DIN GRÃDINA EDITORIALÃ

I. CIUPERCÃ

UN NOU VOLUM
PENTRU ROMÂNII DIN AFARÃ

E

xistã români în afara graniþelor
þãrii, graniþe pe cale de-a se
„spiritualiza“... Trebuie sã
facem ceva pentru ei? Ce putem face?
Trebuie sã existe o strategie naþionalã pentru aceastã problemã? Este conceputã pe
termen scurt, mediu sau lung? Are loc
aceastã strategie între prioritãþile momentului unei þãri/unei lumi aflatã în crizã?
Acest început de serie de întrebãri ne
este prilejuit de volumul Românii din
afara graniþelor Þãrii. Istorie, culturã,
spiritualitate. Cu o scrisoare de peste Prut
de Claudia Partole, Casa Editorialã
Demiurg, Iaºi, 2010, 348 p.), coordonat de
domnul
Iulian
Pruteanu-Isãcescu.
Obiºnuim ºi noi sã ne bucurãm de lucrul
fãcut ºi sã admirãm pe cel desãvîrºit.
Subliniem de la început nevoia de a înþelege nãzuinþele
constructorilor Uniunii Europene – proces în derulare cu
lumini ºi umbre, uneori cu scrîºnete. Se exploreazã calea
aºezãrii relaþiilor dintre statele europene componente printro ambiþioasã schimbare de accente: de pe confruntare, pe
cooperare; în acest caz minoritãþile – ºi românii, pe unde
existã, sunt, în cele mai multe cazuri, minoritari – ar trebui
sã devinã punþi de înþelegere între state; obiect al unor politici oneste ºi inteligente. Nu scapã nimãnui faþeta de destructurare naþionalã a acestei construcþii fãrã precedent: Uniunea
Europeanã; nici procesul de reaºezare a popoarelor pe un
teritoriu care a cãzut sub multe blesteme ºi mai ales sub
acela al rãzboaielor secolului al XX-lea.
Volumul asupra cãruia ne-am oprit se remarcã prin varietate tematicã, de stil ºi profunzime. Cea tematicã este
rezonabil organizatã; structura rezultã ºi din voinþa de a se
adresa unui public cititor cu disponibilitãþi de receptare
foarte diferite: de la amatorul entuziast de cuvînt scris frumos, la cercetãtorul riguros ºi cu detaliile ºi cãutãtor de profunzimi.
Conþinutul este organizat pe patru secþiuni: Istorie ºi civilizaþie româneascã (cea mai amplã); Limba ºi literatura
românã; Religie ºi spiritualitate ºi Petru Comarnescu
(1905-1970).
Autorii lucrãrilor au participat la simpozionul din 11-14
noiembrie 2010, desfãºurat la Iaºi ºi la Chiºinãu. Se cuvine
remarcatã energia folositã în asigurarea continuitãþii acestei
iniþiative concretizatã în simpozioane organizate din 2001 ºi
volume (10). O echipã de oameni inteligenþi ºi harnici, condusã de doamna profesoarã Areta Moºu, Vicepreºedinte ale
Asociaþiei Astra, Preºedinte al Despãrtãmîntului Astra
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„Mihail Kogãlniceanu”-Iaºi, o flacãrã...,
asigurã continuitatea efortului ºi calitatea
îngãduitã de împrejurãri.
Volumul are o Prefaþã utilã semnatã
de domnul Iulian Pruteanu-Isãcescu; o
Scrisoare de peste Prut cãtre domnul
Nicolae Turtureanu, semnatã de Claudia
Partole; un cuvînt al doamnei profesoare
Areta Moºu (Astra vã salutã).
Volumul meritã citit ºi nu intenþionãm
sã-l povestim; analiza sistematicã a contribuþiilor nu intrã în intenþiile noastre ºi
este ºi incompatibilã cu spaþiul disponibil
