători şi tineri din sat, printre care Axenia Postolache, Axenia Cuciuc-Raţa, Sanda Rusu (a
lui Grigore), pe care au împuşcat-o soldaţii
ucraineni când se retrăgeau nemţii, conform
notelor din arhiva familiei Munteanu.
Pentru a îmbogăţi palitra sonoră a corului
dirijorul Gh. Munteanu a fondat şi un taraf la
care participau coriştii Anton Colac, învăţător
(unchiul autorului acestor rânduri), interpret
la vioară (o vioară a unui lutier german pe
care mi-a dăruit-o mai târziu); Toadere al lui
Constantin Captari (vioară, fluier), Hariton
Captari (vioară şi basist), fratele acestuia, Captari Toadere al lui Ion (vioară), Vasile Vataman
(vioară), Nistor Calistru (chitară), Serafim
Captari (vioară) ş.a.
Printre soliştii şi actorii cu diverse roluri din teatrul folcloric întâlnim şi numele
lui Gheorghe Reus, Alexei Ursuleac, Diomid
Ioniţoi, Epifanie Supocoinâi, Vasile Raţă ş.a.
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În arhiva fostului director al şcolii din
Costiceni şi a învăţătorului Anton Colac din
perioada interbelică am găsit şi scenarii ale
spectacolelor, şezătorilor, obiceiurilor folclorice
de iarnă, pe care voi încerca să le public, dacă
îmi va permite spaţiul editorial.
În anii celui de-al doilea război mondial
şi în perioada imediat postbelică activitatea
corală, ca şi întregul proces cultural-educativ
a căzut în dizgraţie. Însă datorită unor mari
entuziaşti profesionişti pe tărâmul didactic
şi cultural mişcarea corală din sat, inclusiv
la şcoală şi la biserica „Sfântul Nicolae” din
sat, îşi revine la normal. Se cuvin cuvinte de
omagiu în acest sens unor personalităţi distinse, pedagogi, dirijori, muzicieni, printre care
Toadere Captari, Ştefan Sabadaş, Andrei Nicorici, Sergiu Captari, Alexei Ursuleac, Diomid
Savca (coruri de copii), Maria Vlad ş.a., care
în diferite perioade au ştiut a mânui bagheta
dirijorală, contribuind la menţinerea mişcării
corale din satul Costiceni timp de aproape 100
de ani, perpetuând cauza generaţiei Gheorghe
Munteanu.

| 93

COMORI FOLCLORICE ROMÂNEŞTI: VEŞMÂNTUL LOR FIRESC
Dumitru Apetri

Institutul de Filologie Română „Bogdan P.-Hasdeu”
Rezumat: În articolul Comori folclorice româneşti: veşmântul lor firesc, autorul abordează problema reeditării în grafie latină a trei colecţii de opere folclorice care au apărut în ultimele trei decenii
ale secolul trecut sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei. E vorba despre colecţia academică
în 16 volume, serialul „Mărgăritare” în 15 unităţi editoriale şi o serie în 4 culegeri voluminoase.
Primele 3 volume din ultima serie conţin creaţie populară verbală din 3 zone basarabene, al patrulea (singurul în grafie latină) cuprinde folclor din Bucovina. Colecţiile nominalizate reprezintă
valori folclorice de nepreţuit. Însă, pentru tinerii români de azi şi pentru cei ce vor veni, accesul
la acest tezaur folcloric este extrem de redus din cauza veşmântului rusesc. Autorul consideră că
a reedita această zestre verbală în grafie latină e un deziderat spiritual, o datorie testamentară a
culturii româneşti actuale.
Cuvinte-cheie: comori folclorice, valori artistice, colecţie, reeditare, grafie latină.
Summary: In the article Romanian Folklore Treasures: Their Natural Wear, the author addresses
the issue of reprinting in Latin script three collections of folk works that appeared in the last three
decades of the last century under the auspices of the Academy of Sciences of Moldova. It is about
the academic collection in 16 volumes, the series “Pearls” in 15 editorial units and a series in 4
voluminous collections. The first 3 volumes of the last series contain verbal folk creation from 3
Bessarabian areas, the fourth (the only one in Latin spelling) includes folklore from Bucovina. The
nominated collections represent invaluable folk values. However, for today’s young Romanians
and for those who will come, the access to this folk treasure is extremely reduced because of the
Russian wear. The author considers that to re-edit this verbal dowry in Latin spelling is a spiritual
desideratum, a testamentary duty of the current Romanian culture.
Keywords: folk treasures, artistic values, collection, reissue, Latin script.

În scrierea sa Casă pentru Badea Mior, Ion
Druță a constatat un adevăr, care poate doar
să bucure neamul românesc și să-i trezească
sentimente înălțătoare de mândrie. Domnia
sa a mărturisit: „Suntem poate unicul popor
în lume, la care operele folclorice rămân net
superioare ca măiestrie, ca adâncime, ca seninătate, straturilor de cultură modernă. Astăzi, pe bună dreptate, în orice colţ al lumii,
cu orice prilej de manifestare, când e vorba să
prezentăm firea neamului într-o formulă cât
mai scurtă şi cât mai cuprinzătoare, se recurge
la folclor. La Doine. La Balade. La Mioriţa. Ele
sunt cea de-a doua stemă a republicii. Cel de-al
doilea drapel al nostru.”58
58 Ion Druţă. Ora jerfirii. Chişinău, Edit. „Cartea Moldovei”, 1998, p. 160
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Nu-i o simplă întâmplare faptul, credem
noi, că dintre cele patru Mituri fundamentale
ale spiritualităţii româneşti (Traian şi Dochia
– mitul genezei, Mioriţa – mitul existenţei pastorale care-i încununat de calificativele Mărgăritar al liricii populare, Cea mai frumoasă
epopee pastorală din lume (Alecu Russo), Meşterul Manole – mitul estetic, Zburătorul de Ion
Heliade Rădulescu – mitul erotic) trei sunt de
obârşie folclorică.
Conştientizând marea valoare a creaţiei populare verbale, Academia de Ştiinţe a
Moldovei a editat, între ani 1971 – 1993, trei
colecţii de opere folclorice. Dintre realizările
Secţiei umanistice a Academiei, anume aceasta
e opera ce ar putea să opună rezistenţă solidă
timpului.
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Prima e ediţia academică în 16 volume
care dispune de escorta cuvenită: studii introductive, comentarii ştiinţifice, liste bibliografice şi de abrevieri, glosare, rezumate, note
asupra ediţiei, unde era necesar – aranjamente
pe note, imagini fotografice etc. La acestea se
adaugă executarea poligrafică de nivel elevat,
coperta tare şi, pentru unele unităţi, supracoperta. La baza aranjării materiei din acest
solid corpus editorial a stat principiul genurial
şi de specie. Pentru a nu încărca rândurile ce
urmează cu informaţii de diversă natură, ne
vom limita la reproducerea denumirii volumelor în ordinea apariţiei lor.
În anii ’70, la editura „Ştiinţa”, au ieșit de
sub tipar zece volume: Poezia lirică populară,
Poezia populară a obiceiurilor calendarice, Legende, tradiţii şi povestiri orale moldoveneşti,
Balada populară, Poveşti fantastice, Cântece
populare de dragoste, Strigături, amintiri şi
scrisori versificate, Folclorul copiilor, Folclorul
obiceiurilor de familie şi Snoave şi anecdote. În
prima jumătate a anilor ’80, colecţia respectivă
a fost completată cu următoarele şase unităţi:
Poveşti nuvelistice, Ghicitori, Teatrul popular,
Proverbe şi zicători, Cântece revoluţionare şi
sovietice, Eposul eroic. Deşi a fost gândit ca o
carte independentă, volumul Folclor păstoresc
a apărut la intervalul de opt ani după cea de a
16-a unitate editorială a colecţiei.
La elaborarea acestor comori folclorice şiau dat concursul colaboratorii ştiinţifici de la
Chişinău: Grigore Botezatu, Ion D. Ciobanu,
Nicolae Băieşu, Sergiu Moraru, Efim Junghietu, Victor Cirimpei, Andrei Hâncu, Gheorghe
Spătaru, Iulian Filip, Ion Buruiană, la unele
volume contribuind şi Victor Gaţac – cercetător ştiinţific la Academia de Ştiinţe a URSS.
În anii ’80, la editura chişinăueană „Literatura artistică”, a apărut serialul „Mărgăritare”
ce însumează 15 volume destinate cititorului
de masă. E cazul să pomenim aici de o componentă importantă cum este tirajul. E bine
că unităţile din prima colecţie au un tiraj care
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variază între 1100 şi 6000 şi ceva de exemplare
şi că volumele din a doua colecţie indică cifre
mult mai mari: s-a purces de la 35 000 şi s-a
ajuns la 8000.
Elegantele volume din cea de a doua achiziţie folclorică poartă următoarele titluri: Cine-a zis Doinu-doina... (doine şi cântece lirice).
Auzit-am din bătrâni (legende moldoveneşti),
Soarele şi luna (balade), La poale de codru
verde (cântece de protest, istorice şi revoluţionare), De-a mijatca (din folclorul copiilor),
Lumea o face, lumea o desface (ghicitori populare moldoveneşti), Primiţi „Căluţul?” (teatru
popular), De n-ar fi, nu s-ar povesti (poveşti).
Apele mici fac râurile mari (proverbe şi zicători), Să trăiţi, să-nfloriţi (din poezia obiceiurilor calendarice), Cântec nou răsună-n sate
(cântece populare de viaţă nouă), Ace pentru
cojoace (glume, anecdote, snoave), Aşa joacă
pe la noi (strigături), Plugul de aur (parabole
şi poveşti nuvelistice) şi Toma Alimoş (cântece
epico-eroice). Elaborarea acestei colecţii, de
asemenea, datorează, cu mici excepţii, folcloriştilor şi etnologilor nominalizaţi deja, dar,
la apariţia ei, au contribuit consistent şi unii
dintre scriitori.
Pentru a spori substanţial atractivitatea
acestei colecţii, în procesul de pregătire pentru publicare, au fost atraşi mai mulţi scriitori
cu deosebită reputaţie. În Colegiul de redacţie
figurează George Meniuc, la scrierea prefeţelor
şi-au dat concursul acelaşi George Meniuc,
Gheorghe Vodă, Ion C. Ciobanu, Pavel Boţu,
Ion Vatamanu, Anatol Ciocanu şi Tudor
Paladi. Procesul de ilustrare a fost realizat de
cunoscuţi pictori şi graficieni, precum: Isai
Cârmu, Gheorghe Vrabie, Filimon Hămuraru,
Boris Brânzei, Mihail Bacinschi, Gheorghe
Guzun, Valentin Caciurovschi şi Doina
Cojocaru.
Concomitent cu punerea în circulaţie a
comorilor folclorice prin mijlocirea celor două
colecţii, autorii au iniţiat încă un serial alcătuit
din mostre de creaţie populară zămislită în| 95

tr-un şir de zone geografice. Astfel, între anii
1973 şi 1989, la editura „Ştiinţa” din Chişinău,
sunt publicate volumele Folclor din părţile Codrilor, Folclor din nordul Moldovei, Folclor din
stepa Bălţilor, Folclor din Bugeac, Folclor din
câmpia Sorocii, iar în 1993 apare Folclor din
ţara Fagilor (edit. „Hyperion”), care au fost
urmate de ediţia în 2 volume Folclor românesc
de la est de Nistru, de Buc, din nordul Caucazului (vol. 1 în 2007, vol. 2 în 2009, Chişinău,
Tipografia Centrală). E îmbucurător faptul
că ultimele trei volume din această colecţie
dispun de veşmântul lor firesc – grafia latină.
Caracterul plurigenurial al materiei din
primele trei tomuri a impus o prezenţă mai
numeroasă de persoane printre alcătuitori, colectivitatea selecţiei şi a studiilor introductive,
dar tot acest fapt a determinat şi o evidentă
viziune profesionistă asupra compartimentelor. Ultimul volum se deosebeşte de celelalte
prin faptul că în grupul de alcătuitori, pe lângă
basarabeni, figurează şi bucovinenii Grigore
Bostan, Vasile Chiseliţă şi Dumitru Covalciuc,
şi prin prezenţa unei prefeţe inspirate – „Izvoare ale tămăduirii” – semnată de poetul
Arcadie Suceveanu, studiul introductiv fiind
elaborat de o singură persoană – savantul şi
scriitorul bucovinean Gr. Bostan.
În prefaţă se constată: „Această carte
putea fi subintitulată în egală măsură: „O
istorie a sufletului românesc, Crestomaţia
dorului, Antologia dragostei şi a suferinţei,
Cartea supravieţuirii, Manual de lacrimă şi
neuitare... Creaţiile populare cuprinse în ea
oglindesc cu fidelitate evoluţia istorică, puterea
de gândire şi simţire, zbuciumul şi aspiraţiile,
întreaga „Golgotă” a neamului românesc aşezat
de veacuri la Poalele Carpaţilor, pe albia râurilor Sireţel, Siretul mic, Siret şi Prut” (p. 3).
Indiscutabil, aceste constatări pot fi atribuite,
întregului tezaur folcloric românesc, indiferent
de timpul creării lui, de sursele de inspiraţie şi
de spaţiul geografic.
Determinativul tezaur pentru fenome96 |

nul folclor nu e întâmplător, întrucât această comoară spirituală constituie, după Alecu
Russo, arhiva popoarelor. Nu mai pomenesc
aici de poezia poporală, pe care autorul poemului „Cântare României” o considera cea mai
originală de pe malurile Dunării. La această
arhivă de nepreţuit, la aceste incomparabile
mărgăritare artistice, cu alte cuvinte – la aceste
uimitoare frumuseţi trebuie să aibă acces liber
şi necontenit generaţiile de azi ale românilor
şi toate celelalte care vor urma.
Pentru tinerii români de azi şi pentru cei
ce vor veni, accesul la aceste colecţii de folclor,
la care ne-am referit cât se poate de succint,
este însă extrem de redus. Cauza – veşmântul
lor rusesc, care derutează la orice pas cititorul instruit prin intermediul alfabetului latin.
Odinioară, o bibliotecară mi-a mărturisit cu
îngrijorare că liceenii de azi refuză să citească lucrări în limba română tipărite cu litere
chirilice, oricât de valoroase ar fi ele. Ei spun
– şi, desigur, au dreptate – că acestea îi induc
în eroare, adică îi canalizează necontenit spre
greşeli de ordin ortografic. Convingerea noastră este că e o datorie sacră pentru întreg spaţiul spiritual românesc republicarea, cu grafie
latină, a acestui tezaur.
Acum doi ani, criticul literar, eseistul şi
editorul Eugen Lungu a menţionat într-un
interviu valoarea strălucită a colecţiei de folclor în mai multe volume editată de Academia
de Ştiinţe din Moldova, pomenind, şi despre
pseudofolclorul socialist, de comentariile „de
clasă”, care totuşi nu au putut diminua potenţialul creaţiilor autentice. Concomitent, intervievatul şi-a exprimat opinia că „realizarea unui
proiect similar, de o asemenea anvergură, eşalonat pe mai mulţi ani, este astăzi o himeră”.59
Vorba e că pe dirijorii ideologici din republică, aflaţi în funcţie pe timpul elaborării
colecţiilor nominalizate, nu-i interesa folclorul
59 Nicolae Busuioc, Oglinzile Cetăţii. Dialoguri de ieri
şi de azi (Iaşi-Chişinău), Editura Junimea, Iaşi, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2018, p. 249–250
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autentic, ci artificiile proletcultiste. Cum dădeau de o năstruşnicie, precum „Munca în colhoz ne-a adus trai norocos”, acestora le înflorea
sufletul, iar dacă întâlneau realista zicere „La
colhoz, pe dealul mare, cine fură acela are” li
se aprindea fiinţa, înghiţeau necontenit noduri
grele şi amare. Anume din această cauză cel
de-al 17-lea volum, intitulat Cântece istorice,
alcătuit de folcloristul şi etnologul Victor Gaţac, a rămas în manuscris.
Desigur, reeditarea colecţiilor trebuie înfăptuită cu atenţie, la modul profesionist. Ştim
că în perioada sovietică au fost comise falsuri
şi pe făgaşul folclorului, dar, nu se mai poate
ca această a doua stemă a republicii, acest al
doilea drapel al nostru, aceste izvoare ale tămăduirii sufletului şi a fiinţei noastre să rămână
în continuare în strai chirilic.
Închei acest articol citându-l pe maestrul
Ion Druţă. În eseul „Păstori ai cuvintelor frumoase,” cu subtitul „Din povaţa lui Onache

Cărăbuş către nepotul său Tudorică”, se spune:
„Străbunii ne-au lăsat moştenire […] o seamă
de cuvinte nemaipomenit de frumoase şi patima de-a le păstori. Verbul este unica, nestemata noastră avere. În zilele mari şi-n zilele de
cumpănă el, Verbul, ne va ajuta să rămânem în
picioare, să ne păstrăm faţa şi duhul, credinţa
şi neamul.”60 Deci, să revigorăm povaţa ce se
impune ca testament. Rămânerea acestui tezaur în veşmânt lingvistic străin îl plasează
în situaţia de comoară în adâncuri înfundată.
P.-S. Mă cuprinde o adâncă tristeţe, când
mă gândesc că această opţiune a întregului
nostru neam (am în vedere dorinţa arzătoare
şi necesitatea ca folclorul nostru să circule în
firescul veşmânt latin), în condiţiile tulburi
de azi, ar putea să nu fie luată în seamă, ca
multe alte chestiuni de ordin spiritual, dar nu
ne rămâne decât să ne înarmăm cu răbdare
şi speranţă.

60 Ion Druţă. Singurătatea duhului. Bucureşti, Edit.
Academiei Române, 2015, p. 803-804
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CÂTEVA REFLECŢII DESPRE FOLCLORISTUL
ŞI SCRIITORUL GRIGORE BOTEZATU
Ion Buruiană

Institutul de Filologie Română „Bogdan P.-Hasdeu”
Rezumat: Articolul este o succintă examinare a activităţii de o viaţă a distinsului om de ştiinţă
şi de cultură Grigore Botezatu – cel mai vechi şi mai cunoscut culegător, editor, cercetător şi
propagator al creaţiei noastre populare orale.
Cuvinte-cheie: culegeri, articole, cercetări de teren, poveşti, snoave, legende, poezie populară,
traduceri.
Abstract: The article is a brief examination of the lifelong activity of the distinguished scientist
and culture grigore Botezatu - the oldest and best known collector, publisher, researcher and
propagator of our popular oral creation.
Keywords: collections, articles, field research, stories, snobs, legends, folk poetry, translations.

