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Şcolarizarea şi deşcolarizarea României

Ca şi  în alte sisteme, în domeniul
învăţământului public nu am avut aproape nimic
până la 1800. Abia în primele decenii ale secolului
al XIX-lea, în zorii modernităţii, a apărut de fapt
interesul educaţiei pe scară largă, în contextul în
care societatea era cvasianalfabetă. Educaţia a fost

în istoria noastră apanajul elitelor, iar cea religioasă a fost multă vreme fundamentală.
Arhitectura ei a început în Făgăraş, în 1657, cu o şcoală superioară în limba română. A fost
continuată de Constantin Brâncoveanu, domn al ţării Româneşti, care a înfiinţat în 1694
Academia Domnească de la Bucureşti. Putem să vorbim, prin urmare, de nişte rădăcini de
secol XVII, şi, mai târziu, de rădăcinile secolului al XVIII-lea, prin Alexandru Ipsilanti, cel
care a diversificat cursurile acestei Academii. O Academie domnească găsim şi la Iaşi, fondată
chiar la început de secol XVIII,  în vremea lui Antioh Cantemir, după ce un Colegiu Latin
fusese înfiinţat în secolul XVI la Cotnari şi după ce Academia Vasiliană din 1634 ( a lui Vasile
Lupu) şcolarizase la noi, după modelul Kievului, în limba greacă şi în limba latină. Greaca şi
slavona fuseseră baza învăţăturii încă din formele primitive ale educaţiei, de la vechile şcoli
de chilie, existente de prin secolul al XV-lea. Dacă citim consemnările lui N. Iorga referitoare
la acele vremuri, realizăm cu umor că percepţia şcolii ca o pedeapsă are la noi o veche istorie:
,,se recrutau învăţăcei, copii prinşi, furaţi de prin sate, din care se făceau oameni de treabă,
vlădici şi egumeni şi preuţi şi diaconi pre la svintele mănăstiri…!”  Situaţia educaţiei a fost
totuşi mai bună în Transilvania, şi influenţele s-au simţit, chiar dacă era ,,un pământ pierdut”.
Acolo, graţie saşilor, s-a realizat, am putea spune, prima reţea de şcoli primare în teritoriu,
iniţiată începând cu secolul XIV şi funcţională la sfârşit de secol XVI, urmată de cel dintâi
gimnaziu săsesc, în 1541. Tot saşii au fost primii care au introdus învăţământul obligatoriu,
în 1722, pentru toată comunitatea, folosind de data aceasta limba germană şi pe cea latină.
Leagănul educaţiei româneşti în cele trei provincii a beneficiat, aşadar, de greacă, slavonă,
latină, germană, mai târziu limba maghiară, franceză şi italiană. Regulile austriece, de
exemplu, s-au extins până la Cernăuţi, acolo unde a existat mai întâi un Liceu Teologic,
devenit, mai târziu, temelie a Universităţii.

O primă încercare remarcabilă de reglementare oficială a instituţiilor de învăţământ s-a
petrecut în 1776, în Tara Românească, la iniţiativa lui Alexandru Ipsilanti.

Cât de alfabetizată a fost România până la Revoluţia lui Vladimirescu?  Deloc, dacă

Magda GRIGORE
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excludem elitele. Acest proces a început timid, târziu, Transilvania şi Bucovina fiind pe
primele locuri în acest demers. Metamorfozele istorice au influenţat, aşa cum era de aşteptat,
traseul educaţiei. Teritoriile care au format mai târziu România Mare au fost marcate firesc
de organizarea politică şi administrativă proprie. Dacă la început de secol XIX, de exemplu,
influenţa puterii habsburgice a fost evidentă, în a doua parte a secolului, transferul
Transilvaniei către Imperiului Austro-Ungar a generat o (re)organizare a reţelei de şcoli şi o
schimbare a mijlocului (oficial) de comunicare. Jocul istoriei impunea în mod decisiv criteriile
educaţiei. 

Cu modificări şi prefaceri, între avantaje şi dezavantaje, educaţia în România s-a ridicat,
iar învăţământul în limba română a reprezentat un izvor fragil, care a continuat, ca un miracol,
să existe. În primele decenii ale secolului XIX, Moldova şi Tara Românească au fost destul
de dezavantajate în acest sens, mănăstirile şi uneori bisericile mai mari reprezentând singurele
focare de cultură asumate şi singurii distribuitori disponibili ai educaţiei, în spaţiul exclusiv
orăşenesc. Totuşi, cele două Academii domneşti, înfiinţate anterior, au rezistat şi s-au
transformat după Revoluţia lui Vladimirescu, oferind învăţământ în limbă română  sub
denominări noi (Colegiul Sfântul Sava, respectiv Academia Mihăileană). Momente de
referinţă  ale educaţiei au fost, în al doilea rând, reformele ortografice din 1862, urmate de
Legea instrucţiunii Principatelor Unite Române, votată în 1864 (an în care se înfiinţează şi
Universitatea Bucureşti), aceste momente au generat un sistem unic de educaţie pentru toată
România. 

Deşi cu acces încă restrâns pentru populaţie, acesta a fost secolul care a dat formă
învăţământului românesc. Arhitectura educaţiei s-a înălţat cu Spiru Haret, spre sfârşit de secol
XIX, după 1880, el fiind cel care a început ambiţios şi trainic, proiectul şcolarizării României.
,,Un ministru legendar”, l-a numit cineva, un ministru vizionar, el nu a fost un politician, ci
mai degrabă un tehnocrat a cărui sobrietate, precizie şi capacitate organizatorică a folosit
influenţei partidului liberal din acea perioadă. (Mircea Maliţa). Construcţia gândită de
celebrul matematician şi realizată în timp, chiar şi pe fondul amplelor discuţii ulterioare, s-a
dovedit a fi în mod binecuvântat, o formă cu fond, între atâtea altele fără substanţă. El a intuit
că o societate predominant agrară şi ţărănească trebuie modernizată din interiorul ei de către
instituţii adecvate. Una dintre aceste instituţii este şcoala, concepută de Haret ca mijloc funda -
mental în mediul ţărănesc. (Constantin Schifirneţ). Astfel, a doua jumătate a secolului al XIX-
lea a însemnat o construcţie majoră: de la şcoli modeste în mediul rural, până la şcoli care îşi
vor onora numele şi cursanţii. Un program de reformă şi de modernizare, de educaţie şi de
construcţie a naţiunii simultan, crearea învăţământului superior autentic, chiar dacă insuficient
pentru masă. Chiar dacă nu era unitară, diferenţele dintre mediile urban şi rural fiind foarte
mari, construcţia educaţiei s-a înălţat constant. Secolul XX  a trebuit să rezolve curând
problema unificării sistemelor (diferite) de învăţământ, în conformitate cu unirea istorică,
modelul lui Spiru Haret fiind agreat în continuare Sistemul comun era o necesitate imperioasă
şi în viziunea ministrului vremii, Constantin Angelescu. 

Chiar şi după primul război mondial lucrurile păreau aşezate, exista un învăţământ public
(primar) obligatoriu, o reţea organizată de şcoli…

…dictatura legionar-fascistă şi cel de-al doilea război mondial au zdruncinat însă istoria
noastră. Schimbarea majoră a fost produsă fatal, odată cu ocupaţia sovietică, cea care a forţat
trecerea de la sistemul liberal, de inspiraţie franceză spre un sistem educaţional de tip stalinist.
Reformele ulterioare, 1948/49, cea din 1958 şi cea din 1972 au călcat timid şi supus pe urmele
istoriei deformate: un sistem educaţional controlat, promovarea în sistem a oamenilor
înregimentaţi politic, introducerea educaţiei şablon, aceeaşi pentru toată lumea, universităţi



TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul IX, nr. 3 - 4, iulie - decembrie 2020
7

retrogradate, urmând destinul tragic al învăţătorilor şi al profesorilor de vocaţie care au fost
în parte arestaţi sau chiar ucişi de regimul totalitar. Educaţia a devenit ,,un instrument”
nefericit, apt şi dirijat ideologic pentru a crea omul nou, multilateral dezvoltat, pentru a
controla omul/societatea – sistemul învăţământului de calitate, abia pornit, a fost înlocuit de
noua şi păguboasa viziune. Şcolile au fost în întregime limitate, cele private şi/sau religioase
au fost integrate sistemului de stat, ateismul ştiinţific şi dogma stalinistă sufocând practic
învăţământul românesc. Deşi alfabetizarea masivă  a fost un câştig incontestabil, renunţarea
la unele ştiinţe sociale, urmărirea unei coerenţe şi asumarea libertăţii în raport cu ştiinţele şi
artele, precum şi cenzura, cumplita cenzură, au compromis iremediabil ideea de educaţie. 

Ce ne-a adus marea schimbare din 1989?... aşteptările, cu care am şi rămas! Cifrele de
bază erau bune, în 2004, spun statisticile, rata de alfabetizare a adulţilor români era de 97,3%
(al 45-lea la nivel mondial). Mai târziu, în cadrul PISA, însă, aflăm că aproximativ 70% din
elevii de 15 ani din România au avut performanţe situate sub nivelul cerut pentru un loc de
muncă modern –  faţă de 37% din elevii de 15 ani din Uniunea Europeană. Nivelul
indicatorilor privind educaţia în România este în continuare scăzut comparativ cu al celor din
UE.

Visul şcolarizării României a coborât în realitate. Şcoala după revoluţie a continuat să
nu formeze caractere, să nu formeze oameni cu/de atitudine, să nu producă oameni liberi,
oameni toleranţi, să nu înveţe/să nu predea nici valori, nici credinţă, nici cuget. Şcoala,
paradoxal, nu mai produce umanitate. Partidele politice, ,,elitele noastre democrate” (care par
acelaşi produs al şcolii de partid…)”, funcţiile date la schimb pe servilism şi pe ,,cap plecat”,
în toate sistemele, te fac să te întrebi… acestea sunt, atâta pot (şi) în prezent şcolile din
România?... Elevul bun din ultimii 30 de ani, exceptându-l pe cel care a luat calea străinătăţii
şi pe cel stingher/împins tot mai în spate de gloata conducătoare, a fost/ este doar un bun
,,ascultător”, gata să se înregimenteze nerăbdător şi umil aceluiaşi regim corupt, ticălos şi
mafiot când ajunge în primele rânduri ale societăţii?... 

Dacă o traumă a istoriei a făcut din educaţia noastră şi din învăţământul nostru un eşec,
poate tot o traumă istorică ne obligă (şi ne ajută) să ne revenim! Ce se întâmplă actualmente
în şcolile din România, în contextul pandemiei mondiale de Coronavirus (alerta pentru
tehnologie, resursă umană, metodă şi rezistenţă intelectuală etc. ) ar fi o bună ocazie, poate,
să spunem adio sistemului şi sechelelor şcolii comuniste. Cine spune că acestea nu mai există
după 30 de ani de ,,democraţie”  se înşeală amarnic – nu ştie/ nu vede/ nu crede că
deşcolarizarea României continuă….
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Crăciun

Nașterea Mântuitorului este una dintre cele mai
mari sărbători ale creștinilor și, prin urmare, și ale
românilor. Sărbătoarea s-a numit și Născut și
Crăciun, impunându-se definitiv termenul
Crăciun, deosebit de Crăciunul Mic, un sinonim
al sărbătorii Anul Nou. Se pare că în trecut
sărbătoarea era legată de muncile agricole, cu

punctul de plecare într-un străvechi cult al soarelui, dar la noi a dobândit o mare apreciere de
păstorit, încât pare a fi chiar o sărbătoare a păstoritului și a perspectivelor acestuia, a roadelor
pentru care trudește păstorul.

Un ilustru cercetător, Tache Papahagi, în Mic dicționar folkloric, Minerva, 1979, p.
173, scria: „Crăciunul e, poate, cea mai caracteristică sărbătoare în care se oglindește altoiul
creștinismului într-un trunchi al păgânismului”; „În acest altoi, cea mai mare parte a
fenomenului păgân a rezistat. Mai mult: deseori, chiar forma lui nu a suferit din partea
creștinismului decât simple coloraturi”. Prin urmare, este vorba de un străvechi strat de cultură
spirituală, peste care s-a așezat tradiția creștină a nașterii Domnului, cu vestirea acestui fapt
prin colinde. Zonele cu păstorit intens, între care trebuie să amintim în primul rând
Transilvania cu toate părțile sale, păstrează cu multă acuratețe colinda păstorească, din care
derivă mulțimea de variante ale baladei Miorița. În celelalte provincii, un rol preponderent îl
au colindele religioase sau împletiri între colinda străveche cu cea religioasă.

Cuvântul românesc Crăciun/crăciun are mai multe sensuri (după DA).
Primul este cel de „sărbătoarea nașterii Mântuitorului”, atestat pe la mijlocul secolului

al XVII-lea. În Pravila de la 1652 se scrie: La Crăciun sau la Bobotează sau la alte zile
mari. În legătură cu acest sens, stă împodobirea unui brad, obicei adus la noi din părțile
apusene ale Europei. Am aminti aici zicala Crăciunul sătul, Paștele fudul, cu referire la
belșugul de mâncare la sărbătorile de iarnă, după un lung post cu aspre restricții în alimentare,
și cu ieșirea în lume cu haine noi la sărbătorile de Paște.

Crăciun sau moș Crăciun este, la noi, o „Figură mitică, închipuită ca un om bătrân,
cu barbă mare albă, plin de ninsoare și foarte bun”. El ar fi fost stăpânul păstorilor și al
staulului în care s-a născut Isus.

Mai puțin cunoscute sunt sensurile: „icoana care redă nașterea Domnului și cu care
umblă, prin unele părți, de pildă prin Muscel, preoții pe la casele oamenilor”; „colacul pe

Ion POPESCU-SIRETEANU
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care-l fac femeile la Crăciun, păstrat până primăvara, când, după ce se tămâiază boii și plugul,
se pune în curmeiele boilor înaintea pornitului la arat și apoi e mâncat în ogor de plugari”
(după T. Pamfile). Moșii de crăciun reprezintă „darurile pe care le face și apoi le duce
gospodina la alte case, spre a le da pentru sufletele răposaților ei”. Cândva Crăciun însemna
și „luna lui decembrie” (prin Banat, după Anonymus Carans.). Cu privire la vârsta unei fete,
se spunea: Boii-mi plac, boii sunt buni, Dar fata-i de mulți Crăciuni (Marian, Nunta, 18).
Figurat, crăciun mai însemna „ciomag, ghiont, bătaie”, ca în formularea: Se va găsi vreunul
să-ți dea minte cu crăciunul (Teodorescu, Poezii, 339).

Crăciun, crăciunel, crăciunele, crăciuniță sunt nume de plante.
Crăciun a devenit poreclă, nume de botez, nume de familie, nume de locuri, acestea din

urmă provenite din nume de persoane.
Dacă numele sărbătorii a fost atestat târziu, numele de persoană, cu multe variante

grafice, are atestări în primele secole de după anul 1000. De pildă, la 1143 este menționat un
nume Koročun în părțile Galiției, unde trăiau români (Drăganu, Românii, 49), iar la 1207,
în sudul Dunării lângă Sava, era un „locus metalis” numit Charachuna. În secolul al XIII-
lea au fost menționate numeroase nume proprii Crăciun, atât la noi cât și în unele țări vecine.
De altfel, cuvântul, ca apelativ și ca nume propriu, este cunoscut în toate limbile vecine, unde
este împrumut românesc.

Originea lui crăciun nu a putut fi dezlegată, dar este sigur că inițial nu a denumit o
sărbătoare, ci o practică mitologică, poate lemnul cioturos pus să ardă toată noaptea, să
întrețină lumina în noaptea cea mai lungă a anului.

Schimbarea numelui Crăciun în Gerilă și restricțiile împotriva practicării vechiului
obicei al colindatului au acordat Anului Nou, revelionului, o mai mare amploare la orașe, dar
satele au păstrat cu multă acuratețe datinile străbune.
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Poezie simbolisto - 
Francis Jammes de pandemie

Azi mi-au zâmbit alene iar
din transparentul meu bol de cristal
vreo două portocale scorojite
și merele, îmbujorate-n taină
alături cinci migdale de Marcona- mânjite
vai! cu rozmarin și sare
bârfesc a merelor cinstită haină:
„Cam roșie...or fi având vertij, ori febră?”
„Surorilor, ce-i vorba cea funebră?”
Stropșește portocala suc oranj
Spre corul bocitoarelor sărate
Încet, eu iau parfum Amour de Singe
Și chem la luptă gândurile toate!

În cuib de apă-albastră, ca Narcis,
Tu, virus, să te-neci ca un proscris
Iar apa-albastră cu dezinfectant
De leac să-ți fie, virus rău, mutant!

Ah, bolul se preface în bulboană
Ce-nghite apa-albastră și-a mea mână
Ce se-ntindea furiș, cam hoțomană
Să-nhațe merele de-o săptămână
Rămâne dar, suspinul cel oranj
Atent împarfumat cu-Amour de Singe.

Zilele în care unele obiecte au luat-o la fugă

Lumea noastră se tot schimbă, de la sfârșitul lui ianuarie încoace. Înainte de anunțarea
pandemiei și de proclamarea „noii normalități”, au trecut, prin fața ochilor new-yorkezi,
semnele. Nu sunt adepta scenariilor milenariste, nici a „timpului năruirii”, ca să citez titlul
unei cărți recente scrise de Yves Citton și Jacopo Rasmi, despre „generația colapsonauților”.
Pur și simplu, cred că, într-un fel subtil și greu de înțeles de către noi toți, lumea se săturase
de prea multele obiecte vizibile, accesibile tactil și material. Pe de altă parte, aproape toți –
căci socotim cu egoism doar pe cei care, dacă n-au pâine, pot foarte bine să mănânce și
cozonac pe această planetă – aveam/avem existențe virtuale. După vârste, demoni personali
și dorințe, putem fi președinți în țara noastră de pe Facebook, de unde exilăm pe cei nedoriți,
ori artiști de 3 minute pe TikTok, ori Instagram. 

De ceva timp, afișele luminoase stradale new-yorkeze, vitrinele farmaciilor și ale
magazinelor cu produse naturiste ne prezentau beneficiile CBD (uleiul de cannabis), fie în
produse cosmetice, fie în diverse bomboane, cașete, tablete, alimente menite să protejeze
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planeta de hiperconsum și extincție sigură. Sub semnul frunzei palmate, universul trebuia să
fie mai bun, mai calm, iar eterna „vară a iubirii”, vara 1969 – anotimpul perpetuu, ca un vis
bun, din care nu vrei să te trezești. Din punct de vedere logic, ar fi hazardat să căutăm o relație
cauzală între îndemnurile „stradale” și legile noii normalități, impuse de pandemie. Dar nu
putem ignora faptul că lumea se schimba, cu pandemie sau fără. Probabil că virusul, inamicul
nevăzut, dar care poate ucide oricând, nu a făcut decât să accelereze spaimele, reacțiile
extreme, refugiul într-o lume imaginară în care totul e perfect și pe care o putem aduce în
realitate. Încrîncenarea politică, de ambele părți, cu demonizarea Celuilalt (nu contează cine
cade în groapa alterității indezirabile – om, obiect, ideologie, statuie), a fost susținută de
campania electorală, dar nimic nu ar fi luat o întorsătură atât de radicală dacă schimbarea nu
ar fi plutit de ceva vreme în aer.

