“FĂT-FRUMOS-DIN-LACRIMĂ”
sau
POVESTEA TIMPULUI REGĂSIT
de PROF.VASILE DUMA
Curgând dinspre viitor spre trecut, poposind pentru o clipӑ în prezent ( “dacӑ ar
rӑmâne mereu prezent şi nu ar apune în trecut, n-ar fi timp, ci veşnicie”, spune Sfântul
Augustin în Confesiunile sale-Cartea XI,cap. XIV, Natura timpului), timpul a fost
dintotdeauna perceput ca atribut al fiinţӑrii, omul intuindu-i caracterul maleabil, strâns
legat de propria sa existenţӑ, pe care a încercat sӑ-l exprime în cele mai variate moduri,
de la fascinanta înţelepciune popularӑ a proverbelor şi zicӑtorilor, pânӑ la cugetӑrile
marilor gânditori(Martin Heidegger-Sein und Zeit;Gaston Bachelard-L`intuition de
l`instant), transpuse în sofisticate sisteme filozofice
Simbolistica timpului este vastӑ, dar s-ar putea reduce la un singur cuvântmişcare . Tot ce mişcӑ se schimbӑ, trece dintr-o stare în alta, dintr-un spaţiu în altul şi
implicit viitorul (posibilul) devine prezent( fapt împlinit) , pentru a se face trecut (fapt
expirat). Prin urmare, timpul nu poate fi definit decât prin aceste trei dimensiuni ale sale.
Prezentul face posibilӑ trecerea viitorului în trecut, dar asta nu înseamnӑ cӑ viitorul se
micşoreazӑ continuu, în timp ce trecutul creşte proporţional, ceea ce ar duce, la un
moment dat, la o epuizare: viitorul încetând sӑ mai existe, prezentul ar muri şi el, iar
trecutul ar rӑmâne fӑrӑ “combustibil” şi, pânӑ la urmӑ, ar dispӑrea autodistrugându-se.
Fiinţӑ conştientӑ de propria sa existenţӑ, omul pare un devorator de timp, din care
muşcӑ cu o foame când potolitӑ, când nestӑvilitӑ, ducând în spate un trecut, a cӑrui
povarӑ o simte tot mai mult pe mӑsura înaintӑrii în vârstӑ. Împӑratul din basmul lui
Eminescu “Fӑt-Frumos-din-Lacrimӑ”, apӑsat de trecut şi neavând urmaşi, simte cӑ nu
mai are viitor şi, ca o consecinţӑ fireascӑ, nici timp. “Ura şi vrajba de sânge” faţӑ de un
vecin nu mai are cui sӑ le transmitӑ, stingându-se încet-încet ca cel care le-a purtat în
suflet o viaţӑ întreagӑ:“Se simţea slab, se simţea murind şi n-avea cui sӑ lase moştenirea
urei lui”. Dar timpul încӑ nu a murit la curtea împӑrӑteascӑ…Încremenit, el aştepta un
impuls care sӑ-l trezeascӑ din letargie. Lacrimile tinerei împӑrӑtese înduioşeazӑ
“pleoapele icoanei reci” a “maicei durerilor” care”se umezirӑ şi o lacrimӑ curse din
ochiul cel negru al mamei lui Dumnezeu”. Simbol al timpului, cu o dublӑ semnificaţie
( curg asemenea unui râu, apa fiind totodatӑ esenţa vieţii), lacrimile descӑtuşeazӑ timpul,
care începe sӑ curgӑ în ritmul sӑu firesc vreme de nouӑ luni, din momentul în care
împӑrӑteasa “purcese îngreunatӑ”, pânӑ la naşterea feciorului de împӑrat, când pare a se
opri pentru a celebra acest eveniment deosebit:“…soarele surâse şi el în înfocata lui
împӑrӑţie, chiar stӑtu pe loc, încât trei zile n-a fost noapte…”.
Astfel, timpul se împrospӑteazӑ cu noua viaţӑ venitӑ pe lume, care se avântӑ spre
viitor cu o forţӑ nemaiauzitӑ:”Creştea într-o lunӑ cât alţii într-un an”. Se pӑrea cӑ
tânӑrul fecior de împӑrat voia nu numai sӑ recupereze un timp pierdut, dar şi sӑ forţeze şi
sӑ controleze viitorul. Buzduganul pe care îl aruncӑ “cӑdea departe tot cale de o zi”,
fӑcându-şi astfel simţitӑ prezenţa înainte de sosirea sa efectivӑ (“toate stӑteau în loc,
numai Fӑt-Frumos mergea mereu”), sfӑrâmӑ poarta “de aramӑ” (poarta simbolizeazӑ
deschiderea spre un nou început) a duşmanului tatӑlui sӑu, acesta încetând sӑ mai fie un

simbol al trecutului (“Dar cu tine nu m-oi bate…şi-om lega frӑţie de cruce pe cât om fi
şi-om trӑi “).