Cu toate că despre dl. Gr. Botezatu – personalitate marcantă a culturii noastre naţionale
s-a mai scris cu anumite ocazii, o privire de
ansamblu a realizărilor sale încă nu avem. Iată
de ce, prin însemnările care urmează, pentru
început, vom încerca să venim noi cu unele
consideraţii.
Pentru cei mai puţin informaţi amintim
că Grigore Botezatu s-a născut la 14 ianuarie
1929 în satul Baraboi, judeţul Bălţi (azi în raionul Donduşeni).
După absolvirea în anul 1954 cu menţiune
a Facultăţii de istorie şi filologie a Universităţii
de Stat din republică şi până la sfârşitul anului
2018 a lucrat la Sectorul de folclor al instituţiei de profil din cadrul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei.
Din anul 1979 a fost şeful sectorului, iar
între anii 1991-1999 – vicedirector al Institutului de Etnografie şi Folclor.
Şi-a luat doctoratul în filologie cu teza
Genurile folclorice şi realitatea istorică (Pe
baza folclorului haiducesc) în anul 1966.
Ceea ce l-a consacrat ca folclorist şi ca
scriitor a fost însă proza populară. În primul
rând, poveştile, în prelucrarea sa literar-artistică.
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În anul 1955 publică culegerea Poveşti
norodnice moldoveneşti, culese şi prelucrate
de Domnia Sa (10 naraţiuni, 167 de pag., în
15 mii de exemplare).
În anul următor, 1956, editează a doua
carte – Poveşti, tot în prelucrarea Dumisale
(17 texte, 160 de pag., în 10 mii de exemplare).
În anul 1957, în colaborare cu Maria Savin
şi Gheorghe Timofte, publică ampla şi valoroasa
culegere Poezie populară moldovenească (470
de pag.), care, revăzută şi completată, a mai
avut două ediţii (în 1960 şi în 1965).
Peste un an, în 1958, publică colecţia Basme şi snoave (118 p.), culese şi prelucrate tot
de Domnia Sa.
În anul 1959 este alcătuitorul unei culegeri
de poveşti populare moldoveneşti care, în
traducerea lui Victor Gaţac, cu titlul Лейся,
свет, впереди, тьма, стелись позади (150 de
pag.), e editată la Moscova.
Tot în acest an, 1959, în selecţia lui Gr. Botezatu, în traducere, apare la Kiev culegerea de
poveşti populare moldoveneşti Фет-Фрумос и
Сонце (68 de pag.).
Peste un an, în 1961, în colaborare cu M.
Savin şi Gh. Timofte, publică culegerea Norodul despre religie şi cler, iar încă peste un an –
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colecţia Snoave şi ghicitori (Chişinău, „Cartea
Moldovenească”, 1963).
Urmează apoi un număr impresionant de
culegeri de poveşti pentru copii şi de cărţi cu
câte o singură poveste, frumos ilustrate, destinate celor mici.
Cu părere de rău, din cauză că o bibliografie generală a lucrărilor sale încă n-a fost
alcătuită, iar Dumnealui n-a dus o evidenţă a
celor publicate, nu putem opera cu cifre exacte
(Băieșu, 1989, p. 66-69).
Dar, după calculele lui Nicolae Băieşu – un
bun bibliograf al lucrărilor mai multor colegi,
Gr. Botezatu a editat şi reeditat peste 40 de
culegeri de poveşti populare moldoveneşti şi
peste 30 de cărţi cu astfel de naraţiuni ale altor
popoare, traduse de Domnia Sa din limba rusă
(Băieșu, 2009, p. 7).
Iată doar câteva titluri: Peneş-împăratul.
Poveşti şi snoave moldoveneşti (Biblioteca şcolarului). – Ch.: „Lumina”, 1968, 222 p.; Poveşti
populare moldoveneşti. Culese şi prelucrate de
Gr. Botezatu – Ch.: „Lumina”, 1972, 424 p.; Poveşti populare moldoveneşti. Ch.: „Literatura
artistică”, 1981, 399 p.; Făt-Frumos şi Soarele.
Poveşti populare din Basarabia – Buc.: „Minerva”, 1995, 307 p.; Basme populare româneşti.
Alcătuitor: Grigore Botezatu. – Ch.: „Litera”,
Buc.: „Litera Internaţional”, 2003, 312 p.; Apa
tinereţelor. Poveşti. – Ch.: „Cartea Moldovei”,
2004, 262 p.; Coroana de aur. Poveşti populare. – Ch.: „Cartea Moldovei”, 2007, 254 p. ş. a.
Concomitent, tot la Chişinău, i-au apărut
şi câteva culegeri de poveşti pentru elevi în
limba rusă: Молдавские народные сказки.
Обработка Гр. Ботезату. Пер. с молд. –
Ch.: „Lumina”, 1973, 400 с.; Молдавские
народные сказки. Запись и лит. обр. Гр.
Ботезату. – К.: „Literatura artistică”, 1981,
399 с.; Волшебный камень. Молдавские
сказки и предания. Пер. с молд. Запись и
лит. обр. Гр. Ботезату. – К.: „Literatura artistică”, 1988, 399 с.; Молдавские народные
сказки. Запись и лит. обр. Гр. Ботезату. – К.:
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„Хиперион”, 1991, 240 с.
La aceeaşi editură, „Hiperion”, în anul
1992 i-a fost publicată culegerea Молдавские
легенды Пер. с рум. Лит. обр. Гр. Ботезату.
– 126 с.
Tot în ruseşte i-au apărut la Chişinău şi
câteva cărticele, bine ilustrate, cu câte o singură poveste.
Multe dintre poveştile prelucrate de Domnia Sa au fost traduse şi publicate în limbile:
engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă,
japoneză, ucraineană, bulgară, slovacă, bielorusă, lituaniană, letonă, georgiană ş. a., ducându-ne astfel faima în toată lumea.
Ultima noutate pe care mi-a comunicat-o
dl Botezatu la acest subiect e că o astfel de
culegere a fost editată nu demult și în Israel.
De menţionat că în seria academică Creaţia populară moldovenească (1975-1983) dl.
Gr. Botezatu a pregătit şi publicat trei volume: Legende, tradiţii şi povestiri orale (1975),
Poveşti fantastice (1976) şi Poveşti nuvelistice
(1980).
Domnia Sa este alcătuitor şi a trei culegeri
din seria Mărgăritare: Auzit-am din bătrâni
(Legende, 1981), De n-ar fi, nu s-ar povesti
(Poveşti, 1983), Plugul de aur (Poveşti nuvelistice, 1985).
În cele 8 volume, editate pe zone
etnofolclorice (1973-2009), mai toate
compartimentele de naraţiuni populare sunt
selectate şi pregătite tot de Domnia Sa.
Dl. Grigore Botezatu este autorul capitolelor referitoare la majoritatea speciilor de
proză populară în manualele Schiţe de folclor
moldovenesc (1965) şi Creaţia populară (Curs
teoretic de folclor românesc din Basarabia,
Transnistria şi Bucovina) (1991).
A publicat poveşti în cele două crestomaţii
de folclor moldovenesc din anii 1966 şi 1989,
în culegerea Молдавский фольклор din 1976,
în revistele „Scânteia leninistă” („Noi”), „Femeia Moldovei”, „Nistru”, „Steluţa”, „Alunelul”,
„a Mic” ş. a.
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În anul 1967 a editat monografia Folclorul
haiducesc în Moldova, iar în 1991, în colaborare
cu Andrei Hâncu, – lucrarea în două volume
Petre V. Ştefănucă. Folclor şi tradiţii populare.
În acelaşi an, 1991, la editura „Hyperion”,
îi vede lumina tiparului culegerea La izvoare
(Poveşti, poezie populară şi cercetări de folclor
de Grigore Botezatu). – 240 p.
În 1995, împreună cu E. S. Cernega ş. a.,
a tipărit culegerea Satul Petrunea la cântec şi
la joc (Din istoria și poezia populară a satului
Petrunea – Glodeni). – 255 p.
În colaborare cu A. Hâncu, a publicat şi
trei culegeri din seria „Biblioteca şcolarului”:
Legende şi cântece bătrâneşti (1988), Dicţionar
de proverbe şi zicători româneşti (2001, 2003)
şi Cântece bătrâneşti ale românilor. Cântece
istorice (2002, 2003).
În anul 2006, cu ocazia împlinirii a 100
de ani de la naşterea eminentului folclorist
şi etnograf basarabean Petre V. Ştefănucă
– victimă a regimului sovietic de ocupaţie,
este autorul proiectului şi coordonator al
bibliografiei savantului – Petre Ştefănucă
(1906-1942). Bibliografie. – Ch.: Elena V. I.,
2006, 168 p., iar în 2008, la Î. E. P. „Ştiinţa”,
editează volumul Petre V. Ştefănucă. Datini şi
creaţii populare (440 p.).
Este prezent, ca autor, în toate cele nouă
culegeri de studii, articole şi materiale scoase
de sector între anii 1961-1985.
A publicat nenumărate articole, recenzii,
materiale în diferite alte culegeri, reviste, ziare,
calendare, dicţionare, enciclopedii ş. a.
Una dintre ultimele sale realizări este
articolul, scris după mai multe căutări prin
arhive, despre preocupările etnologice ale marelui bărbat al Basarabiei, Pantelimon Halippa
(Botezatu, 2015, p. 76-86).
A participat cu comunicări la numeroase
conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
A avut mai multe luări de cuvânt pe tema
creaţiei populare orale la radio şi televiziune.
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A propagat literatura populară pe parcursul întregii sale activităţi în ziarele republicii.
Un mare merit îl are Grigore Botezatu şi
în culegerea materialelor de pe teren.
În cei aproape 40 de ani, cât s-au
organizat regulat expediţii folclorice în
acest scop, a cutreierat Moldova în lung şi
în lat, nordul Bucovinei, sudul Basarabiei,
satele moldoveneşti din Ucraina şi nordul
Caucazului, adunând tot ce a găsit mai de
preţ şi îmbogăţind Arhiva AŞM cu mii de texte
folclorice.
În căutarea celor mai talentaţi cântăreţi
şi povestitori populari a descoperit şi a
cules creaţii de valoare de la un şir de mari
informatori: Trifan Baltă din s. Bleşteni, r-nul
Edineţ; Damian Târziu din s. Sofia, r-nul
Hânceşti; Constantin Creţu din s. Ursari, r-nul
Călăraşi; Mihail Timircan din s. Bursuc, r-nul
Nisporeni; Ion Pascu din s. Baurci-Moldovan,
r-nul Cahul; Constantin Daraban din s.
Bilicenii Vechi, r-nul Sângerei; Gavril Stelea
din s. Temeliuţi, r-nul Camenca ş. a.
De remarcat că în toate cercetările de teren în interesele sale ştiinţifice s-au aflat nu
numai speciile în proză (poveştile, legendele,
tradiţiile istorice şi povestirile orale, snoavele
şi anecdotele ş. a.), ci şi folclorul obiceiurilor
calendaristice, poezia ritualurilor de familie,
baladele, cântecele epice eroice şi cele istorice,
teatrul folcloric, lirica populară, proverbele şi
zicătorile ş. a.
Despre atitudinea pe care a avut-o întotdeauna dl. Gr. Botezatu faţă de cercetările de
teren se poate judeca şi după un caz la care
am fost martor ocular.
Eram în vara anului 1987 într-o expediţie
folclorică prin satele româneşti din regiunea
Transcarpatică. Ne-am aflat câteva zile şi în
satul Slatina. Domnia Sa a dat, cam spre sfârşitul aflării noastre în această localitate, de
unul dintre cei mai talentaţi informatori de
aici – poetul popular Nicolae al lui Gheorghe
Bococi, care i-a încredinţat un caiet de al său
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cu 267 de cântece, hore, doine şi amintiri, scrise de el în anul 1937 la Budeioviţe şi Karlovy
Vary, în Cehoslovacia, unde făcea armata.
Nereuşind să transcrie tot materialul, iar
a doua zi urmând să ne mutăm cu cercetările
în alt sat, dl Botezatu n-a dormit aproape toată
noaptea, numai ca să reuşească să termine copierea preţiosului material şi să poată întoarce
a doua zi dimineaţă caietul posesorului lui, aşa
cum se înţelesese.
O parte dintre aceste texte au fost publicate în volumul Cât ăi Maramureşul… (Ch.:
„Ştiinţa”, 1993), celelalte se află în Arhiva de
Folclor, ms. 382, f. 132-189, 324-362.
Cândva, credem că aceste creaţii ar putea
fi subiectul unui studiu aparte, de tipul celui
al folcloristului Constantin Brăiloiu: Poeziile
soldatului Tomuţ: Din războiul 1914-1918. –
Buc., 1944. – 80 p.
Poziţia dlui Botezatu faţă de literatura populară a fost întotdeauna profesionistă, protectoare, inteligentă şi fermă. Dovadă în acest
sens credem că e şi articolul, scris în colaborare cu Andrei Hâncu, Un tezaur de cultură
populară: Arhiva de Folclor a Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova// „Destin românesc”, 3-4/ 1998, p. 82-87.
Mi-a vorbit nu o dată, cu multă durere în
suflet, de atitudinea iresponsabilă, indiferentă
a autorităţilor faţă de creaţia populară, lăsată
în ultimii vreo 30 de ani în voia soartei, de
lichidarea Institutului de Etnografie şi Folclor,
de sistarea cercetărilor de teren ş. a., întotdeauna criticând dur această stare de lucruri şi condamnându-i pe cei vinovaţi de ea.
„Au găsit pe ce să facă economie…”, încheia Domnia Sa de fiecare dată, amărât.
Despre faptul că e un talent rar, deosebit
şi că a avut încă din tinereţe un simţ unic,
profund al poveştii, optând, în primul rând,
pentru calitatea acestor frumoase şi iubite creaţii populare, ne-o demonstrează convingător
şi una dintre subtilele sale observaţii critice la
cartea Poveştile lui moş Trifan. Alcăt. şi preluLimbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

cr. lit. de L. Barschi, V. Roşca şi I.[C.] Ciobanu.
– Ch., „Şcoala Sovietică”, 1955.
„Se ştie, scrie recenzentul, că povestitorul
redă povestea nu numai cu ajutorul graiului,
dar şi cu ajutorul mimicii, gesturilor. Prin urmare, ca să fie simţite gesturile, mimica, adică
deplina atmosferă de poveste, ele trebuie traduse în scris. Asta de multe ori nu s-a făcut şi
multe fraze au rămas desfrunzite, goale” (Botezatu, 1956, p. 88).
Munca şi realizările dlui Gr. Botezatu (în
special, în domeniul poveştilor) a fost înalt
apreciată de către mai mulţi scriitori şi colegi
de breaslă: Ion Gherman, Grigore Vieru, Vasile
Coroban, Efim Junghietu, Victor Gaţac, Ion
C. Ciobanu, Nicolae Băieşu, Sergiu Moraru,
Iordan Datcu, Andrei Hâncu, Andrei Hropotinschi ş. a.
Se ştie că repovestitul, ca şi povestitul, este
o artă şi depinde, în primul rând, de talentul
povestitorului. Aici dl. Gr. Botezatu s-a dovedit
a fi un adevărat artist al cuvântului, fără concurenţă din partea cuiva. Iată ce scrie despre
aceasta un alt magician al cuvântului, maestrul
Vladimir Beşleagă:
„Nu, Botezatu nu e un culegător și „prelucrător” – e un extrem de talentat povestitor. Ce
stil, ce limbă, ce bogăţie şi prospeţime şi firesc
al vorbirii… Astăzi nu mai găseşti asemenea
oameni, el unul este. Un fenomen singular la
noi, ba chiar, cred, în tot arealul daco-roman”
(Beșleagă, 1999, p. 22).
O înaltă apreciere, cu accent şi asupra
limbii în care au fost prelucrate artistic, i-o
dă creaţiilor lui Gr. Botezatu poetul Grigore
Vieru, care scrie că „în anii de cumplită secetă
spirituală [Grigore Botezatu] a dăruit copiilor
noştri o comoară: poveştile neamului, pe care
le-a cules şi le-a prelucrat stilistic într-o plină
de vlagă Limbă Română” (Vieru, 2008, p. 6).
Cu un frumos cuvânt de laudă la adresa folcloristului nostru, pentru limba în care
şi-a îmbrăcat poveştile, vine distinsul poet şi
într-un discurs rostit într-o şedinţă solemnă
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la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova.
„Model de Limbă Română, menţionează
Domnia Sa, sunt poeziile pentru cei mici ale
lui Liviu Deleanu, prozele pentru copii ale lui
Spiridon Vangheli, poveștile moldoveneşti în
prelucrarea lui Grigore Botezatu” (Vieru, 2007,
p. 4).
Poveştile dlui Gr. Botezatu au îndulcit şi
înfrumuseţat copilăria mai multor generaţii.
Mulţi au învăţat a citi mai bine, au îndrăgit
cartea şi lecturile anume datorită poveştilor
editate de Domnia Sa.
În anii de tristă amintire, când am
fost supuşi unui lung şi intens proces de
deznaţionalizare şi de rusificare forţată, când
limba noastră era detestată, marginalizată şi
umilită la ea acasă, poveştile Dumisale erau
ca un dar divin, ca o gură de aer proaspăt, ca
o încurajare să ne menţinem, să fim tari, să
nu disperăm.
Ele au fost şi mai continuă să fie o sursă
importantă de educaţie în familie, în grădiniţe
şi şcoli, dar şi de învăţare mai bună a limbii
materne.
Demn de o apreciere aparte este efortul
Domniei Sale şi al colegului Andrei Hâncu, cu
care, înfruntând toate greutăţile ce le-au stat
în cale, au pregătit şi editat opera ilustrului
nostru savant-martir Petre V. Ştefănucă, zeci
de ani interzisă de regimul comunist.
Dr. Grigore Botezatu este unul dintre
foarte puţinii oameni de ştiinţă de la noi care,
prin pregătirea şi publicarea, operei lui Petre V.
Ștefănucă prin articolele Echipele studenţeşti
conduse de prof. D. Gusti. Profesorul Petre
V. Ştefănucă la Cornova (Botezatu, 2000, p.
437-450) şi Alegerea satului Cornova pentru
cercetări sociologice, (Botezatu, 2011, p. 584588) a readus în atenţia cititorilor importanţa
cercetărilor monografice ale Institutului Social
Român de la Bucureşti şi a filialei lui de la
Chişinău din perioada interbelică, apreciind
foarte înalt activitatea lor.
Iată ce scrie Domnia Sa la acest subiect:
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„În timp ce în URSS domnea teroarea stalinistă, iar sociologia, cercetările etnosociologice erau decretate „pseudoştiinţă burgheză”,
în Basarabia, datorită acad. D. Gusti, directorul
Institutului de Cercetări Sociologice din Bucureşti, precum şi elevilor săi, printre care şi
Petre V. Ştefănucă, se făceau investigaţii sociologice la nivelul ştiinţei europene şi mondiale,
se organiza ştiinţa pe baza celor mai progresiste principii şi norme” (Ștefănucă, 2008, p. 26).
A luptat energic pentru crearea în anul
1991 a Institutului de Etnografie şi Folclor
al AŞM, iar în 1999, cu aceeaşi hotărâre, împotriva lichidării iresponsabile şi ruşinoase a
acestuia.
Este membru al Asociaţiei Europene a
Muzeelor în aer liber.
Numele D-lui figurează în enciclopedii,
dicţionare, calendare. Dar cel mai mult – în
conştiinţa nenumăraţilor săi cititori.
A făcut parte din diferite consilii ştiinţifice, colegii de redacţie, jurii ale diferitor festivaluri şi concursuri,a fost redactor de cărţi,
coalcătuitor de manuale şcolare ş. a.
N-a fost problemă, lucrare, teză de doctorat ş. a. la sector, la discutarea cărora să nu
fi participat şi să nu-şi fi spus părerea Grigore
Botezatu.
În prezent, după un demers, împreună
cu neobositul activist, patriot, deputat în
primul parlament al republicii, prof. dr. Vasile
Şoimaru, cu redactorul Î. E. P. „Ştiinţa” Mihai
Papuc şi cu câţiva colegi-folclorişti, adresat
primarului şi consiliului municipal al or.
Baia Mare, România, una dintre grijile sale
principale este reeditarea volumului zonal
Cât îi Maramureşul…, publicat în anul 1993
la Chişinău şi premiat de Academia Română.
Acestea sunt, în linii mari, cele reuşite de
dl Grigore Botezatu în 63 de ani de lucru la
Sectorul de folclor al Institutului de Filologie
al AŞM.
Supranumit metaforic şi „patriarh al folcloriştilor basarabeni” (Nicolae Băieşu), Gr.
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Botezatu este cel mai cunoscut specialist din
acest domeniu la est de Prut, cu cea mai îndelungată şi mai bogată activitate.
Este un folclorist cu literă mare. Numele
său se identifică cu însăşi creaţia populară.
Folclorist de la Dumnezeu, creaţia populară a fost pentru Domnia Sa totul – şi bucuriile,
şi necazurile, i-a fost însăși viaţa.
Asemenea fenomene sunt o raritate.
A învăţat cu menţiune, a lucrat cu menţiune şi a trăit cu menţiune.
Literatura populară a fost pentru dl Botezatu mai mult decât o vocaţie; a fost, credem, şi
o chemare patriotică, de demnitate naţională,
de sens al vieţii, de destin.
În plus, savantul şi scriitorul Grigore
Botezatu este şi un om dintr-o bucată.
O persoană de o simplitate, modestie şi
cumsecădenie ieşite din comun.
E un noroc că-l avem.
Succesele şi autoritatea la care a ajuns se
datorează, în primul rând, talentului nativ,
muncii asidue şi perseverenţei sale.
Acum, când a ajuns la finalul activităţii
sale de o viaţă şi priveşte critic şi autocritic
înapoi, bănuim că o fi având şi unele regrete.
Că n-a scris o monografie despre poveştile din
Basarabia; că n-a susţinut al doilea doctorat;
că nu şi-a alcătuit singur biobibliografia, cum
au făcut-o şi o fac alţii; că în unele scrieri şi
materiale s-a conformat ideologiei timpului;
că unele lucrări i-au rămas nefinisate sau în
manuscris ş. a.
Dar, spre bucuria noastră şi, credem, şi
satisfacţia sufletească a Domniei Sale, faptul că
are atâtea realizări, că zeci de ani, prin cărţile
sale, a cultivat şi răspândit cultură, lumină, căldură, înţelepciune, dragoste de viaţă, de carte,
de muncă, de limbă, de neam, bunătate, onestitate, omenie, cumsecădenie ş. a., a promovat
şi propagat adevărul, dreptatea, moralitatea,
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binele, frumosul, valorile noastre perene îl
situează, indiscutabil, pe primul loc printre
folcloriştii din spaţiul pruto-nistrean şi pe un
loc onorabil printre scriitorii de la Chişinău.
Tot ce avem azi mai bun şi în folcloristica
de aici, şi în literatura pentru copii şi adolescenţi se datorează neapărat şi dlui Gr. Botezatu.
Păcat numai că n-a fost şi nu este preţuit
după merit.
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CRITICĂ LITERARĂ