Declararea pandemiei, în martie, a adus, pentru New York, o imagine de Românie a
sfârșitului anilor 80- cozi imense la hârtie igienică (se pare că există o relație nevăzută în
eshatologie și scatologie, pe care tot încerc să mi-o explic), dispariția produselor de primă
necesitate din magazinele alimentare, deși în 17 ani de locuire acolo n-am văzut lume să se
ucidă pentru făină, ulei, zahăr și alte produse care presupuneau ceva aptitudini domestice
pentru prelucrare. Au venit apoi soluțiile pentru dezinfectante, ceea ce costa vreo 3 dolari, a
ajuns că coste cam 8-9 dolari, căci mecanismele speculei în vreme de război sunt universale
și repetitive. Am auzit discursuri, prin martie-aprilie, despre necesitatea de a comanda produse
alimentare exclusiv ambalate/conservate, urmată de dezinfectarea temeinică a ambalajului
exterior, a cutiei produsului și a tot ceea ce a stat pe lângă el. Evident, dat fiind că toate
posturile TV nu transmiteau decât discursul de extincție în masă, pe fond gri, eventual, cu
primarul inspectând spitalele și blocând orice activitate, dezinfectatul a devenit un substitut
al vieții sociale. Cât despre soluțiile promovate cu nonșalanță pentru viața intimă în pandemie,
nu le menționez, căci sunt indecente, dacă nu cumva cad în categoria umorului grosier.

În fiecare seară, Manhattanul a avut concert dedicat eroilor- mai precis, la ora 19, lumea
ieșea în balcon bătând fiecare în ce obiect metalic avea prin casă și ovaționând medicii. Un
fel de ritual mănăstiresc de alungare a ploilor și a demonilor, care cum și-i definea. Vreme de
o lună și ceva, părea că locuitorii își măsoară existența între orele de plimbare și sport în natură
(spre deosebire de România, unde virusul face și plimbări prin parcuri, unde aleargă precum
Abebe Bikila să prindă pe cei care umblă la distanță de 2-3 metri unul de altul, al lor era mai
leneș, virus îndopat cu fast-food, deh!) și bătutul în tigăi la ora 7 seara. 

Încet-încet, orașul s-a redeschis, iar sportul preferat al new-yorkezilor, luatul mesei la
restaurant, a fost permis, dar numai afară. Cum s-ar spune, e mult mai sănătos să iei masa pe
trotuar, cu nasul în rigolă sau lângă sacii de gunoi, dar distanțat social! Cum mult mai sănătos
e să și inhalezi gaze de eșapament din trafic și să ai salata asezonată cu praf ridicat de mașini.
Noua normalitate, așa cum ne era prezentată neobosit de media, aceea în care e cel mai bine
să taci și să aștepți indicațiile de la eroii în halat alb, plus alte câteva spirite luminate, pe care,
copiindu-le, e bine să fii intolerant cu tot ce mișcă în jurul tău, în numele „responsabilității”
față de lume/planetă/viața celuilalt, indiferent ce își doresc respectivele instanțe, această nouă
normalitate a redeschis magazinele. Tot noua normalitate (care clocotea de vreo doi ani, dacă
ne amintim de revoltele Antifa de la Universitatea Stanford, a revoluționarilor cu mască
neagră, de revoltele justificate, dar transformate în monologul surzilor, cu privire la
inegalitățile sociale pe ambele coaste) a adus, din mai-iunie, revoltele. Miza fiind rasismul
sistemic, care trebuia demolat, rasismului i-au căzut pradă, pe rând, magazinele Chanel, Dior,
Moncler. Evident, ca în orice moment de deciziii sociale proaste, de toate părțile, decizii
alimentate de intenții corecte (stoparea răspândirii virusului), izolarea și impunerea unei
conduite, demonizarea celuilalt care nu face „ce trebuie” au dus la exacerbarea tensiunilor
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sociale mocnite, până la manifestări greu de imaginat în New Yorkul ultimelor două decenii
și jumătate. Nu s-a întâmplat numai la New York. Centrul orașului Seattle a devenit teritoriul
noii republici autonome CHOP, redenumită CHAZ. Utopia revoluționarilor de extremă stânga
care au dorit o nouă „vară a iubirii”, susținută de primărie, mai ales după incendierea postului
de poliție din zonă, a durat cât au durat și donațiile, ca orice utopie. Grădina de legume,
exemplu al autosustenabilității republicii respective, s-a ofilit, neîngrijită la vreme, deși
intenția, practică, dar mai ales simbolică a fost onorabilă pentru cei care au transmis mesajul
că uciderea recidivistului George Floyd de către poliția hiperzeloasă în momentul arestării a
deschis răni vechi și reale sau lecturi de extremă stânga puțin asimilate. Deocamdată, e foarte
înălțător să fii sandinist sau marxist atunci când lumea obiectelor accesibile, fie că sunt
cumpărate direct, fie prin comandă pe Amazon, mai există. Atâta timp cât mai există sistemul
de donații, de caritate, așa strâmb cu o fi, care vine din cealaltă orânduire, care nu e perfectă.

Ar fi interesant un studiu comparativ cu zonele autonome din anii 60, de la utopia din
Hawaii, până la „Rețeaua Lumii Întregi”, experimentul lui Stewart Brand; ar fi important să
analizăm spaimele care au alimentat aceste utopii – revolta la adresa războiului din Vietnam,
amenințarea oamenilor de știință cu privire la „potențiala răcire a pământului”, urmată de
extincție în masă. Căci nimic nu e nou, iar centralitatea corporatismului, precum și a unei
birocrații planetare din ce în ce mai puțin suportabile, dublate de izolarea celor câteva luni,
ascensiunea ideologiei de stânga în mediile academice au generat aceste reacții extreme.

Răzbunarea asupra obiectelor considerate semne ale capitalismului, prin devalizarea
magazinelor, urmată, mai apoi, de vânzarea celor furate care pe unde a putut a fost urmată de
iconoclasmul unei lumi înecate, în opinia protestărilor, în rasismul ei sistemic. Statuile
părinților fondatori ai SUA au fost dislocate de pe soclu în majoritatea zonelor progresiste,
iar universitățile s-au grăbit să adauge capitole noi programelor de studii etnice, pentru
combaterea rasismului. Discuția din mediul academic, de acum câțiva ani, cu privire la
„generația fulgilor de zăpadă”, a tinerilor excesiv ocrotiți de părinți și atașați lumii virtuale în
care nu există nici supărare, nici alte opinii, nici suspin, ci fericire fără de sfârșit a lăsat loc
unei încrâncenări cât de poate de neproductive în primul rând pentru cei cărora li s-a promis
o reparație morală. Căci, propunerea de a crea spații „pentru albi”, unde te poți duce să-ți faci
autocritica în bună tradiție stalinistă nu face altceva decât să readucă segregarea, pentru care
s-au luptat împreună activiști ai comunității afro-americane, albi și „bej”, așa cum spune
ideologia de acum. Gestul demn al Rosei Parks, ca și al multor altora, pentru afirmarea propriei
identități și a drepturilor, apare, paradoxal, sub semnul întrebării atunci când se creează poziții
profesionale pe criterii exclusiv rasiale. Ca și cum o rasă nu ar avea nevoie de reparația
clamată, ci de o etichetă care minimalizează identitatea, meritele și contribuția reală a fiecărei
persoane, indiferent de rasă.

Ce obiecte ne mai rămân, neatinse de trauma lumii pandemice ori de încâncenarea
socială? Doar cele ale lumii virtuale? Lumea în care edificăm propriile statui, le dărâmăm
când ne supără, ne atribuim identități rasiale, sau sociale, după cum ne apare convenabil?
Trăim într-un joc video în care ni se pare, precum cetățenilor republicii utopice CHOP/CHAZ
că grădina va trăi doar din bunele noastre intenții și că „anulați cultura” ferește planeta de
încălzirea globală? 

Ce se întâmplă acum, se va fi întâmplat, măcar în experiment de scară mică. Pandemia,
din nefericire, a făcut ca, stând la balcoane și căutându-ne eroi protectori, să vrem să ne
transformăm, planetar, în eroi în căutarea unei patrii de uz personal, unde totul e după placul
fiecăruia dintre noi, ca în Second Life. Din păcate, e cam aglomerat pe planetă...
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Valeriu Cristea, în paradisul lecturii

Într-o Fotogramă (v. Bagaje pentru paradis,
deschizând volumul Cinematograful gol, Editura
Polirom, 2011), Daniel Cristea-Enache ne
reamintea că Valeriu Cristea, un „soi rar de om”,
de o cinste „incomodă”, mai avea puțini prieteni

în ultimii săi ani. Cum în numărul precedent al revistei, scriind despre Un nou Creangă? (nr.
1-2, pp. 20-25) am menționat, inevitabil, contribuțiile lui Valeriu Cristea, un reper
inconturnabil, ne rezervăm șansa de a reveni, propunând un profil sumativ al criticului, grăbit
să plece în urmă cu mai bine de două decenii.

*

Înainte de orice, la Valeriu Cristea, un critic cu fibră de moralist, impresionează bucuria
lecturii şi capacitatea de a surprinde nuanţele, cu declarată intensitate emotivă, explorând viaţa
sufletească. El a iubit literatura cu „naivitatea” unui „simplu” cititor, departe de acel plictis
superior, purtând rictusul îndeplinirii unei obligaţii nesuferite, afişat de alţii. Poate că Valeriu
Cristea, din acest punct de vedere, urma pilda lui Ibrăileanu – cel mai cititor dintre criticii
noştri; pentru protagonistul Vieţii Româneşti, intrarea în paradisul lecturii era precedată de
lungi preparaţii, inclusiv a satisfacerii unor tabieturi. Valeriu Cristea lasă impresia că nu citeşte
doar pentru a scrie; mai mult, criticul vede în această fatală deformare profesională o trădare
a marilor sărbători ale lecturii, prilejuindu-i plăcerea reveriilor şi a excursiilor livreşti,
deopotrivă în spaţiul închis, intim şi protector sau în cel deschis, fascinant şi anxios. Deşi
„acul de viespe” nu i-a lipsit, Valeriu Cristea scria fără bila inflamată; şi nici cu gura pungită
de acreală. Sinceritatea pare a fi fost arma acestui împătimit lector, mizând pe încredere în
„omul care face critică”, un om „neobişnuit de bogat” (evident, nu în sens material).

Doar „cu oarecare consecvenţă” (cf. N. Manolescu) ar fi practicat Valeriu Cristea cronica
de întâmpinare. E drept, criticul nu a fost un „diagnostician rapid” şi nici nu a avut la
îndemână, cum se explica, un „cadru stabil de manifestare”; adică o rubrică viageră,
eliminând, astfel, problema „accesului”. Cum a fost chiar cazul tânărului Manolescu, „uns”
de către G. Ivaşcu (în ani, un veritabil scut) drept cronicarul en titre al României literare, după
ce ucenicise la Contemporanul. Dar pe lângă astfel de cauze exterioare, reale, împiedicându-
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l a fi un cronicar de cursă lungă, există, aflăm, şi motive lăuntrice. În textul care prefaţa
volumul A scrie, a citi (gata în 1989, apărut în 1992, recuperând ceea ce, înainte de „marile
evenimente”, n-ar fi putut cuprinde: adică articole despre exilaţi, disidenţi, protejaţi ai
regimului etc.), criticul aducea necesare lămuriri. Ca „descifrator de subtilităţi”, de certă
pătrundere analitică, trăind sub impresia ultimei lecturi, glosând beletrist, spirit caritabil (s-a
zis), cu ezitări, readaptări, replieri, pauze meditative, el nu putea citi „în serie”. Strategia sa e
limpede: o lectură răbdătoare, descriptivă, încercând „a prinde”, printr-un veritabil asediu (cf.
Lucian Raicu), „secretul” operei. Încât trâmbiţata „concurenţă” cu N. Manolescu (dezinvolt,
precum un candidat la preşedinţia SUA, în ochii lui Alex Ştefănescu) ar consfinţi un eşec în
„marea competiţie”. În realitate, făcând, bineînţeles, şi critică de întâmpinare, Valeriu Cristea,
străin de impacienţă, înţelegând oficiul critic ca un Jurnal de lecturi, ne propunea o sumă de
impresii; o critică scrupuloasă, mizând pe eticism şi „volumul conştiinţei”, vehiculând
„presupuneri”, cu spirit combativ şi inerente dezacorduri, încercând, apărându-şi biografia
scriitoricească, a risipi confuziile (precum în deja celebra polemică cu N. Manolescu). El citea
atent, cu creionul în mână, cu trimiteri precize şi documentare minuţioasă, savurând – în
deplină civilitate – şi opiniile potrivnice. Frazele – program din Interpretări critice (1970)
anunţau embrionar ceea ce criticul a confirmat strălucit de-a lungul deceniilor. Iar „puncţiile”
sale dezvăluiau interesul pentru scriitorii „nefacultativi”, cimentând alianţe literare, în siajul
autorilor compatibili, cu „refugiu” în Dostoievski, scriitorul preferat încă din anii adolescenţei.
Va elogia, de pildă, tristeţea luminoasă la Sorin Titel, stilul polifonic al Gabrielei Adameşteanu
ori triumful talentului la Mircea Nedelciu, ridicând, de regulă, nivelul operei şi „redistribuind
gloria” (cf. Alex Ştefănescu). Va lăuda originalitatea lui N. Steinhardt, „fără pereche”, departe
de critica „pură”, redusă la ea însăşi, încercând a afla, cu „o bogată milă”, fereastra care ar
îngădui stăpânirea obiectului; şi de la care va împrumuta, dealtminteri, titlul unui volum
(Fereastra criticului, 1987). Când simte „prada”, presupusa caritabilitate, „pedagogia binelui”
se evaporă, făcând loc execuţiilor cu ştaif, de la Ion Cristoiu la Eugen Barbu, un pamfletar
„obosit” sau Paul Anghel. Va condamna, în primul caz, „tezismul interpretării”, în discuţie
fiind scrierile de tinereţe ale lui Marin Preda. Studiul lui I. Cristoiu distingea maniheic între
un prim Preda, modern, abisal, plonjând în „obscurul sufletesc”, mânat de o forţă oarbă şi un
Marin Preda „cuminţit”, urmând direcţia luminoasă. Îndreptăţit, Valeriu Cristea respinge
această rigidă simetrizare, după cum, la fel de îndreptăţit, constata că Ana Roşculeţ (din 1949,
repudiată chiar de autor, ignorată de critici) ar fi o proză „acoperită de etichete”, de lungă
carieră fiind clişeul receptării negative. Când vine vorba de ambiţiosul roman-fluviu Zăpezile
de-acum un veac, aparţinând lui Paul Anghel (concret: romanul Fluviile), nu ezită a observa
primirea „curioasă” de care s-a bucurat şi prestigiul „ocult” al prozatorului, oferind o carte
„stilistic puerilă”, în pofida salvelor de entuziasm lansate de slavistul Dan Zamfirescu,
anunţând „o nouă vârstă” a literaturii noastre.

Or, Valeriu Cristea a fost considerat un critic al evidenţelor. Observa bine cineva că
înclinaţia epică, verva sarcastică şi chemarea existenţială, cu iz sentimentaloid, fac din critica
lui Valeriu Cristea un breviar de enunţuri lapidare. Criticul ignoră problematizările de metodă
(parazitând pe corpul operei) şi coboară în concretul ei, captând mişcarea viscerală şi căldura
persuasivă (cf. Gh. Grigurcu); pagina sa, urmărită, desigur, de acel demon al competiţiei care
terorizează pe toţi profesioniştii scrisului, are suculenţă. Valeriu Cristea e preocupat de
vampirismul esenţei, oferindu-ne „puncţii succesive în măduva operei”. Cu excesivă modestie,
se considera un critic în formare; pentru el, obiectivitatea – tocmai fiindcă subiectivismul nu
poate fi suprimat ori alungat – se defineşte ca fidelitate în raport cu propria impresie de lectură.

Respirând un impresionism natural, controlat însă, criticul se fixează la nivelul
„empiriei”. Percepţia operei nu cheamă în sprijin lentilele neopozitivismului, criticul – cu o
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bună priză la obiect – nici nu suportă, dealtfel, preţiozitatea sufocantă; mai degrabă proclamă
simplitatea (pe alocuri ostentativă), flagelând imaginea criticului-tirbuşon, adică a acelui critic
care, pasionat fiind de excesul teoretizant, suspectează evidenţa.

Contactul îndelungat cu literatura (Valeriu Cristea debuta în 1962, în Gazeta literară şi,
editorial, în 1970, cu Interpretări critice) n-a temperat vibraţia afectivă. Este Valeriu Cristea
un patetic demodat? El practica, se vede bine, o critică neepurată de sentimente, textele sale
rămânând mai degrabă documentele unei sensibilităţi colocviale decât ale unui autorităţi
inflexibile. Totuşi, autoritatea criticii de întâmpinare avea în Valeriu Cristea un pilon rezistent,
deşi autorul prefera critica de interpretare; el se mişca cu siguranţă pe teritoriul prozei.
Generozitatea comentariului lasă cale liberă preferinţei făţişe pentru câţiva autori
contemporani, insinuându-se, astfel, supoziţia unor judecăţi de valoare ce preced analizele
sau se dispensează de text. Valeriu Cristea se simte bine în compania valorilor sigure, stabile,
situate – firesc – pe trepte deosebite în clasamentul axiologic. Criticul însuşi repudiază
admiraţia nediferenţiată a egalitariştilor, acuzând critica frivolă ce creează confuzie; sau, în
aceeaşi măsură, refuzând imaginea statică propusă de elitarişti, convinşi de imobilitatea
clasificărilor. Atent mereu la riscurile (congenitale) ale meseriei, preocupat de moralitatea
actului critic, interesat de conţinutul şi mesajul operei, Valeriu Cristea semnalează judicios
simptome şi vicii.

