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Căci iarăşi turma Ta e
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„A marca” nu semnifică, de facto, „a aniversa”;„A marca” nu semnifică, de facto, „a aniversa”;
poate defini și o comemorare…poate defini și o comemorare…

Cezar Adonis
Mihalache

LLa ce bună o lege
„în scopul marcări” unui
eveniment istoric dacă, în
spatele agitației de populism
și inserții de fake -uri, din
cărțile de istorie este
înlăturată tocmai esența
acelui fapt monumental?
Acele puncte-reper pe care
le lăsăm îndepărtate discret,

și din cărți, și din manuale,
și din programele școlare…
Și ce rost are să te mai
mândrești ca fiind bun
român, tu animal politic, fără
sentimente, fără minime
empatii, fără recunoștință
față de înaintași, dacă, de
fapt, girezi deromânizarea
de acolo de unde
contează?… Din cărțile de
istorie, din manuale, din pro-
grame, din locurile în care
își au rădăcinile stejarii
demnității naționale și unde
pot fi înțelese, cuprinse, la
adevărata lor dimensiune,
sacrificiile celor ce le-au îm-
plinit…

La ce ne (mai) tre-
buie o lege „a centenarului
Trianon” dacă ea, ca fapt, is-
toric, este redusă la nivelul
unui titlu?… Mai ales că,
toate aceste legi, „în copul
marcării” a ceva ce a fost
deja înlăturat din cărțile de
istorie, repreintă doar o altă
formă perversă de a ne fi
retezate legăturile de conti-
nuitate…

În forma finală,
Legea pentru declararea
datei de 4 iunie ca Ziua
Tratatului de la Trianon a
fost conturată ca o fumigenă
politică, una prin care, după
eventuala promulgare, să
fie reproșate tarele și evi-
denta insuficiență juridică a
Cotrocenilor sau, în situația
trimiterii la CCR, starea de
facto de acum, să fie

incriminată tocmai ca o
formă de antiromânism.

Așa cum a fost
scrisă, legea nu era nimic
altceva decât o declarație a
parlamentului privind Ziua
Trianonului. Și îi lipsea
însăși esența… Rostul, ca
subliniere, omagiere, în-
dreptare a unor breșe sau
poduri, după caz, de la
nivelul societății, ea fiind
redactată de pigmeii politici
tocmai într-o formă

potrivnică minimei sale
necesități juridice.

În primul rând, lipsea
definirea esenței zilei Tri-
anon… Nu s-a scris acolo,
negru pe alb, că este vizată
aniversarea, ci doar „mar-
carea”. O sintagmă ce putea
fi oricând interpretată, fie
drept aniversare, pentru
formațiunile românești, fie
comemorare, pentru umorile
verzui. Apoi, dacă ar fi 
fost corect redactată, 
de la semnificație, la
transpunerea ca elogiere
istorică, legea ar fi trebuit să
instituie ceva… Un program
de educare, de cunoaștere,
de subliniere a meritelor
înaintașilor, de conservare
și punere în evidență a
realizărilor lor. Nu să lase
sub aspectul „marcării”, în
funcție de contextul politic al
necesității „de partid”, posi-
bilitatea dezonorării rostului
prin următoare și neîndoiel-
nice metodologii maghiaro-
secuiești. Și, nu în ultimul
rând, prin lege ar fi trebuit
stabilite și distincțiile jubil-
iare, dar și obligativitatea
consemnării de către opera-
torii publici de radio-TV la
nivelul esenței, prin pro-
grame educative, dezbateri
etc, nu să se lase între
propoziții cea mai stupidă,
formulare, în speță trans-
miterea „de aspecte de la
manifestările dedicate aces-
tei zile”. De altfel, dacă ar fi

fost o lege făcută cu sufletul,
ar fi fost semnată cu mân-
drie, pentru ceea ce lasă
generațiilor viitoare, de șefii
celor două camere, nu
apostilată cu „pentru” de
pigmei din dreapta lor…

Dar nu s-a dorit o
lege a Trianonului în sensul
măreției, dovadă faptul că a
fost lăsată pe mâna unor
analfabeți funcționali,
redactată „cu dedicație” (cu
două „fronturi”, cel al
aniversării, la noi, și cel al
comemorării pe unde le
doare la zăbala istoriei pe
toate acele iepe de kurtos
pesta), și nici măcar copiată
după un model existent,
bunăoară, după Legea Cen-
tenarului Marii Unirii… Pen-
tru că nu „marcarea”
istoriografică interesa… Or,
din această perspectivă,
trimiterea legii la CCR nu
poate fi considerară o
dovadă, nu și de data
aceasta!, a dorinței lui Klaus
Iohannis de a contesta tot
ceea ce este românesc.

Evident, legea poate
fi corectată… Probabil se va
întâmpla cândva, departe în
timp față de rostul supra-
punerii cu ora astrală de
acum… Rescrisă, în primul
rând, prin definirea rostului
de a marca în sensul firesc,
normal, cel de sărbătorire,
fără  mai lăsa portițe de a fi
și comemorată de către
maghiarimea politică. Se
impune însă și
includerea într-unul dintre
articole a chintesenței
reprezentativității istorice,
trebuind cuprinse descrier-
ile-definiții istorice și formele
de recunoștință, prin de-
cernarea unor medalii, pla-
chete…

Corect redactată
însă, nu ar mai interesa pe
nimeni din spațiul politic…
Căci și-ar pierde rolul de
minare și nu ar mai putea fi
folosită la știrbirea, nu a
onorabilității vreunui politi-
cian, prins că habar nu are
despre ce a fost vorba la Tri-
anon, ci al capitalului politic
în formele sale electorale,
populiste și, cea mai
scârbavnică „pradă”, cea
electoral-populistă.