ORIZONTURI - UN ROMAN AL INTROSPECȚIEI
Orizonturi (editura Lyceum, 2019) de Eugenia Mincu este sub toate aspectele un roman
atipic, ce se sustrage canonului românesc obișnuit și este certat ca atare cu tradiția. E ceea
ce germanii numesc Bildungsroman, adică un
roman al educației, al formării unei persoane,
de fapt al unei personalități.
Nu avem de-a face cu o schemă epică încetățenită, ci doar cu o urmărire, pe etape, pe
vârste și pe stări sufletești a povestei vieții unei
profesoare care, împreună cu autoarea, în chip
intradiegetic privește atent lumea din jur și se
autoinspectează, își analizează ființa în ipostazele freudiene a eului – megaeului – id-ului.
Cartea obține în fond forma unui jurnal
sentimental ce transcrie notații rapide, observații de natură psihologică asupra sensurilor
și tainelor vieții, asupra a ceea ce este ființa
umană. Sunt folosite în acest fel reconstituirea
biografică, portretizarea schițată a personajelor, înregistrarea integrală a unor lecții din
cursurile universitare, snoavele populare, bancurile, întâmplările legendare cu personalități
din timpurile antice sau moderne, explicații
etimologice, glume tipice studențești.
De fapt, se recurge la descrierea mediumnice a trei lumi: a lumii copilăriei, a lumii studenților mediciniști și a lumii academice.
Tunelul ar fi o figură-cheie, care sugerează
o „îngânare” a luminii și a întunericului imaginii sinteză a vieții însăși, constituită din bine
și rău, din adevăr și minciună, din inocență și
vinovăție, din fragilitate și violență.
Înțelegem, la lectură, că autoarea își
propune o inițiere în tabelul de valori și
virtuți, uitându-se la întâmplările vieții din
perspectiva orizontului, adică de acolo de unde
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acest tabel se vede mai bine.
Universul este mare și omul mic și neajutorat, care se pierde în infinitul lui și are nevoie
de casă, de aceea autoarea conchide: „Și omul
„luptă” pentru acest loc al conștientizării sale
existențiale, aducându-i ofrandă, uneori valori
care-i definitivează esența umană: omenie, bunătate, sufletism”.
Acordul final reprezintă o autoreflecție
asupra a ceea ce este profesoara-naratoare („…
am vrut să înțeleg ce sunt eu... și să ies din
peștera lui Plato).
Ea mai răspunde și la altă întrebare:
– Și ce ești, mă rog, în afara peșterii?
– Un om ca mulți alții, limitat existențial
de hotarul de a fi sau nu a fi, un om din Ab
ovo usque ad mala în căutarea orizontului, în
care nu este dorință, nu este suferință... Este
doar lumină, liniște și pace sufletească.
– Și totuși despre ce e cartea?
– Despre iubire… de mamă și de tată, de
bunici, de copii, de oameni, despre dragostea
de țară, de neam, de pământ, despre dragostea
de suflet…
Este o carte scrisă într-o limbă a sufletului, departe de tot ce ar fi academic, departe de
limbajul „pe hârtie”, înzorzonat și prea artificial, în a exprima mica, dar adevărata esență
a sufletului nostru; se vrea iubit și vrea să se
dăruiască prin iubire…
Cu această cheie de lectură punem punct
și noi sumarei analize făcută cărții revelatoare prin intenția formativă și modalitatea de
realizare.
Mihai Cimpoi,
Institutul de Filologie Română
„Bogdan P.-Hasdeu”
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***
Am citit romanul Orizonturi (editura Lyceum, 2019) al Eugeniei Mincu cu plăcere și
cu mare interes, un interes pe care ți-l poate
genera doar o carte scrisă de o colegă. Este o
carte pentru suflet și despre suflet, în primul
rând, întrucât personajul principal, Aida, ființă
cu un univers interior profund, care își păstrează inocența și candoarea și la maturitate,
se află mereu în căutarea acelor lucruri care
i-ar putea oferi liniștea și pacea sufletească.
Doar că viața o trece prin mai multe „probe
de foc”: moartea copilului, moartea omului
drag, mai apoi singurătatea trăită alături de
un soț pe care ea, cu stigmatul ei de văduvă
cu copil, nu l-a putut face să se simtă fericit.
Cu toate acestea, firea ei se încăpățânează să
se bucure de viață, și bucuriile vin din lucrurile mici: o floare, un copac, o carte, discuțiile
cu studenții,un zâmbet, fericirea altora. Acest
fel al ei de a fi (modus vivendi) o salvează de
un cotidian al exceselor, de o lume dominată
de prejudecăți și constrângeri de tot felul, de
o realitate dură. Salvatoare și compensatoare
sunt și experiențele ex corpore pe care le trăiește naratoarea, călătoriile ei extracorporale în
timp și spațiu, debarcările pe tărâmuri parcă
desprinse din vis: câmpuri cu iarbă de lapte, cu
multe flori, cu multă lumină, cu multă verdeață, tărâmuri unde nu există suferință, ci doar
armonie, pace și liniște sufletească. Prin aceste experiențe de transgresare a dimensiunilor
temporale și spațiale, a limitelor corporale,
de transmigrare a sufletului (metempsihoză),
romanul Orizonturi abordează o temă foarte
puțin cunoscută în literatura din Republica
Moldova, cea a karmei și a legităților ei. Ce
este karma? E un concept al filozofiei și religiei budiste, care desemnează renașterile și
reîncarnările succesive ale sufletelor, migrația
lor după moarte, în funcție de faptele săvârșite
pe pământ, cu scopul de a se purifica și a se
apropia de perfecțiune.
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Reîncarnat, sufletul Aidei își consumă iubirile, proiectând o stare de fericire absolută,
percepută ca o fuziune cu Întregul cosmic:
„Mă dizolv în orizontul meu, sufletul meu se
contopește cu el, devine Totul și Unul și sunt
fericită, și… iar râd…” (p. 276).
În timpul unei astfel de călătorii, care ar
presupune o nouă reîntrupare, naratoarea are
prilejul să-și întâlnească omul iubit, cel pe care
odinioară i l-a furat marea. De fapt, se întâlnesc sufletele lor, într-o altă viață. Doar că pe
lângă bucuria revederii naratoarea trăiește și
revelația unui crunt adevăr: „E ușor să mori…
Încearcă să trăiești!... Cum?...” (p. 151).
Romanul Orizonturi este un mănunchi de
reflecții despre viață, despre karmă, despre trinitatea Corp – Suflet – Spirit, despre energiile
– negative și pozitive – care interferează și ne
influențează, despre relațiile de familie, relațiile dintre semeni, despre dragoste și fericire,
despre limitele sufletului și despre atâtea altele
care alcătuiesc existența noastră.
Aida râvnește mereu orizontul, orizontul
alb, albul fiind culoarea liniștii sufletești. Acolo
unde se întâlnește pământul cu cerul, nu există
suferință, e locul unde sufletele se întorc acasă,
contopindu-se cu marele Tot.
Lucrarea se remarcă și printr-o tehnică
specifică în ceea ce privește planurile narative. Acestea fie alternează, fie se suprapun,
se amestecă chiar, fapt care menține ritmul și
interesul lecturii.
Romanul Orizonturi este, în fond, un îndemn de a ne întoarce la simplitate, una „înțeleasă ca autenticitate” (Nina Corcinschi),
la esențe; e un îndemn de a fi mai buni, mai
iertători, mai iubitori, într-un cuvânt, de a fi
fericiți.
Galina Anițoi,
Institutul de Filologie Română
„Bogdan P.-Hasdeu”
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NICOLAE LEAHU: O CRONOGRAFIE POETICĂ
Oxana Gherman

Institutul de Filologie Română „Bogdan P.-Hasdeu”
Rezumat: Poezia lui Nicolae Leahu ilustrează o modalitate de creație poetică inedită în literatura
română din Basarabia: reciclarea parodică a modelelor literare consacrate. Fără a eclipsa trăsăturile
poetice ale textului, procedeele de hibridizare a stilurilor, intertextualizare, stilizare lexicală, emfază
cronicărească, retorică epopeică, cultivare a elementelor de satiră, ironie, persiflare, caricatură,
implicate într-un savuros joc al ambiguizării, contribuie la conturarea unei imagini carnavalești
a evenimentului istoric.
Cuvinte-cheie: poezie, reciclare, hibridizare, intertext, istorie, carnavalesc.
Abstract: Nicolae Leahu’s poetry illustrates a surprising way of poetic creation: the parodic
recycling of established literary models. Without eclipsing the poetic features of the text, the
processes of style hybridization, intertextuality, lexical stylization, chronic emphasis, rhetoric,
cultivation of elements of satire, irony, persiflage, caricature, involved in a delightful game of
ambiguity, contribute to contouring a carnivalesque view on the historical event.
Keywords: poetry, recycling, hybridization, intertext, history, carnivalesque.

„Cronograful de la Bălțiburg” (Junimea,
2019), de Nicolae Leahu, revigorează un stil
literar desuet prin reciclare parodică. Câteva
specii lirico-epice canonizate în istoria literaturii (poemul eroic, epopeea, cronica) sunt
supuse procesului de recondiționare estetică.
Într-un savuros melanj lexical, prozodic, intertextual, are loc un act de (re-)generare a
literaturii din ea însăși. Poemul cu titlu generic
transpune esența etnogenezei românilor într-un discurs hibridizat, impregnat de stiluri și
limbaje ale mai multor epoci literare, istorice,
culturale. Nicolae Leahu creează, astfel, o cronografie răsturnată, în care istoria se diluează
total în limbaj, cuvintele nu mai reprezintă
realitatea din trecut, ci o înlocuiesc.
Partea de început a poemului, „În loc de
prolog în ceruri”, rezumă modul în care s-a stratificat istoria tracilor, traversând secole la rând
sub formă de literatură povestită și „cântată”
(grecul peltic, grăjdarul sumerian, chinezul,
Homer, Herodot). Prologul previne cititorul că
istoria nu se reflectă atât în fapte și evenimente,
cât în narațiuni, iar mai exact – în cuvinte. În
răspăr cu istoria străveche, care înregistrează
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dispariția populației tracice, cronografia bălțibughiană îi va reconstitui etnogeneza și evoluția
ei. Ordinea reductivă „tracii-racii-acii-ciii-iii”
este reluată invers de cronograf, în creștere,
însă fără a-și pierde legătura cu adevărul istoric.
Această perspectivă pare a fi o replică la adresa discursului istoric, care prezintă un adevăr
mediat, relativizat, drept adevăr absolut. Cronograful lui Nicolae Leahu reconstituie, așadar, o
etnogeneză a tracilor în douăzeci și trei (considerăm și secvența „0”) de fragmente poetice, reprezentând, în ansamblu, un fascinant spectacol
istoric, învăluit într-o nebuloasă de semnificații
subtextuale, aluzii, referințe culturale, care nu se
limpezește decât prin lecturi repetate.
Firul etnogenezei tracilor întoarce către
originea omenirii. Consunând genezei biblice,
cronografia bălțibughiană fixează începutul lumii în mitul cuvântului rostit („cuvântul cum,
rostit, din nume Lucru scoate”). Istoria speciei
umane se transpune justificat într-o ingenioasă
geneză a cuvintelor: „iii și ielele” reprezintă
vietăți înfrățite cu argila, care trăiau în hrube,
„ciii”, „acii” – ființe cu aripi, antene și lăbuțe
mediane, care își contractă trupurile în actul
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procreării, favorizând apariția și evoluția biologică a „racilor”, care se răspândesc odată cu
alte nenumărate forme de viață printre care
se află și specia umană („turme, cireadă, stol,
pâlc, codru, hoardă.../ Hoardă, hoardă!!!”).
Partea a cincea este o mini-parodie a epopeii
antice, care include date din istoria poporului
trac într-o „poveste” a gloriei, cântată (simbolic) de Orbete. După aceasta, cronografia
poetică reia, ex-abrupto, un alt fir istoric, cel
al geto-dacilor, care fiind asaltați mereu de
alte popoare, au opus o fenomenală rezistență: „Solemnii corbi carpatini dădură veneticilor/ Onorul cuvenit, interogând veacuri la
rând/ Scheletele lor meșteșugit frânte sau năsădite.” (p. 19). Cele mai delicioase fragmente
din textul poemului sunt cele care ilustrează
scene de război, măreția cărora e redusă până
la caraghios, până la ridicol, pentru a sugera
înălțimea geto-dacilor în raport cu inamicii
pe care îi strivesc: „A fost o flocăială epocală
sau crâncenă,/ Cumplită, cum să-i spui?: cu
dinți săriți/ Și capete gonite cu măciuca pe sărături,/ Prin bălţi şi prin zăvoaie, cu praznic
belşugos (...)/ Din munții Vrancei borfotind
noroaie,/ Când se cutremur stâncile de groază/
Că Ciobănașului de moarte nici că-i pasă” (p.
43-44). Scenele care descriu bătăliile, în special
în partea a doua a poemului cronografic, se
apropie foarte mult de teatrul burlesc. Lupta nu este expusă grav, solemn, grandios, ci
(răsturnând tiparele genului) ca un joc ilar.
Efectul comic este produs nu numai de procedeele stilistice, de combinatorica lexicală
neașteptată, ci în special de hiperbolizare, de
exagerarea caricaturală în modelarea situațiilor
și a personajelor.
În conformația stilistică a textului intră
arhaisme, istorisme, forme lexicale orale, colocviale, dar și elemente simbolice care aparțin modernismului cultural românesc: „olarii
geto-daci/ Le îmbuibaseră capetele cu geometrii barbiliene,/ Fantasme clujene și decorațiuni mitelleuropene,/ Cu cercuri sibiene, butii
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târgoviştene... Şi:/ Cu ghivece şi cu oale,/ Cu
toiege şi dârjale/ păstoreşti, sacerdotale...” (p.
19-20). Jonglarea cuvintelor specifice diferitor
epoci ale evoluției culturii etnice este, de fapt,
o reprezentare dinamică a esențelor acestei
culturi, a valorilor spirituale – cele mai sigure
repere în luptă, apărare, rezistență.
Sunt recognoscibile în text, pe lângă trimiterile intertextuale la mit, baladă, legendă,
basm (geți mioritici, Zamolxe, „cățelandra mitică”, vultur, taur, Ciobănașul, „năzdră/ Vana
capră” etc.), o serie de mărci și formule artistice eminesciene („dacă n-ar fi fost la mijloc/ de
codru des minele de aur și argint”; „și venind
gepizii/ La putere, nalți și frumoși, ca plopii
fără soț,/ Rași geluiți și la cravată de cânepă...”;
„Luceferi cum și-n sus și-n jos coboară/ Spre
Miezul care pâlpâie-n cămară”), crengiene
(„Taigaua pătulind cum cânepa baistrucii/
Și, O! polițaii cei de la antidroguri/ O culcă
– nonșalanții – palancă la pământ”), vierene
(partea a unsprezecea amintește, prin formulă,
de poezia „Cămășile”), druțene etc., expresii
arhicunoscute care îmbogățesc subtextul prin
ambiguizare și nuanțează atmosfera livrescă.
De asemenea, se impune o precizare a inventivității lingvistice a autorului. Limbajul artistic abundă nu doar de termeni arhaici/ istorici și neologici, literari și colocviali, populari
și livrești, dar și de creații lexicale inedite, care
exprimă cu fidelitate cele mai subtile nuanțe
semantice: „la ceas de-orgie masculandră”, „ale
Niprei praguri bolohanice”, „ornice zvezdoase”,
„neologosice cuvinte” etc. Autorul valorifică
la maximum flexibilitatea limbii române. O
multitudine unități ale limbii adoptă noi semnificații prin conversiune gramaticală („a solilocvia”, „a ping-ponga”, „belşugos”) sau prin
compunere („triumfalnic”). Textul produce,
prin calitatea limbajului, o adevărată încântare
lectorală.
Începând cu secvența a șaptea, vocea
poetică anunță o limpezire a viziunii: „Deaici încolo ceața se destramă/ Și buchiile ies
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ca ghioceii suavi/ Spărgând papirul ros de stil
și molii./ Sus la Pogor mierla deja narează,/
Tălăncile tălăngănesc: tă-lanc, tă-lang...” (p.
35). Însă în continuare, pe lângă cronografia
etnică, apar și secvențe care atacă abordările
și viziunile denaturate asupra istoriei (partea a
13-a), ajungând la ideea că „istoria se face când
se scrie”. Începând cu prezentarea perioadei
contactului cu „vecinoslavnicii”, carnavalul
istoric se pierde și mai mult în ceață, cititorul
intră într-un hățiș alegoric din care nu poate
ieși decât dezabuzat, iar naratorul nu face
decât să-i prindă intenția într-un joc ironic:
„Cititori și cititoare,/ Cârtitori și cârtitoare,/
Nu sperați să smulgeți totul/ Sensului din
buchii – zlotul/ Ocultând oful Mămuchii
–/ Natură și-absolutul/ De prin sloave den
betrani –/ Pentru că lectura nu-i doar/ Literă
și ochelani...” (p. 61). Persiflarea tentativei
cititorului de a recupera intenția autorului,
ironizarea supraefortului său de a decodifica
sensul în întregimea lui originară, descarcă
tensiunea lecturii.
Poemul „Cronograful de la Bălțiburg” reconstituie imaginea unei lumi arhaice privite
de la distanță de câteva milenii. Deși textul
preia stilul solemn-epopeic, ușor retoric, de
un vădit rafinament al expresiei, abordarea
ludică, ironică, parodică a trecutului etnic, a
cutumelor culturale, dar mai cu seamă viziunea carnavalescă asupra istoriei sunt de natură postmodernistă. În nebulosul spectacol al
măștilor, al gesturilor, al cuvintelor, istoria se
golește. Dovada intenției de a anihila pretinsul adevăr istoric prin reificarea lui în textul
artistic o face și „Distihul Golului Istoric”, care
continuă în mod programatic cronografia poetică bălțiburghiană, ca și poemul „Degetarul
de aramă” – schița unei biografii care începe
în perioada când prospera „Huniunea” și continuă după prăbușirea ei.
Ciclul „Asediada” desfășoară, în același stil
sobru, cronicăresc, dar cu nuanțe jucăuș-ironice, istoria aventuroasă a unei pleiade de artiști
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contemporani: un fel de cruciadă culturală în
spațiul românesc. Reprezentanții „bărboși la
suflet” ai diverselor etnii se adună la Brăila
pentru a cuceri spiritele, duc cu ei la Galați
„tobultoace de virgule,/ snopi de semne de întrebare și exclamare,/ merțe cu cratime, linii
de dialog/ și amfore pline cu tăcere” pentru a
exercita influențe asupra „cititorilor țării de
jos”. Apoi, alaiul cultural împresoară și Cahulul, care îi întâmpină cu pustiul lui de excepție: „La 15.59 intrăm în templu/ să asurzim
sirenele.(...)/ Biblioteca însăşi –/ scufundată în
liniştea/ uitării de-apoi. Cărți,/ câtu-i lumea de
mare!/ Dar și șoarecii/ par să se fi ascuns în
cotoare!” (p. 83). Drumul îi duce la Găvănoasa,
unde alaiul comentează comportamentul unui
cârd de gâște (sau găști?) care trec strada zigzagat, indecise în ce parte să rămână: „Grenadirii
fracturişti fac numai/ puf și pene în jur./ Bucuria minimaliştilor,/ care le și prind din zbor,/
ticsindu-şi rucsacurile!” (p. 88). Aventura se
încheie cu „Asediul vinăriei Boian”, unde au
loc „primele pierderi:/ din când în când, câte-o
eșarfă,/ câte-un chipiu, câte-o bască” și unde
„ariergarda scribilor/ anunță că un mic grup/
de poeți în proză s-ar fi rătăcit/ pe direcția
Iași”. Imaginea serbării bahice a alaiului la vinăria Boian e de natură carnavalescă. Avalanșa
de aluzii, expresii ironice, măști, dar și forfota
personajelor în atmosfera burlescă, sugerează
îndreptarea nu doar a „istituției poeziei”, ci și
culturii naționale, pe „calea cea plină de speranță/ a pierzaniei”.
Într-o altă modalitate artistică este creat
ciclul „Poemul fără început și fără sfârșit”.
Textele își păstrează stilul înalt, retoric, dar
renunță la narativitate în favoarea lirismului, a
expresiei în care se codifică viziuni despre arta
poetică („unda sonoră e doar dintele de lapte/
al Poemului”), despre țară, patrie („Patria este
și acest autocar/ Tapițat cu mesaje poliglote”),
despre părinți („Patru bocete neterminate”).
Unele poeme au accente de satiră socială,
politică („Laudatio”, „O amintire. Secolul al
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XIX-lea”). Ca procedeu de construcție, este
interesant textul „Basm”, care reproduce fidel
tiparul speciei, însă conținutul ludic (despre
liboful imperatriței) produce un amuzament
irezistibil. Ultimele cinci poeme, cele din ciclul
„Recital la dugheana lui Carabet”, folosesc jocul ambiguizării și ironia pentru a subtextualiza unele perspective asupra procesului literar,
și mai concret, asupra a ceea ce personajul liric
numește „măcel prozodic”. „Ping-pongând”
cu efigiile breslei literare, autorul transformă
poezia într-un dialog metaliterar.
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Prin parodierea stilului sobru și a formulelor prestigioase ale altor epoci literare (emfaza
cronicărească și retorica epopeică), prin trucurile stilistice arhaizante, care te pot ușor rătăci,
prin stratificarea intertextuală, jocul ambiguizării, abordarea carnavalescă a evenimentului
istoric, „Cronograful de la Bălțiburg” este o
reprezentare postmodernistă a procesului de
transformare a istoriei în literatură și a literaturii în istorie.
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REPERE. IN MEMORIAM

MOMENTE DIN MOȘTENIREA ȘTIINȚIFICĂ
A PROFESORULUI VITALIE MARIN
Elena Constantinovici

Institutul de Filologie Română „B. P. Hașdeu”
Textul de mai jos este despre preocupările științifice predilecte ale mult regretatului
nostru profesor și om de știință Vitalie Marin,
care ar fi împlinit anul acesta 90 de ani, și pe
care l-am vrea salvat de la nemiloasa uitare.
Pentru asta, este nevoie de rememorat contribuția sa notabilă la dezvoltarea științei în
spațiul nostru românesc, trecând în revistă
câteva dintre așa-numitele puncte de onoare
sau realizări, care i-au făcut un nume în stilictica românească, și care constituie nu numai
mândria d-lui, ci și a celor care vin din urmă
și învață din cărțile pe care ni le-a lăsat drept
moștenire. Nimeni nu poate nega că Vitalie
Marin a fost și rămâne un nume de referință
în domeniul stilisticii, fiind unul din cei mai
citați autori.
Când și-a început activitatea Vitalie Marin, stilistica românească era, conform spuselor d-lui, „o ramură tânără a filologiei”. Diversitatea, dezarmantă de la început, a definițiilor
și categoriilor de bază ale stilisticii nu l-a descurajat pe distinsul cercetător. Întâi de toate, a
delimitat tranșant obiectul de studiu al acestei
discipline care constă în a descrie diversele tipuri de comunicare în funcție de împrejurările
în care aceasta are loc. Gramatica arată corectitudinea limbii, fără a se ocupa cu o comunicare mai largă, de aceea, spunea Vitalie Marin,
stilistica nu trebuie privită izolat de gramatică
sau în opoziție cu aceasta, ci ca o continuare firească a gramaticii și a celorlalte compartimen110 |

te ale limbii, „ca cel mai înalt grad de cercetare
a activității comunicative verbale”. Bazându-se
pe studiile lui Iorgu Iordan, Alexandru Graur,
Ion Coteanu etc., Vitalie Marin i-a găsit stilisticii locul ei între științele lingvistice, subliniind
caracterul mai practic al acesteia. În lucrările
sale, Vitalie Marin a făcut „o încercare de a
evidenția diverse posibilități de organizare a
materialului lingvistic privind utilizarea unor
elemente lexico-semantice și frazeologice, a
categoriilor morfologice la nivelul numelui și
al verbului, a unor surse de ordin sintactic,
în special, la nivelul frazei și unele mijloace
de organizare fonetică a enunțului”. (Marin,
1975, p. 3) Această „încercare” s-a soldat cu
diverse studii serioase, de o profunzime științifică greu de egalat, interesul d-lui îndreptându-se preponderent „asupra acelor probleme
ale stilisticii care nu izbutise să se bucure de
atenția cuvenită din partea cercetătorilor”. Definind conceptele de bază ale stilisticii, cum ar
fi: alegerea sau selecția, combinarea, devierea,
context stilistic, sens stilistic, stil funcțional,
culoare stilistică funcțională și afectivă, denotația/conotația, stilistica limbii și stilistica
vorbirii, stilistica și sinonimia, etc., reretatul
cercetător întreprinde un studiu detaliat asupra sistematizării valorilor expresiei aferente
diferitor compartimente ale limbii și integrarea
lor într-un sistem coerent.
Astfel, a reușit să contureze o ramură,
relativ nouă pe atunci, a stilisticii lingvistice,
Limbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