Preferinţa criticului e dirijată spre scriitorii, vorba olimpianului Maiorescu, „cu inima
caldă”. Deplângând deficitul de existenţă, frecvenţa tipului uman subafectiv, Valeriu Cristea
cerea o literatură validă din punct de vedere estetic, dar şi uman. Conştient de dificultatea
realizării personajului pozitiv, el numeşte carenţa de afectivitate şi refuză masca glacială; nu
vrea supraoameni sau antieroi, ci bogăţie sufletească şi verticalitate morală. Discutând în
Inima prozei (vezi Modestie şi orgoliu, 1984) această impresie de răceală a epicii, criticul
încearcă o explicaţie, observând că momentul demarajului literaturii noastre moderne se leagă
de intrarea realismului european în „perioada glacială”. Apoi, atenţia crispată acordată
experimentului (autorul circulând într-un laborator aseptic şi manifestând curiozitate rece,
comprimând volumul conştiinţei) oferă criticului alte puncte de sprijin în demonstraţia sa. El
retrăieşte romantica dorinţă a cititorului de a se recunoaşte în eroii cu care vine în contact,
printr-o dedublare fraternă care acordă cititorului nesofisticat, cutreierat de impresii
nemistificate, un rol corectiv. Criticul pledează pentru reîntoarcerea la sursele emotive ale
lectorului; ca cititor exponenţial, el încearcă a redeveni cititor „iniţial”, liber de a plonja într-
o lectură sinceră, spulberând demonstraţiile sofisticate, plusând cota critică la bursa valorilor. 

Pentru Valeriu Cristea orgoliul actului critic nu se restrânge la stil şi interpretare; scrisul
trebuie să exprime integral personalitatea, trebuie să găsească tonul şi mentalitatea care să nu
blocheze „simţirea” vieţii. Pagina lui risipeşte căldură; e plină de freamăt existenţial, nu cultivă
intonaţia impasibilă, sentinţa rece. Ceea ce nu înseamnă că ar fi fără acces la sinteză; dar
fragmentul e preferat întregului, iar inteligenţa sa elegantă, pasionată de analitism şi calofilism,
vizează – s-a spus – comentariul distributiv. Criticul nu se mişcă pe orbita noilor metode,
îngăduinţa sa aparentă maschează de fapt statornicia. Valeriu Cristea citeşte ca un lector
sentimental, de modă veche, decantând răbduriu licorile.
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Intelectualul iluminist 
Constantin Călin, 

o stare de spirit deschisă

Deţinătorului Premiului „Lucian Blaga”,
acordat ca apreciere suverană de Secţiunea Filologie
şi Literatură a Academiei Române, am a-i aminti una
din „feţele” lui Lucian Blaga: „Bătrânul tace:/
«Iubirea şi jocul meu/ e-nţelepciunea!»”.

Nu mă voi putea adresa vreodată altfel, iar deprinderii i s-a substituit definitiv respectul
nelimitat ca veşnicia, decât cu formula, armonizând (şi) cu bucuria, „Domnule Profesor
Constantin Călin”. E ceea ce fac şi-n clipa aceasta, mai cu seamă că vremea pare a fi intrat
într-un timp bătrân, fiindcă inutilă chiar pare încercarea de-a stabili întrezăririle primordiului
relaţiei noastre... În 2007, anul apariţiei, în luna mai, a revistei Baaadul literar, am îndrăznit,
în plină vară, să dau un telefon la Bacău, întrebuinţând numărul pe care mi-l oferise, cu
generozitatea-i proverbială, C. D. Zeletin. Şi-aşa a început colaborarea, la revista bârlădeană,
cu Domnul Profesor Constantin Călin!

Numărul 3 al revistei, an. I, noiembrie 2007, p. 53, îi publică, la rubrica Varietăţi critice,
articolul „Reţetele de lecturi”, din care-mi permit să spicuiesc: „– Ce citiţi duminica?, am
fost întrebat./ Curiozitatea interlocutorului meu părându-mi-se sinceră, am răspuns:/
– Duminica, fără excepţie, citesc cărţi «pentru minte, inimă şi literatură», ca să folosesc o
formulă veche, încăpătoare şi, cred, încă sugestivă. Încerc să-mi întreţin sufletul. /(...)/
Duminica e ziua în care vreau ca mintea să se acorde mai bine cu inima, iar amândouă să
petreacă în pace. Cum se obţine aceasta? Cel mai adesea prin relecturi. (...) Duminica nu-i
o zi pentru începuturi. (...) Duminica spiritul nostru se bucură cel mai mult de recunoaşteri.
Îi place ceea ce a frecventat, a gustat şi găsit că e bun. (...) Lecturile de duminică sunt în
afara oricărei planificări. Cercul lor e însă, cum se vede, strâmt: proză scurtă, publicistică
şi diaristică, literatură morală şi sapienţială. Duminica e zi de limpeziri. (...) În restul zilelor
urgenţa îşi pune amprenta pe căutări. Duminica felul lecturii se schimbă: e lent, tabietliu, pe
porţiuni. (...) Consecinţă a noului ritm de lectură, duminica, uneori, cuvintele sună diferit.
(...) Totuşi – se cuvine să precizez – nu deliciile stilistice le caut, ci „mesajele”. Autorii mei
de duminică sunt mai mult decât „artişti ai cuvântului”, adică oameni.”

Cine-l cunoaşte bine pe Profesor, şi îi ştie la fel de bine scrierile, va fi de acord că
„mărturisirile” cazuale de alături sunt un element al temeliei morale pe care, de decenii, se
edifică exemplul relevabil al profesiunii şi activităţii de o viaţă a ilustrului intelectual. Distinsul
călător „pe valuri de hârtie tipărită”, cum prea curat şi voios se defineşte în „Cuvânt(ul)

Gruia NOVAC
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înainte” al ultimei cărţi tipărite recent, îşi divulgă, asemenea copilului care se alintă cu bună-
ştiinţă, modestia notorie care-l însoţeşte ca o umbră. Indiferent cărei trude scriitoriceşti
intenţionale se subordonează, Profesorul are „barem iluzia” că păstrează „o mică şansă de a
interesa”, conturând astfel şi mai mult sobrietatea dorită a numelui care semnifică o austeră
severitate, asemenea (Plugului) lui Cincinatus. Mă sprijin în constatarea mea durabilă pe o
selecţie, atent întocmită, a scrierilor Domniei Sale: Cărţile din ziar (3 vol.), Gustul vieţii.
Varietăţi critice, Scrisori către un redactor, Provinciale, Stăpânirea de sine. Miscelaneu, În
jurul lui Bacovia. Glose şi jurnal, dar, cu asupra de măsură mai ales, Dosarul Bacovia (3
vol.): I. Eseuri despre om şi epocă (1999), II. O descriere a operei (2004), III. Triumful unui
marginal (2017), Dosar care este rodul cercetărilor a mai bine de jumătate de secol. În sfârşit,
ultima apariţie tipărită, Zigzaguri. Accente, jurnal (2020), ne previne că, „înfometat de a mă
da pe faţă”, va scrie (şi publica) în continuare literatură care să îndemne „la rememorări şi
verificări”, chiar dacă „la noi, nu avem destui cititori comprehensivi”.

Vreau să închei, dar nu înainte de a vă împărtăşi convingerea că D-l Constantin Călin e
o stare de spirit. Deschisă. Altcineva (Tiberiu Ionescu) rostea un alt adevăr: e o „instituţie”.
Dar, adaug, e un iluminist, prin cultul demonstrat al vieţii intelectuale, al raţiunii şi
umanismului. E un tolerant, un moralizator, un meliorist. Întâlnirea mea cu Domnia-Sa mi-a
clarificat şi, adesea, mi-a atenuat multe din problemele şi stările proprii.

E posibil ca Domnul Profesor să mă dojenească patern, cu blajinătatea-i cunoscută, că
prea am lăsat slobode nişte adevărate şi prea bine ştiute encomioane. Îl asigur însă de întreaga
mea bună-credinţă. Ştiu să discern între adevărat şi plăsmuit...

Cinstit este ca, în final, cuvântul ultimul să-l aibă Maestrul. La p. 166 din Zigzaguri, dau
peste o spovedanie care trebuie recitită, spre a I-o aminti uneori: „...Într-un portofel exiguu,
mi-au rămas – sper – zile, săptămâni, luni, poate câţiva ani încă. Am pofte, adică planuri.
Cu portofelul în mână, socotesc în gând munca necesară pentru fiecare. Cert, timpul nu-mi
va ajunge. Cui să-i acord prioritate – mă întreb –, de care aş putea fi sigur că îl voi duce
până la capăt? Odinioară, când timpul părea inepuizabil, n-aveam frică de ratări. Dacă
ajungeam în impas, renunţam şi gata! Schimbam subiectul sau tema şi mă consolam făcând
altceva. Acum eventualitatea unui eşec mă sperie. Dar nu abandonez. Mă uit în portofel fără
iluzii, cum trebuie, însă de una tot nu scap: aceea că voi cheltui oportun întreg restul!...”

Şi chiar închei, rememorând două versuri cunoscute de unii: „Jalnic ard de viu chinuit
ca Nessus/ Ori ca Hercul înveninat de haina-i”.

22 Iunie, 2020
La mulţi ani !
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Pe ce te bazezi, domnule?

Continuând să rămână, în judecata critică a multora, un caz de istorie literară, lui Marin
Preda încă i se mai poate demonstra ca perfect „logică” rampa urcând de la apelativul „scriitor
model al perioadei bolşevizate de patriotism socialist” la strălucita pecete-etichetă de „scriitor-
mit”. Atunci, el era „conştiinţa cea mai înaltă a scriitorului contemporan” (Marian Victor
Buciu), dar acum, mitizându-l, nu atât pentru valoare, cât mai ales pentru notorietate,
acceptăm „acelaşi mod de reprezentare a trecutului, cu aceleaşi amnezii şi exaltări
păguboase” (Eugen Negrici).

Marin Preda, azi, nu poate fi studiat serios altfel decât printr-o „judecare lucidă şi fermă”
(Adrian Jicu). Reluând grilele din anii antedecembrişti, vom avea surpriza îndepărtării de
adevăr, plasându-l pe Preda în zona miticului definitiv. Iar de aici şi până la a-l socoti mit,
adică intangibil, sacru, dincolo de judecăţi realiste, canonizat, este mai puţin decât puţin. Şi
nici n-ar trebui să uităm că sunt destule miturile care parazitează literatura. M. Preda este unul
dintr-acestea!

Numele său este încă foarte cunoscut, dar numărul ştiutorilor bibliografiei autorului
romanului Moromeţii e primejdios de mic. Absolut întâmplătoare şi deloc răuvoitoare, câteva
sondaje printre mulţii cunoscuţi pe care-i am, aparţinând unor medii foarte diverse din punct
de vedere cultural (cu destui analfabeţi funcţional!), au devenit prilej de scandaloasă
bunădispoziţie mascată. Iar subiectul „important” al acestora erau, mai cu seamă, unele titluri
– nu toate –, nicidecum naraţiunile care nu le ocupaseră vreodată timpul, folosit, evident,
pentru preocupări mai lucrative, ale scrierilor lui Marin Preda. Dacă absolvenţii mai vechi ai
unor licee îşi mai amintesc câte ceva despre cel născut în Siliştea-Gumeşti, cei de azi sunt
deadreptul hilari într-o provocare de acest fel.

Explicaţii pot fi găsite, convenabile ori ba, după prejudecăţi sau (poate!) certitudini, fapt
e că Marin Preda, asemenea atâtor zei de ieri despre care nu se vorbeşte din... necesitate, e
intrat într-o zonă gri a dezinteresului. Şi chiar dacă – în mai, 2020 – s-au împlinit patru decenii
de la moartea lui (controversată?!), cu excepţia unei pagini din „România literară”, semnată
de Răzvan Voncu, mai nimeni nu şi-a (mai) amintit de el...

Mi se va zice că sunt exagerat, nedrept sau nepriceput; însă în doar câteva împrejurări
orale îşi mai aduce aminte cineva de vreo zicere marinpredească: „lungeşte vorba ca gaia
maţu”, „nu-i place ce-i mai bun pe lume, carnea de porc”, „ce câştig ţi-aduce ţie şcoala, mă!”,
iar „băşcăliile” din poaina lui Iocan, fierarul, fac obiectul unor amintiri nematerializate,
nemaistând, totuşi, în picioare ironiile, „gustate” atunci de critică şi de analizele literare ale
profesorilor de literatură, la adresa Majestăţii Sale şi ale orânduirii... capitaliste!

Stâlp al societăţii socialiste („multilateral dezvoltate”), n-a fost, pentru regim, prea greu
să-l urce pe scara aprecierilor politice, iar proverbiala îndărătnicie a autorului, de care se fereau
şi le era frică mai marilor vremii, a ajuns o basnă cu iz aproape folcloric. În această „poveste”
trebuie căutat şi miezul scenaritei naţionale despre „complotul” care explică moartea litigioasă
şi pidosnică a lui Marin Preda!

Scriitorul a fost prolific. Aprecierea valorii sale a fost supusă întotdeauna conjuncturilor
politice, de aceea notorietatea a depăşit cu mult coltele valorice. În cele trei decenii şi ceva de
activitate literară şi jurnalistică, scriitorul a ţinut sus steagul ideologiei timpului (nu întâmplător
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a fost atâta amar de vreme directorul editurii „Cartea Românească”), iar încercările de
„abatere” au părut nişte postişe care stârneau... „confuzii” (comandate!). În încercarea de a
ne feri, vorba criticului lucid, de „amnezii şi exaltări păguboase”, celor care-şi (mai) fac din
adevăr fanion direcţional le semnalez că volumul de nuvele Întâlnirea din pământuri (1948)
are în vedere eroi cu deprinderi primare, neomenoase, nestăpânite, ca un complementar la
tabloul social al satului privat de atenţia statului exploatator... Medalia are şi un revers, fiindcă
(în 1952) – reamintiţi-vă: avuseseră loc naţionalizarea şi „reforma” învăţământului, în 1948,
dar începuse masiv şi dur colectivizarea agriculturii, în martie 1949 – nuvela Desfăşurarea
înfăţişa imaginea hâdă a chiaburimii criminale, în opoziţie cu fostul ţăran analfabet care devine
propagandistul sătesc entuziasmat de perspectivele noii orânduiri democrat populare. Iar
romanul în două volume, Moromeţii (1955 şi 1967), al cărui erou central, Ilie Moromete, a
fost prezentat unui şir lung de generaţii de elevi drept reprezentantul tipic al ţăranului român
(aici comparaţiile cu Liviu Rebreanu nu mai conteneau!), ne explica, cu mijloacele ideologiei
de propagandă sovietică, într-un mod mai cu seamă implicit, dezagregarea familiei ţărăneşti
şi a vieţii ei spiritual-mitologică, prin împilarea boierilor şi a slugilor lor fidele... Dar volumul
al doilea, fără să ne surprindă, desface şarada: Niculae, băiatul mai mic al lui Moromete,
iubitor de şcoală, totuşi, ajunge activist de partid, înstrăinat de sat şi de familie, dar şi de obştea
în care crescuse. Marele singuratic (1972) e un roman experiemnt şi nerealizat întru totul, iar
Risipitorii (1962) e în totalitate eşuat. Neinteresant (mai ales azi) e romanul Intrusul (1968),
în timp ce Delirul (1975) e o încercare nereuşită de reabilitare a lui Ion Antonescu. Alte scrieri,
Imposibila întoarcere (1971), nuvela Friguri (1963) sau drama Martin Bormann (1966), sunt
scrise parcă la comandă politică, dezinteresul pentru aceste scrieri explicându-se nu numai
prin acest motiv...

Cel mai iubit dintre pământeni (1980) ar fi trebuit să fie marele roman al lui Marin Preda.
N-a fost. N-a fost să fie; şi din, probabil, pricina morţii care a venit rapid după... „lansare”.
Un roman în trei volume, pe care chiar autorul cred că l-ar fi „pieptănat” la o ediţie ulterioară.
Pletoric şi obositor. Scheme dezvoltate până la exasperare, în care eroul principal epatează
dar nu convinge.

Iată, s-au împlinit, pe 16 mai 2020, patru decenii de la moartea lui. De ce nu este Marin
Preda pozatorul magnanim şi copleşitor, prezentat aşa, şi nu altfel, de epoca în care a trăit?
Luăm în ajutor un Prinţ: „To be or not to be, that is the question!”

Gruia NOVAC

Pentru folosinţa viitorilor scriitori
– Ad usum scriptoribus –

Despre Cezar Ivănescu numai de bine; ca la morţi? Dar adevărul când îl rostim? Că
epitalamuri s-au scris destule, toate rânduite spre cinstirea „mirelui” poeziei unice,
personalizate cu paragogi repetate până la manieră şi reiterate saturat. Când într-o operă, scoria
e prezentată drept perlă, poate spune cineva că acolo nu e un colţ de Danemarcă? Poate. Poate
ce! Faptul că întreaga lui poezie e o creaţie care nu admite replica, mă face să cred că autorul
n-are habar de deliciul ripostei. Acest deliciu se (s-ar) naşte din dia-log real, osmotic, care
devenind curiozitate, deschide orizontul conversaţiei. La C. I. o asemenea posibilitate e
absentă; nu întâmplător, ci cu îndelungă obişnuire. Spusa cezarivănesciană e potentată,
nelăsând loc nici măcar unei aluzii. Eres!
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La un moment, ca să mă salvez de demoni, am crezut că poezia lui C. I. e (măcar)
polemică. Nu e! Închide în ea un oţios dogmatism, impus de repetarea obsedantă a (prea)
multor versuri, încât autorul pare obsedat, ca un tic scârbit, de o obsecviozitate stilistică foarte
personal manifestată, pretext pentru mulţii adulatori de înainte, dar mai rarii de după, care-i
spun osanale ante şi post-mortem... Când ceea ce lauzi, faci doar sub dependenţa gustului
strâmt, înseamnă că îţi sunt străine criteriile estetice; fie că nu le cunoşti, fie că nu eşti în stare
să le aplici!

Sunt atâtea stridenţe în poezia lui C. I., voite sau deprindere, încât ocolurile până la o
posibilă ameliorare par ori foarte largi, ori fără capăt. Această poezie e ca o invitaţie la o
dezbatere unde, adunaţii fiind prieteni, vor bate apa-n piuă; fiindcă versurile conţin confidenţe
inventate, capete de precepte filosofice, invocaţii către o divinitate pseudonumită, mărturisiri
autobiografice hiperbolizate sau, pur şi simplu, maledicţiuni alături de false profesiuni de
credinţă. Deşi poeziile şi volumele au titluri îndelung căutate, pentru a da impresia de
semnificaţie, cărţile lui C. I. au caracter caleidoscopic, lăsând, în cele mai dese împrejurări,
senzaţia de incontinenţă.