●

Unde sunt intelectualii de altăUnde sunt intelectualii de altă
dată?!…dată?!…

Cristian
Vasiliu

MMultă vreme nu m-
am putut hotărî dacă
alăturarea dintre intelectuali
și politică mai are vreun sens
în vremurile noastre. Nu
putem rămâne agățați de for-
mulele neo-platoniciene ale
trecutului (când politica se
construia în jurul Ideii), doar
pentru că lumea a virat în-
spre prostie, lașitate și haos
și nu putem aștepta salvarea
împărțind dreptatea și crit-
icând puterea de pe mar-
gine. Pe de altă parte – în
modernitate și post-moderni-
tate – orice act al gândirii
este un act politic și jocul nu
se mai poartă doar în arenă,
ci și în tribune și în vestiare,
de către spectatori, comen-
tatori, reserve etc… Nu este
neapărat un lucru rău atâta
vreme cât se păstrează
exigențele regulilor. Însă,
dacă lucrurile stau astfel, in-
teresul politic trece înaintea
conștiinței și a identității și nu
putem spera la obiectivitate,
la o morală, la un respect
față de adevăr, din partea
nimănui. Nici măcar din
partea întelectualității. 

A cere revenirea int-
electualilor în politică pare
astăzi mai degrabă un în-
demn la înregimentarea
acestora, ori acest lucru este
de temut pentru toți cei ce au
istoria sec. XX proaspătă în
minte. Totusi – dincolo de
aceste considerente – rolul
Intelectualității în Lume și în
Cultură (câtă vreme Cultura
rămâne forma de organizare
și de evoluție a Lumii) nu
poate fi negat. Și mai mult:
starea de fapt în care se
găsește intelectualitatea în
raport cu Politicul, nu poate fi
imputată doar ei însăși și
este – în sine – un fapt rele-
vant pentru actuialitate și
pentru direcția în care ne
îndreptăm.

Nivelul luptei politice
a ajuns în punctul în care
compromite pe oricine ar
încerca un comentariu onest
(fie și unul de dezgust). Nu
și-a închipuit nimeni că ar fi
posibil (și mai ales nu și-a
dorit nimeni) armistițiul, însă
Politicul căzut în patima
limbuției pare să ne ia pe toți
drept prosti. (E adevărat că
sunt mulți proști în Social,
dar asta e o altă poveste!) A
te indigna și a lua poziție

echivalează cu (1) a lua
drept bună axiomă prostiei
generalizate (care este în
sine o invectivă la adresa
Socialului), (2) a te murdări
intelectual tratând subiecte
frivole, bune de bârfă sau
scandaluri în fața blocului și
(3) a da dovadă tu însuți de
prostie scotând armele
seriozității pentru a vâna
gogomănii scoase pe gura
doar pentru a fenta audito-
riul. Uneori mă gândesc că
există – prin degenerarea
voită a competiției și a dis-
cursului politic – și o agendă
bine conturată de a elimina
intelectualitatea de pe
terenul politicii, acolo unde
aceasta ar fi trebuit întot-
deauna (conform tradiției)
să-și îndeplinească rolul de
comentator obiectiv. (Există
o eroare de judecată pe care
intelectualii o fac des: subes-
timarea nivelului prostiei și
confundarea ei cu forța
șireteniei). Dar fie că este
vorba de un program sau nu,
(spre deosebire de ciumă,
care facea victime fără să
aleagă – aș putea spune
egalizator, nedescriminato-
riu, ba chiar comunist – de
unde și sintagma „ciuma
roșie”), ciuma morală – de a
cărui răspândire Politicul
este responsabil în mod di-
rect – alungă Intelectualii din
sânul Cetății.

Nu vreau să cad însă
în capcana pe care eu în-
sumi am devoalat-o și cu alte
ocazii: aceea de a găsi în
Politic un veritabil țap
ispășitor pentru tot și pentru
orice. Scurta si trecătoarea
indigestie provocată de ati-
tudinea Politicului (blamabilă
desigur) și a poziției ingrate
a Intelectualității (generată
de atitudinea Politicului) nu
este decât un prilej pentru o
metitație mai profundă
asupra amenințărilor ce
planează astăzi asupra
statutului și identității de int-
electual.

●
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„Țiganiada” în actualitate...„Țiganiada” în actualitate...

Nicolae
Iuga

RReferințele cu
privire la biografia marelui
învățat iluminist transilvan
Ion Budai-Deleanu (n. în 6
ian. 1760 la Cigmău, lângă
Hunedoara – decedat la 24
august 1820 la Lemberg în
Galiția Austriacă) sunt
puține și succinte. Descinde
dintr-o familie care a dat mai
mulți preoți uniți cu Roma și
cărturari. Face studii la Blaj,
apoi la Viena, unde obține
titlul de doctor în Teologie.
Învață, în afară de germană,
latina, italiana, franceza și
citește asiduu pe autorii cla-
sici ai acestor literaturi.

Pe la 26-27 de ani
se întoarce la Blaj tobă de
carte și încearcă să se
preoțească, dar renunță în
urma unor conflicte person-
ale cu episcopul unit de
atunci Ioan Bob, un om
mărginit, avar și simoniac,
care îi persecuta pe oamenii
învățați. Pe acest episcop,
autorul nostru îl va pironi
mai târziu în cuvinte crude.
Nici nu putea exista cale de
împăcare între cei doi,
deoarece fratele scriitorului,
Aron Budai a fost implicat
într-o tentativă de scoatere
din scaun, de „lepădare din
vlădicie” prin pensionare
forțată a episcopului Ioan
Bob. Așa se face că Ion
Budai-Deleanu se exilează
la Lemberg, în Galiția (azi
Lvov, Ucraina) unde, în
1787, ocupă prin concurs
un post de secretar pentru
care se cerea cunoașterea
limbii române, post necesar
administrației imperiale pen-
tru traducerea vechilor
hrisoave românești proven-
ite din Moldova. După vreo
zece ani este avansat „con-
silier”, adică judecător al
Tablei Imperiale, post în
care rămâne până la
sfârșitul vieții. Pe la anul
1815, mitropolitul cărturar
moldovean Veniamin
Costachi îi face o ofertă să
vină profesor la Școala
Teologică de la Iași, dar nu
se știe de ce Budai-Deleanu
refuză. Moare la 24 august
1820 și este înmormântat la
Lemberg.