și anume, stilistica gramaticală, menită a se
ocupa de cercetarea posibilităților expresive
și afective ale unităților gramaticii, „a efectului în selectarea și utilizarea mijloacelor gramaticale pentru redarea adecvată a ideii și a
caracterului afectiv în cadrul diverselor sfere
ale comunicării verbale” (Marin, 1988, p. 5).
Problematica stilisticii gramaticale include fenomenul sinonimiei gramaticale, conotația,
transpoziția și, bineînțeles, rolul normei în
actualizarea mijloacelor gramaticale.
Fenomenul sinonimiei gramaticale, menționa Vitalie Marin, prezintă un deosebit interes pentru stilistică. Pentru că, spune autorul,
alegerea sau selecția unui cuvânt sau a unei
forme gramaticale „e posibilă numai datorită
faptului că pentru exprimarea aceluiași conținut, limba pune la dispoziție diverse mijloace,
nu numai lexicale, dar și gramaticale”. Chiar
dacă în gramatică se atestă „mai rar situații
în care pentru redarea unui singur conținut
să existe mai multe forme, însă deși s-ar părea paradoxal, faptul acesta nu exclude posibilitatea selectării (...) căci prin neutralizarea
opozițiilor de conținut la nivel morfologic, se
pot sinonimiza diferite forme, aparținând uneia și aceleiași categorii gramaticale”. Astfel că
sinonimia gramaticală oferă vorbitorului un
registru amplu de forme cu potențial stilistic
evident.
Prin conotație se înțelege informația suplimentară care se suprapune celei conceptuale a
cuvântului, informație care exprimă atitudinea
vorbitorului față de fenomenul denotat și față
de destinatar. Referitor la formele gramaticale, Vitalie Marin considera că și acestea, ca și
cuvintele, „dispun de cel puțin două laturi:
ele desemnează ceva în plan paradigmatic și
exprimă pe acel ceva în plan sintagmatic prin
diferite modalități, uneori emoțional, afectiv,
alteori neutru” (1988, p. 16). Fiecare formă
gramaticală în plan paradigmatic dispune
numai de valoare denotativă. Însă, în plan
sintagmatic, sub influența contextului, forma
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poate căpăta capacitatea de a transmite o informație suplimentară, care constituie valoarea
ei conotativă”. Valorile conotative ale formei
gramaticale, releva regretatul cercetător, există
latent și se actualizează în funcție de anturajul
contextual, de situația de comunicare.
Un alt fenomen cercetat cu predilecție
de Vitalie Marin este transpoziția, procedeu
care constă în transpunerea unui semn al limbii în condițiile de funcționare a altui semn,
adică într-un anturaj verbal netipic pentru
el. Grație acestui procedeu, limba poate reda
multiple semnificații neprevăzute de sistem.
Este vorba, sublinia cercetătorul, despre o polisemie potențială a elementelor gramaticale
care contribuie la o evidentă lărgire a mijloacelor de variere în scopuri expresive. Astfel, o
singură formă verbală poate exprima diverse
valori ale altor forme. Convertirea semantică
a formelor verbale este motivată stilistic dată
fiind necesitatea varierii textului prin utilizarea sinonimelor contextuale. Referindu-se la
mecanismul acestui procedeu stilistic, Vitalie
Marin constata că la baza lui stă neutralizarea
opozițiilor paradigmatice în planul conținutului cu menținerea distincției între semnificați.
Neutralizarea opozițiilor în planul conținutului se realizează prin intermediul transpoziției care transpune un termen al opoziției
în condițiile utilizării altui termen, anulând
opoziția categorială, i.e. trăsăturile semantice distinctive și păstrând doar indicii comuni
care servesc ca bază pentru unificarea lor semantică. Ca rezultat al cercetării, cercetătorul
a stabilit următoarele direcții de convertire semantică transpozitivă: (1) în cadrul categoriei
modului – indicativ > imperativ; conjunctiv >
condițional; (2) în cadrul categoriei timpului
– prezent > viitor; prezent > trecut, mai rar,
trecut > prezent și trecut > viitor; (3) în cadrul
categoriei persoanei – pers. 2 sg. > pers. 3 sg.;
pers. 1 sg. > pers. 2 sg.; pers. 1 pl. > pers. 1 sg.
Analizând și ilustrând cu exemple concludente
aceste fenomene, Vitalie Marin afirma că uti| 111

lizarea transpozitivă a formelor gramaticale
constituie, de fapt, o deviere de la norma lingvistică. Motivarea transpoziției și, respectiv, a
convertirii semantice, o constituie scopul stilistic, adică crearea unei nepotriviri intenționate între mijloacele de care dispune vorbirea
și standardul lingvistic. Printre factorii neutralizării opozițiilor în planul conținutului se
numără: (1) condiționarea lexicală internă (neutralizarea numai în cadrul anumitor grupuri
lexico-semantice); (2) condiționarea lexicală
externă (neutralizarea are loc în prezența unor
specificatori lexicali care conturează contextul
necesar); (3) condiționarea structurală (neutralizarea are loc numai în anumite structuri
sintactice, în anumite modele de propoziții);
(4) condiționarea intonațională (neutralizarea
se produce sub influența intonației); (5) asimilarea semnificației gramaticale (asimilarea poziției slabe de poziția forte); (6) condiționarea
stilistică (posibilitatea neutralizării în anumite
stiluri funcționale și imposibilitatea realizării
ei în alte stiluri); (7) contextul situațional (neutralizarea este în funcție de unele elemente ale
situației nemijlocite, actuale sau socioculturale
(2005, p. 11-14). Drept concluzie, V. Marin
afirma că utilizarea transpozitivă a formelor
verbale joacă un rol deosebit în convertirea lor
semantică, în timp ce neutralizarea trăsăturilor semantice distinctive ale formelor verbale
contribuie la sinonimizarea lor contextuală.
Registrul afectiv, imaginativ al cuvintelor
din clasa verbului atrage permanent atenția
cercetătorilor. Dar numai un ochi atent, ca al
cercetătorului Vitalie Marin, poate discerne
în cadrul verbului imagini latente care, integrate într-un inedit sintagmatic, contribuie la
înviorarea expresiei și la evitarea platitudinii.
Deosebit de utilă pentru cultivarea vorbirii
este depistarea celor două cauze ale devierii de
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la normă. Prima cauză o constituie încălcarea inconștientă a normelor în vorbirea orală,
când nu se urmărește niciun scop stilistic. A
doua cauză constă în încălcarea conștientă a
normelor în limbajul artistic cu scopul de a
crea impresia neobișnuită, de a atrage atenția.
Această încălcare poartă caracterul unei inovații individuale și, de cele mai multe ori, are
un pregnant efect stilistic.
Acestea și alte probleme discutate de
mult regretatul profesor și cercetător științific V. Marin în lucrările sale constituie niște
rezistente puncte de onoare, realizări de care
se poate mândri autorul. Meritul principal al
studiilor semnate de d-lui este acela de a oferi,
într-o expunere clară, concisă o bază teoretică în cercetarea potențialului stilistic al limbii
române, precum și repere de utilitate practică
a secvențelor comentate. V. Marin ne-a lăsat
drept moștenire lucrări în care se pot găsi foarte multe lucruri ce trebuie știute. Bazate pe un
material de fapte bogat și analizat cu precizie
și cu un înalt grad de competență, lucrările
sale s-au impus, întâi de toate, ca un exemplu
de investigație teoretică în stilistica românească. Un lucru care nu poate fi contestat este
acela că Vitalie Marin a găsit cheia de la depozitul de imagini de care dispun lexicul și gramatica limbii române și a depistat un material
documentar relevant pentru toate problemele
discutate, rămânând, prin aceasta, nemuritor.
1
2
3
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IN MEMORIAM. NICOLAE RAEVSCHI
SAU DESTIN UMBRIT DE SAVANT BASARABEAN
Eugenia Mincu

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Nomen est omen. Traducerea clasică a
dictonului latin este: Numele este totul, adică
numele vorbește de la sine. Mă refer la numele
pe care și-l face însuși omul, așa cum îi este
hărăzit. Or, savantul Nicolae Raevschi nu a
știut sau nu a fost lăsat să-și facă acest nume.
Și atunci pornim de la inversarea topicii
în traducerea acestui dicton în limba română:
Totul (contribuția științifică) este numele
(Nicolae Raevschi).
Savantul Nicolae Raevschi la 29 decembrie 2019 ar fi împlinit 90 de ani de la naştere.
Știința înseamnă consacrare fără ezitare,
muncă asiduă, perseverență și multe, multe
competențe intelectuale. Omul și savantul
Nicolae Raevschi ne-a oferit propriile repere
„științifice” în cercetările filologice: „A face
știință înseamnă a gândi zi de zi! A gândi corect!”
Știința regretatului Nicolae Raevschi a fost
„gândită” în Curs de gramatică istorică a limbii
moldoveneşti (1964) (Curs de gramatică istorică a limbii române, 1991), în Scurt dicţionar
etimologic al limbii moldoveneşti (1978), fiind
distinsă cu Premiul de Stat al RSSM (1989).
Doar că numele savantului mereu a fost
„umbrit”, pentru că veritabilii oameni de știință sunt, din toate timpurile, oameni „incomozi”. Regretatul Nicolae Raevschi și-a asumat această „incomoditate” și, într-un fel, a
acceptat-o cu zâmbetul pe buze: spunea adevăruri științifice „incomode”, făcea cercetări
științifice „incomode” și iarăși zâmbea, parcă
cerându-și iertare de „incomoditatea ” sa.
În pofida acestei atitudini, savantul de
omenie, remarcabilul specialist în domeniul
istoriei limbii, proeminentul slavist şi etimolog
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Nicolae Raevschi este autor de valoroase lucrări
științifice: monografia Contactele romanicilor
răsăriteni cu slavii. Pe bază de date lingvistice
(1988) (lucrarea stă la baza obținerii titlului
științific de doctor habilitat (1998), culegerea
Etimologii şi alte studii de lingvistică (2006),
Dicționarul de derivate, o lucrare nepublicată,
în care investise multă „gândire” și timp (peste
10 ani de cercetare științifică) și care a dispărut
imediat după deces.
Printr-o ironie a soartei, în 2006 savantul
Nicolae Raevschi publică articolul său Apelativul „hoț” și variantele sale onomastice în revista
Limba Română (nr. 10, anul XVI, p. 56-64),
menționând faptul că „pentru conceptul avut
în vedere, limba română, în aspect diacronic,
cunoaşte mai multe lexeme – fur (< lat. fur),
lotru (< v. sl.), astăzi ambele arhaisme, tâlhar
(< ung. tolvaj) etc., precum şi hoţ, a cărui provenienţă nu a fost încă determinate”, afirmație
care arată unicitatea conceptului: hoțul rămâne
hoț, indiferent de planul expresiei. În ceea
ce se referă la proveniențe nedeterminată a
cuvântului, lingvistul preia interpretarea din
Limba şi literatura moldovenească, (Chişinău,
1966, nr. 1, p. 67), în care „ca etimon pentru
hoţ a fost propus mediobg. târziu *хосъ, cu
aproximativ acelaşi sens, legat, sub raportul
provenienţei, de formele slavone atestate…”,
iar „privitor la planul expresiei, notăm că
mediobg. *хосъ, admis drept prototip pentru
rom. hoţ, ar fi un descendent al unui termen v.
sl., identic ca semnificaţie, neatestat însă nici el
în izvoarele scrise. Pe de altă parte, existenţa în
slava veche a unui atare lexem ar fi confirmată de mai multe dovezi: de forma (cu grupul
nazal on) din Lexicon-ul lui Suidas (sec. X)
| 113

χoνςά (honsa) care înseamnă „hoţi”, de derivatul xωvσάpιoι cu sensul de „soldaţi trimişi să
prindă limbă, cercetaşi” atestat la Cecaumenus
(sec. XI)…” (ibidem) etc.
Folosim acest citat din articolul respectiv
pentru a demonstra capacitățile intelectuale de
excepție ale savantului și o profundă cunoaștere și înțelegere a „firii” limbii române. Studiul
etimologic impresionează și dezarmează prin
minuțiozitate, rezervă și îndrăzneală, exactitate
și permanentă gândire, analiză, sinteză etc.,
apropiindu-se și, totodată, depărtându-se de
orizonturile științei.
Articolul Hidronime traco-dacice având
conexiuni etimologice baltice (revista Limba
Română, nr. 7-9, anul XVI, 2006), semnat de
Nicolae Raevschi, abordează provenienţa unor
denumiri de ape din arealul geografic românesc. E vorba despre termenii Bârlad, Bârsa,
Bolvaşniţa, Botna, Buda, Colbasna, Covasna,
Drislive / Drăsliviţa, Miletin, Strahotin, Zeletin, Molda / Moldua / Moldova, Molniţa, Ringa
/ Ringač, Rusaia, Stavnic, Şacovăţ / Sacovăţ /
Ţacovăţ, Ţuţora, Uşiţa, Vilia.
Savantul menționează: „După cum arată
cercetările, cuvintele acestea au o vechime de
aproximativ patru milenii. Ele au luat naştere în limba tracilor care sunt strămoşii noştri
preromani mai îndepărtaţi. În acea vreme traca
era foarte apropiată genetic de idiomul protobalticilor. Şi întrucât descendentele limbii protobalticilor – v. prusiana, lituaniana, letona – îşi
menţin existenţa până în epoca istorică, iar ultimele două – până astăzi, pe baza unor elemente
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din structura lor putem judeca despre anumite
aspecte ale graiului trac, în cazul dat – despre
hidronimele enumerate mai sus”.
Lingvistul pune în discuție etimologii controversate, argumentându-și opinia deschis,
militând pentru un adevăr științific incontestabil, manifestând dedicație și măiestrie profesională.
– Și… s-i-i-i să nu spui la nimeni, este
vorba regretatului savant spusă în șoaptă, devenită ulterior banc.
Acest „să nu spui la nimeni” avea să însemne o soartă de lingvist basarabean, pusă
sub sechestru… Să nu știe nimeni ce a scris, să
nu știe nimeni cum a lucrat, să nu știe nimeni
că a existat…
Mulți au gustat din „pâinea de știință” oferită de Nicolae Raevschi. Mulți îi datorează
titluri științifice, monografii, culegeri, dicționare etc.
A restabili numele regretatului Nicolae
Raevschi înseamnă a-l face „comod” (post
mortem) în lista de personalități notorii basarabene, pentru că Ars longa, vita brevis est și
știința, în calitate de artă a gândirii, cere a fi
veritabilă și „comodă”.
Scrierile lui Nicolae Raevschi sunt repere
ontologice pentru noi, cercetătorii de la Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, iar
destinul Nicolae Raevschi este un cod deontologic pentru noi, oamenii, care ne învață ce
e bine să faci în știință și ce este mai puțin…
bine.

Limbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

ACTIVITĂȚI INSTITUȚIONALE

PROIECTUL DIASPORA FILOLOGICĂ
Nina Corcinschi

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Institutul de Filologie Română „Bogdan
Petriceicu-Hasdeu” a organizat recent un ciclu de conferințe on line Diaspora filologică.
Proiectul și-a propus o interacțiune la distanță, prin zoom, cu filologi basarabeni notorii,
stabiliți în afara hotarelor Republicii Moldova.
O colaborare virtuală, care trebuia să ne pună
în dialog conform unui scenariu prestabilit:
prezentarea invitatului, susținerea conferinței
pe o temă anunțată și dezbaterea, schimbul
de opinii cu cercetătorii Institutului, conectați
pe zoom. O experiență insolită, provocatoare,
plină de surprize. Un dialog mediat de monitorul computerului și pus la grea încercare de
meandrele imprevizibile ale procesului virtual.
Dificultăți de conectare pe zoom, dispariția
sunetului, blurarea imaginii au fost ingrediente
nelipsite la aproape orice conferință, provocând angoase, tensiuni, haz de necaz. Primele
minute de verificare a conexiunii, de stabilire
a grupului de participanți, de localizare a discuției erau uneori demne de scenariul unui
film de comedie. După care cadrul se limpezea, vocile sunau armonios, circuitul de idei
lua un curs coerent.
La final de proiect, pot spune că a fost
nu doar o onoare, ci și – în pofida bruiajelor tehnice – , o deosebită plăcere colaborarea
cu personalitățile noastre din diaspora. Prima invitată, Luminița Bușcăneanu, doctor în
filologie, conferențiar universitar, stabilită la
Geneva, Elveția, ne-a vorbit despre Simbolismul, arta conștiinței extreme și reconfigurarea
sistemului de valori. O expunere amplă, cu paLimbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