Întâlneşti nenumărate expresii groteşti în poezia lui C. I., de niciodată un cititor avizat
nu ar fi în stare să discearnă între amărăciune sau ironie, între duşmănie sau conciliere. Oricât
pare opera lui de originală în rostire, pe atât se întrevăd printre ostreţele stihurilor o înverşunare
împotriva a ceva ce n-a definit vreodată şi o descumpănire pe care n-a declarat-o nicicând.
Poate şi din pricina atâtor considerente stilul lui e, la rându-i, grotesc. De aceea nu a fost în
stare să redea „adâncurile” realităţii, realitate pe care C. I. a cunoscut-o dar n-a priceput-o, de
aici pornind, cred, şi încrâncenarea care l-a somat să devină propriul său adversar. Şi n-a
rezistat!...

Într-un P. S. tardiv, mă întreb cât şi ce din opera lui Cezar Ivănescu va reuşi, timpul, să
subtilizeze uitării, care, de obicei, nu iartă pe nimeni. Deja conul de umbră care l-a (şi) copleşit
se îngroaşă neîndurător; unde se vede că o asemenea figură se livrează greu unui public
neconstrâns (încă!) de o literatură aflată într-un neterminat marş...

Ce mai poţi spune despre un fragment (doar) dintr-o „Doină (Moartea peste tot)” a
„maestrului” care „a biruit cu vocea lui înspăimântată, spaimele?” (Artur Silvestri, 1985):
„! Hai acolo, mândruliţă,/ Moartea morţii, curvuliţă,/ hai acolo, mânduliţă,/ Moartea peste
tot,/ Moartea peste tot!// (...)// Vino-aici să-ţi rup cu parul/ şalele şi mădularul,/ şalele şi
mădularul,/ Moartea peste tot,/ Moartea peste tot!”

Poate nu am eu organ! „Ah! organele-s sfărmate şi...”
24 aprilie, 2020, Bârlad

Gruia NOVAC
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Vârsta erotică (fragment)

– Domʼ doctor, v-a luat somnul, rău de
tot, v-a căzut caietul și bascuʼ, era să le calc.
Veniți de departe? Sunteți obosit rău… nu mă

știți… parcă puteți să țineți minte atâta lume, pe fiecare cu beteșugurile lui… am fost cu mama
la dumneavoastră… nu se putea îndoi de șale, înțepenise ca o scândură… domnul doctorul
nostru zicea că nicio minune nu o mai poate scăpa, că o dusesem în ultimul hal, că să încercăm
la dumneavoastră, că alții nu se uită la țigani, numai dacă sunt barosani, o știți, că o puneați
să vă ghicească și o ținea întruna, domʼ doctor, nu vă fie cu inima ra, daʼ s-arată necaz, de la
o persoană de femeie, pe care o știți și n-o știți, de aproape și de departe, și tânără și coaptă,
, până o zgornea asistentele:

– Nu-l mai ceaclauzi la cap pe domʼ doctor, are dânsul destule și fără boscorodelile
tale. 

– Domnișoara, nu-s ale mele, așa dă la carte. Ce, eu n-aș vrea să-i dau de bine, cât
bine mi-a făcut ʼmnealului, mânca-i-aș sufletuʼ lui acela bunuʼ.

Mama mereu îmi zice:
– Du-te, mo, la domnuʼ doctoruʼ, și du-i și tu un Kent că mi-a dat zile.
– Daʼ știți, parcă mi-era cam târșală, cum să vin eu cu Kentul, ăsta-l dai la un milițian

să te sară de la o amendă, de o confiscare, daʼ la domnuʼ doctoruʼ… Făcusem rost de o steclă
de ușchi, original, polonez, dʼam auzit că folosiți numai samahoancă, așa zice lumea, nu 
m-o lăsat tata până n-am destupat-o:

– Lasʼ, mo, o bem noi în sănătatea luʼ domnuʼ doctoruʼ…
– Domnuʼ doctoruʼ, luați de la mine lingurile astea, e bune, făcute de tata, n-o să

mâncați cu ele, ca noi, daʼ e bune de mesticat, nu strică smalțuʼ, nu te arde la mână, și ține de
uiți de când e. Tata are de la ăl bătrân o strachină de lemn, numai din ea mănâncă, zice că
vrea să trăiască ca el, nouăʼșʼnouă de ani și unșpe luni; lumea nu prea mai cumpără, doar
pentru pomeni mai ia țăranii, a ieșit acu alea dʼaluminiu, le fac ș-ai noștri, daʼ nu-i lasă, zice
că facem concurență la comerțuʼ socialist! Parcă poți să te pui cu fabrica, ne facem și noi rost
de parale, că nu e ușor să fii țigan, te-njură toți că umbli cu ciordela, daʼ noi, vai de capul
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nostru… Eu mă duc acilea, la unii dʼai noștri… Sănătate, domnuʼ doctoruʼ, să vă dea
Dumnezeu, cum dați matale la oameni sărmani.

La ora asta n-au început să circule autobuzele, de fapt, până la spital e mai aproape
decât pănâ acasă, în celălalt capăt al orașului; chiar, trebuia să fiu de gardă.

Refac, în sens invers, de la gară spre centru, traseul primei escapade cu Willi.
Ziarele scriu despre noua tinerețe a vechilor orașe. Bogdăneștiul a rămas însă un oraș

bătrân, cu dinții stricați, îngălbeniți sau lipsă. Cele câteva clădiri noi, blocuri cu patru etaje,
contrastează mizer cu edificii orgolioase; deși devastate de bombardament, roase de igrasie
și intemperii, rămân mărturie a iureșului vieții de altădată. În Târgul Vechi, partea de nord a
orașului, străzi în pantă, pavate cu bolovani de râu, duc spre ruinele cetății medievale, tăind
povârnișul abrupt al dealului, casele sunt lipite de zidurile care înconjurau cetatea, de-o parte
și de alta, se țineau lanț prăvăliile, cârciumile, atelierele, depozitele. În timpul războiului,
podul peste Cerna a fost aruncat în aer de nemții în retragere. Aflat odinioară pe ruta București-
Cerna, orașul, fără cale ferată, agonizează ani de zile într-o viermuială anonimă. Vara, îmbâcsit
de nori de praf, aerul încremenește deasupra ulițelor adormite în duhori cu mirosuri putrede
de lături, vipia încinge nădușeala, usucă băltoacele mustind de  toate dejecțiile. La porți,
somnolează pe scăunele sau pe vine bătrâni care în torpoarea amiezii uită de răceala din oase.
Și orologiul de  la catedrala catolică moțăie plictisit, bătând orele tărăgănat, parcă niciodată
exact. O canalizare eficientă, mândria orașului pe vremuri, a devenit adăpostul cohoartelor
de șobolani care, în plină zi, ies printre dărâmături, intru în case, atacă și adulți, nu numai
copii. Uciderea lor, spectacol cu figurație pitorească, scoate în stradă o droaie de gură-cască.
Moștoacă aduce un șobolan prins în cursa făcută de el, îi pune căpăstru în care sunt înfipte
cuie (ca la viței când nu se lasă înțărcați), îl scufundă într-o cutie cu păcură, îi dă foc, și-l
aruncă în canal. Șobolanul incendiat aleargă, îi împunge pe ceilalți, înnebuniți de frică, ies
din toate ungherele. La gurile de canal îi așteaptă chiote și fluierături, bâte, furci, lopeți,
îmblăcie. Nu scapă niciunul.

Singura legătură cu lumea și, eveniment zilnic, este sosirea la cinci și jumătate a
autobuzului RATA de la Părhăuți cu navetiști. În saci și traiste grosolane aduc cumpărături,
pentru rude și cunoscuți, care nu pot fi găsite în Bogdănești. Într-o zi, cineva răspândise vestea
că în casele lui Berstein se va deschide un magazin universal cu tot ce-i trebuie omului în
gospodărie, de la cuie și alimente la îmbrăcăminte și mobilă.

Fusese un zvon…
Reconstrucția podului și a gării n-a produs revirimentul despre care se vorbise cu

atâta entuziasm și de care se legau multe speranțe. Din loc în loc, lumina gălbui-roșiatică
scoate din ceață fațada unui bloc de locuințe: prin dreptul ferestrelor torsuri goale, capete
buhoase se agită să nu întărzie la schimbul de dimineață sau să prindă un loc în față la coadă
la pâine, la lapte, la carne. În fosta fabrică de mezeluri a lui Lazarovici, s-a înființat un atelier
de țesut covoare al cooperativei „Arta populară”; la distileria de rachiuri Kraus-Juravle s-a
organizat complexul de conserve și marmeladă din fructe „Înfrățirea dintre popoare”;
mormane de ambalaje descheolate, lăzi cu fructe sunt depozitate pe trotuar și pietonii circulă
pe mijlocul străzii. Unde fusese restaurantul „La Lupu și Oaie” s-a construit clădirea CEC.
Pe creasta acoperișului sunt litere mari din tablă vopsită în roșu PR LETA DIN OATE TARILE
UNIT VĂ.

În dreptul parcului, câteva becuri palide se îneacă într-o pâclă lipicioasă, acrișor-
amară, ce se scurge leneș dinspre clădirea liceului văruită în aceeași culoare bolnăvicioasă
galben-murdară. La mijlocul etajului al doilea sunt deschise trei ferestre: aici era laboratorul
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de chimie al lui Mizdanici. Pe colțul dinspre internat s-au desprins două bucăți mari de
tencuială. În față, la intrare, unde veghease ani de zile Câcârică, pâlpâie un bec anemic. De la
absolvire n-am mai intrat în liceu. Dintre vechii profesori trăiește doar Grama. Doctor în latină
și greacă la Paris, director la liceului ortodox din Chișinău, n-a lăsat nici un elev corigent:

– Are latina în sânge, dar nu știe s-o spună. A fost internat pentru o entorsă. La
nouăzeci și unu de ani ține minte numele tuturor foștilor elevi:

– Îl știi pe Bulic, îl porecleați Gâneaț. A fost coleg cu dumneata în ultima clasă,
transferat disciplinar de la Eudoxiu Hurmuzachi; predă matematică, profesorul lui îl lăsa
corigent în fiecare an. Când latina a fost scoasă din programă, profesorul Grama a predat rusa,
chimia, desenul. Seria noastră l-a avut la istorie. Prin clasa a cincea, la un extemporal,
scrisesem că fiecare piatră din caldarâmul Bogdăneștiului este o lacrimă arsă de sânge,
încremenită în durere, că în fiecare fir de iarbă crește amintirea statuilor de oseminte ale
strămoșilor.

Grama a râs:
– Lupule, n-ai învățat, faci poezie, istoria e dramă, nu… flencăreală.
Atunci nu înțelesesem…

(fragment din volumul Vârsta erotică, Editura Bibliotheca, 2008, pag. 136 - 140) 
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Despre stejari, sfinți, 
oameni și biserici

La sfârșitul vieții, Eugène Delacroix  autorul
celebrului tablou „Libertatea conducând
poporul” acceptă o ultimă comandă publică, din
partea capitalei franceze: decorarea capelei

Saints-Anges de la biserica Saint-Sulpice. Pictorul, la apogeul gloriei, însă cu o sănătate din
ce în ce mai precară, își mută atelierul într-o casă la numai câteva străzi de catedrală, în care
nu tolerează decât prezența unei servitoare care se ocupă de el de mai mulți ani. Între 1855 și
1861, Delacroix își consumă ultimele forțe în acest triptic pentru care pictorul nu avea decât
o singură constrângere, tematică, impusă de
numele capelei. Contrar așteptărilor,
Delacroix nu se oprește asupra unui motiv,
clasic în iconografia occidentală incluzând
îngerii, precum Bunavestire. Protagoniștii
celor trei subiecte alese sunt desigur trei
îngeri, care în schimb suferă de un „deficit”
(temporar) de angelism, fiind implicați de
fiecare dată într-o luptă. Astfel, din cupola
capelei, ne privește triumfător arhanghelul
Mihai strivind balaurul, apoi, pe peretele din
dreapta, un înger răzbunător îl pedepsește pe
Heliodor, venit să jefuiască visteria
templului din Ierusalim, iar, în fine, în
stânga, „Lupta lui Iacob cu îngerul”
completează proiectul pictural tripartit.

Sursa acestuia din urmă este un text
biblic din „Geneză”, în care, într-un mod pe
cât de succint pe atât de enigmatic, ni se
relatează un moment determinant din viața

Anca PLATCU LOUNI

c o re s p o n d e n ț ă  d i n  P a r i s
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lui Iacob, fiul lui Isaac, nepotul lui Avraam, patriarhul mitic. Legenda relatează că Iacob și
fratele său geamăn, Esau, se disputau încă din pântecul mamei lor. Conform tradiției, primul
născut, Esau este destinat să moștenească bunurile și binecuvântarea tatălui. Numai că Esau
e mai degrabă frust, necioplit, o versiune primitivă a lui Iacob, inteligent și sensibil, preferatul
mamei. Rebeca îl susține și, printr-o serie de șiretenii, Iacob subtilizează drepturile fratelui
său, declanșându-i în același timp o mânie de care Iacob nu poate să se ferească decât 
exilându-se pentru mai mulți ani. 

Momentul reprezentat de Delacroix este cel al întoarcerii, când surghiunitul, încărcat de
daruri, poposește la căderea serii, împreună cu turmele și familia, pe malul râului Jabboc,
ultima frontieră care îl separă de pământurile fratelui dezmoștenit. Povestea biblică rămâne
laconică în ceea ce privește noaptea dinaintea acestei îndelung sperate, dar și temute concilieri:
știm numai că Iacob se luptă până în zori cu o ființă misterioasă, probabil un înger. Baudelaire,
reputat critic de artă și admirator fervent al lui Delacroix, descrie scena: „omul natural și omul
supranatural luptă fiecare după firea sa, Jacob înclinat înainte ca un berbec și umflându-și
toți mușchii, îngerul acceptând lupta cu complezență, blând, ca o ființă care poate învinge
fără efortul musculaturii și care nu permite mâniei să-i denatureze forma divină a membrelor”.
Iacob nu vrea să cedeze din încleștare înainte ca adversarul său să-și dezvăluie identitatea
camuflată de întuneric, iar acesta, amenințat de răsăritul iminent al soarelui, pune capăt luptei
fără fairplay, trișează și îi strivește un mușchi de la șold. În schimb, drept recunoaștere a
curajului și tenacității sale, Iacob primește binecuvântarea divină și misiunea, de întemeietor
al poporului ce-i va purta noul nume care îi va fi atribuit acum: Israel - „cel care s-a luptat cu
El”.

Comentatorii au văzut unanim în alegerea acestei teme o reprezentare a luptei lui
Delacroix cu sine-însuși, cu bătrânețea și cu tehnica exigentă și problematică a frescei.
Revenind acum la compoziția picturală, observăm că locul pe care îl ocupă elementele naturale
este preponderent: stejarii cu ramurile noduroase, precum mușchii lui Iacob, stâncile de
neclintit, asemenea credinței, lumina aurie a soarelui, simbol clasic al prezenței divine. În
comparație, lupta propriu-zisă pare izolată în partea inferioară a compoziției, chiar dacă forța
lui dramatică compensează într-un fel dimensiunile sale reduse. Cei trei stejari ocupă o
asemenea importanță în compoziție, încât ne putem întreba dacă nu cumva nu constituie
subiectul principal al frescei. Reprezentarea plastică a copacilor devine aici un veritabil
manifest estetic al picturii romantice, Delacroix afirmând în mod remarcabil preeminența
culorii asupra liniei desenului. În același timp, putem găsi aici și cheia simbolică a compoziției:
arborii - putere telurică – par a se curba sub cupolă, ca și cum ar căuta să o împingă spre cer.
Tot cum Iacob, ființă terestră, este antrenat de aceeași dinamică a pământeanului încercând
să învingă îngerul, creatură cerească. ”Lupta lui Iacob cu îngerul” este considerată drept opera
testamentară a lui Delacroix. Plecând de la această idee, putem vedea în construcția
dezechilibrată, expresia unei înțelepciuni dobândite de artist în seara vieții, care îl conduce la
convingerea că adevărata perenitate este aceea a naturii și a miturilor. 

Tot la sfârșitul vieții, Joris van der Paele, prelat descinzând dintr-o mare familie a
aristocrației ecleziastice, după ce a îndeplinit funcții înalte, ajungând chiar secretar pe lângă
Sfântul Scaun, la Roma, și adunând o avere considerabilă, în jurul anului 1425, revine la
Bruges, în Flandra. Bătrân și din ce în ce mai suferind, se hotărăște să-și pregătească viața de
apoi. Fără descendenți direcți, după cum funcția lui i-a impus-o, e preocupat de asigurarea
slujbelor de pomenire și a tuturor celorlalte ceremonii post-mortem. Devenit canonic la
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catedrala Sfântul Donatien din Bruges, finanțează cu o importantă sumă două capele și, în
semn de recunoștință, i se oferă slujbele de pomenire pentru odihna sufletului său, at vitam
aeternam. Pentru a crea un decor la înălțimea prestanței personalității și pretențiilor sale,
prelatul comandă în jurul anului 1434 celebrului pictor flamand Jan Van Eyck un tablou, care
în foarte scurt timp, devine, asemenea renumitului ”Altar al mielului mistic din Gand”, al
aceluiași maestru, cunoscut în întregul Occident: ”Fecioara cu pruncul și canonicul Van der
Paele”.

Compoziția și structura tabloului sunt destul de clasice și convenționale. Ceea este însă
excepțional este realismul picturii. Donatorul este reprezentat cu o precizie a detaliilor care a
permis specialiștilor nu numai să afirme cu certitudine că artistul cunoștea personal
comanditarul, dar chiar să identifice semnele bolii de care suferea canonicul. Îmbrăcat cu o
rasă călugărească albă, o carte de rugăciuni în mână, acesta pare că asistă la o slujbă într-o
biserică, numai că în locul altarului, tronează fecioara Maria cu pruncul. La dreapta ei se află
Sfântul Donatian, patronul bisericii căreia îi era destinat tabloul, iar în stânga sa, Sfântul
Gheorghe, sfântul patronim al donatorului. 

Acesta este surprins cu buzele întredeschise și cu un gest al mâinii ca și cum l-ar prezenta
pe protejatul său Fecioarei și pruncului, pe care îi salută în același timp, ridicându-și cu un
gest ceremonios coiful. Isus ține în mână un peruș, papagal „vorbitor” capabil să articuleze
cuvântul „Ave”, iar Sfânta Maria un buchet de flori crucifere, a căror formă particulară, cu
patru petale simple, este menită să indice aici prevestirea viitoarei răstigniri.

La nivel coloristic, de asemenea, tabloul posedă o veritabilă profunzime simbolică,
fiindcă albastrul veșmântului Sfântului Donatian, roșul capei Fecioarei, albul rasei canonicului
și auriul din armura sfântului Gheorghe trimit la culorile heraldice ale orașului Bruges. Mai
mult încă, luciul armurii strălucitoare reflectă lumea exterioară tabloului: în discul destinat să
protejeze cotul, se poate distinge o fereastră și siluetele câtorva spectatori, în timp ce în scutul
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pe care îl poartă în spate apare distinct un grup de persoane, printre care probabil pictorul Van
Eyck însuși, autoreferențialitate la care recursese deja în celebrul său tablou „Soții Arnolfini”,
datat din aceeași perioadă.