Nici destinul scrier-
ilor sale nu a fost mai puțin
zbuciumat. Manuscrisele
sale, netipărite, rămân
moștenire în familie, o fami-
lie în care, în timp, nimeni
nu mai știa românește. Abia
în 1868 „manuscrisele lui
Ion Budai-Deleanu vor fi
achiziţionate, cu suma de
400 de galbeni, de la nepo-
tul său, Tytus Lewandowski,
şi depuse de către Gheo-
rghe Asachi, la Biblioteca
Centrală din Bucureşti, de

unde vor trece apoi la
Muzeul de Antichităţi, iar în
1903 la Biblioteca Acade-
miei. Abia de acum, după
ieşirea din acest labirint
aproape imposibil, opera
avea să-şi reinvent.

Țiganiada a fost mai
întâi publicată parțial și frag-
mentar de către un anume
Theodor Codrescu, într-o
revistă de circulație
nerelevantă, „Buciumul
român”, prin anii 1875-1877,
și abia după Primul Război
Mondial, în 1925, deci la
aproximativ o sută treizeci
de ani de la data scrierii, a
apărut textul complet într-o
ediție de sine stătătoare,
realizată de către Gh.
Cardaș la Editura Casei
Școalelor. Intervalul, de la
scrierea epopeii până la
data tipăririi ei în volum este
unul enorm în Istoria litera-
turii, având în vedere că
viața în genere nu stă pe
loc, limba evoluează și
problematica vremurilor 
se schimbă, adesea
substanțial. Cum bine s-a
mai spus, Țiganiada „a fost
anexată, dar nu asimilată de
o literatură care își făurise,
între timp, alte căi”.

Textul lui Budai-De-
leanu a stat mai bine de un
veac netipărit, închis în sine
ca literă moartă, neasimilat
în evoluția limbii și nu din
vina lui. Între timp, în istoria
generală a României s-au
petrecut evenimente cru-
ciale, au fost orele astrale
ale literaturii ei, a trăit
generația clasicilor, Transil-
vania natală a lui Budai-De-
leanu s-a unit cu România,
s-a produs peste tot prin
școală și prin administrație
o expansiune naturală a lim-
bii literare din Vechiul
Regat, s-a uniformizat limba
și a început procesul lent și
adânc de edificare a unui
suflet românesc, unul și
același în toate provinciile
istorice. În acest context, ce
mai putea să spună publicu-
lui cititor din afara Transil-
vaniei o epopee parodică în
exemplar unic al genului,
complicată ca întocmire
sintactică și întunecată ca
înțeles, din cauza lexicului
ei regional și arhaic? Și cu
toate acestea, textul lui
Budai-Deleanu a învins prin
virtuțile sale literar-comice
intrinseci și a convins pe
marii oameni de cultură din
capitala României întregite
să îl pună în circulație în
mediile academice și în pro-
gramele școlare.

Că „Țiganiada” este
o alegorie, acest lucru este
afirmat explicit și cu claritate
de către însuși autorul
epopeii, în „Epistolia
închinătoare către Mitru
Perea” (Petru Maior), care

ține loc de Prefață. Cine
sunt de fapt țiganii? Atunci
când se referă la ei, ca un
fapt neobișnuit, Budai-De-
leanu scrie la persoana întâi
pural, adică se autoinclude
în „ceata” țiganilor și pe
sine, Leonachi Dianeu, pre-
cum și pe prietenul său
Mitru Perea, adică pe Petru
Maior, ambii după cum
spune Budai însuși cu nu-
mele „strămutate” prin
anagramă. Această parte a
ficțiunii a dat naștere la
neînțelegeri hilare și mulți
cititori, unii chiar de condiție
formală intelectuală, au
picat testul de inteligență
față de această autoironie
rafinată și au tras încheierea
că Budai-Deleanu însuși se
declară țigan, ba încă îl
declară la fel și pe Petru
Maior, în pofida avertismen-
tului dat de autor în același
loc că este vorba de o ale-
gorie, că „prin țigani să
înțeleg și alții carii tocmai
așa au făcut și fac”. Deci nu
este vorba de o țigănie în
sens rasial, ci de una în
sens moral, de o altă nație
decât cea țigănească, în
care unii membrii ai ei toc-
mai așa au făcut și fac pre-
cum țiganii. Pe de altă parte
ar fi și o imposibilitate
materială flagrantă să
susțină cineva că cei doi
corifei ai Școlii Ardelene ar fi
fost țigani, atâta vreme cât
aceștia provin din familii
care au dat adevărate di-
nastii de preoți greco-
catolici și cărturari. În
esență, Țiganiada este, așa
cum foarte judicios observa
Ovidiu Pecican „un pamflet
politic degizat în fabulă”,
principiul fabulei fiind, după
cum se știe, mutato nomine,
de te fabula narratur. 