ºi cu aria noastrã de competenþã. Putem
remarca, ... luîndu-ne înãlþime, faptul cã
volumul grupeazã „documente de
suflet”... ºi documente propriu-zise; idei
interesante ºi preocupãri finalizate sau pe cale de a atinge
acest nivel. Prezenþa tinerilor în acest spaþiu editorial se
cuvine remarcatã ºi investitã firesc cu speranþã. Am putea
cita din concluziile contribuþiilor, atunci cînd ele existã.
O menþiune deosebitã vrem sã formulãm în legãturã cu
secþiunea dedicatã lui Petru Comarnescu (1905-1970).
Motive diverse, unele personale, favorizeazã disponibilitatea noastrã de a recepta conþinutul acestor pagini remarcabile, alãturi de alte contribuþii, prin densitate ºi subtilitate.
Student fiind, în secolul trecut, eram printre cei atenþi la
evenimentele de culturã corelate cu personalitãþi ale vremii cu
reputaþie consolidatã. Aºa am ajuns în sala în care conferenþiau un Petru Comarnescu, un Carlo Tagliavini (1903-1982);
actori ca ªtefan Ciubotãraºu; profesori de renume ºi savanþi.
Cãutam chei de înþelegere a lumii la cei iniþiaþi; vroiam sã
înþelegem cum s-ar mai putea articula o culturã temeinicã.
Petru Comarnescu ne-a impresionat ca o prezenþã cu
farmec, un verb consistent ºi scînteietor, un orizont livresc
halucinant, însoþit de o neobiºnuitã capacitate de a focaliza
pe detaliu; o sãrbãtoare, uºor umbritã de „prãvãlirea”
autorului asupra calitãþii prestaþiei Marinei Badea, artistã
trecutã la cele veºnice, cu familie cu tot, la 4 martie 1977.
ªi sub impresia puternicã a oratorului am cãutat cãrþi
scrise ºi m-am bucurat citindu-i, la Biblioteca Academiei, în
Bucureºti, raportul întocmit ca bursier Rockefeller cãtre
autoritãþile româneºti. Mai apoi, destinul lui Petru
Comarnescu m-a interesat din unghiuri diferite: l-am
frecventat cu dorinþa de a mã lãsa ajutat de el sã mã uit pe
priveliºtile americane; l-am inclus între destinele care ar trebui observate din postura acelora sfãrîmate sau contorsionate sub presiunea regimurilor politice, începînd cu cele dictatoriale/totalitare.
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Apreciem drept inspiratã ideea celor care au conceput
volumul prezentat de noi de a introduce un asemenea profil ºi a-l explora din unghiul specificitãþii culturii
româneºti într-o lume în care tendinþa omogenizãrii este tot
mai persistentã, putînd deveni chiar ameninþãtoare.
Trei contribuþii dau consistenþã acestei secþiuni: Petru
Comarnescu – Comisarul bunei credinþe... (Valentin
Ciucã); Petru Comarnescu ºi „specificul naþional” (Victor
Durnea) ºi Portret de traducãtor: Petru Comarnescu
(Daniela Linguraru-Hãisan).
Cu note specifice ce þin de experienþa ºi sensibilitatea
fiecãruia, cei trei autori reuºesc sã ilumineze binefãcãtor
personalitatea lui Petru Comarnescu, atît de plinã de sugestii ºi impulsuri.
La nivelul informaþiei de care dispunem, volumul coordonat de domnul Iulian Pruteanu-Isãcescu apare ca o
realizare vrednicã de subliniat ºi prin corelare cu puþinãtatea mijloacelor financiare la îndemînã. Tocmai de aici
pornim în limitarea drasticã a sugestiilor pentru viitor. Ar