siune și rigoare academică. O parte dintre cei
aflați în fața monitoarelor erau foști studenți
sau colegi ai Luminiței Bușcăneanu de la Catedra de Istorie și Teorie Literară a Universității
Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Am trăit din
plin emoțiile aflării în fața unui specialist doct,
pasionat, cu vocație. Care este recuzita estetică
a simbolismului, care a fost parcursul istoric al
acestui curent, cum mai pot fi citiți astăzi poeții simboliști români, care sunt esențele tari ale
poeziei lor – iată căteva probleme abordate în
studiul Luminiței Bușcăneanu. Acesta va servi
drept prefață la Antologia de poezie simbolistă,
aflată în curs de apariție la editura Gunivas.
Tot de la Luminița Bușcăneanu am aflat câte
ceva despre sistemul universitar elvețian, despre studenții de la Universitatea Populară din
Cantonul Geneva, cărora invitata noastră le
predă limba franceză.
O altă profesoară de la aceeași Catedră
de Istorie și Teorie Literară – devenită diasporă – este doamna Alina Tofan. Doctor în
filologie la Chișinău și cu un doctorat în filosofie susținut la Universitatea din Leipzig,
Germania, Alina Tofan confirmă un parcurs
academic impresionant. La Chișinău a predat
literatura universală și a cercetat cu precădere
interbelicul nostru literar. Coordonarea unui
volum despre Constantin Stere, cercetarea și
editarea, împreună cu Alexandru Burlacu, a
unui studiu despre scriitorii de la revista Viața
Basarabiei, publicarea articolelor despre istoria
literaturii și culturii române sunt doar câteva
dintre realizările notabile ale Alinei Tofan la
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Chișinău. În Germania își desfășoară activitatea științifică la Universitatea din Leipzig și
colaborează cu filologi de talie internațională, ca Klaus Bochmann, Heinrich Stiehler etc.
Studiul acestora Introducere în istoria limbii
și literaturii române a fost editat în 2018 la
Cartier, în traducerea Alinei Tofan. Comunicarea invitatei noastre Imaginarul identitar
basarabean din perspectiva (auto)exilului s-a
axat pe destinul unei basarabence aflate în exil,
Renata Lesnic, aproape necunoscută în mediul
cultural românesc. Renata Lesnic este traducătoare, scriitoare și publicistă de limbă franceză, autoarea romanelor Aici vorbește Moscova
(1982), publicat cu sustinerea lui Paul Goma,
Viața mea în roșu (1995), Rebela cu picioarele
desculțe (2005), Mariée au KGB (2010).
De la Alina Tofan aflăm că Renata Lesnic,
vreme de 3 decenii a fost vocea francofonă a
exilului anticomunist. A deconspirat crimele
regimului sovietic. A colaborat, începand cu
1981, și la Radio Europa Liberă, unde a făcut
cunoscute publicului din Occident opresiunile sistemului de propogandă sovietică asupra
mijloacelor de informare în masă. Renata Lesnic e cunoscută și apreciată pentru lucrările
despre URSS și Rusia contemporană. În 1982,
traduce în rusă un fragment din Patimile după
Pitești, de Paul Goma, apărut în Continent,
revistă editată de disidenții ruși și tipărită la
Berlin. Disidența antisovietică și antitotalitară
a Renatei Lisnic e puțin cunoscută la noi, la
fel ca și valoarea literară a romanelor sale. Și-a
scris cărțile dintr-o perspectivă din interior a
martorului ocular și a victimei. Condiția autoexilatului o aflăm în romanul Viața în roșu, cu
subtitlul: Pe cărările șerpuite ale Uniunii Sovietice o rebelă desculță luptă pentru libertatea sa,
în care reconstituie istoria vietii sale în URSS.
Cartea este dedicată, printre altele, „Basarabiei
mele natale, Moldovei de azi, al cărui pământ
a fost scăldat în sânge în indiferența aproape
totală a comunității internaționale...”.
Conferința Alinei Tofan ne-a convins
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că Renata Lesnic e un nume care se impune
grabnic de a fi recuperat de critica românească
actuală.
Cea de-a treia invitată a Institutului a
fost Eugenia Bojoga, fosta noastră colegă de
la Centrul de Lingvistică al Institutului de Filologie. Eugenia Bojoga, doctor în filologie,
conferențiar universitar, este o personalitate
cunoscută și apreciată de comunitatea academică internațională. Deși predă la marile universități ale lumii – este profesoară de
lingvistică la Institutul pontifical Vatican și
conferențiar la Universitatea Babeș-Bolyai din
Cluj – nu uită de problemele stringente din
Basarabia. În volumul Limba română – „între
paranteze”? (2013) operează o analiză amplă
a funcționării limbii române în spațiul nostru
postsovietic. Publică în revista Contrafort, din
al cărui colegiu de redacție face parte. Participă la conferințe din Republica Moldova, la
care am ascultat-o vorbind cu pasiune și amplă
cuprindere academică despre opera lui Eugeniu Coșeriu. Actualitatea și viitorul gândirii lui
Coșeriu, așa s-ar fi putut numi comunicarea
mea, ne mărturisește doamna Eugenia Bojoga – după denumirea penultimului Congres
internațional dedicat lui Coșeriu, la Lima, în
Peru, în 2017.
Eugenia Bojoga a ținut o conferință impresionantă – de aproape 2 ore – despre receptarea operei ilustrului lingvist Eugeniu Coșeriu
în ultimii trei ani în lume, în special în instituțiile cu care savantul a colaborat, în calitate de
visiting profesor și conducător de doctorat. Primul eveniment notoriu din străinătate – First
International Workshop on Critical Philosophy
of Linguistics a avut loc la 4-7 iunie 2017, la
Salamanca, Spania. Exegeți ai operei coșeriene din Elveția, Belgia, Germania, Japonia,
Spania, România au plasat teoria coșeriană la
intersecția dintre mai multe științe: lingvistica,
filosofia, antropologia culturală, pshilologia,
sociologia, estetica etc., demonstrându-i viabilitatea științifică și eficiența în interpretarea
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faptelor de limbaj. În cadrul Congresului organizat de Universidad del Pacifico și Pontificia
Universidad Catolica del Peru, instutuții cu
care savantul a colaborat în anii ’80-’90, la fel
a fost dezbătută teoria lingvisticii intergrale
a lui E. Coșeriu, universalitatea și actualitatea acesteia pentru lingvistica generală, dar și
pentru filologiile particulare din lume. Una
din concluziile esențiale formulate în cadrul
acestor reuniuni este că teoria coșeriană are
în față nu doar prezentul, ci, mai ales, viitorul,
deoarece „reprezintă modelul etern de a face
lingvistică pentru cercetătorii de pe toate meridianele globului”. Eugenia Bojoga a remarcat
și eforturile basarabenilor în promovarea operei coșeriene: Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu” (CISL),
cu tema Text – Co(n) text – Multiculturalitate,
ediția a XIV-ea, organizat în zilele de 13 și 14
octombrie 2017, la Universitatea de Stat din
Moldova (Chișinău), la care au participat, în
calitate de coorganizatori Universitatea „Ștefan
cel Mare” din Suceava și Universitatea Națională „Yuri Fedkovici” din Cernăuți. Cercetătoarea ne-a povestit și despre inaugurarea
Catedrei de studii umaniste „Eugenio Coseriu”
la Universitatea din Montevideo (Uruguay) și
a Catedrei de Studii Umaniste „Eugeniu Coseriu” de la Universitatea Națională din Cordoba
(Argentina). Acestea și alte evenimente sunt
binemeritate omagii aduse savantului de către
comunitatea academică internațională.
Am anunțat-o pe invitata noastră că în
2021, un an centenar pentru Eugeniu Coșeriu, Institutul de Filologie Română „Bogdan
Petriceicu-Hasdeu” va dedica noua ediție a
Conferinței internaționale Filologia modernă:
realizări și perspective în context european, operei ilustrului savant.
O altă invitată în cadrul proiectului Diaspora filologică a fost Georgeta Cislaru – un
nume de rezonanță în mediul filologic francez. Este doctor habilitat în filologie, specialistă în semantică, analiza discursului, în studii
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contrastive și interculturale. Georgeta Cislaru este conferențiar la Université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3, unde predă disciplinele:
Lingvistică, Semantică, Lexicologie, Analizadiscursului, Lingvistică textuală, Enunțare.
Conferința invitatei Dinamica procesului
de textualizare a fost o provocare de reflecție
interdisciplinară – dinspre psiholingvistică și
teoria textului – asupra datelor lingvistice și
psihocomportamentale în procesul scrisului,
asupra proceselor cognitive care au loc în creierul nostru când producem text. Gramatica
textualizării, ne explică cercetătoarea, implică
o viziune dinamică, procesuală, contextualizatoare asupra actului de funcționare a limbajului. Studiul de text produs presupune, pentru
întelegerea complexității acestuia, decriptarea
filozofiei mecanismului de textualizare, disocierea uneltelor lingvistice ce asigură dinamica
textului, cu toate salturile semantice, cognitive
care se constituie pe parcurs. Studiul „unităților de performanță scrisă” (bursts of language)
contribuie la înțelegerea interdisciplinară psiholingvistică, comunicațională a textului. Dar
și la modul în care discursul asigură construcția socială, organizările comunitare. În cercetările sale, Georgeta Cislaru ne-a povestit că are
colaborări cu psiholingviști, cu școli de analiză
de discurs din Brazilia, care încearcă să evalueze cum se constituie discursul „de egalitate
sau inegalitate” și cum contribuie acest discurs
la segmentarea sau restructurarea societății.
Cea de-a cincea invitată a Institutului,
Cristina Robu, e absolventă a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și unui doctorat la AȘM, cu teza Dublul în literatură (2018).
Este doctor în filologie (specializarea teoria
literaturii), cercetătoare la Departamentul Études Françaises et Francophones, Indiana University, Bloomington, SUA. Cristina Robu a
publicat numeroase articole axate pe literatura
francofonă în reviste de profil din Republica
Moldova, Franța, Canada, SUA, România. A
colaborat la elaborarea volumului Dicţionar de
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francofonie canadiană, coordonat de Corina
DimitriuPanaitescu și publicat la Editura Universității Al. I. Cuza, Iași, 2011. A avut stagii
de documentare la Universitatea din Montreal,
Canada, la Centrul de Studii Canadiene, Universitatea Al. I. Cuza, Iași, Universitatea Rennes-2, Franța, Institutul Cultural Dartmouth,
Hanover, New Hampshire, SUA etc.
Cristina Robu a susținut conferința O
(scurtă) introducere în Medical Humanities
– o temă actuală și provocatoare în condițiile
pandemice cu care se confruntă întreaga lume.
Medical Humanities, explică cercetătoarea, nu
este o disciplină, ci un domeniu de cercetare,
care arondează științele umaniste domeniului
medical. Boala, suferința, durerea, terapia sunt
trecute prin filtrul conceptual și metodologic
al disciplinelor umaniste, pentru a spori eficiența domeniului medical. Corelările sunt interdependente: investigarea științelor umaniste
din perspectivă medicală și a conținuturilor
medicale – din perspectiva științelor umaniste. Adoptând un parcurs interdisciplinar (care
include medicina, artele, științele umaniste,
științele sociale), Cristina Robu ne-a vorbit
despre cum se construiesc narativ retoricile
medicale ale bolii, ale suferinței, ale dizabilității, ale terapiei, exemplificând cu operele lui
Molière, Dostoievski, Mihail Bulgakov, Marcel
Proust, Marguerite Duras, Virginia Woolf etc.
La fel de palpitante au fost discuțiile care au
urmat prezentarea: confruntarea ideologiilor
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în spațiul american, sistemul universitar din
SUA, colaborărle filologice din Indiana University.
În cadrul acestor conferințe, în pofida
desincronizărilor de la început, pe parcurs
s-a făcut simțită de fiecare dată apropierea,
scurtarea distanțelor, comuniunea de idei.
Diaspora n-a mai fost parte ruptă de cultura
română, ci, dimpotrivă, integrată firesc într-o
comunitate academică de reflecții și opinii. Am
aflat cu ce se ocupă basarabenii noștri plecați
în lume, care sunt proiectele lor de cercetare
și am reconfigurat spațiul nostru academic cu
noi experiențe și colaborări.
Le mulțumesc invitaților noștri pentru bunăvoința de a participa la proiectul Diaspora
filologică, de-a ne împărtăși din experiența lor
de cercetare, de-a fi împreună cu noi – uniți
în cuget și simțiri, vorba poetului – chiar și la
depărtare de mii de km.
Le mulțumesc și colegilor de la IFR „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” pentru „migrarea” lor
în regim virtual și asigurarea dialogului. Grație
Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, conferințele s-au putut urmări și
pe youtube.
În semn de recunoștință și considerație
pentru prestația lor academică în cadrul
proiectului Diaspora filologică, Institutul de
Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” le acordă invitaților Diploma de Excelență pentru Diasporă PAUL GOMA.
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CONFERINȚA ON-LINE „LIMBA ROMÂNĂ ȘI DIASPORA”
Elena Nedelciuc

Institutul de Filologie Română „B. Petriceicu-Hasdeu”

Directorul Institutului de Filologie Română „B. P. Hasdeu”, Nina Corcinschi: „Conferința organizată este un eveniment prilejuit
de ziua „Limbii române”, o sărbătoare care ne
îndeamnă la un gest dublu, la un gest de omagiere a „doamnei frumoase” – Limba română, dar și la un gest de analiză, de meditație,
de bilanț, de multe întrebări… Au trecut 31
de ani de când Limba română și-a căpătat în
mare parte, aici, în spațiul dintre Prut și Nistru, drepturile istorice.
Ne întrebăm, care este statutul limbii române la ea acasă? O vorbim oare mai bine?
O promovăm așa cum ar merita? O iubim mai
mult? Cum o punem în valoare? Cine sau ce
anume amenință astăzi demnitatea limbii române?
Sunt multe semne de întrebare pe care
le avem puse astăzi pe tapet. Noi, cei de aici,
cunoaștem în mare parte care e statutul limbii române la ea acasă. Dar ne interesează ce
crede diaspora, ce cred colegii noștri, prietenii,
compatrioții stabiliți în alte țări. Ne interesează
cum vedeți dumneavoastră lucrurile din afară?
Cum se vorbește limba română în alte spații
(dacă se vorbește)? Ce activități culturale, care
țin de destinul limbii române, de promovarea
și statutul limbii române, se desfășoară în alte
țări, în țările-gazdă în care dumneavoastră
locuiți acum? Se vorbește, se citește, se scrie
în limba română în familiile emigrate în alte
țări? Sau cei plecați de aici „au adoptat” o altă
limbă și au renunțat în mare parte la cultura
și limba și română?
Pentru a răspunde la aceste întrebări,
pentru a avea o discuție despre statutul limbii
române în lume, am invitat câteva personalități din diasporă, care locuiesc în alte țări, dar
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care continuă să rămână conectate la cultura
română, la realitățile noastre culturale de aici.
Îi salut pe invitații Institutului de Filologie
Română „B. P.-Hasdeu” și voi face o prezentare
succintă fiecăruia într-o ordine aleatorie.
Ala Mândâcanu, o personalitate notorie
în spațiul românesc, este stabilită la Montréal
(Canada), unde desfășoară ample și importante evenimente și activități de promovare a limbii române. La Chișinău a fost redactor-șef al
publicației „Democrația”, o publicație de mare
răsunet a anilor 2000. A fost decan și profesor
universitar al Universității Libere Internaţionale din Moldova, Facultatea de Jurnalism și
Comunicare Publică; deputat în Parlamentul
Republicii Moldova în perioada de foc a anilor
1994-2001. În Parlament a apărat cu vehemență drepturile omului. A fost vicepreședinte al
Comisiei pentru Drepturile Omului, precum
și autoarea modificărilor în legislație privind
drepturile femeii. A fost președinta Subcomisiei pentru Oportunități Egale, membru al
Comisiei pentru Economie, Industrie și Privatizare. A participat activ la analiza Programului
de Privatizare, a avut o implicare deosebită în
procesul legislativ privind drepturile copiilor.
De asemenea, invitata noastră este fondatoarea
și președinta Asociației Moldovenilor din Provincia Québec. Din 2008 până în prezent este
cofondatoarea Asociației Culturale Române
Montréal din Canada, din 2009 –președintele
Consiliului Național al Diasporei din Canada,
iar din 2018 devine purtătorul de cuvânt al
Consiliului Diasporei.
În Canada Ala Mândâcanu desfășoară o
activitate culturală impresionantă, organizând
multe, multe acțiuni (cât o instituție) interacționare și de caritate, administrează Clubul de
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Aur, asociație întemeiată mai ales pentru cei ce
reprezintă „age d’or”, e vorba de persoanele de
vârsta a treia. Totodată, organizează evenimente culturale, proiecte, seminare, gestionează
site-ul comunitar www.quebec.ca; promovează
tinerele talente naționale în Canada; ajută noii
veniți din Republica Moldova să se integreze
suficient în societatea canadiană; tipărește o
broșură anuală despre activitățile culturale ale
moldovenilor în Québec; organizează servicii
consulare și evenimente comune cu Ambasada
Republicii Moldova în Canada.
Am fost plăcut surprinsă să aflu câte lucruri frumoase faceți pentru basarabenii de
aici și cât de eficient mențineți legăturile culturale cu spațiul românesc.
Vitalie Vovc, scriitor, editorialist, blogger,
activist civic, om foarte conectat la activitățile
noastre politice și culturale. Vitalie Vovc este
stabilit în prezent la Paris. A absolvit Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Imediat după
absolvire, a continuat studiile în Bulgaria, Sofia, în cadrul Institutului Francofoniei pentru
Administraţie şi Gestiune, luându-și primul
master în Gestiunea afacerilor. În 2001 a plecat la Paris, unde a obținut o a doua diplomă
de master, la Universitatea Paris Dauphine,
în Ştiinţe organizaţionale, Strategie şi Politici
generale.
Instalat definitiv la Paris, activează actualmente în domeniul privat în calitate de consultant în organizări şi gestiune de fluxuri comerciale, fiind angajat la o companie franceză,
care prestează servicii de e-marketing pentru
grupuri industriale multinaţionale.
Este editorialist din 2014, noi îl citim pe
site-ul deschide.md, la o rubrică săptămânală,
în cadrul căreia comentează știrile din Republica Moldova. Provoacă „furtuni” pe internet,
pe facebook, discuții, polemici, așa cum îi este
bine unui intelectual veritabil. În 2017 a publicat un volum de proză scurtă, Alerta oranj sau
Pe alocuri, viscole, Editura Prut. Vitalie Vovc
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e și poet. În 2018 publică, la Editura Vinea,
volumul Și în realitate s-au întâmplat următoarele…, pentru care a primit Marele Premiu „Ion
Vinea” pentru debut în poezie (Premiile Editurii Vinea, ediția a XXVII, București, 2018).
Alexandru Cazacu, basarabean din Florești, stabilit în Italia. A absolvit Universitatea
de Stat din Moldova, Facultatea de Litere și a
urmat studiile doctorale în lingvistică, la USM.
A fost bursier al Academiei din Atena și al
altor universități din Grecia. Ajuns în Italia,
a făcut un master în Business Internațional.
Actualmente e manager comercial pentru Zona
Centrală și de Est, consiliază vânzări de fabrici
din zonă, gestionează și colaborează la proiecte
de nivel internațional, colaborează cu diverse
Asociații ale Diasporei moldovenești-italiene și
Asociații italiene. Alexandru Cazacu este pasionat de cultură, artă și poezie – domeniul în
jurul căruia consolidează comunitatea de moldoveni din Parma și Italia. Alexandru Cazacu
publică și în revistele și ziarele din Republica
Moldova, de la Chișinău. Este foarte implicat
în mișcarea de idei de aici, are mereu o opinie,
are ceva de spus despre realitățile culturale și
politice de la noi.
Așadar, avem invitați oameni cu activități
remarcabile în țările-gazdă, dar care, totodată,
rămân conectați la „pulsul” culturii române. Vă
mulțumim că ați acceptat invitația noastră și
pentru faptul că sunteți dispuși să participați
la acest dialog despre situația limbii române în
lume și la ea acasă.
Vă rog să ne vorbiți despre prestanța limbii române în țara-gazdă, să ne spuneți cum
rezistă Limba română și să ne relatați despre
contribuția dumneavoastră la promovarea
Limbii române în țara adoptivă, despre activitățile culturale desfășurate în țara în care
vă aflați.”
Ala Mândâcanu: „În primul rând vreau
să vă zic că Limba română este un semn al
Republicii Moldova, alături de drapel, alături
de constituție, alături de stemă ș. a. Este una
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dintre valorile fundamentale ale unei națiuni
din care facem parte și noi, națiunea română. În acest sens, tricolorul și limba română
sunt valori intrinsece ale sufletului nostru și
al acestui spațiu dintre Prut și Nistru, care
este o parte a României, o parte culturală,
istorică, spirituală, de toată natura. De aceea,
statul Republica Moldova este obligat să-și
apere valorile fundamentale în conformitate cu Constituția sa, ceea ce nu se întâmplă.
Chiar dacă s-au inițiat unele acțiuni în acest
sens: decizia Curții Constituționale, care a
fost adoptată grație sesizării făcute de doamna Ana Guțu, constatarea faptului că Declarația de Independență este prioritară și că
Limba română este de fapt Limbă de Stat,
Parlamentul Republicii Moldova, care este
oglinda situației politice, așa și nu a apărat
denumirea corectă a limbii noastre. În 1994,
când s-a adoptat Constituția, eram în Parlament și am votat împotrivă, alături de douăzeci de deputați. Atâția eram cei care atunci,
în opoziție, s-au declarat împotriva Constituției, și anume contra prevederilor art. 13.
Pentru Republica Moldova, Limba română este necesară ca aerul, nu poate exista un
stat dacă nu-și are limba sa. Pentru cetățenii
Republicii Moldova, care nici până astăzi nu
conștientizează care este denumirea corectă a
limbii, nici în ce direcție se duc, nici care este
glotonimul și etnonimul corect al acestui stat.
Toate tranzițiile creează o stare de confuzie și
aceasta apare, mai ales, din cauza propagandei
agresive. Protecția Limbii române ține de Statul Republica Moldova, bineînțeles, așteptăm
ajutorul României, dar noi suntem cei responsabili, nu diaspora. Cei care au plecat în alte
state trebuie să înțeleagă că în clipa când au
ales un alt spațiu geografic, economic, lingvistic decât cel care ține de limba română, nu
mai suntem responsabili, alături de statul Republica Moldova, de protecția acestei limbi.
Recunosc acest adevăr cu toată dragostea mea
pentru limba română și încercările noastre
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permanente de a o menține.
În diasporă, limba română treptat se pierde.
De ce? Pentru că să vorbești o limbă anume
trebuie să ai motivație. Limba română însă nu
e indispensabilă acolo pentru a supraviețui,
pentru a câștiga o bucată de pâine. Prima
generație vorbește româna între ei, cu copiii, însă
nu toți. Copiii foarte repede învață limbile din
țara gazdă și părinții, într-un fel, își corectează
limba ce se vorbește în țara respectivă pentru
a avea succes – au motivația să vorbească o
altă limbă. Limba română rămâne „limbă de
bucătărie” în diasporă. Ea nu este o valoare
pe care o protejează statul în care ne ducem
noi. Ei ne creează, bineînțeles, condiții, avem
școli românești, se vorbește româna în Școlile
duminicale, copiii mai citesc… dar asta e o
chestie de weekend. Păstrarea limbii române
este posibilă doar atunci când copiii mai merg
la bunici, altfel, ea se va stinge. În a treia, a
patra generație, vor fi doar unități din familiile
stabilite peste hotare care vor vorbi românește.
Și bunici, și părinți, și copii insistă în a vorbi
româna sau fac studii. În rest, să nu ne așteptăm la prea multe, privind strategic situația
limbii române. Este responsabilitatea statului
Republica Moldova să o păzească. Până astăzi,
funcționarii publici nu au obligația să treacă
testarea vorbirii corecte a limbii române. Este
foarte multă lume, care poate exista în funcții
decizionale, fără să cunoască limba română. O
atare situație nu se poate întâmpla în Canada,
de exemplu, dacă nu vorbești engleză și franceză. Dar ce face statul Québec? El oferă tuturor
celor care vor să se angajeze în câmpul muncii
posibilitatea de a face studii. După finalizarea
acestor studii, oamenii obțin certificatul în domeniul profesional, în limba țării respective.
În Republica Moldova noi nu avem un
învățământ orientat spre dezvoltarea științei și
a profesiilor, de care are nevoie statul nostru,
în limba română.
Diaspora nu poate înlocui Statul Republica Moldova, în procesul de promovare și dez| 121