În sprijinul acestei
trăsături alegorice vin și
referirile lui Budai-Deleanu
la instituțiile și oamenii
acelor vremuri. Adresându-
se direct lui Petru Maior din
Sasreghen (Reghin), îi zice
că: „Am înțăles eu aici, că și
tu ai scris ceva foarte bun
pentru țigani și scriind
adevărul ai atins pe voievo-
dul cum să cade”. Referirea
este făcută la lucrarea Pro-
topapadichia a lui Petru
Maior, scriere polemică la
adresa episcopului Ioan
Bob, șeful Bisericii Române
Unite fiind numit aici
„voievod” al țiganilor, în sen-
sul că este unul care a făcut
și face precum țiganii. Acest
episcop, zice Budai mai de-
parte, că: „de cându-i n-au
suferit neamul său și n-au
făcut nice un bine, ci numai
au strâns părale, ca să îm-
buibeze pre boieri”, adică
propria sa camarilă, și încă:
„nătărăul acela tot trăiește și
împute lumea!”. Afirmația

potrivit căreia „n-au suferit
neamul său” se referă prob-
abil și la faptul că episcopul
Ioan Bob a fost cel care i-a
alungat din Blaj pe toți
cărturarii marcanți ai Școlii
Ardelene, dar și la un
episod în care acesta s-a
dovedit a fi trădat chiar
poporul român al cărui
arhipăstor era. Anume, în
anul 1792, la presiunea
făcută asupra lui de către
membrii Sinodului, epis-
copul greco-catolic Ioan
Bob merge și el la Viena
împreună cu episcopul orto-
dox al Ardealului Gherasim,
spre a prezenta Împăratului
doleanțele națiunii române
din Transilvania conținute în
Suppelx Libellus Valacho-
rum, dar în Dieta de la Cluj,
atunci când este interpelat,
el declară că nu a fost de
acord niciodată cu multe
dintre revendicările Sup-
plexului.

Așadar, țiganii
provin din India și limba lor
„se grăiește acolo până în
zioa de astezi”. Ei sunt
rătăcitori prin lume, țara în
care s-au născut nu este a
lor, ceea ce îi amintește
scriitorului că și pentru el
țara în care s-a născut îi
este „mașteră”, mamă
vitregă, aluzie răspicată la
faptul că în Transilvania
aflată pe atunci sub
stăpânire habsburgică
românii nu aveau drepturi
politice.

Acțiunea epopeii se
petrece în „Țara
Muntenească” pe vremea
domniei lui Vlad Țepeș.
Românii se aflau pe atunci
în război cu turcii sau, în
plan mai general, era vorba
de un război între creștini și
păgâni. Vlad Vodă îi
slobozește pe țigani din
robie și îi convinge să i se
alăture în luptă împotriva
turcilor, scop în care îi
înarmează pe bărbați și
caută să îi organizeze mili-
tar. Drept răsplată le promite
țiganilor că, după câștigarea
victoriei, le va da și lor o
moșie, pe care să se
stabilească definitiv și să își
întemeieze și ei o țară a lor.
Cu tot tonul continuu, gen-
eral și permanent burlesc,
„Țiganiada” lui Budai-De-
leanu se vrea a fi o epopee
legendară a unei Întemeieri,
mai exact a ratării unei Înte-
meieri și, prin aceasta,
caracterizată printr-un final
discret tragic. Potrivit cu
canoanele genului epopeic
clasic antic, acțiunea în
„Țiganiada” se desfășoară
pe două planuri, pe cel real
istoric și pe cel supranat-
ural. Țiganii merg la război,
dar destinele, aventurile și
avatarurile lor sunt
influențate de duhurile bune

și rele care îi ajută sau le
zădărnicesc acțiunile, de
forțele personificate ale
Binelui și ale Răului. Pe de
o parte, Satana nu se
împacă cu ideea că un
domnitor creștin, Vlad
Țepeș îi va birui pe turci in-
clusiv cu ajutorul țiganilor și,
deci, le provoacă acestora
din urmă tot felul de nenoro-
ciri. Pe de altă parte însă, în
ajutorul creștinilor și implicit
al țiganilor intervin prompt și
decisiv Sfântul Prooroc Ilie
și arhanghelii din cer, spre a
dejuca malversațiunile
dracilor.

Epopeea începe
chiar cu un astfel de inci-
dent. Un țigan bătrân numit
Goleman, cu trecere în
șatră și orator experimentat,
începe să zică țigănimei un
cuvânt de îmbărbătare
înainte de plecare la război,
zugrăvind în culori
atrăgătoare viitorul lor de
bunăstare care va fi atunci
când vor fi împroprietăriți și
vor putea și ei să se țină
numai de ospețe, așa cum
de obicei înainte de
războaie țăranului i se
promitea pământ, dară Sa-
tana vrea să discrediteze
această fază persuasivă a
discursului platonic. În
consecință dracul ia chip de
cioară, se rotește pe dea-
supra adunării țigănești și
se cufurește fix în barba lui
Goleman, stârnind ilaritate
și fel de fel de presimțiri
bune sau rele, ca în
superstițiile romanilor din
antichitate care, înainte de a
pleca la război, consultau
auspiciile (avis specios,
traiectoria zborului păsărilor
pe cer). Însă nici Sânt Ilie nu
doarme și pe loc lovește cu
trăznetul pe neagra epifanie
a lui Ucigă-l toaca.

Drama contiună în
aceeași manieră de
amestecare a planului real
cu cel mitologic, în cea mai
curată anticipare a romanu-
lui realismului magic, care
urmează să se nască abia
un secol și jumătate mai
târziu. Un tânăr și mândru
țigan mai de soi, „voievodul
zlătarilor” Parpanghel se
logodește cu cu o frumusețe
de fată numită Romica, un
fel de reeditare a eternei
povești de dragoste între
Romeo și Julieta. Satana,
ca să strice fericirea tiner-
ilor, o fură pe Romica, iar
nefericitul Parpanghel, ple-
cat în căutarea logodnicei
sale, este purtat de duhuri
prin tot felul de ținuturi fer-
mecate și pline de năluciri. Îi
avem aici pe Shapeskeare
și pe Dante repovestiți pe
țigănește. 

-urmare în pagina a 4 a -
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„Țiganiada” în actualitate...„Țiganiada” în actualitate...
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NNici în plan real, în
tabăra de război lucrurile nu
merg fără poticniri. Ca să
încerce vitejia țiganilor,
Țepeș Vodă vine nopatea la
ei îmbrăcat turcește și se
preface a-i lovi. Dând
dovadă de lașitate, țiganii în
loc să se bată, cer îndurare
de la falșii turci. Provocarea
a prins bine, pentru că
atunci când au năvălit
adevărații turci, țiganii s-au
bătut cu toată vitejia, ca
niște oșteni adevărați.