La mijlocul secolului al XV-lea, pentru Van Eyck și contemporanii săi, lumea sensibilă
era o reflectare a lumii divine, pictura sa dând formă acestei concepții cu o vigoare artistică
excepțională. Ca la Delacroix, în „Lupta lui Iacob cu îngerul”, viziunea mistică pare a fi
devenit o realitate tangibilă: locuitorii cerului au coborât printre noi. Asemenea canonicului
Van der Paele și pe celelalte personaje reflectate în scut, putem și noi să le contemplăm cu
deferență.

Însă nu apropierea tematică sau
simbolică dintre cele două opere ni
s-a părut interesantă aici. Până la
urmă, pictura religioasă permite
aceste paralele, destul de ușor,
datorită dogmei comune a
creștinismului pe care o servesc.

Două fapte diverse dobândesc,
la distanță de mai multe secole, unul
de celălalt, aceeași reverberație
simbolică.

În secolul al XV-lea, la moartea
sa, canonicul Van der Paele era
convins că își asigurase, cu truda
unei vieți, odihna sufletului și
pomenirea veșnică a numelui de
către generații și generații de slujitori
fideli ai catedralei Sfântul Donatian,
cea mai mare și mai importantă din
Bruges. Numai că, un secol mai
târziu, portul acestui oraș cu un
comerț prosper, unde a apărut prima
bursă comercială, denumit de altfel
„Veneția nordului”, s-a colmatat
progresiv, provocând astfel
decăderea ineluctabilă a acestui
centru comercial și cultural excepțional. Oricum, aceste evenimente nu puteau să-l mai atingă
pe prelatul nostru, mort de mai bine de un secol atunci. Istoria însă are un simț al ironiei
particular. Trei secole și jumătate mai târziu, catedrala a fost demolată sub ocupația
revoluționară franceză, între 1799 și 1800, rămășitele pământești ale canonicului precaut s-
au dispersat în tumultul evenimentelor. „Veșnica pomenire” a numelui său s-a perpetuat, însă
nu datorită donațiilor generoase din timpul vieții, ci unei opere de artă care astăzi, după mai
bine de o jumate de mileniu, fascinează cu aceeași intensitate.

În secolul al XIX lea, din 1844 și până la sfârșitul vieții, Delacroix se instalează într-o
reședință secundară în apropierea Parisului, în vecinătatea pădurii Sénart, pentru a profita de
aerul curat al regiunii. Pictorul savurează plimbările în acest cadru natural apreciat încă din
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timpul lui Ludovic al XIV-lea. Unul dintre modelele copacilor din fresca de la catedrala Saint-
Suplice a fost stejarul lui Antin, denumit astfel după numele ducelui d’Antin, care avea funcția
de intendent la curtea lui Ludovic al XIV-lea și care era responsabil de întreținerea pădurii
Sénart. Aceasta era locul preferat de vânătoare al monarhul, unde, printre alte trofee, ar fi
întâlnit-o și pe Antoinette Poisson, viitoarea Madame de Pompadour.

Stejarul s-a încăpățânat să supraviețuiască Regelui Soare, Revoluției franceze, celor două
războaie mondiale și s-a ținut bine chiar și în timpul furtunii secolului, din 1999, care i-a
dezrădăcinat atunci pe mulți dintre congenerii săi, chiar dacă pierduse câteva ramuri bune. 

În 2004, când avea probabil peste 700 de ani, n-a supraviețuit însă unui incendiu criminal.
Precum canonicul Van der Paele, cenușa sa a fost disipată de vântul violenței și al ignoranței
în abisurile uitării, de care singură sublimarea artistică a reușit să-i salveze pe amândoi, uman
și vegetal.
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Studentă a lui Frederic Stork, Ipolit Sârbu, George Dumitrescu Mircea și Gabriel
Popescu, este licențiată a Facultăți de Arte Frumoase din București. Întreprinde călătorii
de studii în Franța și Belgia. Până la pensionare, lucrează ca profesoară la mai multe școli
din Târgoviște. Participă la expoziții de grup, vernisându-și și unele personale, ultima în
1969 la Târgoviște, străzile acestui oraș regăsindu-se în numeroase lucrări ale sale de
pictură și grafică. A redat cu sensibilitate și putere de intuiție în desenele sale „drama
vechilor case, a ulițelor strâmbe și a vestigiilor istorice”, iar „compoziția tablourilor” a
fost cumpănită „cu inteligență creatoare”, lăsând loc cu prudență lirismului și
spontaneității. Printre lucrările sale amintim imaginile din centrul vechi, Casa Domnească,
Hala, Hanul Galben etc. A mai executat portrete, naturi statice, peisaje, compoziții,
ilustrații, cât și lucrări de artă decorativă. Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din
România. 

(G.C. – Enciclopedia orașului Târgoviște, 2011)

TANȚI  ILIESCU  MIHĂILESCU
(01.05. 1901 Târgoviște – 1971, Târgoviște)

a l b u m  p l a s t i c
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Scrânciobul (XXIII)

Gospodăria lui Ion Gh. Mareș se înjghebase
în jurul casei cu două camere, prispă și cabine
pentru băi, frumos așezată pe deal, sub pădure, și
oarecum departe de drumul comunal. Loc era

destul pentru acareturi de tot felul, ba a existat și o a doua casă, după același tipic, în spatele
celei care mai există și astăzi, făcută tot pentru închiriat. Curând avea să apară și o a treia –
casa nouă – , așezată în mijlocul satului, ceva mai mare decât celelalte, dovadă că sezonul
băilor la Vulcana era deosebit de profitabil pentru localnici. Toate aceste case, ca și ale
sătenilor, erau din paiantă, cu prispă în loc de terasă și împodobite la streașină și la prispă cu
o adevărată dantelărie din lemn, făcută de meșteri locali.

Acasă, la Podul de Ciment, în Zălogi, gospodăria se dezvoltase după nevoi. Aproape de
luncă și de apa cu numele locului de unde izvora,Valea Câinelui, s-au construit grajdurile
pentru vaci și cai, cotețele pentru păsăsri și porci. Era acolo și o construcție aparte căreia îi
spuneam bordei, săpată în deal, la marginea pădurii, un spațiu umed și întunecat, în care ne
era frică să intrăm și pe care noi, nepoții, îl ocoleam în jocurile noastre. Acolo am ascuns
vacile, ale noastre și ale bunicilor, când, în trecere prin Vulcana, armatele cuceritorilor
sovietici, bine informate, căutau caii – cea mai de preț avuție a vulcănenilor. S-a petrecut
atunci un schimb neașteptat și fără putință de a fi oprit: rușii au luat caii frumoși, bine hrăniți,
mândria vulcănenilor, căruțași din tată în fiu, lăsând gloabele lor vlăguite și nehrănite, încât
satul întreg a vuit de jalea și blestemele sătenilor. Unii chiar s-au ținut după ruși în nădejdea
că și-ar putea recupera animalele.

În acele momente Tata-Mare nu mai avea cai, dar se întâmplase un necaz cu vacile, care
ar fi putut deveni și ele pradă de război: în zăpăceala generală a momentului, vacile,
nesupravegheate, au intrat în grădina cu lucernă și, până să fie găsite acolo, mâncaseră pe
săturate și se umflaseră. Ar fi trebuit să se miște, dar asta ar fi însemnat să fie scoase înaintea
rușilor. S-a hotărât să fie băgate în bordei cu mosoare de la războiul de țesut în gură, pentru a
da afară surplusul de aer, dar și pentru a nu zbiera. Au fost salvate.

În același timp, la noi acasă, se părea că Mama este în pericol: se temea ca rușii să nu
afle că este soție de ofițer – Tata făcând războiul cu gradul de căpitan –  și să fie cumva
pedepsită.

Gabi MAREȘ

p ro z ă
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Din acele vremuri de război îmi amintesc un moment impresionant: sute de avioane
treceau pe deasupra satului. Am asistat ca la o demonstrație aviatică în zi de mare sărbătoare,
numărând avioanele, fără să bănuim ce avea să urmeze – marile bombardamente asupra
capitalei și asupra zonei petrolifere de pe Valea Prahovei. 

Aparte în gospodăria bunicilor era ghețăria.
Ion Gh. Mareș, proprietar al localului cooperativei sătești, își asumase și administrarea

gheței pentru băuturi în zilele călduroase de vară. Ca și bordeiul, ghețăria era un spațiu
întunecat, săpat în adâncime, în apropiere de birou.

Pe înghețurile cele mai mari, erau aduse cu săniile blocuri mari de gheață din Ialomița.
Așezate în paie, rămâneau întregi pe căldurile cele mai mari. Acolo își păstra familia carnea
proaspătă, peștele și tot acolo puneam la răcit, vara, pepenii. Sticlele cu vin aveau alt regim
de răcire: erau puse în găleata cu care scoteam apa din puț și trimise la răcoare până deasupra
apei, care, vara, scădea până în locurile cele mai reci ale fântânii.

*

Pentru noi, nepoții, gospodăria bunicilor avea atâtea cotloane care se cereau a fi cotrobăite
și, eventual, folosite, încât acum mă îndoiesc să le fi cunoscut pe toate, de la dulapuri și sertare
pline cu tot felul de obiecte a căror întrebuințare ne era necunoscută, până la magazii încuiate.
Erau și câteva polate sub care erau adăpostite obiecte-minune. În spatele casei, într-o astfel
de polată se afla un butoi uriaș, încât, ca să ajungem la cep, ne-ar fi trebuit o scară.
Neîntrebuințat în anii de după război, fusese păstrător de țuică, vândută, de obicei, pentru
cereale aduse din satele de la câmpie. Negustoria vulcănenilor se baza pe troc. Cunoscuți drept
țuicari, aceștia cumpărau țuică făcută în satele din nordul Dâmboviței și o schimbau pe
porumb, grâu sau alte cereale în satele de câmpie. Negustoria mergea bine și ei erau așteptați
și la câmpie și acasă cu același interes. Tot aici se aflau și câteva dulapuri cu ziare și reviste,
pe care Tata-Mare nu voia să le folosescă pentru împachetat sau pentru aprins focul. Când am
început să citim, am găsit acolo colecții întregi de reviste ale perioadei interbelice. Ne-au
fermecat paginile pline de fotografii ale revistei Realitatea ilustrată. Treceam repede peste
paginile cu fotografii ale familiei regale și ale politicienilor vremii și ne opream la cele cu
actrițe și actori celebri ai acelor momente, la concursurile de Miss România și Miss Univers,
la imaginile cu ținuturi exotice sau cu ași ai aviației ori ai automobilismului. Păcat că lumea
eleganței, a pălăriilor extravagante, a vacanțelor de vis rămânea acolo, nemișcată, pe hârtia
lucioasă a revistei. Tata-Mare nu se îndurase să renunțe la acele imagini pe care, după război,
nu le mai vedeai niciunde pe la noi. A venit însă momentul, de-a dreptul barbar, când toată
lumea trebuia să distrugă documente considerate compromițătoare, în rândul cărora se aflau
și cărțile. Toată bogăția din dulapurile bunicului a fost arsă. Pitite bine, au mai scăpat câteva
numere din Realitatea ilustrată.

*

Într-o magazie, am descoperit cea mai mare distracție a copilăriei noastre: un automobil.
Nu știam prea multe despre el, doar că era al lui nenea Emil, fratele Tatei, care nu se mai

afla în țară. Când am îndrăznit să intrăm acolo, am constatat că era deschis și că ne putem sui
în el. Șters de praf, lustruit, l-am luat în stăpânire. Ne-am imaginat asemenea actrițelor de la
Hollywood. Călătoream în automobilul decapotabil, ne fluturau în vânt eșarfe, părul ne era
răvășit,  în viteza mașinii eram ca doamnele din reviste. Bineînțeles, fericite.
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*

Dintre toți frații Tatei, pe nenea Emil nu l-am cunoscut. În fotografiile făcute la botezul
meu, la sfârșitul anului 1939, apare printre invitați. Era inginer constructor și casa noastră a
fost făcută sub supravegherea lui. 

În perioada comunistă, CV-ul, devenit autobiografie, trebuia să conțină anumite
amănunte de viață, printre care și răspunsul la întrebarea Ai rude în străinătate? Dintre toate
relele, să ai rude în străinătate era cea mai primejdioasă situație pentru liniștea și siguranța
familiei rămase în țară. Noi îl aveam pe Nenea Emil, despre care n-am știut multă vreme dacă
mai trăia și unde. Ca atâți alți tineri de vârsta lui, ca Emil Cioran, Mircea Eliade și alții, era
legionar. După rebeliune, plecase și el din Țară, ajungând în Slovenia, aflată atunci în
Yugoslavia, unde s-a căsătorit și a avut o familie frumoasă.

Părinții nu ne spuneau prea multe despre Nenea Emil. Cu cât știam mai puțin, cu atât
mai bine. Tata nu putea ocoli întrebarea despre rude în străinătate, mai ales că autobiografiile
se cereau foarte des. În sat, cine trebuia era bine informat despre rudele lui, așa că suporta
greu situația dată. Totul era să te poți strecura printre spaimele presupuselor arestări dintr-un
moment în altul. 

*

Curând automobilul va fi confiscat de N.C. primar comunist, moment ce a provocat
bunicului meu un accident vascular, de pe urma căruia nu își va mai reveni.
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Borges contra Stalin

…Apoi s-a făcut așa,dintr-odată, nu știu cum,
că trebuia să mi se decerneze Premiul Nobel pentru
literatură, pentru că, mai dă-i în mă-sa de chinezi,
lor prea le-a fost decernat de atâtea ori Premiul ăsta

(vă dați seama câte mașinațiuni s-au petrecut, câte tertipuri, câte alea-alea, mă rog, escrocherii
chinezești, că de-aia nu-i poate suferi omenirea mondială de pretutindeni!). Câțiva invidioși
chiar mă asaltau cu telefoanele să mă „felicite” – dar eu știam că în mintea lor sunt socotit
un neica nimeni, lipsit de calități… așadar eu trebuia să trec și pragul acesta, să nu-i bag în
seamă, și să merg să-mi iau Premiul Nobel, dar pentru asta trebuia să particip la festivitatea
de decernare, ori eu, după cum se știe, nu aveam un costum de haine pe măsura evenimentului.
Lasă, mi-au zis prietenii, că nici Nichita Stănescu nu avea costum și, băi, ce mare poet era!
Păi, am zis eu, tocmai de-aia nu i-au dat Premiul, pentru că nu avea costum cu care să se
îmbrace! De fapt, am și uitat cine l-a luat până la urmă. Probabil tot vreun chinez! Un domn
mă îndemna cu insistență mult să nu refuz Premiul respectiv, un domn pe care îl vedeam
prima dată, avea niște ochelari negri-negri, și se arăta a fi foarte cult, s-a recomandat a fi
domnul Borges, marele Borges și eu i-am zis mirat aaaa! Dumneata ești? Dar nu i-am spus
că nu-l pot suferi! Nu știu ce am, omul acesta, nu mi-a făcut nimic, nu a zis nicio vorbă, nici
bună, nici rea despre mine (naiba să-l ia, de ce n-o fi zis ceva care să mă laude, poate de
ciudă, din invidie, din răutate!), nu ne-am certat pe chestiuni de teorie literară, nimic din toate
astea, dar nu pot să-l sufăr, nu-mi place, gata, închid subiectul, nu mai zic nimic, lăsați-mă în
pace cu Borges al vostru! Mai ales că-mi aduc aminte cu câtă insistență mă întreba soacra:
maică, la Premiul ăsta o să-ți dea și niscaiva parale? Ce e drept, în fața soacrei m-am simțit
totdeauna complexat, umil, știind ce gândește în privința mea, anume că fata ei, adică nevastă-
mea, ar fi avut mai mult noroc dacă n-ar fi dat orbește să mă ia de bărbat așa, în grabă, fără
să stea pe gânduri și ar fi găsit pe cineva mai de Doamne - ajută, un om serios, înalt, sobru,
nu un rânjit, o hahaleră, un papă lapte și pe deasupra și sărăntoc de-i fluieră vântul prin
buzunare cu mult timp înainte de a-și primi amărâtul lui de salariu lunar care, fie vorba între
noi, este ceva neglijabil. Se știe că sărăcia nu-l înnobilează pe om, îl face mai neom! Iar eu
ziceam da mamă soacră mi se pare că este vorba de un milion de dolari din care nu se scade

Ion MĂRCULESCU
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nici impozitul obișnuit și nici taxa pe valoarea adăugată. Iar ea săraca se și apucase de calcule
și socoteli. Mai întâi și-a cumpărat un caiet special, de-ăla cu arc și cu coală velină de bună
calitate precum și un calculator de buzunar. Mă rog, eu o înțeleg cel mai bine, cum să n-o
înțeleg, cineva trebuia să se ocupe de multele probleme pe care le aduce un asemenea purcoi
de bani. Chiar și eu începusem să fac tot felul de socoteli, ziceam: un fișic cu bancnote de o
sută de dolari are cam cinci centimetri grosime și înseamnă zece mii de dolari. Acum: un
milion de dolari în bancnote de o sută de dolari înseamnă cam o sută de fișicuri. O sută de
fișicuri puse unul peste altul, înseamnă cam cinci sute de centimetri adică o coloană de cinci
metri înălțime. Toată numai bani! Greu de socotit, nu-i așa? Acum: cinci metri de fișicuri
puse unul peste altul în coloană  înseamnă cam cât sufrageria mea de la etajul trei plus
sufrageria vecinului de la etajul patru. Mai sus nu avea nici un rost să calculez pentru că
blocul acesta în care stau nu are decât patru etaje. Oricum, asta nu simplifică în nici un fel
calculele astea atât de complicate! Deocamdată, însă, se punea problema costumului pentru
recepția când avea să mi se decerneze Premiul. Dar nu trebuia să uit nici de problema
pantofilor, cam tot atât de complicată, pentru că nu te poți prezenta la un asemenea eveniment
în bascheți sau în papuci de casă. Deci, ce pantofi ar fi potriviți? Dacă iau ca etalon un om
destul de modest, mă opresc cu gândul la un episcop, sau cam așa ceva, despre care toată
lumea vorbește că nu-și permite să poarte încălțări (și are o sumedenie, ca să le poată schimba
de mai multe ori pe zi!), mai ieftine de o mie cinci sute de dolari perechea (cam cât leafa mea
pe mai bine de un an și jumătate) și, când zic asta, mi se încleștează fălcile și mă întreb de
unde aș putea să fac rost de banii ăștia, că doar n-o să mă duc desculț decernare! Mai ales 
că-mi trebuie și cravată! Ba nu, la decernarea Premiului Nobel se poartă obligatoriu un papion
și trebuie să stai țeapăn la masa de recepție de parcă ai fi împăiat, în fața a tot felul de bunătăți
culinare care te fac să-ți vină apă în gură, dar din care poți să iei numai dacă vrei să te faci de
râs, să te dai în spectacol, să arăți că ești neam prost și needucat, un primitiv, un troglodit,
omul peșterilor!