voltare a limbii române, de creare a motivării
studierii la nivel a limbii române. Or, limba și
gândirea este una: vrei să ai o gândire elevată
în rândul cetățenilor, oferă-le o limbă română
elevată!”
Vitalie Vovc: „Lăsând la o parte diaspora,
lăsând la o parte purtătorii de limbă română,
care au emigrat sau imigrat în Franța și care
s-au instalat acolo, am putea aborda acest subiect și sub un alt aspect – cel al statutului limbii române în Franța sau în alte țări. În acest
caz, trebuie să menționăm mai multe lucruri:
în primul rând – statutul limbii unei țări în
străinătate, și atunci când vorbim de limba
română nu ne referim la Republica Moldova,
din fericire sau din păcate (din păcate, pentru
noi, din fericire, pentru limba română). Or, în
ultimul timp, dacă acum zece, cincisprezece
ani, România avea o notorietate mai degrabă negativă în străinătate, în ultimii ani (ultimii cinci, zece ani), România este asociată,
de cele mai multe ori, cu poveștile de succes,
atât din punct de vedere al economiei, al luptei împotriva corupției, cât și din perspectiva
dezvoltării unei instituții culturale extraordinar de efervescente și bogate. Și nu vorbim
doar de literatură, care, prin excelență, este
vehiculatoarea limbii române, ci ne referim la
cinema, spre exemplu, acolo unde realizatorii
din România sunt astăzi arhicunoscuți, sunt
premiați internațional. Vorbim și despre acea
tradiție seculară, de interconexiune dintre o
lume culturală a României și a Franței (Atelierul Brâncuși e chiar în mijlocul Parisului,
în fața Musé-ului d’Art Moderne din Paris).
Oricine îl cunoaște în Franța pe Ionescu, pe
Cioran, pe Eliade și pe mulți alții.
Mai mult decât atât, trebuie menționat și
efortul extraordinar care este depus de statul
român pentru prestigiul culturii românești.
La Paris are o activitate foarte și foarte bogată, intensă, eteroclită și eterogenă. E acolo și
teatru, și film, și artă plastică, și literatură, și
burse pentru scriitori. Acest lucru, bineînțeles,
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solidifică și contribuie la menținerea statutului
limbii române, una dintre limbile principale de
expresie culturală în spațiul european.
Actualmente (probabil e și succesul cinema-ului de vină aici, probabil e o interconexiune între aceste domenii) trebuie să menționăm
că sunt foarte mulți autori din România, operele cărora sunt traduse în franceză, începând
cu cei mai cunoscuți, precum Mircea Cărtărescu și până la tinerii autori, unii dintre ei
chiar fiind la Paris sau în Franța, perpetuând
oarecum o tradiție (iarăși) seculară a românilor stabiliți la Paris și care contribuie prin
activitatea lor la îmbogățirea lumii, o lume
extraordinară, lumea francofonă.
Este oarecum trist pentru noi, purtătorii
de limbă română, să vedem și să constatăm,
oarecum neputincioși, faptul că generațiile care urmează vor vorbi din ce în ce mai
puțin limba română… E firesc, probabil… O
bună parte din acest tezaur, patrimoniu va fi
transmis, poate, în continuare de familiile care
vor reuși într-o măsură oarecare să păstreze
această latură identitară. Dar suntem nevoiți
totuși să constatăm un fapt, să recunoaștem:
limba română (și nu limba română în sine,
ci cultura românească), ca niciodată, are un
statut extraordinar în Franța.”
Alexandru Cazacu: „Este adevărat că noi
idealizăm într-un mod foarte mioritic nu doar
limba, dar tot ceea de ce ne atingem. E, probabil, în sufletul nostru, undeva. Dar trebuie
să mai ținem cont că în majoritatea țărilor din
lume unde am mers, nu am observat nicăieri
un patriotism oarecare, nici o discuție la tema
limbii – grecii să discute despre limba elenă,
italienii să dezbată aprins asupra limbii pe
care o vorbesc. Deși au zeci de dialecte, mulți
dintre ei, până astăzi, neoficial, în stradă, nu
recunosc că vorbesc italiana, ei vorbesc dialectul parmezan, dialectul venețian, dialectal
napolitan. Dar la nivel oficial și la nivel de stat,
atunci când se întâlnesc la tv sau în presă, toți
vorbesc italiana. Și nu au discuții foarte înflăLimbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

cărate la această temă, ei știu că așa este și atât.
De ce există această veșnică dilemă și luptele
aprinse în Republica Moldova? Cred că este
specificul istoric al acestei regiuni, pentru că
noi, de zeci de ani, am fost nevoiți oarecum să
transformăm limba română în politică. Limba
noastră nu a mai rămas instrumentul simplu
de comunicare, ci s-a transformat într-o armă,
s-a transformat cu voia noastră sau împotriva
voinței noastre, cu interese străine sau cu interesele noastre. Într-adevăr, în momentul actual
limba română este o chestie mai mult politică
și va rămâne astfel atâta timp cât nu vom pune
punctele pe „i” sub aspect politic. Noi toți știm
că vorbim limba română, și nu moldoveneasca,
așa cum ne spun politicienii. Noi toți știm care
sunt studiile la nivel internațional, ce zice lingvistica. Noi nu trebuie să demonstrăm nimic
nimănui. Marea noastră problemă este că în
Republica Moldova factorul de decizie, adică
cel politic, ignoră recomandările sau adevărurile simple, doar pentru că poate să o facă, că
are instrumente, din motivul că limba română
rămâne în manuale, în școli și universități, ca
o parte teoretică. La nivel practic, în stradă,
în viața de zi cu zi, în politică, în Parlament,
ei adoptă orice lege doresc. Respectiv, sper că
într-un mod oarecare limba română va înceta
să mai fie un instrument politic și atunci când
vom reveni la normalitate, nu va discuta nimeni asupra acestui subiect, la fel ca în orice
altă țară a Europei. Despre limba română în
diasporă, sunt de acord cu dna Mândâcanu,
că limba română în diasporă rămâne un element de comunicare între generații. Confirm
faptul că generațiile noi și în Italia pierd tot
mai mult relația cu baștina noastră, cu limba, cultura și rădăcinile noastre. Dar este un
proces firesc, pentru că diaspora sunt până
la urmă firele acelea de oameni, de națiune
rătăcită prin lume și copiii noștri cresc cu altă
cultură: italiană, franceză, spaniolă, engleză.
Respectiv, e o normalitate pentru generațiile
care vin să vorbească italiană, să cunoască reLimbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

alitățile din Italia, să nu aibă o prea mare dorință de a studia într-un mod oarecare limba
română, pentru că ea nu este necesară aici, din
păcate. Este unicul instrument care servește în
comunicarea cu părinții sau cu buneii. În rest,
ei sunt foarte ok, locuiesc în țara respectivă,
s-au născut aici, Moldova au vizitat-o o dată
sau de două ori, sau au văzut-o doar pe hartă.
De aceea, noi trebuie să fim realiști și să recunoaștem că dacă statul Republica Moldova nu
transformă limba română într-o politică serioasă în diasporă, atunci această limbă română
și cultură, și obiceiuri, și tradiții, și legătură cu
țara de origine se vor pierde foarte ușor, într-o
generație. Peste 20 de ani, copiii, nepoții noștri se vor simți italieni sau francezi, pentru că
asta e realitatea. Și, din păcate, se face politică
cu limba română în Republica Moldova și nu
se face politică de limbă română în diasporă.
Situația ar trebui să fie inversată un pic, limba
română să fie o normalitate la ea acasă și limba
română în diasporă să devină o politică de stat
cu strategii, cu școli, cu promovare, cu proiecte bilaterale la nivel internațional, la nivel de
diasporă, de stat.
Grecii au o diasporă destul de veche, noi,
trebuie să recunoaștem, suntem o generație
tânără de diasporă. Sunt țări care au emigranți
de o sută, două sute de ani, respectiv situația
lor este mult mai complicată, pentru că nepoții
grecilor de azi, din America, din orice țară a
lumii, sunt deja la a patra sau a cincea generație. Ei au trecut prin ceea ce vom trece noi
mâine. Deci, noi nu trebuie să inventăm nimic
și nu trebuie să ghicim ce va fi peste douăzeci
de ani, noi trebuie să vedem pur și simplu ceea
ce se întâmplă deja în alte realități, să știm să
preluăm frumos experiența lor și să o punem
în practică.
Din păcate, asta este realitatea: a fost o
bunică sau o străbunică care s-a mutat în Basarabia țaristă și de atunci a rămas aici. Grecii
însă aveau o politică foarte bine pusă la punct
la nivel de stat. Aveau și au un minister care
| 123

se ocupă anume de această direcție, ceea ce a
existat ca idee în Republica Moldova. În diasporă foarte mulți ani s-a discutat la această
temă. Noi avem un talent special, noi știm
foarte bine să transformăm ideile bune în proiecte ineficiente. Ideile sunt geniale, circulă,
dar când ajung să fie puse în practică, cu voie
sau fără voie, sunt falimentate și, din păcate,
rămânem la ceea ce a fost.
Statul Republica Moldova trebuie să-și
asume, după treizeci de ani de la independență, responsabilitatea să promoveze în diasporă
limba română, cultura, obiceiurile, tradițiile,
poeții, scriitorii, arta românească, să o promoveze la nivel profesional, la nivel de minister,
cu strategii concrete și cursuri. Dragostea față
de limbă, cultură românească nu se naște așa
din senin, ea se cultivă în fiecare zi.
Promovarea este un proces care trebuie
pus bine la punct la nivel național. Atunci nu
va fi nevoit cineva să învețe această limbă sau
cultură din obligație, pentru că altfel ar vedea situația copiii noștri, care sunt în Italia:
precum o oră suplimentară de limbă română,
ca o limbă străină pentru ei. Dacă ar apărea
dragostea aceasta și ar fi bine pus la punct programul de promovare, însușirea limbii române
s-ar transforma în dragoste față de țară, față
de locul de unde îți vin rădăcinile. Copiii ar
face acest lucru din plăcere și ar avea și mai
mult efect.
Noi am încercat să punem în aplicare aceste soluții la nivel de asociație. Dar, la nivel de
stat, există alte posibilități, în care ar fi o continuitate. La acest capitol, suntem restanțieri
și avem foarte multe de făcut. Dacă Republica
Moldova nu reușește să susțină și să promoveze cultura românească în țară (vorbim despre
Comrat și satele din republică), ar reuși vreodată în diasporă?”
Nina Corcinschi: „Dacă statul ar avea niște politici lingvistice coerente și funcționale,
sigur că lucrurile s-ar mișca din loc și ar arăta
mult mai bine.
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Apropo, de copiii care învață alte limbi și
alte culturi – au o bună motivație –, se îndrăgostesc de alte limbi, fiind ghidați de profesori, de statutul care organizează și finanțează
aceste activități.
Dragi colegi, mă bucur că dezveliți răni,
că ajungeți la nerv și atingem probleme foarte
dureroase pentru noi toți. Statul face atât cât
face (noi știm cât face), dar știm că dumneavoastră faceți multe lucruri.
Mă uit acum insistent la dna Tatiana Ciobanu, basarabeanca noastră stabilită în Italia, o
altă voce a diasporei de la Roma. Dna Ciobanu este filolog cu două facultăți de Litere, una
absolvită la Bălți și alta – la Roma. Este poetă,
traducătoare, a tradus din creația lui Grigore
Vieru, Efim Tarlapan, Gheorghe Vidican (poet
de peste Prut). Propriile creații lirice i-au fost
incluse în câteva antologii de poezie italiană
și publicul de aici abia așteaptă să pună mâna
pe ele. Este coordonator al Asociației Dacia,
creată în 2004, la Roma. Participă activ la cenacluri literare, la lansări de carte românească,
la activități de promovare a idealului de unire
a Basarabiei cu România. Este sufletul manifestărilor cu caracter românesc de la Academia
de la Roma și Ambasada Română în Italia.”
Tatiana Ciobanu: „Consider important
că printre noi trebuie să fie cititori și cineva
dintre noi să aplice cele citite, căci dacă astăzi
avem foarte multă literatură și suntem unde
suntem, e pentru că, la nivel aplicativ, umanitatea are unele restanțe, pe care, sunt sigură,
mai suntem în stare să le corectăm.
Vreau să vă povestesc despre locul în care
mă aflu… Mă aflu în salonul casei mele, care
este și un mic cenaclu al casei și a comunității
noastre, un loc unde se fac șezători literare.
Aceste șezători, pentru mine, sunt un fel de
modalitate de a substitui ceea ce nu reușește
statul Republica Moldova, deoarece are și el
foarte multe restanțe, în ceea ce privește însușirile unui stat. Știm foarte bine cum s-a creat
acest stat și cine beneficiază de toate care pot
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fi primite într-un stat.
Vitalie Vovc a scris un articol despre imposibilitatea existențială a unui stat, care poate
oferi un gen de bunăstare sau supraviețuire
adecvată doar celor 3 % din populație, celor
care sunt guvernanții și angajații în misiunile
diplomatice. Și nu avem ce pretinde, dar orice
carte pe care o doriți astăzi poate fi comandată
și ajunge în două, trei zile. Aveți orice colecție
de basme românești, orice traducere a autorilor români, care poate ajunge la dvs. în trei
zile. O puteți prezenta colegilor din țările în
care vă aflați. Nu există vreo problemă care
să-ți împiedice promovarea propriei culturi
din propria casă, că de aici pornește, din familie. Fiecare dintre dumneavoastră știți cum
ați creat un mic altar al culturii românești în
propriile case.
La Roma avem o situație mai avantajată –
o instituție, Academia de Romania. Este una
dintre cele mai bogate și mai active instituții
străine pe teritoriul Romei. În pofida faptului
că, poate, resursele sunt mai modeste, Academia de Romania este foarte activă. Oricare
basarabean, care dorește să guste din dulceața
limbii române, poate participa. Instituția este
deschisă tuturor. Plus la asta, avem un Cenaclu Literar minunat, unde organizăm diverse
evenimente.
În funcție de limbajul pe care îl folosim,
așa ne este sănătatea, viața, dezvoltarea
personală, dezvoltarea în societate. Ce este
această structură statală, Republica Moldova,
și cum este creată? Ea practic s-a format prin
tentativa de a renunța la partea luminoasă
a limbajului, la modalitatea fluidă de a ne
exprima. Ce este moldovenismul? Moldovenismul este acel care încearcă să se confirme, să
se afirme în Republica Moldova. Este partea
aceea la care ar trebuie să renunțăm, limbajul
obscur, mai puțin fluid, mai puțin luminos.
Totul de aici pornește. Nu ne pot garanta guvernanții noștri prea mult atunci când dumnealor abia leagă două cuvinte. Nu vorbesc
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de toți, dar există această problemă. Mulți nu
cunosc limba de stat, au scuza aceasta de a
avea un stat multinațional, multicultural.
Aici, peste hotare, nu a fost niciun eveniment organizat de către cetățenii Republicii Moldova, în care să apară alte limbi, alte
culturi, alți scriitori în afară de cei români
din Basarabia. Adică, dacă suntem stat multifuncțional, faceți în așa mod ca să vă acoperiți această afirmație. Nu are niciun argument
plauzibil această afirmație și nici nu se face
nimic pentru a promova limba și cultura română, nici prea mult în țară, nici prea multe
peste hotare. Suntem prea mulți ca să umble
statul din urma noastră cu coletele cu cărți.
La nivel personal, nu există familie care nu-și
procură cărți. Nu poate să existe în lume basarabean care să nu vrea să susțină intelectualii
din Republica Moldova, cumpărându-le operele. Ultimele opere care au fost promovate,
care au primit premii ale Uniunii Scriitorilor
din Republica Moldova, le procurăm, le citim.
Pentru cele care ne-au plăcut mai mult, facem
o echipă de traducători. Așa am procedat când
a murit regretatul Grigore Vieru, am făcut o
echipă, am tradus împreună. Ar fi frumos ca
premiul Uniunii Scriitorilor din ambele state
românești să fie tradus de către asociațiile sau
comunitățile de peste hotare.
Dacă nu, putem să cultivăm dragostea, așa
cum zice Alexandru, putem să trezim curiozitatea copiilor noștri: din ce părinți ne-am
născut? De unde venim?…
Putem răspunde printr-un singur cuvânt:
„cuget”. Vorbeam cu președintele cenaclului
literar de la Roma, Valeriu Barbă, despre ce
rezonanță are acest cuvânt! O rezonanță unică.
De exemplu, în italiană nu există…
Trebuie create laboratoare comune pentru
românii din țară și românii aflați peste hotare,
trebuie făcute ședințe comune. Atunci când
l-am tradus pe Grigore Vieru, am fost la liceul „Dante Alighieri” alături de ambasadorul
Italiei de la Chișinău. A fost un eveniment de| 125

osebit. Laboratoarele acestea sunt binevenite
pentru a nu ne simți singuri, dumneavoastră
și noi.
Plecările noastre sunt atât materiale, cât și
virtuale, deoarece noi, cu gândul, cu trăirile,
suntem acolo. Și nu există un basarabean care
să muncească peste hotare și să nu se gândească la cei de acasă, să nu-i susțină. Sper că pandemia de astăzi, pe undeva, va reuși să întărească această legătură. Clar că nu putem unul
fără altul și s-a văzut acest lucru. Cei plecați își
au casele și rudele acolo. În momente grele, au
fost primiți cu toate înjurăturile de protocol,
care trebuiau făcute, dar au fost primiți. Și noi
știm că atunci când va fi greu în Moldova, soluția de a pleca peste hotare, pentru noi, este
soluția de a salva existența unei familii.
Ne adecvăm timpurilor, dar, iarăși, cultivăm această limbă minunată. Cunosc italieni
care sunt siguri că româna este cea mai frumoasă limbă de pe glob. Sunt sigură că poporul meu este cel mai frumos popor din lume.
Nu sunt naționalistă, sunt și eu dintr-o familie
culturală, am avut un tată lipovan, mama –
unionistă convinsă. Tatăl a devenit unionist
convins pe viață și el, deoarece era vărul Maricicăi Puică (Campioana României la atletica ușoară). Mamele lor erau surori. Lucrurile
se vor schimba în Republica Moldova și este
posibilă o promovare mai bună atunci când
România, în afară de ICR, Ambasadă, va mai
avea și o secție a Ministerului Economiei, a
Ministerului Justiției ș. a. Toate celelalte ministere trebuie să treacă Prutul, așa cum a trecut
Institutul Cultural Român de la Chișinău, și
va fi totul bine.”
Nina Corcinschi: „Voiam să vă întreb, dvs.
locuiți în țările în care v-ați stabilit și, la un
moment dat, a trebuit să semnați documente,
să vă faceți acte, să aveți activități cu caracter
juridic. Vreau să vă întreb dacă nu ați avut
probleme de felul acesteia: „Pe adresa Institutului de Filologie a parvenit o scrisoare de la o
traducătoare: «Bună ziua, sunt o traducătoare
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din Franța. De mai mulți ani, sunt expert judiciar la un tribunal. Traduc, așadar, din limba
română, acte care provin din România, dar și
din Republica Moldova. Cer a fi înscrisă și pe
lista traducătorilor de limbă moldovenească,
pentru că la tribunal apar traducători și în
această limbă. Mi s-a spus că eu nu vorbesc
și nu pot traduce limba moldovenească, deși
este vorba de limba română, pe care o practic,
desigur, și traduc fie acte de la starea civilă, fie
acte din justiție, în care sunt implicați cetățeni
din Republica Moldova. Nu știu cum să procedez pentru a avea un document oficial, care
să ateste faptul că limba moldovenească este
aceeași sau nu cu limba română. O scrisoare
din partea dumneavoastră, cu poziția oficială
privind statutul limbii moldovenești, mi-ar fi
de mare folos pentru a putea exercita în continuare meseria.» Dragi colegi, vreau să știu
dacă ați fost în asemenea încurcături?
Este vorba de dilema limbii noastre (limba română vs limba moldovenească)? Cel mai
mare inamic al limbii române, mai cu seamă
în spațiul basarabean, este interesul politic, să
recunoaștem, și lenea noastră. Dar ce puteți
spune despre valul globalist? Mulți tineri, studenți, vorbesc o limbă română amestecată cu
cuvinte rusești, dar și cu multe englezisme, o
limbă din care nu înțelegi mare lucru, o limbă care este atât de pestriță, încât avem sentimentul că ajungem din rău în mai rău. Limba
italiană, limba franceză are aceeași problemă?
Această conexiune atât de nefiltrată îmi pare
un mare pericol.”
Vitalie Vovc: „Pentru mine aceasta nu este
o problemă majoră. Trebuie să înțelegem că
limba este un organism viu, în permanentă
mutație și în permanentă dezvoltare. Dacă e
să comparăm situația de astăzi cu situația de
acum două, trei sute de ani, vom observa, la
nivel de influențe pe mapamond, schimbări
majore. Nu este o noutate, nici o problemă
pentru vitalitatea oricărei limbi. Vorbim despre un singur aspect, cel al limbii vorbite. ExisLimbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

tă limba literară, există limba subculturilor,
care este cu totul alt lucru. Dintotdeauna au
existat turiști în ale limbii, care s-au pornit în
cruciale și războaie pe viață și pe moarte pentru a salva puritatea limbii materne etc. Sunt
procese absolut firești. Ceea ce contează până
la urmă este ca limba în totalitatea ei, în ansamblul ei, începând de la acel standard/etalon
literar, despre care vorbea și dna Mândâcanu,
și până la limbile, la subculturile, până la jargon, să fie o limbă vie. Până la urmă, o ducem
foarte bine. Noi o ducem rău, limba română
este bine, grație faptului că nu este vorbită
doar în Republica Moldova. Noi suntem 3 mil.
de populație și nu știu dacă e numărul real. În
România sunt 22 de mil., deci există o vitalitate
extraordinară a limbii române. Și printre cei
care suferă de fapt, nu este limba română, o
va duce bine și fără noi. Acei care vom avea
de suferit vom fi noi, fiindcă vom decade dintr-o unitate culturală cu adevărat europeană,
pe care este bazată până și economia Statelor
Unite. Noi avem o tipologie organizațională,
care este de origine europeană. Statele Unite
este un fel de extensie a Europei, care s-a dezvoltat puțin într-o altă direcție, devenind puțin
mai liberală, dar, în fond, vorbim de aceeași
civilizație. Limba română ne duce pe noi în
civilizația respectivă. Dacă noi pierdem acest
fond, dacă noi ieșim din limba română, ea nu
va suferi mult, vom suferi noi, fiindcă noi vom
cădea din civilizație, fiindcă asta se întâmplă
în Republica Moldova.”
Ala Mândâcanu: „Sunt de acord cu Vitalie, nu trebuie să ne batem capul pentru puritatea limbii române. Este corect să luptăm
pentru cultivarea limbii la noi acasă. Aș veni
cu o sugestie referitor la colaborarea la nivel
de minister: dacă Ministerul Educației și-ar
asuma responsabilitatea pentru tot sistemul
educațional din Republica Moldova, ar fi o
chestie fantastică – să asigure școlile, grădinițele și instituțiile de învățământ superior cu
specialiști plătiți de România și cu echipamenLimbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

tul necesar lingvistic. Vă asigur că în câțiva ani
s-ar rezolva problema. Chestia este… dacă se
ocupă România, să o facă, dar să-i permită și
Guvernul Republicii Moldova.
Limba română e ok. Hai să ne schimbăm
noi și să nu ne ducem pe niște linii de gândire false, să discutăm despre esența care ne
interesează. Care este raționalitatea existenței
statului Republica Moldova și care sunt perspectivele lui de perpetuare: economia, istoria,
politica, lingvistică ș. a.? Crearea acestui stat, la
decizia cuiva din Comitetul Central din Uniunea Sovietică, a fost o pistă falsă și au împărțit anumite spații, ca să le privatizeze și să
le aducă înapoi. Ceea ce se întâmplă și acum.
Au venit și au rămas aceiași reprezentanți ai
Partidului Comunist la putere, au privatizat
totul și acum ne comandă de la Moscova: „Veniți înapoi!” Problema este că avem politicieni
și factori decizionali, care sunt gata să lase,
să condamne viitorul liber pentru a se face
slugi ai stăpânului care stă la Moscova. Asta
mă doare, pentru că dacă nu ne vom rupe de
această politică rigidă a Kremlinului… Mă
doare gândirea pe verticală. Astăzi țările europene construiesc gândirea orizontală. Ceea
ce se întâmplă actualmente în Republica Moldova cu alegerile prezidențiale este exact acest
semn de a se pune cineva mai sus decât alții.
Această mentalitate pe verticală ne oprește pe
noi și din dezvoltarea intelectuală, economică
și a societății civile. Nu avem societate civilă
în Republica Moldova. Noi trebuie să creăm
un stat care să dezvolte gândirea pe orizontală, toți au drepturi și obligații când fiecare
este responsabil și egal în fața legii cu toți
ceilalți. Nu este vina atât a politicienilor, cât
a cetățenilor care interpretează politicianul și
funcționarul, care e plătit din impozitele lui,
ca un șef, ca un Dumnezeu. Gândirea patriarhală și feudală a politicienilor care sunt supuși
intereselor financiare și politice din altă parte
– asta o să ne distrugă.
Factorul lingvistic este unul determinat
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până în clipa când o să ne dăm seama că vorbim românește, că limba română este o cărămidă de bază în construcția acestei societăți,
care nu poate fi elevată, nu poate fi modernă,
care nu poate fi tehnologic dezvoltată. Dacă
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nu vom vorbi o limbă elevată, dar o limbă de
mahala, noi nu vom putea merge înainte și
nu vom putea promova oameni luminați la
cap, care vor ști să creeze o echipă ce va mișca
Moldova spre un viitor cu Uniunea Europeană.
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FILOLOGIA MODERNĂ: REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE
ÎN CONTEXT EUROPEAN
Nina Corcinschi