Și iarăși, sfinții se
adună în rai și fac sinod,
pentru a discuta cum să-i
ajute pe creștini, Estimp,
Satana la rândul lui face
ședință cu dracii în iad, cu
scopul de a-i ajuta pe
păgâni. În deznodământ
Vlad Țepeș, cu ajutorul Sf.
Arhanghel Mihai bate
oastea păgână ajutată de
Satan și o risipește. Țiganii
capturează din întâmplare o
parte din proviziile turcilor și
Romica este readusă prin
metode vrăjitorești înapoi în
șatră. Parpanghel face
nuntă mare cu Romica și
aici el povestește mesenilor
peripețiile sale prin iad și rai.
În final, cu burțile pline,
țiganii țin sfat asupra formei
de guvernământ pe care ar
dori să o dea viitoarei lor

țărișoare, cam în stilul
ședințelor de CPUN de la
începutul anului 1990, dar
de la dezbateri ajung la
ceartă și apoi la o bătaie
generalizată, soldată cu
mulți morți și răniți, după
care ei se împrăștie din nou
în patru vânturi și rămân no-
mazi până în 
prezentul istoric contempo-
ran naratorului.

Ceea ce pune în
mișcare gloatele țigănești
este o utopie politică, visul
țiganilor de a avea și ei o
țară a lor, organizată în
forme de guvernământ
după cutume proprii, dar și
o utopie economică comu-
nist-primitivă, a bunăstării
generale a tuturora, indifer-
ent de rezultatele muncii

fiecăruia. Utopia politică
este una a egalității depline,
a unui egalitarism fără mar-
gini. Ion Budai-Deleanu a
fost contemporan cu 
un celebru revoluționar
francez, Gracchus Babeuf
(1760-1797), teoretician al
unei forme de comunism
utopic egalitarist, organizat
subversiv ca o „conspirație
a egalilor”. Ideile radicale

ale lui Babeuf au fost con-
siderate primejdioase, iar
autorul lor dus la ghilotină,
însă aspirația egalitarist
utopică a oamenilor i-a
supraviețuit. La fel au stat
lucrurile și în comunismul
din secolul al XX-lea.

Așa cum arăta și
Ovidiu Pecican tot în
legătură cu Țiganiada, ide-

ologia comunistă desființa
în vorbe clasele sociale și
„anula în mod ipocrit
diferențele de clasă, rasă,
etnie, confesiune, prop-
unând o solidaritate în nu-
mele ideii de muncă”. Tot
așa se întâmplă și în
epopeea lui Budai-Deleanu,
nici aici Vlad Țepeș nu face
diferențe după rasă, cu-
loarea pielii, ierarhie socială,
limbă sau nivel de cultură,
cu condiția ca toți oamenii,
inclusiv țiganii, să lupte îm-
potriva turcilor, ca toți să își
asume ideea comună a ero-
ismului. Or, într-o monarhie
absolutistă structurată rig-
uros ca piramidă socială, cu
ranguri nobiliare multiple și
osificate, ideea unei egalități
generale, ideea tratării
țiganilor (citește: a
românilor) ca egali cu cele-
lalte naționalități „recepte”
ale Imperiului nu se putea
să nu apară ca subversivă.
De altfel, Budai-Deleanu
scrie negru pe alb, cum nu
se poate mai actual, cum că
țiganii: „…acum de ocară/
Sunt la noi; și noi l-alții-om fi
doară / De nu vom băga
samă de țară”.

Apoi mai este și
utopia unei societăți a
abundenței, în care nici nu
este nevoie să muncești,  o
lume pe care oamenii, țigani
sau nu, caută să o pună în
practică până în ziua de azi,

un univers edenic unde oa-
menii pot mânca și bea cât
vor, „fără osteneală”. Țiganii
lui Budai-Deleanu îi
mulțumesc lui Țepeș Vodă
pentru moșia făgăduită, dar
încă și „Mai vârtos pentru
mălaiu și clisă”. Iară ca să
meargă mai cu spor spre
tabăra de război, „țiganele
gloate / Au pus în frunte
carele cu bucate”. Raiul
evocat de Parpanghel este
tărâmul biblic unde curge
lapte și miere, visul utopic al
unei etnii care a suferit de
foame endemică timp de
secole. În raiul țiganilor:
„Râuri de lapte dulce pă
vale / Curg acolo și dă unt
păraie /  Țărmurile dă
mămăligă moale / Dă
pogace, pită și mălaie /… O
ce sfântă și bună tocmeală /
Mănânci cât vrei și bei fără
osteneală”. Însăși îm-
buibarea unor țigani ieșiți
din foame este tot una de
factură culinară, la care se
adaugă mai nou și o îm-
buibare de natură locativă
(palatul cu turnulețe), urmări
ale unor privațiuni și
înfometări istorice.