Astea sunt întrebări chinuitoare, groaznice, costum, papion, pantofi ca de episcop, numai
așa se explică de ce am ajuns nici nu știu cum în aceeași cameră cu domnul Stalin, da, nu
este cazul să vă îndoiți, este vorba chiar de domnul Iosif Visarionovici Stalin, tătucul
dintotdeauna al rușilor și al nostru. Știam o grămadă de lucruri despre rele despre el, că era
crud, că te trimitea la moarte cât ai zice pește, dar se pare că toate astea nu sunt decât niște
prostii, emanate de gurile sparte ale oamenilor. Minciuni!  M-am convins: domnul Stalin a
fost un om cumsecade! Doamne, ce om bun! Avea o vorbă blândă care și astăzi te unge la
inimă, împăciuitor, gen nu vă mai cerați măi băieți că viața e scurtă, viața e frumoasă, nimic
nu este mai minunat decât să ai o nevastă bună, frumoasă, inteligentă, așa cum am eu ca  mare
conducător ce sunt, nevasta mea știe să gătească minunat, face curățenie prin casă, ca să fiu
sincer, nici n-am mai lăsat-o să meargă la serviciu, stai nevastă acasă, i-am zis, avem tot ce
ne trebuie, ce să faci cu banii dacă sunt mulți, leafa mea ne ajunge chiar și dacă vrem să
facem o excursie cu tancul de la Moscova la Londra, de acolo la Washington și, la întoarcere,
să trecem și pe la București!... Da, nu există om mai cumsecade ca domnul Stalin! Avea în el
ceva minunat, ceva care emana ca un parfum, îi simțeam dragostea și protecția. Așa se explică
faptul că am îndrăznit să-l întreb ce părere are despre ceea ce mă frământa, anume că trebuie
să merg la festivitatea de primire a Premiului Nobel pentru literatură. Asta în condițiile în
care eu, totuși, nu prea aș vrea să merg pentru, așa cum spuneam, că am și eu motivele mele.
Dar or să te oblige! a zis domnul Stalin, poți să te opui cât vrei, n-ai scăpare! O să te convingi
că e ce-ți spun eu, anume că nu ai încotro! Ăștia sunt ai dracului rău, îți bagă Premiul pe gât
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cu sila! Și mai e ceva, a zis domnul Stalin, ceva mult mai periculos, aproape mortal, o să vezi
câte invidii o să stârnești! În lumea asta a noastră, a artiștilor, foametea este forța cea mai
mare care provoacă cele mai mizerabile sentimente de invidie, de concurență cu accente
asasine. De aceea eu, totuși, din poziția mea de mare conducător, te sfătuiesc să nu te duci,
dacă poți scăpa, să nu te duci, dă-i în mă-sa cu premiul lor, să și-l bage undeva, de exemplu
în...

Și-atunci s-a produs o revoltă uriașă în mine: cum să nu mă duc? De ce să nu mă duc?
Mi-am dat seama că-mi doream Premiul! Era vorba de recunoașterea valorii mele, a
capodoperelor pe care le-am scris până acum și, mai ales, pe care le voi scrie de acum înainte.
Chiar și eu recunosc că sunt o valoare mondială, mai ales cu celebrul roman „Cioara șchioapă”
. E Premiul meu! E dreptul meu! Urlam și Stalin nu zicea nimic. Se așezase pe o piatră
colțuroasă și tăcea misterios. Strigam din toate puterile, dădeam din mâini, voiam să mă
sinucid, vreau Premiul Nobel, vreau Premiul…dar, probabil, tocmai atunci o fi lătrat vreun
câine din vecini, o fi trecut mașina Salvării cu sirena pornită, nu-mi dau seama de unde a
venit bubuitura, cert este că m-am trezit din somn! A, da, sunase ceasul deșteptător, un amărât
de ceas chinezesc electronic care mă chinuiește în fiecare dimineață, îmi face somnul țăndări
și îmi amintește că ziua de azi este la fel cu cea de ieri, dar și cu cea de mâine!... Fir-ar al
dracului!...
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O aniversare

Soția, băieții, nurorile și nepoții, dar și
prietenii lui de suflet, eu și Matache, l-am sărbătorit
ieri pe Sandu cu prilejul schimbării prefixului.
Vârsta de 70 de ani nu e de ici, de colo. Ne-am dat

întâlnire la restaurantul Debarcader din parc, ca să ne bucurăm și de imaginea superbă pe care
ne-o oferă natura. 

Pe parcurs ni s-au alăturat Nelu Andronic, inginer mecanic de profesie, stabilit de mai
mulți ani în Franța, băiatul fostului director al lui Sandu, și Iancu Antonie, colegul din liceu
cu care Sandu a rămas în cele mai bune relații.

În situații de genul acesta, discuțiile nu sunt numai un prilej de aducere aminte a unor
întâmplări și situații  care ne-au avut laolaltă. Suntem cu toții alături și  la evenimente care nu
ne privesc neapărat personal, dar, oricum, ne includem în ele.  Martori am fost la atâtea fapte
pe care istoria va trebui să le rețină în spiritul respectării adevărului.

Știm că domnul Iancu Antonie este redactorul șef al ziarului Gazeta Independentă,
cotidian apreciat pentru calitatea știrilor și a comentariilor cu care cititorii s-au familiarizat
de vreo două decenii.

Tot trecând de la o vorbă la alta, numai ce ne pomenim că Matache îl roagă pe domnul
Antonie să-i spună ce răspuns i-ar da unui român cu studii superioare, aflat acum în oricare
țară din Uniunea Europeană, care i s-ar adresa printr-o scrisoare.

-Ce scrisoare? a întrebat domnul Antonie.
-Să zicem că scrisoarea ar suna așa, a zis Matache: Stimate domnule redactor șef,

Subsemnatul... inginer (sau profesor, medic, arhitect, economist – după caz), alungat de
România în urma procesului de privatizare,  vă rog să-mi spuneți dacă mă puteți include în
rândul corespondenților de presă din țara... (care e aceea). Menționez că sunt aici de douăzeci
(sau de mai mulți) ani și prin specificul muncii mele mă consider suficient de informat din
punct de vedere social, economic, politic. Cu stimă...

-Interesant, a zis domnul Antonie, dar, ca să răspund la subiect, nu România l-a alungat.
Respectivul a plecat de bună voie.

-Aici vă contrazic, domnule Antonie, a replicat Matache. Cei care au semnat clauzele
aderării țării la Uniunea Europeană au făcut-o în numele României. Ca atare, România a primit

Teodor OANCĂ
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acordul aderării și tot ea s-a supus clauzelor care au dus la ceea ce am numit cu toții
privatizarea celei mai mari părți din economia națională. Urmarea acestei pretinse privatizări
a fost dispariția fizică a sute de combinate, uzine și fabrici, fapt soldat cu fenomenul pe care
îl cunoaștem sub numele de diaspora. Ce i-ați răspunde?

-Felul cum a început scrisoarea seamănă mai mult cu o provocare, a spus domnul
Antonie. Sincer să fiu, nu m-aș grăbi să-i răsund.

-Am înțeles, a spus Matache. Cred că răspunsul ar fi acesta: Domnule..., Vă informez că
în structura personalului ziarului nostru nu figurează colaboratori din străinătate. Noi preluăm
știri externe din alte surse.

-Cu alte cuvinte, a zis Sandu, o mână spală pe alta și amândouă obrazul.
-Are și presa limitele ei, a spus domnul Antonie. Selectarea știrilor și comentariile fac

parte din politica editorială. Important e ca cititorii să fie mulțumiți cu ce li se oferă.
A intervenit în discuție și Nelu Andronic.
-Eu sunt șef de tură la un service din Lyon. Mă împac greu cu starea de diasporean, dar

asta e situația. În țară vin tot mai rar. Copiii au crescut acolo, acum sunt studenți. Unde vor
rămâne ei vom sta și noi. Aici nu mai avem decât amintiri și pe cumnată-mea. Mâine plecăm
la Herculane pentru două săptămâni. Câteodată preferăm să facem concediul la una din
stațiunile balneare românești. Prețurile sunt mai acceptabile, iar confortul e cel dorit.

-Eu cred, a spus o noră a lui Sandu, că niciodată ideea de acasă nu va fi tot una cu spațiul
european.

-Ideea de acasă trăiește în subconștient, a adăugat domnul Andronic, și încetează o dată
cu dispariția fizică.

A trebuit să schimbăm subiectul discuției, lăsându-l pe domnul Antonie să mai mediteze
asupra răspunsului pe care să i-l dea diasporeanului din Uniunea Europeană.
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Despre dragoste și singurătate

Dimineaţa
Mai întâi s-a trezit mâna dreaptă. Fără grabă

s-a întins spre ceasul de pe noptieră, îi simţise
vibraţia dinaintea eliberării sunetului metalic.

Acesta urma să-i sperie pasărea somnului. Obiceiul de a opri intenţiile spărgătorului de vise
din timpul săptămânii se păstra şi acum, însă mai stau în pat cinci minute se putea prelungi.
Era duminică, ceasul putea arăta orice oră, fără a provoca spaima unei întârzieri.

O rază zăpăcită a găsit o portiţă în ţesătura draperiilor trase. Se zbenguie acum copilăreşte
pe faţa Madei. Trebuie să te scoli cu grijă, s-o opreşti, nu cumva să sărute ochii femeii înaintea
ta şi să-i alunge somnul. Aşa, încet. Mada a primit în dar un vis care a deschis mugurul unui
zâmbet pe buzele ei.

Raza ghiduşă a fost ferecată într-una dintre cutele draperiei.
Dacă tot am reuşit să părăsim cearceafurile cu mirosul bradului proaspăt curăţat de

zăpadă, să mergem în vârful picioarelor în bucătărie ! Acolo aşteaptă cafeaua, cu nerăbdarea
îndrăgostitei, să fie fiartă în ibricul de aramă pierdut de ţiganca uitucă, apoi să se tolănească
mulţumită, în ceştile de porţelan.

Ioana nu se putea obişnui cu lipsa bărbatului. Mai ales duminica. În restul săptămânii
timpul îi era ocupat de cele aproape zece ore într-o hală lungă şi înaltă, alături de o sută de
femei , toate îmbrăcate în uniformă albă, aplecate asupra maşinilor. Ţăcănitul monoton era
ignorat de urechile lor, ochiul urmărea mişcarea ritmică a acului, dansul mecanic al mâinilor,
cutiile se umpleau cu rochii, fuste, bluze…Apoi, la ora treisprezece, vocea supraveghetoarei,
„Pauza de masă, fetelor !” Vorbele, „ ce ai mai gătit dragă, ce-ţi mai fac copiii, ai auzit de
Cora, îmi plac sandalele tale…” ” Pauza s-a terminat !” Maşina de cusut îşi reîncepe melodia,
cea de călcat sfârâie, alte rochii, alte bluze, până spre seară. „Gata, fetelor!” Drumul spre casă,
vorbele din politeţe cu vânzătoarea de la băcănie, urcarea scărilor, poşeta în mâna stângă,
sacoşa cu alimente în cealaltă, rotirea cheii în broasca uşii, ţăcănitul comutatorului, lumina
rece a neonului, camera … Oboseala o copleşea, adormea fără să mai mănânce. Somn chinuit
în care mângâia locul gol de lângă ea. Deseori, dimineaţa, găsea perna udă de lacrimile nopţii.

Duminica însă orele treceau uleios, ceasul îşi mişca greoi limbile, cu încăpăţânarea de a
ţine cât mai mult clipa în loc.

Din cameră se aude un foşnet uşor. S-a trezit Mada ? Încă nu. Doar un picior s-a dezgolit

Nicolae RADU
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să fugă, unde vrei să te duci, hoţomanule, stăpâna ta e încă în lumea somnului dulce al
dimineţii!

Şireată, Mada se joacă de-a încă dorm, priveşte printre gene chinul bărbatului de a face
cât mai puţin zgomot.

Se dezlipeşte o mână din îmbrăţişarea cearşafului, face semnul, vino lângă mine, sărută-
mi degetul cel mic de la prea alba mână, e stânga mi se pare... El este de acord, însă nu numai
pe alintatul acesta, le vrea pe toate. Mada i le oferă pe rând cu râsul ştiut, de prinţesă răsfăţată.

Ciufulită şi nervoasă, cu ochii cârpiţi încă de somn, mama îi certa pe cei doi băieţi care
s-au spălat pe dinţi mânjindu-şi toată faţa, s-au îmbrăcat anapoda, din când în când mai scapă
câte o palmă, mi-aţi mâncat zilele, nici duminica nu pot sta liniştită din cauza voastră ! Copiii
iau certa ca pe o joacă şi asta o enervează mai rău pe femeie.

Tatăl se priveşte de o oră în oglinda mare de pe hol, îşi numără firele albe din păr răsărite
de curând, încearcă să-şi întindă cutele de pe faţă masându-le uşor. Soţia lui îl acceptă şi aşa
, însă de câteva săptămâni mai există cineva, care a tulburat liniştea de până acum a vieţii de
familie. Azi e duminică, timpul va trece greu până luni. Deja i s-a făcut dor de ea.

Ceva sfârâie în bucătărie.
- Cafeaua ! strigă alarmat Andrei şi sare din pat. 
Mada, dintre cearceafuri şi perne râde şi bate din palme.
Bărbatul se întoarce din bucătărie. Copil vinovat, a făcut o prostie şi acum dezolat,

aşteaptă pedeapsa. 
- Nu-i nimic, îl linişteşte Mada.
- Fac alta, mai bună şi mai aromată decât nesimţita asta care mi-a murdărit aragazul,

promite Andrei.
Se ţine de cuvânt
- Ieşim, luăm micul dejun în oraş, apoi mergem la pădure, hotărăşte Mada.
Draperiile sunt trase, soarele se bucură năvălind în cameră, un soare blând dintr-o

duminică al unui sfârşit de octombrie.
Ioana deschide fereastra.
În balcon, un porumbel alb se învârte ţanţoş în jurul porumbiţei sale. Şi-a înfoiat penele

şi-i povesteşte despre planurile lui de viitor. Porumbiţa nu-l ascultă, e ocupată cu câteva
firimituri dintr-un covrig, uitate de cine ştie de când, pe cimentul pardoselii.

Vizavi un bloc în construcţie. La etajul doi un bărbat strânge rufele uscate, înşirate pe
sârma întinsă în balcon. Cămăşi, pantaloni, şosete, şorturi. Nicio bluză subţire, colorată, nicio
fustă plisată, o rochie lungă de seară sau o cămaşă de noapte.

Ioana priveşte. Bărbatul nu are timp pentru ea. O rază izbită de geamul unei ferestre o
face pe femeie să închidă ochii. Când îi deschide, balconul e gol.

- Miron !
Bărbatul se scutură nemulţumit. Vocea soţiei sale alungă imaginea celeilalte. Venise tiptil

şi tocmai se pregătea să-i spună ceva la ureche. Nu a mai apucat. Se risipi şi parfumul de
iasomie care îi încercase nările.

- Le-ai spus copiilor că după micul dejun vom merge cu toţii în oraş !
Îşi aduce aminte. Nu are niciun chef, dar acceptă. Copiii ţipă de bucurie la auzul veştii.

Miron zâmbeşte strâmb. Îşi îneacă oftatul de neputinţă. Cel puţin ziua va trece mai repede, îl
consolează gândul viclean.

Micul dejun
În drum spre localul unde îşi luau la sfârşit de săptămână micul-dejun , fac popasul

obişnuit la biserica din centrul oraşului. Pe scările de la intrare cerşetori adevăraţi amestecaţi
cu cei mincinoşi. Îşi croiesc drum printre mâinile întinse, ignoră vocile tânguitoare, ai milă,
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dă-mi un ban să cumpăr pâine pentru ăsta mic ! Nu-ţi dau nimic, ăl mic nu are dinţi să mestece
pâine! Şi chiar dacă ar avea, e mai importantă ţuica pentru taică-su care aşteaptă pe trotuarul
de vizavi , cu ochii în iscodire, cum strânge femeia cu copilul în braţe ceva mărunţiş, se repede,
îi ia şi tule-o la cârciuma din spatele blocurilor ! Le-am dat o dată, de două, acum s-au învăţat
să le dăm indiferent dacă vrem sau nu, trag de noi, te înjură când nu scoţi banul. Am ajuns o
ţară plină de cerşetori din cauza milei noastre ipocrite. Biserica e plină, unii din credinţă, alţii
să-i vadă lumea. Andrei şi Mada cumpără câteva lumânări, le aprind, se roagă în gând la icoana
Fecioarei, pentru liniştea celor morţi şi celor vii. Ies repede din biserică, toată slujba le pare
un spectacol fals, eu am credinţa în sufletul meu, se încăpăţânează gândul Madei.

Cofetărie. Patiserie. Servim micul dejun.
Au găsit liberă masa lor obişnuită, a patra de la uşă, lângă fereastră. Patroana îi vede,

vine repede, ştergându-şi din mers mâinile cu un prosop alb. Bine aţi venit doamnă, domnule,
vai ce drăguţă sunteţi astăzi, tot ca de obicei, pateuri calde cu brânză dulce, cafea cu lapte şi
miere separat, poftă bună ! Madei îi strălucesc ochii de plăcere. Întotdeauna când o privea pe
Mada mâncând, Andrei se simţea invadat de un neobişnuit sentiment de iubire, se vedea în
farfuria femeii. Mada avea o voluptate în ceea ce făcea. Mesteca îndelung, îşi ţinea cât mai
mult mâncarea în gură, să-i simtă aromele, să-i palpeze frăgezimea. Pentru ea mâncarea nu
era o necesitate fiziologică, devenea un ritual, dar un ritual barbar, cu sfâşieri feroce, cu dorinţe
hulpave.

Ioana se aşeză la masă. Două farfurii, două tacâmuri, două pahare. Bărbatul din faţa ei o
privea în aşteptare decojind un ou.

- Şi ?!
Femeia înghiţi, apoi îşi şterse gura cu şerveţelul.
- Am primit din Germania o nouă comandă de fuste, avem de terminat şi salopetele…
Privirea dojenitoare a bărbatului o opri.
- Tu, Ioana …
Ea înţelege.
- Eşti aici şi mă simt bine. Nu am nevoie de altceva. Atât. Nu cer şi nu cred că merit mai

mult.
- Tu meriţi totul , Ioana .
- Totul ?! Nu cred că am ce face cu el !
Porumbelul şi soaţa lui se plimbă pe pervazul ferestrei. Cerul e transparent în albastru.
- Dincolo de el sunt Câmpiile Elizee ?
Nu . Dacă eşti lângă mine Câmpiile Elizee sunt aici !
- Mai vrei să-ţi aduc ceva ?
Bărbatul se bate pe burtă. Destul. Ioana închide pentru câteva clipe ochii. Poiana din

mijlocul pădurii. Ochii ei o văd de câteva zile. Prea des. Îi cunoaşte fiecare floare, fiecare
tufiş, fiecare copac… Şi în spate, trei siluete în ceaţă.