fi fost utilã o listã a autorilor cu date minime despre experienþa lor; cititorul/recenzentul ar putea aprecia mai
aproape de realitate locul contribuþiei din volum în activitatea autorului; am putea astfel atenua impresia de
improvizaþie declanºatã ºi prin corelarea cu strategia
naþionalã ºi mijloacele aferente pe relaþia cu românii din
afarã. De asemenea, la o aºa varietate tematicã, un indice
de nume, sau altfel conceput, ar putea contribui la
apropierea volumului de cititori.
Aºa cum se prezintã, tomul îndreptãþeºte speranþa
pãstrãrii continuitãþii ºi amplificãrii performanþelor.
Purtãm în noi convingerea cã energia consumatã cu organizarea simpozionului ºi cu gruparea contribuþiilor în volume are efecte binefãcãtoare asupra românilor aflãtori în
lume; le consolideazã sentimentul cã aparþin la ceva; la
limba ºi cultura româneascã, sentiment util în aceastã lume
marcatã ºi de reaºezarea valorilor. Cu aceastã a doua
patrie, în minte ºi în suflet, ei pot deveni cetãþeni mai valoroºi ºi mai respectaþi în patria de adopþie.

George BÃDÃRÃU

ANDREI PATRAª
– BASM

A

vînd ca punct de plecare folclorul, Andrei Patraº
poetizeazã în maniera-i caracteristicã, pe tema geniului, împrumutatã din romantismul german. Poate, nu
întîmplãtor, poetul apeleazã la o graficã în tonuri fantastice ºi la
caractere gotice pentru a sugera o anumitã atmosferã. În viziunea
sa, basmul are un rol formativ, în care se disting cele trei îngenuncheri iniþiatice. Dupã formula de început, cu timpuri imemoriale („În vremurile de demult, uitate”), sunt creionate personaje
hiperbolizate („uriaºii”), un bãtrîn, mari palate ºi cadrul se delimiteazã în opoziþia pustiu-împãrãþie. Eroul este ºi de data aceasta
un prinþ lunatic, însingurat, aspirînd spre Absolutul sugerat de
„vãi stelare”, înrudit cu prinþul din Levant din Mistreþul cu colþi
de argint al lui ªtefan Augustin Doinaº, dar ºi cu emirul din
Noaptea de decemvrie de Al. Macedonski.
Primind binecuvîntarea tatãlui, prinþul se pregãteºte de plecare, însoþit de alaiul împãrãtesc pînã la hotar, element care semnificã ruptura dintre douã lumi: „Lãsã palate ºi curtenii mii/ ªi
neînduplecat lãsã cetãþi,/ Lãsã fãgãduite avuþii,/ Spre miazãzi
porni-n pustietãþi”. Eroul rãtãceºte pe un drum nesigur, pustiu, cu
imagini bizare, cu o realitate iluzorie („copaci de fum”), simboluri zoomorfe de sorginte popularã („balauri”), obiecte magice
(„comori vrãjite”), sonoritãþi ale singurãtãþii („ale pustiei cînturi”), aspre vînturi, ceþuri medievale. Poetul a valorificat motivul
labirintului, rãtãcirea, pregãtind iniþierea într-un spaþiu necunoscut, cu elemente ireale semnificate de epitete metaforice, care
trimit la metale nobile ºi pietre preþioase: „fluturi de aur”, „inorogi de argint”, „codru de smarald”, „libelule de mãrgean”, care
sugereazã o cromaticã de o anume nobleþe, dar ºi artificialul.
Luminile (cunoaºterea) sunt relevate de dansul fluturilor de aur,
dans avînd menirea întotdeauna sã transmitã un cod secret:
„Danseazã în fantastice lumini/ Pe boltã uriaºi fluturi de aur,/
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Sugrumã stînci zvîcninde rãdãcini/ Ca niºte cozi rãnite de balaur.”. Eroul intrã într-un spaþiu spiritual, cu imagini mirifice,
cuprinse de vrajã, cu pãsãri mãiastre, o lunã comparatã cu un corn
de fildeº, într-un cadru fantastic, unde vin zînele ºi se prind întro horã a ielelor. Mitul lui Narcis (oglindirea în lac) adînceºte
enigmaticul. Intrarea zînelor în lac, simbol al purificãrii, configureazã o atmosferã de basm: sunt goale dar înveºmîntate în raze,
inocente dar tulburãtoare pentru prinþul care le contemplã, ascuns
în ierburi, aºteptînd îndurerat sã iasã aleasa inimii. Mãiastrele
veneau din veºnicie, peste pajiºti adormite, sporind tînjirea
prinþului, pînã într-o searã, cînd are loc prima îngenunchere,
primul pas spre cunoaºtere (autocunoaºtere), prin oglindirea care
îl condamnã la uitare, într-un somn profund: „Însã-ntr-o searã
prinþu-ngenunchind/ Se oglindeºte-n lacul fermecat,/ Vîrtejuri de
uitare îl cuprind/ ªi-n somn de plumb el cade sãgetat”. A doua zi
destinul spulberã visul ºi totodatã iubirea prinþului. Urmeazã a
doua îngenunchere; o rupturã în spaþiul iniþiatic, dupã cãderea din
Eden, înþeleasã ca o moarte spiritualã: „La cãpãtîiul florilor,
plîngînd,/ Petale-a adunat îngenuncheat/ ªi a jelit întruna pînã
cînd,/ Sfîrºit, spre zãri pierdute a plecat...”. În risipa unor petale,
eroul desluºeºte un adevãrat dezastru spritual, jeleºte ºi se
pregãteºte de întoarcere la realitate, în spaþiul teluric, fãrã sã fi
atins iubirea absolutã. În final, poezia sugereazã a treia îngenunchere, în spaþiul profan, unde timpul are altã mãsurã,
îmbãtrînirea este bruscã ºi moartea fizicã, inevitabilã. La palatele
pãrinteºti, prinþul parcã se aflã sub semnul unui blestem ºi metamorfoza îl întoarce în spaþiul mitic, spre începuturi: „ ...ajunse iar
la pãrinteºti palate./ Cu ochii stinºi se-opri lîngã-o fîntînã,/ Privi
spre curþi pustii ºi scufundate,/ Cãzu-n genunchi ºi se fãcu
þãrînã”. Reintegrarea în Marele Cosmos reface ciclul viaþãmoarte.
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