●

O societate fără oameni ridicoli…O societate fără oameni ridicoli…

Vasile I.
Lechințan

AAșa era lumea
ţărănească din timpul
copilăriei mele, în Silivaşu
de Câmpie. Toţi oamenii,
capi de gospodărie, aveau o
demnitate statuară, purtau
parcă cu ei imaginea
gospodăriei lor bine
aşezată, case mai mici sau
mai mari, dar bine
întreţinute, grajduri, acare-
turi, vite, pomi, locuri la
câmp pe care le lucrau cu
hărnicie, nu se lăsau să
râdă lumea de ei, aduceau
vara şi toamna roadele
muncii lor şi totul se înscria
într-un cod al traiului aureo-
lat de seriozitate şi de grav-
itate, cod împrumutat parcă
de la sfinţii de pe tavanul
Bisericii Noi. Când ai acest
statut, îţi poţi permite şi să
g l u m e ş t i . Î m b r ă c a ţ i
ţărăneşte, cu „uioşe” (haină,
veston) şi „ceoareci” (pan-
taloni) albi din pănură de
lână ţesută, pentru mers la
biserică, dar şi cu haine de
postav ţărăneşti de lucru, 
cu „cheptare” (pieptare)
călduroase fără mâneci, oa-
menii aveau portul simplu şi
cu mult bun gust, nu purtau
haine fistichii să fie ridicoli în

ochii celorlalţi. Nu erau nici
slugile statului ca să fie
obligaţi „să sară cum zice
ceteraşul” şi să-i pună în
situaţii ridicole, aşa cum mai
târziu, în anii comunismului
„biruitor”, noi, orăşenii, am
îndurat cele mai mari

umilinţe din cauza regizo-
rilor extraordinari de prolifici
ai cultului personalităţii. Nu,
oamenii satului copilăriei
mele nu au trăit în ridicol.

Ancorarea lor în rit-
mul muncilor grele, cu pălmi
crăpate de sapă, de furcă,
de greblă, de tânăcop, de
hârleţ, de lopată, de
îmblăciu, feţele arse de
soare şi cu riduri săpate de
furtuni, le dădea o nobleţe
pe care ei o purtau cu dem-
nitate. A lucra mult şi cât se
poate de bine şi la timp era
ţinta lor spre a câştiga o
înavuţire cât de cât mai

mare, dar în niciun caz
necinstită. Mai era câte unul
ţintă de batjocură pentru
unele aspecte caraghioase
ale purtării lui, dar aceştia
erau excepţia care confirmă
regula, excepţie care circula
în râsul satului, tocmai ca

avertisment pentru edu-
carea tinerilor. Ar fi, însă, o
descriere prea de suprafaţă
să ne rezumăm doar la
câteva aspecte exterioare
ale demnităţii oamenilor din
satul de atunci. Trebuie să
învocăm aici şi latura lor
misterioasă, care-i dădea
unuia sau altuia individuali-
tatea trăirii lui. Unii bătrâni,
de exemplu, câte miracole
au trăit ei în Primul Război
Mondial şi alţii în cel de-al
Doilea Război Mondial!

Încercam să intuiesc
dorul unuia sau altuia de-
parte de casă, prin munţii

Bosniei şi Herţegovinei, pe
câmpiile Galiţiei, pe frontul
de infern din Italia, care
parcă toate aveau ceva ro-
mantic, prin depărtarea în
timp şi spaţiu, dar şi pe fron-
turile cumplite de la Oarba
de Mureş, Cotul Donului,
Stalingrad. Copilăria mi-a
fost marcată de aceste
repere uriaşe ale pericolelor
celor două mari războaie
mondiale. Sufletul meu de
copil avea la marginile sale
aceste geografii ale Dezas-
trului, împrumutând gravi-
tatea acestor evenimente
pe care bătrânii noştri au
fost nevoiţi să le trăiască.

Unii au scăpat teferi,
doar cu auzul sau văzul
mult diminuat, alţii fără o
mână sau cu mâini
schilodite (badea Grigore
din Dâlmă – Colcer, Zacuţu
– Zaharie Furnea, Dănilă
Făgădaru – Sabău), dar s-
au adaptat perfect la munca
agricolă, şi aşa invalizi. Alţii,
cu mai puţin noroc, au zăcut
câţiva ani în pat până ce şi-
au dat sfârşitul, cum a fost
vecinul meu, badea Nuţu
(Ioan Cornea). Îi auzeam pe
bătrânii cei dragi – cărora le
intuiam o falnică şi de in-
vidiat demnitate pentru că
au fost prin ţări misterioase
şi îndepărtate – vorbind

cum mai trimiteau ei câte-o
„carte” acasă şi cât se bu-
curau de mult când primeau
„cărţi” de-acasă, să afle ce
mai e pe la noi. Mă tot
miram ce fel de cărţi trim-
iteau şi primeau ei, şi-mi
imaginam că cineva din sat
scria atunci în permanenţă
povestea nesfârşită a satu-
lui, în lipsa lor, în mai multe
cărţi. Nu îndrăzneam să-i în-
treb dacă mai ţin acele cărţi.
Am aflat apoi că erau de
fapt scrisori. Şi bunicul meu
– mi-a zis mama – a trimis
acasă scrisori de prin
Bosnia şi Herţegovina. Am
întrebat de ele. Nu s-au
păstrat. În ingenuitatea lor,
ţăranii nu aveau cultul du-
ratei unui înscris, era sufi-
cient că i-au umplut sufletul
cu veşti bune despre cel
dorit şi că durata rămâne
veşnic în suflet, nu într-o
hârtie, poate pătată şi mai
ştearsă, poate mai urât
scrisă. Într-o lume cu astfel
de ancorări în ritmul
muncilor anotimpurilor, cu
astfel de jaloane tragice, oa-
menii nu aveau cum să
ducă o viaţă lipsită de rost şi
de seriozitate, de aici imag-
inea de ansamblu a unei
societăţi rurale fără oameni
ridicoli.