Despovӑrat de un legӑmânt pe care îl fӑcuse pӑrintelui sӑu(“şi se sӑrutarӑ feciorii
de împӑrat…şi se sfӑtuirӑ”), Fӑt-Frumos îşi fӑurӑşte propriul timp, croit doar pe douӑ
dimensiuni: prezent şi viitor. Nu se simte,de-acum încolo, nici urmӑ de regret dupӑ casa
pӑrinteascӑ sau pӑrinţii lӑsaţi singuri, nicio umbrӑ de tristeţe nu-i întunecӑ privirea. FӑtFrumos priveşte doar înainte. Duşmanul sӑu nu mai este feciorul de împӑrat, ci fiinţe
neobişnuite, simboluri ale timpului anchilozat, pe care le înfruntӑ şi le învinge. Mamapӑdurilor(“o babӑ bӑtrânӑ şi urâtӑ”-epitetul “bӑtrânӑ” sugereazӑ trecutul ), care distruge
prezentul (“ Pe unde trece ea, faţa pӑmântului se usucӑ, satele se risipesc, târgurile cad
nӑruite.”) şi submineazӑ viitorul(“ ia bir tot al zecelea din copiii supuşilor “împӑratului),
Genarul(numele spune totul, fiind sinonim cu luna ianuarie, deci cu îngheţul), care îşi ţine
fiica departe de împӑratul care o iubeşte şi pe care îl iubeşte(“şi steaua mi-a spus cӑ vii
din partea împӑratului ce mӑ iubeşte”), opunându-se astfel viitorului( cӑsӑtoria), dar mai
ales baba cu “ şepte iepe”, care mânuieşte timpul dupӑ bunul sӑu plac(“anul ei nu e
decât de trei zile”) sunt obstacole pe care Fӑt-Frumos le învinge, victoria asupra lor
însemnând despovӑrarea timpului de tot ce are el monstruos.
La curtea împӑratului, timpul pare însӑ a se fi oprit în aşteptarea întoarcerii lui
Fӑt-Frumos, pe care mulţi îl credeau mort. Ileana împӑrӑteasa se închise “într-o grӑdinӑ
cu nalte ziduri de fer” şi plânse necontenit pânӑ când ochii ei”orbiţi de plâns, nu mai
vedeau nimica”. Zidurile înalte simbolizeazӑ izolarea, retragerea din mersul firesc al
lumii, refuzul de a accepta o realitate în care cel pe care îl iubeşte nu se regӑseşte.
Aceastӑ închidere într-un prezent care se hrӑneşte doar cu trecutul, viitorul fiind o
reflectare neguroasӑ a acestuia, fӑrӑ conţinut (“…vedea ca-n vis chipul mirelui ei iubit”),
este simbolizatӑ prin pierderea vӑzului, simţul care o împiedicӑ sӑ perceapӑ scurgerea
timpului, transformând-o într-o statuie vie:”…cine-ar fi vӑzut faţa ei de-o durere mutӑ,
sӑpatӑ parcӑ cu dalta în trӑsӑturile ei, s-ar fi gândit cӑ-i o înmӑrmuritӑ zânӑ a undelor,
culcatӑ pe un mormânt de prund”.
Biruitor în lupta cu un trecut atotputernic, Fӑt-Frumos mai are de înfruntat un
ultim obstacol, peste care trece fӑrӑ a întâmpina vreo împotrivire, pentru ca menirea
venirii sale pe lume sӑ fie desӑvârşitӑ: “…când se împrӑştie faima venirei lui, ziua-şi
muie aerul în luminӑ de sӑrbӑtoare”, faţa împӑrӑtesei Ileana “se înseninӑ”, iar “foile
galbene ale aleelor de arbori şi ale straturilor se-nverzirӑ ca smarandul”. Pentru a fi
deplin, miracolul se va înfӑptui în vis:”Impӑrӑteasa se culcӑ şi ea lângӑ el şi visӑ în vis
cӑ Maica Domnului desprinsese din cer douӑ vinete stele ale dimineţii şi i le aşezase pe
frunte. A doua zi, deşteptatӑ, ea vedea…”.
Fӑt-Frumos poate,în sfârşit, sӑ se bucure de viaţӑ(“Si se fӑcu nuntӑ mândrӑ şi
frumoasӑ…”), cӑci “pentru feţii-frumoşi vremea nu vremuieşte”, ei sunt dincolo de bine
şi de rӑu(cum ar spune Nietzsche), scurgerea timpului nu îi afecteazӑ, rӑmânând cavalerii
visurilor noastre şi vor apӑrea din când în când, dar întotdeauna când este nevoie, nu
neapӑrat în armuri şi pe cai nӑzdrӑvani, pentru ca vieţii noastre vremelnice sӑ nu i se
rӑpeascӑ “dorul fӑrӑ saţiu” al veşniciei.