Se sperie. Deschide ochii.
Bărbatul din faţa ei a plecat. Farfuria cu micul dejun neatinsă, paharul cu suc de portocale

plin, ceaşca cu cafea uitată.
Ioana strânge vasele. Trebuie să ies din casă. Dacă o mai ţin aşa înnebunesc ! Poate am

să mă întâlnesc cu el pe drum. 
- La ce te gândeşti ! Nici nu te-ai atins de ce ţi-am pus în farfurie ! 
Miron se dezmeticeşte. Abia acum îi vede pe cei cu care stă la masă. Nevasta şi cei doi

băieţi.
- Nu îmi este foame ! Nu ştiu ce am !
Ştie prea bine, însă nu îi poate spune soţiei sale !
Se ridică de la masă.
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- Mă duc să mă îmbrac..
Femeia priveşte câteva clipe lung în urma lui. Apoi îşi aduce aminte că mai are şi alte

treburi.
- Mâncaţi odată ! S-au răcit ouăle şi laptele de când căscaţi ochii la ele!
- Am mâncat, mamă, încearcă unul din băieţi.
- Dacă nu văd farfuriile goale, rămâneţi încuiaţi în casă !
Copiii oftează. Trebuie să mâncăm, cu mama nu e de glumă! Au mai păţit-o de câteva

ori.
Andrei nu s-a putut obişnui nici acum cu ritualul Madei. Cum, Doamne, iartă-mă, o putea

să mănânce atât ?! Când te uiţi la ea, firavă, pare o fetiţă care abia a intrat în adolescenţă.
Acum îşi bea cafeaua în tihnă. Ochii ei sclipesc şăgalnic.

- Îţi este teamă că ţi-am atacat bugetul ?
Deschide geanta. Scoate portofelul.
- Nemţeşte ! spune Mada scurt.
El protestează inutil. Ştie că nu o poate scoate cu una cu două pe Mada din ale ei.
Uşa localului se deschide.
Ioana se aşază la una din mese.
- O îngheţată cu fructe! Asortată.
- Câte cupe ?
- Trei
Bărbatul dă din cap. Negare. Ai grijă, cu atâtea dulciuri…! Ioana surâde vinovat. Ce

vrei !?
Nu mă pot abţine ! 
La ultima masă sunt trei bărbaţi. O privesc , simte că vorbesc despre ea. Dintr-o dată

Ioanei i se face frig. Şi teamă. Cel de lângă ea a plecat. 
Trebuie să-i pun un nume. Vlad ! Aşa să fie! Vlad. Să tragă în ţeapă visurile rele şi

gândurile negre.
Se grăbeşte să-şi termine cât mai repede îngheţata. Nu poate sta prea mult aici. E prea

singură. Trebuie să-l găsesc pe Vlad. Cheamă fata, plăteşte. Se ridică.
Andrei murmură un salut. Mada l-a văzut şi îi urmăreşte privirea. O femeie se îndreaptă

spre ieşire.
- Cine e ?
- Vecina mea, de la etajul doi.
În urma femeii s-au ridicat şi bărbaţii de la ultima masă. Sunt grăbiţi, nici nu mai aşteaptă

fata să-i plătească, lasă nişte bani pe masă şi se bulucesc spre uşă.
- Mergem şi noi ?!
Mada e de acord.
Mada şi Andrei se opresc în uşa localului. Aceasta este blocată de un bărbat, o femeie şi

doi copii. Doi băieţi care ţipă încăpăţânaţi :
- Vrem îngheţată ! 
Părinţii stânjeniţi cedează
Andrei salută familia zgomotoasă. Apoi îl potopeşte râsul.
- Locatarii din blocul meu s-au mutat în duminica asta aici, în patiserie !
Mada râde şi ea împreună cu soarele de octombrie

Pǎdurea
Drumul principal care străbate parcul era acoperit de frunzele timpuriu scuturate acum

călcate de picioarele oamenilor de toate vârstele. Ţânci cuminţi în cărucioare, începători în
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ale mersului ţinuţi de mâna părinţilor grijulii, alţii pe trotinete, cei mai răsăriţi pe biciclete,
adolescenţi îndrăgostiţi, tineri căsătoriţi, bătrâni la braţ ca acum nu se mai ştie câţi ani.

Mada şi Andrei părăsesc îmbulzeala, aleg aleea lăturalnică, apoi poteca unduitoare care
îi duce spre poiana lor. Ajung, însă nu mai sunt singuri ca în alte dăţi. La capătul ei se face că
doarme o maşină neagră cu geamuri fumurii, nu poţi şti dacă e cineva în ea. Şi liniştea de
altădată e departe, la câţiva zeci de metri de poiană e un platou folosit de o unitate militară
pentru antrenamente. Acum a fost închiriat pentru amenajarea unui bâlci cu scrânciob, căluşei,
circ ambulant, negustori care vând de toate. Zgomotul şi muzica se aud până aici, Mada
strâmbă din nas, şi cât visam câteva ore de linişte ! Ei, asta e ! Femeia se întinde sub copacul
răzleţ, crescut aiurea în mijlocul poienii. Îl cheamă pe Andrei lângă ea, e timpul să-i spună
ceea ce i-a promis, e locul potrivit, aici s-au săruta prima oară, aici mai târziu… Cerul se
prăbuşeşte peste ei odată cu câteva frunze moarte de curiozitate. Mâinile lor se joacă, se iubesc
în aer. Cei doi nu au nevoie de cuvinte. Mâinile lor vorbesc.

Copiii au ajuns în raiul lor. Aici ai voie să ţipi, să alergi, să faci ce vrei. Trăiască
libertatea! Mama mai strigă la ei. Copiii se prefac că nu aud.

Tatăl este indiferent la prostiile lor. Îşi priveşte des ceasul. Măsoară din când în când
timpul. Cât a mai rămas până mâine ? 16 ore, 12 minute şi 27 de secunde ! Of, cât de mult
mai e până dimineaţă 

- Miron !
Glasul soţiei. 
- Unde s-or fi dus copiii ?
- De unde vrei să ştiu eu !?
Li se aud glasurile, undeva sus, la terminarea potecii. Mama se duce după ei. Miron,

nepăsător, îşi aprinde o ţigară şi rămâne în falsă aşteptare. Mama îşi găseşte băieţii la intrarea
în poiană. Primul care intră în mâna ei ia o palmă pe cur, celălalt îşi simte urechea prinsă în
cleştele degetelor mamei.

- V-am spus să nu mai plecaţi de lângă mine?!
Copiii scâncesc. Fals. Sufletul râde, nu mă doare, nu mă doare, c-am mâncat fasole tare!O

femeie frumoasă, între două vârste, îi priveşte surâzând.
- Bună, spune mama, ocupată cu cei doi obraznici.
- Bună ziua, răspunde Ioana.
- Sărut mâna ! se scălămbăie cei doi puşti.
- Cine era ? 
- O vecină, spune Ioana. Mereu îi boscorodeşte pe bieţii copii.
Ce zi frumoasă !
Ioana se agaţă de braţul bărbatului. L-ar săruta însă în poiană nu sunt singuri. Uite şi o

pereche de tineri! Îl voi săruta după plecarea lor. Îi e ruşine. Crede că numai are vârsta sărutului
de faţă cu toată lumea.

- Să mergem ! se hotărăşte Mada. Mi-e frică să nu pierd trenul şi apoi mi s-a făcut
foame…

- Iar ţi-e foame ?! glumeşte Andrei.
- Ţie nu 
- De tine, spune bărbatul . 
O rază înciudată se sparge într-un ciob de sticlă rătăcit prin poiană. Andrei a sărutat-o pe

Mada înaintea ei.
Zgomotul bâlciului se aude tot mai puternic. Copacii foşnesc nemulţumiţi. A tulburat

liniştea frunzelor. Perechea de tineri îndrăgostiţi a dispărut printre copaci. Ioana întoarce capul.
Vrea să spună ceva. Braţul ei , toartă stingheră. Unde o fi dispărut Vlad din nou ?!

Mada şi Andrei au intrat în panică. Ceasul nu are nici o treabă cu cei doi care vor
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prelungească viaţa secundei cât mai mult. Mestecă nepăsător curgerea zilei. Soarele s-a
aplecat într-o rână spre apus. Doamne, cum se grăbeşte bestia asta de timp !

- Dacă nu sunteţi cuminţi, mergem acasă !
- Vrem la căluşei !
Femeia priveşte spre Miron. Îi ducem ? Soţul ei e pe alte meleaguri. Dă din umeri. Dacă

vrei… El nu doreşte decât să treacă timpul cât mai repede. Până mâine mai sunt 12 ore, 23 de
minute şi 11 secunde.

Cei trei bărbaţi au coborât din maşină. Vin spre ea. Ioanei îi este frică. Pe măsură ce se
apropie le desluşeşte chipurile. Sunt cei din seara în care l-a pierdut pe soţul său. Ar vrea să
fugă, însă picioarele nu o ascultă. Bărbatul din mijloc are faţa tuciurie şi încruntată. E la
câţiva paşi de ea. Vlad, pe unde umbli, am nevoie de tine !

- Curvă nemernică! sâsâie tuciuriul. Ce ai căutat la procuratură?Ce le-ai spus, putoare ?!
Ioana ar vrea să se apere însă i s-au încleştat dinţii în gură.
- Credeai că vei scăpa de noi, căţea ?!
Tuciuriul loveşte. Ioana simte lama cuţitului cum îi sfâşie pântecul. Ţipătul ei se

amestecă cu cele din bâlci, cu muzica de acolo.
- Vlad !

Spre fericirea firului de iarbǎ
Mada îl priveşte pe Andrei.
- Ai auzit ceva ?
Dinspre platou ajunge până la ei zgomotul bâlciului. Muzică amestecată, chiotele

chefliilor…
- Parcă a ţipat o femeie !
- E de la nebuneala de pe platou, crede Andrei. 
Mada priveşte ceasul. Doamne ce târziu s-a făcut ! Din poiană se aude zgomotul de motor

al unei maşini. Femeia îl ia pe Andrei de mână.
- Să ne grăbim ! Să nu pierd trenul !
Copiii au luat-o la fugă spre căluşei. Mama îl rupe pe Miron din ale lui.
- Ai auzit şi tu un ţipăt dinspre poiană ?
Miron parcă auzise ceva, însă nu-l interesează. 
- Ţi s-a părut dragă, vezi mai bine de copii, să nu-şi frângă gâtul pe undeva !
Deşi soarele încă mai agoniza dincolo de liniile de cale ferată, becurile se aprinseseră pe

peronul plin de oameni cărora lumina albăstrie le dădea o înfăţişare ciudată, fantome grăbite
spre locuri de ele ştiute. Mada urcă în vagon, îşi aruncă mica geantă de voiaj pe canapeaua
îmbrăcata într-o husă pluşată, roşie, apoi scoase capul pe geamul coborât la jumătate

- Andrei !
Andrei, pe peron, aştepta. Citea în ochii femeii nerăbdarea de a spune ceva dorit de

amândoi.
Copiii au intrat în camera lor să se schimbe de hainele de oraş. 
- Ce-o fi căutat maşina Salvării în poiană? întreabă mama legându-şi cordonul halatului

de casă.
- Cine ştie ? Poate s-a încăierat vreun grup de beţivani ! încearcă un răspuns Miron.
Ioana e departe. Nu simte nicio durere. Vlad e lângă ea. Sunt împreună pe o câmpie cu

iarbă albastră. Se zbenguie ca doi copii fericiţi. După un timp, obosiţi, se lasă îmbrăţişaţi de
iarba molatică. Doctorul are neputinţa întipărită pe chip. De pe monitor inima femeii şi-a
trimis pulsaţiile spre Câmpiile Elizee. 

În maşina Salvării, Ioana îşi lasă fruntea alintată de mâna lui Vlad Cerul a devenit dureros
de alb, iarba nedorit de neagră.



TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul IX, nr. 3 - 4, iulie - decembrie 2020
49

- Unde ai fost ? şopteşte femeia. De ce ai venit atât de târziu ?
Din baie se aude apa duşului. Soţia lui nu va ieşi prea curând. Copiii se joacă în camera

lor. Miron deschide portofelul. Scoate din el o fotografie mică, pătrată. De acolo îi zâmbeşte
o tânără blondă. Miron mângâie cu degetul conturul feţei femeii. Închide ochii visător. Mâine.
În biroul lui de la etajul zece, pitită după rafturile cu dosare şi registre, îl aşteaptă o femeie
tânără, blondă, tolănită pe nisipul fierbinte al plajei. La baza posterului e scris cu litere mici
numele starului. Miron visează. Până mâine mai sunt 8 ore, 16 minute şi 42 de secunde. Se
bagă în pat se întoarce cu faţa la perete. Porunceşte somnului să vină cât mai repede, să mistuie
timpul până a doua zi.

Locomotiva scoate şuierul vestitor plecării.
- Andrei ! Vom avea un copil.
Andrei ar dori să fie acum lângă ea, să-i sărute ochii, gura…Trenul însă nu are

timp pentru fericirea lui. Pentru Mada gara călătoreşte. Îi face semnul de rămas bun, ne vedem
sâmbăta viitoare ! Părul ei, o scânteie blondă. Înserarea se grăbeşte să cuprindă oraşul în
îmbrăţişarea ei .

Optimist
Ne bate o fericire de ne lasă urme.
Bucuria ne înconjoară fruntea cu spini.
Dragostea ne înţeapă cu vârful de lance.
La noi este bine. 
Îngeri cu coarne de ţap, ne spală picioarele crăpate, cu apă de baltă clocotită. Suntem

răstigniţi pe cruci metalice abia scoase din cuptor. Pietrele colţuroase aruncate în noi ne rănesc
trupul sfrijit, ne zvârcolim neputincioşi sub ploaia de rocă.

Însă la noi este bine.
Câmpiile înverzite sunt departe, izvorul, copacul, floarea le desenăm din amintiri.Nu mai

ştim nimic despre cei pe care îi iubeam sau speram că ne iubesc...
Iubirea... O fotografie ştearsă, făcută cine mai ştie când.
Odată cu deşertul, soarele ne arde şi pe noi. Noaptea, până şi luna are razele fierbinţi.
La noi este bine.
Ne ciocnim unul de altul, nu mă interesează ce faci, nici pe tine cum o duc eu, nu ne

zâmbim, nu ne vorbim.
Nu are rost. Bărbaţi, femei, nu mai avem vârstă, semănăm unul cu altul. Oglinda

orizontului spălăcit de albastru ne răsfrânge pe mine şi pe tine, inutil, cel de alături sunt tot
eu.

Vedem aceleaşi filme care vorbesc despre mine, cărţile pe care le citim au acelaşi
personaj, ştirile au dispărut, nu mai sunt războaie, accidente, violuri...

La noi este bine.
Dormim fără griji, visele au uitat drumul spre somnul nostru, adio coşmaruri sau chemări

erotice. 
Am uitat să iubim, a dori pe cineva de lângă mine seamănă a egoism, să te sărut e ca şi

cum mi-aş săruta propriul trup.
Un singur lucru ne mai frământă. Întrebarea : când vom deveni ţărână ?
Speranţă ucisă.
Moartea nu are nevoie de noi, s-a plictisit de chipul meu. Caută pe cineva să nu-mi

semene.
Până atunci este bine la noi. 
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soare de noiembrie
senzație de prea plin
de lumină de dincolo
de zâmbet fermecat
de nori divini

lume în mișcare
distanță și timp

ceva  s-a pierdut
altceva a ocupat locul 

rămas liber

*
am văzut păsări căzând din cer
în linie dreaptă
le-am revăzut apoi
înălțându-se în linii curbe

și liniștite
ca-ntr-o rugăciune

dinspre pământ spre cer

*
mi-e dor să mă plimb într-un parc cu chioșcuri
să mă învârt cu căluții din lemn
să ascult o muzică de fanfară
să mă țină de mână tata
să mi se pară arborii atât de înalți
și curați de atâta albastru

cât primesc de la cer
încât lumea din jurul meu

așa cum e ea
și cum toți o simțim

să mi se pară o erată la sfârșit de anotimp

mi-e dor de parcul de cândva

*
nu-mi luați în seamă lacrima
priviți doar ochiul care a vărsat-o

atunci când 
înainte de a cădea
steaua se visa un om mare

Atena Gabriela STOCHIȚĂ

p o e z i e
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*
sufletul naște cuvântul
cuvântul mișcă mâna
mâna scrie despre ceva
ceva ce nu știm că există

vezi
de atâta nu știu
doar sufletul mai știe

*
poezia
o altfel de proză

atât de scurtă
încât…
vă întreb

și voi simțiți
dinții soarelui

*
iarna este întotdeauna despre tata
despre brad și despre verde
clopoței și cald
despre trecut și clipă

și 
da

clipa miroase a scorțișoară
și bradul îmi amintește de tata

*
dincolo de toate câte sunt
și le pot atinge
dincolo de toată imaginația

iată cuvântul 
ca cel mai crunt absolut
dintre toate absolutele existente

*
eram cu tine într-o zi
tu urs eu veveriță
îmi arătai marea cu valuri mărețe
îți râdeam în suflet a viață
îți arătam cerul dintr-o ghindă
și tot spre mare alergam amândoi
îmi înțelegeai cerul
la fel cum îți iubeam marea
apoi ne-am transformat în oameni
și povestea s-a rescris
tot despre un urs și o veveriță
adică despre doi la fel

într-un mijloc de pădure
absolută e doar iubirea
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Contopirea  
„Cuvânt – Sunet – Dramă”  

în creația wagneriană

„Originile culturii indo - europene pornesc din
neolitic, poate chiar din mezolitic. Elemente
specifice acestei moşteniri îşi găsesc corespondenţe

în legendele nordice, respespectiv scandinave şi
germane.” (M. Eliade. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. Vol 1 cap. 61. Editura ştiinţifică
1992).
Tot M. Eliade remarcă surprinzătoarea simetrie dintre un episod mitologic scandinav, unul
roman şi unul elen, evidențiind prezenţa ideologiei tripartite. Conform scriitorului Georges
Dumézil* această ideologie consacră o diviziune tripartită a zeilor şi a societăţii. În India
veche, claselor sociale de brahmani, militari şi producători le corespund zeii Varuna şi Mitra,
Indra şi gemenii Nasatya. Într-o altă ierarhizare funcţiile suveranităţii magice şi juridice erau
atribuite lui Jupiter (Zeus), Odhin (Varuna) cele ale forţelor războinice – lui Marte (Thor la
nordici) iar forţele divinităţii şi prosperităţii economice aparţineau lui Quirinius (Freyr la
nordici) si gemenilor Nasatya. După modelul diviziunii sociale tripartite, indo – europenii
menţionau trei clase: preoţi, războinici şi agricultori. 