●
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„Pas cu pas” și „fâs cu fâs”!…„Pas cu pas” și „fâs cu fâs”!…

Cezar Adonis
Mihalache

CCam așa o să ne
primim libertățile înapoi…
„Libertățile”-închisoare…
„Pas cu pas”, și ăia în ritm
de melc sâsâit, și „fâs cu
fâs” de dezlegare de la „dis-
penserul” sanitar național…
Iar peste toate, grămezi de
cârpe la preț de botnițe din
mucava… Că la noi nici
botnițele nu sunt stilate în
rolul lor de a ne închide
gura, ci tot chinezării de
șters cuvinte zemuite în
colțurile gurii… Doar mai
avem treburi de rezolvat
prin țara cu obștile de cetate
în veșnica ascultare, nu?!…
Iar de vom ajunge, cândva,
să tragem linia penală între
ce (nu) a fost și ceea ce s-a
decis a fi fost, nu va fi poate
pentru matrapazlâcurile cu
feluritele achiziții din timpul
stării de  a fi și starea de a te
face a fi, nici pentru cele din
vremea alertelor cu botnița-
căpăstru pe sub bărbiile în
nemirare, ci pentru sub-
minarea economiei
naționale din clipa decisivă
când fobia unei boli pe care
o știam a nu mai fi, dar ne

protejam cu peticele „med-
icale” înhățate grabnic
dimineața de pe marginea
unei mese mucegăite de
rutină, a devenit mai
contagioasă decât virusul.

Abia atunci va fi vre-
mea să pricepem felul în
care ni s-a făcut felul fără
măcar o minimă bravadă
post mortem izolare… Cu

mândria stinsă direct din
adormire, căzuți neeroic pe
lângă cetele invadatoare ale
unui covid prăfuit de atâta
căutare…

Europa se scutură
de ultimele resturi de sce-
narii sanitare și scenarite
politic manipulatoare,

alegând între riscul pan-
demic al statisticilor, pe care
nu le mai devorează nimeni,
și riscul cert al autodis-
trugerii economice, sociale,
relațional turistice, sectorial
investiționale… Or, de ce să
rămânem noi în alertă?
Pentru cine și pentru ce?

E drept, azi nu avem
decât bănuieli… Dar care,

poate, mai spre amiaza
postcovidului vor deveni
opinii… Și doar când va fi
mult prea târziu, acuzații
tranșante, pentru a-i judeca
pe cei ce nu vor mai fi de
găsit…

Nu am primit nici
măcar o plombagină după

vreo analiză serioasă a
(ne)rezistenței de neam la
covid, dar guvernanții decid
că așa (le) e mai bine!… Să
rămânem în alerta de
nefuncțiune… În alerta în
care economia să intre pe
roșu, în care echilibrul so-
cial, deja fragil, să der-
apeze, în care nu să ne
distrugem ieșind la o miuță

de nepăsare, ci să ne
devorăm de-a dreptul în
aparența unui dolce far
niente al relaxării în alertă.
Căci, dacă economia șade
frumos la picioarele
guvernanților, tot acolo or să
stea și companiile, prelun-
girea stării de alertă trans-

formându-ne nepăsarea în
neputință… Și ne bucurăm
ca nimeni alții de atâta re-
laxarea, că noi știm să
tragem mâța de coadă chiar
și fără mâța ce va fi fugit de
foame pe la alții…

Guvernanții duc
marele heleștEU de resurse
în care ne-au transformat
țara și muncitorii la extrem,
România fiind de acum, nu
doar un oficiu al brațelor de
muncă al zilierilor
aeropurtați, punctual, ci și
lagărul în care dreptul de a
munci a devenit o resursă la
dispoziția guvernanților.
Căci, nu-i așa?!, mâine-
poimâine se coc iar pe la
alții culturile și va fi nevoie
de forța de muncă trimisă
controlat (la pont, chiar!),
pentru siguranța alimentară
a altora. Ba, și a noastră,
căci vom importa ceea ce
au cules muncitorii noștri
eliberați prin muncă, pentru
muncă!…

●

Centenarul Trianon şi absenţa Statului Român Centenarul Trianon şi absenţa Statului Român 
de la marcarea acestui eveniment…de la marcarea acestui eveniment…

Vasile
Lenchițan

DDe la bun început tre-
buie spus că Tratatele de Pace
din 1919 şi 1920, mai ales cele
de la Versailles (cu Germania),
Saint Germain en Laye (cu
Austria) şi Trianon (cu Un-
garia), sunt adevărate
sărbători ale Minţilor Politice şi
Culturale ale Europei şi ale
lumii, inclusiv ale României,
pentru a se instaura ordinea şi
pacea după o conflagraţie
nimicitoare. Nu mai este
nevoie, aşadar, ca un parla-
ment al unui stat să declare
sărbătoare o sărbătore, dar de
o sărbătorire da, este nevoie,
dacă-ţi pasă de civilizaţie, la
urma urmei. Din partea
României au mers acolo oa-
meni de stat şi politici, oameni
de ştiinţă şi de cultură remar-
cabili în adevăratul sens al cu-
vântului. În primul rând, tratatul
a fost semnat din partea
României de dr. Ion Can-
tacuzino (medic şi microbiolog,
cu studii şi doctorat la Paris),
ministru de stat, și de Nicolae
Titulescu, fost ministru atunci şi
viitor om politic de seamă al
Europei interbelice. Au făcut
demersuri politice şi ştiinţifice
în favoarea României, la şi în
timpul tratatului de pace de la
Paris Ion I. C. Brătianu, regina
Maria a României, marele ge-
ograf francez Emmanuel de
Martonne, generalul Constan-
tin Coandă (tatăl lui Henri
Coandă), Al. Vaida Voevod,
Alexandru Lapedatu (expert,
mort în 1950 la Sighet), Ioan