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Institutul de Filologie Română „Bogdan
Petriceicu-Hasdeu” al MECC a organizat în
data de 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a a
Colocviului cu participare internaţională FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în context european, cu genericul PAUL
GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței
prin adevăr. Partenerii evenimentului au fost
Institutele Academiei Române: Institutul de
Filologie Română „Alexandru Philippide”,
Iași, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, Institutul de
Istorie și Teorie Literară „George Călinescu”,
București, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti”, București.
Ediția din acest an a fost dedicată scriitorului Paul Goma, care în data de 2 octombrie
2020 ar fi împlinit 85 de ani. Cu regret, din
data de 25 martie 2020 a început posteritatea
lui Paul Goma. O posteritate care impune un
trist și incomod bilanț. Ce știm despre acest
mare scriitor și luptător anticomunist, care
ne-a dus cu demnitate numele în lume? Câte
cărți i-a citit Basarabia lui, ale cărei istorie și
idealuri de libertate și adevăr scriitorul le-a
făcut cunoscute Occidentului, prin luările de
cuvânt, articolele publicistice, volumele sale
publicate în Franța, Germania, Italia, Marea
Britanie, Suedia, Norvegia, Olanda? Pe Paul
Goma, înainte de a-l recomanda orice contemporan care l-a cunoscut – îl recomandă cărțile
sale. Realitatea aproape întotdeauna imită ficțiunea – este un principiu de creație al lui Paul
Goma, care pune accentul pe autenticitatea
literaturii. De aceea, toată viața și activitatea
scriitorului, crezul lui uman și artistic, le aflăm
din cărți. Copilăria de la Mana, adolescența
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în refugiu, confruntarea cu Securitatea, lupta
anticomunistă, închisorile, exilul sunt ilustrate pe larg și fără echivoc (neuitarea și exprimarea răspicată a adevărului, fiindu-i reperul
existențial și artistic) în romanele, articolele
de presă, jurnalul lui. Dincolo de valoarea de
bildungsroman, aceste scrieri sau scrisuri, cum
le numește scriitorul, se impun prin valoarea
lor de destin colectiv, de dramă a umanului
mutilat și degradat în numele unei ideologii
ucigașe. Din volumele Ostinato, În cerc, Garda inversă, Patimile după Pitești, Bonifacia,
Arta refugii, Astra, Sabina, Roman-intim, Din
calidor, Jurnale etc. aflăm o experiență pe cât
de personală, pe atât de colectivă, un destin
de basarabean prigonit, care e chiar destinul
Basarabiei aflate mereu „sub vremi”.
Paul Goma a fost consecvent operei, prin
exemplul întregii sale vieți. Scriitorul a luptat
deschis cu Securitatea, a condamnat comunismul, a vorbit fără jumătăți de măsură despre
torționarii istoriei, spunându-le pe nume, strigându-le în față faptele abominabile. Refugiul
în România al basarabeanului prigonit de sovietici, confruntarea cu cei mai fioroși securiști, închisorile politice de la Gherla, Pitești,
Jilava, domiciliul forțat, atentatele la onoare,
dar și la viață, sunt marile teme din romanele
lui, care au vestit Occidentului despre teroarea pe care o instalase comunismul în spațiul
românesc. Expuse în plin totalitarism, aceste
teme denotă un curaj aproape inuman al lui
Paul Goma, numit pe bună dreptate de către
Miron Radu Paraschivescu și, mai apoi de către Eugen Ionescu, „Un Soljenițân român”. Un
astfel de curaj, al vieții și al scrisului, trăite sub
semnul adevărului, în lumina tăioasă a dreptă| 129

ții, „justițiarul Goma”, l-a plătit cu o existență
plasată mereu în situații-limită. Omul a pătimit prin refugiu, bătăi în închisorile Securității, amenințări cu moartea etc. Scriitorul a
plătit cu însingurare, excludere din viața culturală românească, cu respingere din partea
confraților, cu volume topite, cărți scoase din
circuitul literar, cu etichete injuste cum că ar
fi un scriitor netalentat, un antisemit, un cârcotaș etc.
Scrierile lui Goma demonstrează însă
altceva. Confirmă un talent autentic, pun în
valoare un mare prozator, ilustrează o conștiință artistică insolită. „Eu nu sunt un disident. Eu sunt scriitor. Punct” – este crezul cu
care scriitorul basarabean a insistat să înlăture
prejudecata abordării sale, exclusiv prin lupa
politicului, a ideologicului. Un scriitor adevărat își pune talentul în slujba adevărului. Un
scriitor este conștiința vie a poporului său, este
o portavoce a idealurilor naționale. Un scriitor
nu se poate abate de la criteriul adevărului și
al dreptății – iată principiile de creație ale lui
Paul Goma.
Am invitat comunitatea academică să
participe la redescoperirea lui Paul Goma
prin intermediul operei sale. Au răspuns invitației, pentru ședința în plen: Prof. univ.,
dr. Bogdan CREȚU, directorul Institutului de
Filologie Română „Alexandru Philippide” al
Academiei Române, Iași, prof. univ., dr. Sorin
ALEXANDRESCU, Directorul Centrului de
Excelență în Studiul Imaginii, Universitatea
din București, Mariana SIPOȘ, scriitoare, reprezentantul legal al lui Filip Goma.
A prezentat comunicări în plen și acad. Mihai CIMPOI, care a vorbit despre arhetipalitate
și modernitate în proza lui Paul Goma. Doamna
prof. univ., dr. hab. Iraida CONDREA, a prezentat tema Exuberanța lexicală în creația lui
Paul Goma, iar conf. univ., dr. Oxana CHIRA,
ne-a oferit o „plimbare” printre eufemismele
„din calidorul” lui Paul Goma.
Comunicările domnilor Bogdan Crețu
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și Sorin Alexandrescu s-au axat pe crezurile
literare, dar și umane ale lui Paul Goma, pe
excepționalitatea acestui scriitor. Paul Goma
a fost cel care a dat greutate de sens verbelor „exilat”, „renegat”, „interzis”, trăindu-le pe
propria piele cu asupra de măsură, a observat
Bogdan Crețu. Deși a avut o fire aprinsă, un
temperament vulcanic, o atitudine controversată, uneori injustă în raport cu oamenii, Paul
Goma merită grabnic recuperat drept un mare
scriitor și opozant anticomunist, a punctat Sorin Alexandrescu. Mariana Sipoș, reprezentanta lui Filip Goma, a transmis un mesaj deosebit
de cald pentru participanții la conferință:
„Aș vrea în primul rând, să felicit inițiatorii ediției din acest an a Colocviului Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” de la Chișinău pentru modul
exemplar în care l-au organizat. Și spun acest
lucru pentru că am participat recent la două
festivaluri internaționale de literatură, unul în
Mexic și altul în Spania, tot online, bineînțeles,
și nu văd nicio diferență în conceperea, în organizarea și în toate demersurile făcute pentru
buna desfășurare a evenimentului. Am spus că
îi felicit pe inițiatori, dar în egală măsură mă
adresez participanților și vreau să subliniez
și rolul directoarei Institutului, doamna Nina
Corcinschi, prietena mea Nina și prietena de
suflet a lui Paul Goma, împreună cu toate celelalte cercetătoare ale operei lui din Basarabia,
pe care el le numea, nu o dată, mândru de ele
și recunoscător: „fetele mele de la Chișinău”.
Și sunt tentată să mulțumesc pentru genericul ales, în memoria lui Paul Goma, dacă
nu mi-aș da seama că, de fapt, la Chișinău
s-a făcut zilele acestea, când Paul Goma ar fi
împlinit 85 de ani, ceea ce se face într-o țară
normală care își prețuiește valorile și le omagiază memoria după ce nu mai sunt în viață.
Și cum să nu te gândești câtă plăcere i-ar
fi făcut lui Paul Goma să citească argumentul
din prezentarea colocviului (un mic eseu scris
- presupun - de Nina Corcinschi) când scrie:
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„Scrierile lui Goma demonstrează însă
altceva. Confirmă un talent autentic, pun în
valoare un mare prozator, ilustrează o conștiință artistică insolită. Eu nu sunt un disident. Eu sunt scriitor. Punct – este crezul cu
care scriitorul basarabean a insistat să înlăture
prejudecata abordării sale, exclusiv prin lupa
politicului, a ideologicului.”
Participă la acest colocviu doi prieteni ai
mei din România care au spus - și public și
în corespondența purtată în ultimii ani - că
poate a sosit timpul să facem disocierea necesară și să lăsăm deoparte formula „cel mai
mare disident român” care, cred eu, s-a întins
ca o pânză impermeabilă peste opera lui, împiedicată astfel să iasă cu adevărat la lumină
și să fie cunoscută și apreciată așa cum merită
opera unui mare scriitor.
Și pentru că suntem într-un mediu
academic, aș vrea să evoc aici o mare
personalitate științifică, nu are rost să-i înșir
aici toate titlurile românești și internaționale
(ar ocupa o pagină întreagă, se găsesc pe
internet) care a scris primele studii despre
opera lui Paul Goma, e vorba despre Tatiana
Slama-Cazacu. În 1998, pe 28 iunie, cel
de-al șaselea Congres Internațional de
Psiholingvistică din Franța, se deschidea cu
conferința Tatianei Slama-Cazacu întitulată
O analiză psiholingvistică: viață, personalitate,
limbaj, dedicată operei lui Paul Goma. Să menționez, totuși că Tatiana Slama-Cazacu nu era
doar o profesoară de la Universitatea din București, ci și Președinta de onoare a Societății
Internaționale de Psiholingvistică Aplicată. O
versiune extinsă a conferinței a fost publicată în
revista Vatra, nr 10-11 din anul 2000, dar, când
am cunoscut-o pe doamna Slama-Cazacu, mi-a
dăruit versiunea în franceză, fotocopiată din volumul tipărit în Franța cu lucrările congresului.
Și mai vreau să menționez că am
cunoscut-o personal grație lui Paul Goma,
îl vizitam ori de câte ori eram la Paris (dar
și prin vecini, adică în Spania, Germania
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sau Elveția) și într-una din vizitele mele
din anul 2005 am văzut lipit de marginea
computerului un sticker galben cu un număr
de telefon și numele Tatianei Slama-Cazacu.
M-am mirat, nu știam că se cunosc, mi-a
spus că tocmai fusese pe la ei, iar ulterior,
citindu-i Jurnalele, aveam să citesc despre alte
vizite și despre corespondența cu doamna profesoară. Atunci, în 2005, mi-a dat numărul de
telefon, am sunat-o, m-a invitat acasă, mi-a
dăruit multe fotocopii și cărțile ei (una, din
2000, se numește „Deceniul iluziilor spulberate”, azi, dacă ar mai fi trăit, ar fi trebuit să scrie
poate „Trei decenii de iluzii spulberate”.) Urma
să facem o emisiune la televiziunea română,
unde lucram atunci, când am invitat-o nu era
în țară, pe urmă m-a purtat destinul pe mine
pe alt continent aproape 5 ani.
Revin la Jurnalul lui Paul Goma în care
scrie: „27 octombrie 2000. Am primit de la
Tatiana Slama-Cazacu fotocopia articolului ei
publicat în Viața românească. Este primul,
în românește, care mă discută în mod serios (s.m.: M.S). Obiecțiile (care sunt foarte
serioase) nu mă supără, căci sunt făcute cu
bună credință.” Articolul se intitula: „Un limbaj copleșitor: Roman intim de Paul Goma” și
a apărut în nr. 4-5/2000 al revistei amintite.
Asta își dorea Paul Goma: să fie citit, să
fie comentat. Cărțile sale, chiar dacă au fost
publicate (în condițiile pe care le știm) nu
s-au bucurat în România de atenția criticii: o
cronică, cel mult două sau deloc. Cu excepția
primelor trei volume din Jurnal, cele de la Nemira, în urma cărora – se spune – Paul Goma
și-ar fi pierdut toți prietenii... Nu-i adevărat:
și-a pierdut câțiva (7-8 să zicem 9), dar nu din
vina lui, vezi volumul Unde am greșit?, publicat de mine cu trei luni înainte de plecarea
lui Paul Goma dintre noi. Ca un testament,
cum bine spunea Emilian Galaicu-Păun acum
câteva zile la Europa Liberă. Dar Paul Goma
a avut în continuare foarte mulți prieteni. Pot
cita acum – cu riscul de a uita pe cineva – cel
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puțin douăzeci, chiar treizeci. Îi găsim în Jurnalele lui. Unii participă la acest colocviu. Aș
vrea să amintesc, în semn de recunoștință și
respect doar trei dintre ei, care, ca și Tatiana
Slama-Cazacu, nu mai sunt printre noi: Andrei
Vartic, Luca Pițu, Mihai Creangă.
Tuturor, oriunde s-ar afla, Filip Goma le
mulțumește în numele tatălui lui, care nu o
mai poate face. Și sunt de acord cu Filip care
mi-a spus că și el își dorește să ajungă cărțile
scrise de Paul Goma la cât mai mulți cititori,
să fie citite, să fie comentate, criticate, dar cum
spunea chiar Paul, „cu bună credință”, nu desființate pe necitite, adaug eu...
Și am convenit cu Filip să vă transmit
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că, dacă există o posteritate a lui Paul Goma,
această să însemne, în primul rând, NEUITARE...
Lucrările în ateliere, deși au abordat un
spectru larg de teme și probleme, nu s-au îndepărtat prea mult de genericul conferinței. Or,
Paul Goma nu a fost doar scriitorul unor teme
de mare interes național și uman. A fost un
scriitor autentic al Limbii Române, un inovator în interiorul sistemului lingvistic și literar,
un promotor al literaturii valoroase. A aborda
probleme care țin de funcționalitatea limbii
române, de procesul literar înseamnă a vorbi
implicit de limba în care a scris Paul Goma, de
literatura în care a crezut cu sfințenie.
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VERNISAJ EDITORIAL

PUBLICAȚIILE INSTITUTULUI DE FILOLOGIE
„BOGDAN PETRICEICU-HASDEU”
Anatol Eremia. Leova. Localități, oameni,
tradiții. Chișinău, Editura Tehnika-Info, 2018.
Volumul pune în evidență etapele de constituire
și dezvoltare a comunităților rurale și urbane,
principalele momente
din viața materială și spirituală a oamenilor
din localitățile Leovei, particularitățile de relief și vegetație ale regiunii cercetate, informații privind primele atestări documentare,
mențiuni cu privire la proprietarii de moșii
și fondatorii de sate, la componența etnică și
numărul de locuitori etc.
Anatol Eremia. Tezaurul toponimic românesc. Republica Moldova. Arealul Leova.
Chișinău, 2018. Prezenta
monografie a fost realizată în cadrul Convenției
de colaborare dintre Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Institutul
de Filologie Română „A. Philippide” din Iași
și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați,
în cadrul proiectului comun de cercetare Tezaurul toponimic românesc. Moldova. Volumul
este conceput ca lexicon toponimic general și
de proporții, cuprinzând nomenclatura topică
majoră și minoră din actualul raion Leova.
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Angela Savin-Zgardan. Motivaţia unităţilor polilexicale stabile
în limba română. Chișinău, Tipogr. „Dira AP”,
2019. Prezenta monografie este o contribuție la
inițierea unor noi direcții
de cercetare – lingvistica
motivațională, a unei modalități diverse de investigare în scopul cunoașterii mai profunde
a esenței problemei motivației semnului glotic, a frazeologismelor și locuțiunilor în limba
română.
Vasile Bahnaru.
Lingvistica în tumultul
vieții. Iași, Editura TipoMoldova, 2019. Lucrarea ia în discuție și
propune soluții rezonabile pentru unele probleme
și subiecte abordate precum: problema limbii
române în Basarabia de astăzi, semnul verbal,
conceptul de câmp semantic, metasemia sau
mutațiile de sens, conceptul lexico-semantic și
socio-politic al substantivului naționalism în
publicistica lui Eminescu, contirubuția acad.
Silviu Berejan la progresul semasiologiei etc.
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Vasile Bahnaru.
Studii de lingvistică și
articole din vremuri tulburi. Târgoviște, Editura
Bibliotheca, 2019. Tematica acestei monografii
este determinată de specificul funcționării limbii române în Republica
Moldova, de gravele consecințe ale ocupației
sovietice în toate domeniile vieții, în special
în cel cultural și spiritual, de imixtiunea politicului în probleme de lingvistică și de istorie.
Volumul conține trei compartimente: Lingvistica română, Pagini de istorie a limbii române
în Basarabia și Limbă, istorie, cultură.
Teodor Cotelnic.
Studii şi articole de
lingvistică. Chișinău,
Editura Pro Libra, 2019.
Culegerea de față cuprinde cele mai reprezentative publicații ale autorului, unele comunicări și
referate, acestea fiind divizate în 5 capitole:
Gramatică și stilistică, Probleme de limbă literară în viziunea clasicilor, Cultivarea limbii și
norma literară, Publicații ale autorului despre
mentori și colegi, Miscellanea.
Maria Onofr aș.
Lingvistica în Republica Moldova, Indice bibliografic (1991
– 2011). Chișinău, Editura Pro Libra, 2018.
Lucrarea reprezintă ultimul volum din seria
Lingvistica în Moldova,
înregistrând, sistematizând și valorificând
toate publicațiile din domeniul lingvistic,
apărute în Republica Moldova în anii 19912011.
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Coordonator Viorica Răileanu. FILOLOGIA MODERNĂ:
Realizări şi perspective
în context european.
Moștenire, Influență,
Continuitate (ediţia a
XII-a). Chișinău, Institutul de Filologie, 2019.
La cele șase secțiuni ale Colocviului au participat aproximativ 80 de cercetători lingviști
și literați de la diverse centre universitare și
academice din Republica Moldova și România.
Volumul reunește o serie de texte ale comunicărilor susținute în cadrul Colocviului care
s-a desfășurat cu prilejul Centenarului Marii
Uniri, reflectând opiniile specialiștilor din domeniul științelor limbajului și ale literaturii,
interesați de promovarea conștientizării valorilor comune lingvistice și literare.
Coordonatorii lucrării: Viorica Răileanu,
Liliana Botnari. FILOLOGIA MODERNĂ:
Realizări şi perspective
în context european.
Spiritus loci: interferențe, confluență, rezistență (ediţia a XIII-a). Chișinău, Institutul de Filologie. 2019. Volumul de
față cuprinde textele comunicărilor susținute
de către cei circa 80 de cercetători științifici,
cadre didactice, doctoranzi și masteranzi din
Republica Moldova și România, participanți
la dezbaterile publice repartizate pe secțiuni
tematice, prin care au fost diseminate rezultatele cercetărilor filologice ale fiecăruia, reprezentând un omagiu adus limbii și literaturii
române. Volumul reunește o serie de texte ale
comunicărilor susținute în cadrul Colocviului,
care au constituit un instrument de promovare
a valorii și a continuității spiritului național
românesc, identificat cu activitatea personaliLimbă, Literatură, Folclor • Nr. 1-2, 2020

tăților marcante, care au demonstrat unitatea
poporului român și care au revitalizat conștiința națională.
Ana Vulpe. O viață
în serviciul limbii române. Omul și savantul
Vasile Bahnaru – 70 de
ani. Suceava, 2019. Volumul este dedicat lui Vasile
Bahnaru, doctor habilitat
în filologie și cercetător
emerit al problemelor de
limbă. Culegerea cuprinde aprecieri, omagii,
mesaje de felicitare la adresa lingvistului, semnate de autori de pe ambele maluri ale Prutului.
Vasile Pavel, Liliana Popovschi. Probleme onomasiologice ale
cercetării motivaţiei (pe
baza materialului dialectal). Chișinău, CEP
USM, 2019. Culegerea
reuneşte o serie de studii
şi articole, ce abordează problema motivaţiei,
analizând-o din punct de vedere onomasiologic, pe baza datelor oferite, în mare parte, de
atlasele lingvistice româneşti (naţional, regionale şi regional-sinteză), dar şi de cele supranaţionale care cuprind arealul limbii române
(Atlasul limbilor Europei, Atlasul lingvistic romanic). Motivaţia cuvintelor în momentul creării acestora face parte din procesul complex
al desemnării obiectelor, iar analiza mecanismului nominaţiei în dialecte şi graiuri, unde
cuvintele apar în mod firesc, spontan, contribuie la justa înţelegere a fenomenului vizat.
Prin tematica abordată ne-am raliat direcţiei
actuale de cercetare a vocabularului, orientată
spre descoperirea bazei conceptuale, cognitive
a procesului nominativ.
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Ion Bărbuţă, Elena
Constantinovici. Gramatica limbii române.
Chișinău, Editura Pro
Libra, 2019. Lucrarea
este concepută sub forma unui curs sintetic,
adresându-se unui cerc
larg de cititori, filologi,
studenți, elevi etc., cu scopul de a-i familiariza
cu temele fundamentale din domeniul gramaticii limbii române, cu noțiunile de bază ale
morfologiei, precum și cu descrierea nivelului
sintactic al limbii române, pentru perfecționarea competențelor de comunicare.
Lidia Vrabie, Ana
Vulpe. Dicționar de paronime (cu exemple).
Chișinău, Editura Pro
Libra, 2019. Dicţionarul
de faţă propune cupluri
sau chiar blocuri de paronime, fiecare element
fiind urmat de o succintă definiţie. După definiţie urmează unul sau
mai multe exemple din literatura artistică sau
din publicistică, care demonstrează utilizarea
corectă a elementelor paronimice. Este adresat
elevilor de gimnaziu şi liceu, fiind util şi profesorilor de română, reprezentând un instrument în procesul de formare intelectuală, care
tinde să îmbogățească vocabularul cititorilor.
Ion Bărbuţă, Inga
Druță, Elena Varzari,
Ortografie și punctuație
pentru copii și părinți.
Norme și exerciții. Chișinău, Editura Logodava,
2019. Lucrarea conține
cele mai importante repere teoretice din domeniul ortografiei și punctuației și 80 de exerciții
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(cu rezolvări). Este un instrument de exprimare corectă util pentru elevi, profesori, funcționari, ziariști și tuturor celor care doresc să
vorbească și să scrie corect românește.
Inga Druță, Irina
Terguță, Lidia Vieru.
Dicționar de birotică.
Chișinău, Editura Pro
Libra, 2018. Lucrarea
cuprinde circa 1000 de
termeni din domeniul
biroticii, definițiile și
echivalentele acestora
în franceză, engleză și rusă. Birotica este un
ansamblu de mijloace şi tehnici care vizează
automatizarea activităţilor de birou.