Pelivan (mort în 1954 la
Sighet), D. Danielopol (medic,
fiziolog și farmacolog, a publi-
cat, în 1919, la Paris, o mono-
grafie despre tifosul
exantematic, care a fost de mai
multe ori reeditată), Vasile Sto-
ica (diplomat, publicist, analist
politic și asistent apropiat al lui
Tomáš Masaryk și Ionel I.C.
Brătianu, mort în Penitenciarul
de maximă siguranţă
Bucureşti, în 1959), Constantin
Brătianu (mort la Sighet în
1950) şi alţii. Măcar în memo-
ria demersului acestori oameni
politici veritabili români şi a
sfârşitului îngrozitor al unora în
timpul ocupaţiei sovietice din
România trebuia marcat Tri-
anonul şi de către statul
român. (Am citit de-a dreptul
uluit că Romfilatelia a oprit de
la difuzare, în ultimul moment,
o emisiune deja editată şi
tipărită dedicată Trianonului –
ceva de domeniul spaţiului fan-
tastic orwellian). Ce este de
fapt Trianonul? O apărare a
Marii Uniri de la 1 Decembrie
1918, deci 1 Decembrie con-
tinuat. În problema nemarcării
Centenarului Trianon au apărut
câteva păreri inteligente, care
probabil au influenţat şi au spe-
riat pe cei de la conducerea
statului român. Una dintre
acestea a fost a profesorului
universitar, filosofului şi omului
politic maghiar G.M. Tamás,
care a publicat în preajma cen-
tenarului Trianon un articol inti-
tulat De ce să să nu scriem
despre Trianon, articol foarte
mediatizat pe reţelele mass-
media. Intelectual de seamă,
G.M. Tamás face mai întâi o

demonstraţie de forţă privind
numeroasele surse valide de
lectură şi de cercetare privind
problema naţionalităţilor din
Imperiul austro-ungar, a
cauzelor Trianonului şi a lipsei
de interes din partea
intelectualității maghiare
privind cunoașterea contextu-
lui central- și est-european de
atunci. Înşiră documente şi
scrieri ale unor autori de
seamă maghiari, români,
croaţi, sârbi, austrieci, polonezi
etc. Autorul susține apoi că una
din „cauzele tragediei paneu-
ropene petrecută în timpul
celui de Al Doilea Război Mon-
dial este posteritatea infernală
a dilemelor imperiale habsbur-
gice rămase nerezolvate și
nerezolvabile, care continuă
azi sub mască «europeană»”,
însă, enigmă, nu le numeşte,
nici pe cele „nerezolvate”, nici
pe cele „nerezolvabile”,
vorbind apoi de faptul cum la
suprafaţă „curge gargara
superficială, românii zic una,
maghiarii alta și așa mai de-
parte ad insuportabil de plic-
tisitorul infinitum”. Aici probabil
este inoculată unora teama de
a nu continua „gargara
superficială”, deşi autorul
vorbeşte de gargară, nu de
inteligenţa posibilă pusă în joc.
Şi apoi concluzia autorului:
„Așa nu se poate, nu ne e per-
mis să scriem despre baiurile
Trianon-ului”. Atacă pe Ungaria
oficială şi pe România oficială
pentru cele două sărbători: zi
de doliu, respectiv sărbătoare,
şi le cataloghează drept
„Șovinism primitiv de puberi”
ce „Frizează nepriceperea și

ignoranța profanatoare”. Un
adevăr mare le spune
conaţionalior din Ungaria şi
probabil şi maghiarilor din
România: „Dacă nu va începe
travaliul cunoașterii și iubirii în-
dreptat spre un lucru care este
diferit, e cu totul diferit de viața
noastră de azi și de
prejudecățile și prezumtivele
noastre cunoștințe contextuale
derivate de aici, atunci e mai
bine să nu spunem nimic de-
spre Trianon, e mai bine să ad-
mitem că nu suntem nici
demni, nici capabili să
conversăm despre el”. Şi
încheie: „Să nu vorbim despre
Trianon, căci nu știm despre ce
vorbim”, îndemn adresat tot
astfel conaţionalilor, desigur
celor care tot declamă cu ură:
Trianon-Trianon. Nu putem fi
decât total de acord. Cel mai
mult mi-a plăcut expresia
„travaliul cunoașterii și iubirii
îndreptat spre un lucru”. Da,
această iubire îndreptată spre
trecut, de exemplu, este
esenţa travaliului de sisif al
unui cercetător adevărat. Să
fie acest text al lui G.M. Tamás
cauza pentru care oficialii stat-
ului român au aruncat şi
copilul, odată cu zoaia din co-
paie? Ruşinos.

Un alt text contra
marcării evenimentului Trianon
100 este al profesorului univer-
sitar Vasile Sebastian Dâncu,
un foarte bun şi experimentat
sociolog, text intitulat Eu nu
știu ce se sărbătorește pe 4
iunie. Eu sărbătoresc pe 1 De-
cembrie. Am scris mai sus că
în 4 iunie 1920 se continuă de
fapt 1 Decembrie 1918, prin alţi

reprezentanţi români de
seamă. Profesorul Dâncu mai
spune că „Noi sărbătorim la 1
Decembrie voința românilor
ardeleni de a se uni cu patria
mamă, un simbolism pozitiv,
modern și mai tare decât
birocrația vreunui tratat
internațional” şi că pentru noi
tratatul de la Trianon „nu are
nicio semnificaţie”. Sigur că un
sociolog vorbeşte de birocraţie,
de lipsa de semnificaţie a
marelui act, probabil gândit ca
o hârtie oarecare, dar un istoric
îl interpretează corect drept o
luptă la fel de necesară ca la 1
Decembrie cel pomenit. A vorbi
de birocraţie ar însemna că
totul s-a făcut fără noi şi astfel
noi ne-am trezit cu o pomană
din partea „birocraţilor”. Con-
cluzia Profesorului Dâncu este
că, citez: „Nu pot să
sărbatoresc suferința
aproapelui”.

Astfel, şi în acest caz
ai impresia că se aruncă zoaia
din copaie cu tot cu copil. Nu
lasă deschisă nicio uşiţă spre
marcarea demnă şi inteligentă
(chiar vorbise Profesorul
Dâncu despre „un răspuns in-
teligent şi ferm din partea
României” faţă de politica lui
Orban, cel din Ungaria) a Cen-
tenarului Trianon, un efort for-
midabil al marilor personalităţi
româneşti de atunci pentru a
păstra hotărârea de la Alba
Iulia din 1 Decembrie 1918.

●