Inga Druță, Lidia
Vieru, Mariana Vlas.
Vocabular și gramatică.
Repere teoretice și exerciții. Chișinău, Editura
Logodava, 2019. Lucrarea conține cele mai importante repere teoretice
din domeniul lexicului,
morfologiei și sintaxei și 100 de exerciții (cu
rezolvări). Este un instrument de exprimare
corectă util pentru elevi, profesori, funcționari,
ziariști, traducători, redactori etc.
Coordonator - Ana
Vulpe. Autori: Maria
Onofraș, Tamara Pahomi, Valeriu Scifos,
Lidia Vrabie, Ana Vulpe. Dicționar explicativ
tematic. Chișinău, Editura Bansai-Vatavu, 2020.
„Dicționarul respectiv se include în seria de
dicționare tematice explicative de uz didactic. Reprezintă o formulă redusă, axându-se pe
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trei teme de bază: Universul, Natura, Omul.
Fiecare temă presupune alte subteme și microteme care, la rândul lor, cuprind noțiuni
explicate, aranjate în ordine alfabetică. Indicele,
care însoțește această lucrare, este constituit
din inventarul de cuvinte în ordine alfabetică, cu indicarea paginii în care poate fi găsit
cuvântul solicitat, Menționăm implementarea
principiului tematic în schema de organizare
a lexicului, principiu de o importanță majoră
în întocmirea unor atare lucrări lexicografice,
făcându-le utile în acte de predare-învățare a
limbii române (elevi, studenți, inclusiv alolingvi, profesori), în acte de traducere (traducători), în diverse acte comunicaționale
(ziariști etc.).”
Eugenia Mincu. Arhitectonica terminologiei medicale în limba
română. Mic dicționar
de elemente și dublete
terminologice. Chișinău,
Editura Bansai-Vatavu,
2020. Lucrarea de față
constitie o cercetare
științifică aprofundată și comparativă a terminologiei medicale -- dimensiunile naţional
şi internaţional -- și implică cunoștințe interdisciplinare: terminologie, istorie a limbii,
lexicologie, sociolingvistică, derivatologie, semasiologie, didactică, biomedicină etc., care
ar folosi la: a) studii de terminologie (ghidează
activităţi de actualizare, ordonare, unificare a
terminologiei de specialitate, oferă explicații
referitoare la mecanismul de formare, stabilire,
funcționare a terminologiei, elucidând procesul de creare conştientă a termenilor de către
doctus cum libro; b) studii de lingvistică (inventarierea elementelor terminologice medicale și
a dubletelor terminologice prezintă un material faptic, analiza acestora implicând aspectele
etimologic, morfologic, disciplinar etc.); c)
studii de pedagogie (studierea problemelor de
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terminologie în crearea unei metodologii de
însuşire conştientă a termenilor).”
Dorina Macovei.
Terminologia ecologică
în limba română. Analiză lexical-funcțională.
Chișinău, Editura Bansai-Vatavu, 2020. Studiul
monografic reprezintă
o cercetare cοmplеxă
și multidimensională
а tеrminοlοgiеi еcοlοgicе în limba română
(este explicat mеcаnismul dе fοrmаrе а tеrmеnilοr еcοlοgici, căile dе pătrundеrе а tеrmеnilοr neologici, rеlаțiilе sеmаnticе stabilite
etc.). Lucrаrеа propune o tratare in еxtеnsο а pаrticulаrităţilοr lеxicο-funcţiοnаlе аlе
tеrminοlοgiеi еcοlοgicе, având drept reper
sursеle actuale de fοrmаrе а tеrmеnilοr ecologici (dеrivаrе, cοmpunеrе, cοmpunеrе sintаgmаtică, împrumuturi, cаlcuri еtc.), rеlаţiile
sеmаnticе (sinοnimiе, аntοnimiе, pοlisеmiе,
οmοnimiе etc.), dar și rаpοrtul limbаj spеciаlizаt versus lеxicul cοmun etc., ceea ce oferă un
caracter inovator al prezentului studiu. Monografia este destinată specialiștilor în domeniu,
traductologilor, dar și publicului interesat de
terminologia ecologică.”
Nina Corcinschi,
Narațiuni ale erosului.
Chișinău, Editura Cartier, 2019. Studiu fenomenologic, care se axează
asupra erotologiilor (ca
filozofie şi tipologii conceptuale ale erosului), a
eroticoanelor (ca imagini
cronotopice ale iubirii), a „erotomahiilor”, ca
forme de confruntare amoroasă a actorilor
erotici pe scena cuplului, înglobând analiza
pe text din perspectiva consonanțelor cu
arhetipurile iubirii.
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Romanele alese pentru analiză prezintă o
anumită formă de evoluție și metamorfoză ontologică și artistică a erosului. Felul în care se
reflectă tipologiile erotice universale în literatura noastră ilustrează implicit și un parcurs al
mentalităților colective, al reprezentărilor sociale și al noilor forme de sensibilitate umană.
„Autoarea are și bosă teoretică, reușind să
pună ordine într-un domeniu al nuanțelor și
al imponderabilului, dar are și un mare talent
analitic, interpretările sale fiind de fiecare dată
extrem de inteligente și îndrăznețe. Cartea Ninei Corcinschi se va fixa, nu am niciun dubiu,
ca reper în cercetarea erotologică românească.
Alături de Eroticonul Mihaelei Ursa.” (Bogdan
Crețu)
Maria Șleahtițchi,
Arta narațiunii romanești (teorii și practici).
Chișinău, Editura Cartier, 2020. Volumul include secvențe din munca
de studiu desfășurată în
câmpul romanului. Partea întâi conține parcursul teoretic asupra evoluției genului romanesc. Tot mai mulți exegeți
tratează romanul ca pe un gen literar cu statut
propriu, evidențiind natura lui proteică, tot
mai proteică. Diversitatea punctelor de vedere,
lansarea unei științe aparte dedicate studiului narațiunii (naratologia), contingența, dar
și diferența ideilor din câmpul naratologiei și
cel al poeticii romanului, sincronizările sau
desincronizarea exegeților în ceea ce privește
multitudinea de metode, tehnici, procedee de
construcție narativă, de narație și scriitură romanești, în cele din urmă imposibila definiție
a romanului sunt momente prin care s-a trecut
cu lectura, interpretarea și înțelegerea, într-un
moment de o necesară sinteză a problemelor
teoretice referitoare la arta narațiunii romanești. Dar, la trecerea în revistă a punctelor de
vedere docte, dense (adesea extrem de dense și
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obositoare) ale exegeților, în bună parte teoreticieni (exceptându-i de aici pe Umberto Eco și
David Lodge), s-a simțit nevoia unor texte nu
doar mai aerisite, dar și scrise de autori cu o
mare reputație de practicieni ai genului. Partea
a doua a cărții prezintă (într-o formulă mai
didactică), sub forma de sigle, idei, conspecte
și comentarii, trei cărți de eseuri despre arta
romanului, despre arta și meseria de romancier: Arta romanului de Milan Kundera, Scrisori
către un tânăr romancier de Maro Vargas Llosa
și Meseria de romancier de Haruki Murakami.
Ca suport în replică la grila de idei cuprinse în
eseurile studiate, au fost selectate în principal
câte un roman semnat de autorii în cauză, deși
lista cărților recomandate pentru lectură este
mai amplă, și anume: Cartea râsului și a uitării
de Milan Kundera, Povestașul de Maro Vargas
Llosa, La sud de graniță, la vest de soare de
Haruki Muakami. La Addenda volumului este
inclus un text de analiză la cartea Scrisori către
un tânăr romancier, publicat de autoarea cărții
cu ani în urmă în revista Sud-Est Cultural.

cea Cărtărescu). Neomodernismul românesc,
marcat de reprezentanții Cercului Literar de
la Sibiu (Ion Negoițescu, Radu Stanca, Ștefan
Augustin Doinaș etc.) se impune prin reacția
tranșant „anti-tradiționalistă”, prin „resurecția
baladei”. Poezia generației lui Nichita Stănescu,
Cezar Baltag, Marin Sorescu, Ioan Alexandru,
Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Leonid
Dimov, Emil Brumaru etc. se caracterizează
prin „ruptură” de dogma realismului socialist,
renunțarea la poezia angajată, despărțirea de
„spiritul veacului” și întoarcerea la „structura
liricii moderne”, la valorile poeziei interbelice.
În spațiul dintre Prut și Nistru așa-zisa „rezistența prin cultură” e reductibilă la „întoarcerea
la izvoare” (M. Cimpoi), la folclorism, eminescianism, la oralitate, inocență sentimentală,
la „directitatea, elementaritatea limbajului”, la
amestecul de „notație etnografică, de idilism
și de sentimentalism”, multe alte de acestea,
depistate, de exemplu, în poezia lui Grigore
Vieru, nu sunt tratate ca deficiențe irecuperabile.

Alexandru Burlacu,
Texistențe IV, Ființa poeziei. Chișinău, Editura
Gunivas, 2020. Lucrarea
și-a propus urmărirea
axiomei modelului eminescian în poezia română din Basarabia. În
interpretarea categoriei
esteticului a fost definitorie ideea de bază:
tradiționalitatea sau modernitatea unei
poezii se stabilește în funcție de doi factori,
de 1) raportul dintre eul poetic și lumea
înconjurătoare și 2) în funcție de sistemul
de imagini. Schimbarea de paradigmă între
anii ‚60 - ‚80 nu poate fi concepută altfel decât
ca o recuperare, o revenire la modernismul
interbelic, fenomen definit de unii ca neomodernism sau „remake modernist” (Nicolae Manolescu), sau tardomodernism (Mir-

Mihai Cimpoi, Titu
Maiorescu și lumea
noastră postmodernă.
Eseuri. Editura Bibliotheca &Editura Cartdidact, 2020. Lucrarea explorează personalitatea
lui T. Maiorescu prin
prisma preocupărilor
sale: cărturar, vizionar politic, om, personalitate model, un „îndrumător”, „mentor al
Junimii”, abordează întâlnirea și relația Maiorescu-Eminescu, afinități și influențe reciproce, atitudinea afectivă a lui T. Maiorescu
față de M. Eminescu, exponențialitatea lui M.
Eminescu. Autorul combate ideea învinuirii
complicității lui T. Maiorescu în asasinarea lui
M. Eminescu. Capitolul II al lucrării este consacrat reprezentării personalității lui T. Maiorescu de către C. Noica. Partea a treia sur-
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prinde tabloul fenomenologic al postumității
lui T. Maiorescu, ultima parte pune în discuție
reprezentarea lui T. Maiorescu în calitate de
model sau antimodel.
Ion Ciocanu. Dialogul ca necesitate: Articole, recenzii, studii.
Chișinău, Editura Pontos,
2020. Lucrarea cuprinde
o serie de articole și studii
despre personalitatea lui
I. Ciocanu, critic și istoric
literar. Alături de circa 60
de articole ale marilor noștri savanți Nicolae
Corlăteanu, Silviu Berejan, Anatol Ciobanu, ale
mai tinerilor Alexandru Burlacu, Andrei Țurcanu ș. a. Ion Ciocanu publică 9 articole și eseuri
pe cele mai arzătoare probleme ale lingvisticii
și problemelor noastre identitare (spre exemplu:
Imperativul unei decizii statale corecte și răspicate, Sărbătoare care nu ne-ar trebui, Nu! – tiraniei limbii ruse etc.). De asemenea autorul ia în
vizor aspecte despre clasicii literaturii române,
prozatorii și poeții basarabeni contemporani (I.
Duță, V. Vasilache, Vl. Beșleagă, I. Anton, A.
Marinat, Vl. Ioviță, Gr. Vieru, D. Matcovschi,
A. Codru, P. Zadnipru).
Dumitru Apetri,
Eminescu sporind a
lumii taină. Chișinău,
Editura Știința, 2020.
„Originar din Târnauca
– Herța, Dumitru Apetri
răspunde prin articolele,
studiile și cronicile sale
unui comandament simpatetic de a se apropia mereu de poetul care își
punea începutturile sale romantice sub semnul
legământuolui cu „frumoasa Bucovină” și cu
dascălul care a pus temelia trainică a formării
sale intelectuale: Aron Pumnul”. (Acad. Mihai
Cimpoi)
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Culegerea de față este consacrată operei
și personalității lui Mihai Eminescu. În cele
două compartimente distincte ale ei („Articole. Studii” și Recenzii. Cronici. Marginalii
literare) autorul abordează unele laitmotive
tematice eminesciene, cum sunt Cultul Patriei,
al Mamei, al Cărții; analizează contribuțiile
scriitorilor din spațiul Cernăuțean și din Basarabia la „Eminesciană”; examinează procesul
de receptare universală a creației poetului, cu
precădere în spațiul est-slav, comentează exegezele recente ale eminescologilor ș. a.
Olesea Gîrlea. Mit şi
ficţiune artistică în opera literară. Ediția a II-a,
Chişinău, Editura Pro
Libra, 2020. Monografia
reprezintă un studiu teoretic şi practic instructiv, care poate fi utilizat
în procesul de predare
a unor cursuri universitare de teorie literară,
mitologie, literatură contemporană, literatură
şi mitologie germană, literatură universală şi
comparată, la elaborarea tezelor de licenţă şi
masterat. În lucrare sunt abordate conceptele
de ficţiune religioasă şi ficţiune artistică, este
prezentată evoluţia mitului în domenii diverse
de abordare: religie, istorie, politică, psihologie, lingvistică, literatură, antropologie, sunt
distinse trăsăturile specifice ale mitului originar şi ale celui literaturizat. Originalitatea
monografiei rezidă şi în relevarea indianismului (mituri, zeităţi, miteme etc.) în opera
scriitorului Vasile Vasilache, analiza şi interpretarea mitului personal al lacrimii în creaţia
lui Gr. Vieru, a structurilor mitice în poezia
lui A. Ţurcanu, a simbolurilor şi miturilor în
romanul Adam şi Eva de Liviu Rebreanu, precum şi a conflictului religios-literar determinat
de apariţia unor romane în care sunt prezentate variaţii ale miturilor creştine.
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Andrei Țurcan, Critice. Arheul marginii și alte
narațiuni. Chișinău, Editura Cartier, 2020. „Volumul
încearcă să pună
într-o perspectivă unică mecanismul complicat de interferare a rețelelor de viziune artistică
cu cele de mentalitate istorică, socială și de
sensibilitate etnică. Urmărită în strânsă legătură cu circumstanțele celor două veacuri de
„îmbrățișare frățească” a Basarabiei de către
imperiul de la Răsărit, literatura basarabenilor își dezvăluie ceea ce autorul numește arheul marginii, un spiritus loci cu notele sale
distinctive și manifestările sale literare (și
culturale) specifice (nu însă neromânești sau
antiromânești!) în raport cu literatura română
de peste Prut. Astfel, arheul marginii este pentru
Andrei Țurcanu „criteriul axiologic, ontologic
de raportare multiplă și conexiune a noastră
cu lumea și cu timpul, proba de rezistență a
artisticului”. Odată cu analiza unor fenomene
literare generale, a unor epoci, a unor autori
sau a unor scrieri concrete, conceptul se nuanțează, își descoperă resorturile „canonice”
de românitate profundă. E o românitate basarabeană de margine, locală, motivată și
modelată de tensiunile a doi centri politici,
de spiritualitate și civilizație, antagonici,
Centrul Național cu atracția sa identitară și
utopia de Patrie Ideală și Centrul Imperial,
expresie a alterității absolute, dizolvante, dar
și cu reflexele exceselor de sensibilitate și cu
tentația de categorii spațiale și axiale gigantești
și viziuni absolutizante”. (Nina Corcinschi)

Mihai Cimpoi.
Hyperion și Demiurg.
„Luceafărul”, mit și
dramă existențială. Iași,
Editura Princeps Multimedia, 2019. Lucrarea
are ca axă de referință
demonstrarea faptului
că ființa eminesciană se
înfățișează, prin aspectele fundamentale ale
manifestării ei în cadrul imaginarului mitopo
(i)etic, ca o ființă tragică.

Mihai Cimpoi.
Radu Petrescu. Flaubertianul postmodern.
Târgoviște, Editura Bibliotheca, 2019. ISBN 978973-712-420-2. Lucrarea
surprinde activitatea literară a lui Radu Petrescu,
fondatorul Școlii de la
Târgoviște, inițiator al laboratorului de creație
prin intermediul căruia s-au scris noi forme de
roman, predilecția lui Radu Petrescu pentru
metaliteratură.
Ion Ciocanu. Maestru și salahor. Modele
și forme moderne. Ion
Ciocanu: unul în trei.
Chișinău, Editura Pontos, 2019. Lucrarea surprinde demersul critic de
creație al autorului Ion
Ciocanu, care face epocă
înscrisul autohton prin felul său de a cultiva
dialogul continuu și permanent cu cartea. Este
o lucrare ce ne permite să apreciem activitatea
pedagogică și științifică a dascălului și cercetătorului științific Ion Ciocanu.
Tudor Colac. Cheia lui Oedip. Chiși-
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nău, Editura Notograf
Prim, 2019. ISBN 9789975-84-107-8. Este o
lucrare dedicată selecției
și categorisirii ghicitorilor, ce are ca reper arhiva
de Folclor al Institutului
de Filologie Română „B.
P.-Hasdeu” (circa 130 de
caiete). Pentru criteriile de ordonare și selectare ale materialului au servit modelele (modelul
tematic și clasificarea care pornește de la chei)
elaborate de colegii de sector Efim Junghietu,
Sergiu Moraru, Iulian Filip.
Tudor Colac, Tradiții, obiceiuri și sărbători cinegetice. Ediția a doua, completată.
Chișinău: Notograf Prim,
2019. Lucrarea este dedicată manifestațiilor cu
caracter folcloric ritual
cu tematică cinegetică.
Deocamdată autorul dr.
T. Colac este unicul din spațiul Pruto-Nistrean
care suspune investigației folclorul cinegetic.

Coord.: Andrei Țurcanu. Fenomenul literar 60-ist. O paradigmă identitară. Chișinău,
Editura Pro Libra, 2019.
Este o lucrare colectivă a
membrilor Sectorului de
Literatură contemporană,
care stabilește parametrii
cadrului paradigmatic al
literaturii şaizeciste din
Basarabia, conexiunile dintre tradiţia naţională
şi căutările artistice moderne, corelaţia registrului liric cu aspecte ale peisajului autohton,
interferenţa eticului şi a esteticului ca temei al
tendinţei antitotalitariste.
Ștefan Sofronovici. Hai măi frați, ș-om
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trăi bine. Culegere de lirică populară. Chișinău,
2019. Lucrarea cuprinde
piese din repertoriul ansamblului „Țărăncuța”
și este importantă prin
valoarea incontestabilă a
materialului folcloric pe
care îl conține.
Nina Corcinschi. Alexandru Robot.
Scrieri. Eseu. Publicistică. Cronici. Interviuri,
Chișinău, Editura Știința, 2019. Ediția de față
cuprinde publicistica lui
Alexandru Robot (19161941), nepublicată până
acum în volume: eseuri
pe teme culturale, interviuri cu scriitori, actori, muzicieni, cronici de
teatru, cronici literare, reportaje etc. Această
ediție găzduiește articolele din Rampa și Gazeta Basarabiei (la care scriitorul a fost angajat),
ocolite de alți alcătuitori de ediții critice Robot.
Textele sunt însoțite de un studiu introductiv
al Ninei Corcinschi asupra publicisticii scriitorului interbelic.
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