După cele mai multe legende, zeii şi-au clădit propriul lăcaş într-un loc înalt din
Centrul Lumii. Reprezentarea zeului din miturile nordice Odhin-Wodan (mai apoi Wotan)
este configurată alături de un cal cu opt picioare şi de capul uriaşului Mimir pe care zeul îl
consulta ori de câte ori vroia să pătrundă misterele şi secretele lumii. Putem identifica cele
mai cunoscute nume din vechile mituri, reunite în Edda Scandinavă, în Legenda despre
Wäslungi ca şi în povestirile germane din Evul Mediu care au stat la baza dramelor muzicale
ce alcătuiesc tetralogia wagneriană „Inelul Nibelungilor”. Wotan, uriaşii Fasolt şi Fafner,
piticii Alberich şi Mime, zeiţa primăverii Freia, zeiţa pământului Erda, sunt câteva dintre cele
mai cunoscute personaje.

Mai târziu, în Europa, în epoca în care înfloreşte stilul roman în arhitectură, se
conturează noul stil gotic. Din acea perioadă datează şi marile poeme epice medievale: La
Chanson de Roland (sec. al XI-lea), Poemul Nibelungilor (sec. al XIII-lea), Ciclul regelui
Arthur şi al cavalerilor săi, Legendele despre frumoasa Magellone, despre căutarea
Graalului sau aceea despre Tristan şi Isolda (sec. al XIII-lea). 

Sursele de inspiraţie pentru compozitorul Richard Wagner au constituit-o povestirile
despre comoara nibelungilor, despre faptele eroice ale lui Siegfried, despre rolul nociv al

Ana BUGA

c o n f l u e n ța  a r t e l o r
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averii, ca sursă a nelegiuirilor şi nefericirii omeneşti, aşa cum au circulat în spaţiul geografic
norvegian sau în versiunile din Germania evului mediu. 

*G.eorge Dumezil (1898-1986), filolog şi autorul unor ample studii despre religiile indo –
europene.  Opere: Servius et la Fortune,  Mitra- Varuna – doi reprezentanti indo-europeni ai
suveranităţii (1940), Zei latini şi mituri vedice (1956).

La monumentala epopee poetico-muzicală, cunoscută ca tetralogia“Inelul
Nibelungilor”, Richard Wagner a lucrat, cu unele întreruperi, timp de 20 de ani, între 1854 şi
1874. El şi-a scris singur libretele în care a urmărit firul acţiunii prin întâmplările iscate în
jurul comorii din albia Rhinului, aflate în paza walkiriilor, fiicelor fluviului. Conflictul se
naşte atunci când piticul Alberich vrea să intre în stăpânirea aurului, atras de mirajul puterii.
Înfruntările capătă amploare când locuitorii lăcaşului cosmic – Walhala – intră în opoziţie cu
fiicele Rhinului. Se va dezlănţui o dispută în care zei, semizei, uriaşi şi pitici, îi sprijină sau
îi contracarează când pe unii, când pe alţii, în lupta lor pentru dobândirea comorii ascunse în
adâncul apelor. Aurul Rhinului era izvorul puterii fără margini ce putea ajunge doar în
stăpânirea aceluia care va renunţa pentru totdeauna la iubire, blestemând-o.

Prima operă  „Aurul Rhinului” a fost concepută de Wagner ca un Preludiu la
următoarele trei şi prezintă evenimentele care preced naşterea lui Siegfried, facând referire la
comoară, ca sursă a răului ce îi va afecta pe toţi locuitorii lumilor subpământene, pe pământenii
muritori și pe zeii nemuritori din lumea cosmică. Creația ne introduce în mijlocul
evenimentelor, de la începuturile lumii, degajând o atmosferă feerică. “Walkiria” şi “Siegfried”
duc mai departe firul întâmplărilor cu conflicte, fapte eroice şi iubiri, în formule stilistice
romantic-psihologice şi romantic-eroice. De altfel, chiar în dramaturgia muzicală a primei
opere, Wagner introduce ideea deznodământului tragic prin leitmotivul  Fereşte – te de inel.  

În creația “Aurul Rhinului” se aud armonii bazate pe modulaţii îndrăzneţe şi pe o
ritmică asimetrică. Procedeele wagneriene generează un discurs muzical inconfundabil.
Împletirea leitmotivelor, prin metamorfozare, susţine ideea că întâmplările se petrec în trei
lumi diferite: în cosmos (Walhala, lăcaşul zeilor), sub pământ (Nebelsheim, ținutul
nibelungilor) şi în apele Rhinului (stăpânite de walkirii). Stilul vocal, declamatoric pare
determinat de principiul continuităţii, integrat în “melodismul infinit” al comentariului
orchestral. În lăcaşul zeilor, uriaşii Fasolt şi Fafner au înălţat, la cererea lui Wotan, un palat
măreţ. Neavând cu ce plăti celor doi fraţi preţul cerut, zeul este nevoit să le-o dea pe Freia –
zeiţa tinereţii şi a primăverii. Atât Wotan cât şi uriaşii sunt atraşi de mirajul aurului. Zeul zeilor
– Wotan -  îl răpeşte pe Alberich care, în schimbul libertăţii sale, îi cedează comoara sperând
să o recupereze mai târziu, cu ajutorul inelului fermecat. Fiind nevoit să renunșe la inel,
Alberich rostește blestemul prin care acela care îl va deţine, va pieri şi va fi duşmănit. Într-o
ambianţă sonoră împodobită cu străluciri fantastice, zeii urcă spre sălaşul lor din cer.

În cea de a doua operă Walkiria, acţiunea se mută din Walhala în lumea muritorilor,
pe pământ. Episoadele epice, din prima operă capătă accente lirice şi dramatice, cu un puternic
impact asupra dezvoltării simfonice. Actul al III-lea se deschide cu spectaculoasa Cavalcadă
a wakiriilor. Pedepsită pentru vina de a fi slavat-o pe Sieglinde, – Brünhilde - fiica lui Wotan,
își ia rămas bun de la tatăl ei, în celebrul duet al despărțirii. Ea îşi pierde nemurirea și va dormi
un somn lung, înconjurată de un brâu de foc. Concepţia dramaturgiei vocal – simfonice din
finalul acestei a doua opere se sprijină pe incandescenţa sentimentelor protagoniştilor,
simbolizate prin leitmotivele fiecăruia, contopite cu cele ale flăcărilor, menite să apere somnul
eroinei, pâna când va veni salvatorul ei – Siegfried. El este personajul principal al celei de a
treia opere a tetralogiei wagneriene care va salva lumea de sub influenţa nefastă aurului.

Opera Walkiria crează starea de aşteptare iar drama continuă în al treilea episod, ce
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poartă titlul, Siegfried. Melodia amplă, supleţea leitmotivelor, tratarea surprinzătoarea a
aparatului orchestral, toate aceste procedee etalează un amplu spectru de sonorități, de la
abundenţa suprapunerilor armonice la discreţia unor mari suprafeţe de pianissime la alămuri,
și până la plasticitatea fascinantă din scena incantaţia focului. Greu de găsit aici hotarul dintre
măreţie şi tragism, dintre lumină şi întuneric. Toate se dizolvă unele într-altele, curgând cu
grandoarea unui uriaş fluviu. Walkiria se finalizase într-o atmosferă de nelinişte cu prevestiri
sumbre, pe care le generase furtul aurului – acest păcat „originar” din legendă, situaţie cu care
compozitorul  Richard Wagner a alcătuit miezul tetralogiei. Marasmul în care se zbăteau
muritorii şi zeii cerea imperativ, apariţia unui salvator. Zeul Wotan era unicul în măsură să
determine naşterea izbăvitorului. 

Străbătute de presimţirea necazurilor şi aşteptarea salvatorului, atât opera Aurul
Rhinului cât şi Walkiria, se aseamănă în tetralogie cu un rol ce ar putea fi asemănat cu acela
al Vechiului Testament. Aşteptarea apariţiei lui Siegfried amintește anunţarea, de către profeţi,
a unui messia. Însă, nimic creştin în structura intimă a lui Siegfried  - fiul lui Siegmund şi al
Sieglindei – pentru că el nu îşi conştientiza originea divină. Nu numai ca nu se reclamă de la
un părinte ceresc, ci în faţa zeului Wotan, cutezanţa contrariază. Leitmotivul lui Siegfried
traversează întreaga partitură.

Aşa cum figurează în legendele scandinave şi în vechiul mit german despre
Nibelungi, Siegfried, rămas singur în pădure, (Sieglinda murise la naşterea lui), este găsit de
piticul Mime care spera să cucerească prin forţă comoara Rhinului. Singura avere a lui
Siegfried, moştenită de la mama sa, consta în două bucăți ale spadei Nothung, a tatălui său
(Siegmund) sfărâmată de Wotan în lupta cu Hunding. Ajuns în plenitudinea forţei sale,
Siegfried porneşte spre fapte vitejeşti. El este simbolul eroismului de factură păgână, bazat
pe spirit ofensiv şi forţă fizică, un simbol al vitalităţii, al naturii revărsate nestingherit, în care
candoarea se amestecă cu cruzimea, eroul fiind refractar la acceptarea ascezei. Nu întâmplător
biruinţa lui Siegfried va fi pusă sub un mare semn de întrebare. De altfel ideea, din acțiunea
operei, se născuse în mintea compozitorului, simultan cu cea a dramei sale muzicale Issus din
Nazaret. Wagner a înţeles că două principii fundamentale se înfruntau în conştiinţa lui şi că
Siegfried neagă idealul creştin de salvare a lumii. Wotan ştia că orice victorie a tânarului va
grăbi sfârşitul zeilor. Intrat în posesia spadei Nothung, forjată de Mime, Siegfried ignoră
prezenţa lui Wotan, travestit în călător, şi urcă pe muntele unde o descoperă pe walkiria
Brünhilde. Sărutul său o trezeşte dar odată cu trezirea, ea îşi pierde nemurirea. 

În această a treia creaţie, Richard Wagner a dezvoltat  una dintre cele mai
impresionante scene, aceea a forjării sabiei. Motivul luminos interpretat de cor, domină. Îi
alătură Cântecul de bucurie a lui Siegfried (Nothung, Nothung), când vede sabia sudată.
Paginile de supremă elevaţie estetică şi spirituală sunt cunoscute sub numele Murmurul
pădurii şi scena Siegfried – Pasărea. Murmurul Pădurii sau Reveria lui Siegfried apare ca o
simfonie evocatoare a frumuseţilor tainice şi veşnice ale naturii. Cu muzica actului al III-lea,
Wagner reuşeşte să despartă lumina de întuneric. După leitmotivele ce amintesc de cavalcada
walkiriilor, de plânsul nornelor, de furia lui Wotan, de somnul Erdei, de puterea blestemată a
inelului – momente din primele două acte - aici dramaturgia muzicală urmează o gradaţie
coloristică ascendentă. De la scena translucidă Wotan – Siegfried, sonorităţile explodează în
ampla secvenţă Siegfried – Brünhilde. Momentul în care Siegfried o descoperă pe Brünhilde
sub coiful şi scutul ei de walkirie, este marcat muzical prin duetul de iubire care se încheie
genial, aşa cum remarca George Enescu în amintirile sale redactate de Bernard Gavoty...”Eram
wagnerian până în măduva oaselor... Wagner este cel mai răscolitor dintre muzicieni, cel care
vorbind mereu despre zei, se adresează totuşi oamenilor şi laturei celei mai intime a fiecăruia
dintre noi”.
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În opera Siegfried, Wagner a redat cursul dramaturgic, luminozitatea fericirii,
dobândită de cei doi luptători, ca răsplată pentru încercările pe care le-au traversat. 

După strălucirile sonore şi ideilor muzicale din operele Walkiria şi Siegrfried, în
Amurgul zeilor - ultima creaţie a tetralogiei Inelul nibelungilor -, compozitorul redă
complexitatea situaţiilor scenice prin procesul de simfonizare a simbolurilor muzicale. Wagner
a „construit” o punte între un trecut marcat de lupte pentru putere şi perspectiva unei lumi
eliberate de blestemul lui Alberich și de dorinţa de a poseda comoara.

Fiicele Erdei deapănă firul destinului care se încurcă - semn că sfârşitul zeilor se
apropie. Siegfried îi da inelul blestemat Brünhildei. Singura care înţelege pericolul deţinerii
inelului este Waltraute – sora  Brünhildei – care o imploră să înapoieze inelul fiicelor Rhinului,
condiţie ca Wotan şi Walhala să poată fi salvaţi de la pieire. Siegfried trebuie să străbată din
nou brâul de foc pentru a ajunge la semenii săi care îl aşteptau ca salvator. Motive muzicale
anterioare împletite cu altele noi, pagini descriptive ce sugerează călătoria lui Siegrfried prin
desişul pădurii, sunetului cornului său de vânătoare (cu valoare de simbol), sunt momente
sonore care împlinesc magistral tabloul scenei cunoscute sub titlul Călătoria lui Siegfried pe
Rhin.

Ajuns la castelul regelui Gibichungilor, Siegfried cade victimă trădărilor şi
blestemului inelului. Uitându-şi trecutul este gata să accepte casătoria cu sora regelui dar şi
pe a Brünhildei, cu regele însuşi. Degeaba caută Brünhilde să-i amintească de iubirea lor
arătându-i chiar inelul dăruit de el, căci Siegfried uitase tot.  Apriga Brünhilde, fosta walkirie,
dorește răzbunare. 

Ultimul act al celei de a patra opere a tetralogiei debutează cu tabloul care se petrece
pe malul Rhinului. Fiicele Rhinului îi cer inelul pentru a fi salvat de iminenţa morţii dar,
Siegfried  rămâne neînduplecat. Pagini muzicale simfonice retrospective readuc în atenţie
principalele simboluri şi leitmotive.

Rămas fără memorie, tânărul Siegried cade, din nou, pradă uneltirilor lui Hagen, care
îi va da acum o licoare pentru a-şi recăpăta amintirile. În timpul vânătorii, Hagen străpunge
cu sabia singurul  loc vulnerabil din spatele eroului, care-i putea aduce moartea. Tânărul se
stinge cu cugetul împăcat, mântuit prin amintirea Brünhildei. Înţelegând greşeala făcută,
Brünhilde, copleşită de durerea pierderii iubitului, decide să îl răzbune. Îşi pune pe deget
inelul lui şi porunceşte să se ridice un rug înalt ale cărui flăcări se întindeau spre castelul
Gibichungilor şi spre înălţimile Walhalei. Astfel blestemul piticului Alberich îi va ajunge pe
toţi cei care purtaseră inelul: pe Wotan, pe Siegfried, pe Brünhilde. După muzica funebră,
scrisă pentru moartea lui Siegfried, urmează o pagină intens simfonizată, ce simbolizează
mântuirea Brünhildei prin dragoste. Peste incendierea simbolică a Walhalei răsună, ca un
nesfârşit acord, îndoiala sumbră asupra inutilităţii oricărei lupte care nu are ca finalitate
înalţarea spirituală şi restabilirea armoniei. 

Cu muzica tetralogiei Inelul Nibelungilor,  Richard Wagner se atașează  lumii
romantice, fiind, în acelaşi timp, un vizionar al impresionismului, al dodecafonismului şi mai
ales al expresionismului. Încărcătura ideatică preluată de compozitor din legendele scandinave
şi germane, şi-a găsit o splendidă reflectare în exprimarea muzicală. Ampla epopee muzicală
concentrază aspiraţia  creatorului de a da viaţă operei totale, prin care să lege muzica de arta
poetică şi de acţiune, în formula sintetică Wort – Ton – Drama  (cuvânt - sunet -  dramă).
Teoria lui Wagner despre contopirea tuturor artelor, la fel ca în teatrul antic grecesc, în care
muzica şi poezia erau alăturate dansului şi formelor plastice ale decorului, încoronează în
creația sa ideea care a dominat întreaga estetică romantică a secolului al XIX-lea.
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UNITER 2020 – 
reportaj (în fond)

A XXVIII-a ediție a Galei UNITER,
referitoare la producțiile anului 2019, s-a desfășurat
anul acesta la Craiova, marcând două aniversări:

170 de ani de la înființarea Teatrului Național din Bănie și 30 de ani de la nașterea Uniunii
Teatrale din România. Locul a fost și el unul special (pandemia obligă la soluții care pot fi
mărci ale viitorului, forțând imaginația): Parcul „Nicolae Romanescu”. Cel al cărui nume îl
poartă a fost primar al orașului în câteva rânduri, între 1898 și 1929, om cu studii de sociologie,
literatură și drept la Paris și Liège, dar și cu viziune, funcție în evidentă direct-proporționalitate
cu gradul de cultură și limpezime a minții ( chestiune ce ar trebui să dea de gândit și-n această
toamnă electorală).

Interesant: cum Gala UNITER, prin tradiție, are loc în zi de luni (inevitabil mutată anul
acesta din mai în septembrie), întâmplarea (?) a făcut ca ziua, în Calendarul Ortodox, să fie a
Sfântului Prooroc Iona. Ei bine, da, Iona cel care a călătorit o vreme în burta chitului, Iona
cel care, de pildă, i-a sugerat lui Marin Sorescu tema piesei care poartă numele proorocului
(cea mai nouă montare poate fi văzută la Nottara, în regia lui Tompa Gábor, cu Gabriel Răuță
și Cristina Juncu, Ada Milea semnând muzica și Carmencita Brojboiu scenografia, într-un
spectacol memorabil cu premiera, și el, în 2019). Marin Sorescu al cărui nume îl poartă acum
Teatrul Național din Craiova, producător al acestei ediții a Galei UNITER.

Pe de altă parte, proorocul a avut o viață tumultoasă, nu doar prin pântecele balenei
trecându-i itinerariul, dar și printr-o moarte, în copilărie, de care a fost scăpat la intervenția
Sfântului Ilie, responsabilul cu nervii atmosferici, fiindcă, tot vorba lui Sorescu, „există nervi”
și-n troposferă și la mai înalt de ea. Acum, cu tot cu bolta sa, Teatrul de Vară din Parcul
„Nicolae Romanescu” ar putea aduce a pântece de chit, iar destinul phoenixian al proorocului
e și cel al teatrului care se stinge la fiecare ultimă cădere a cortinei, pentru a renaște seara
următoare din propria cenușă cu tensiuni, cu nervi, cu stări de grație, cu fulgere și tunete, dar
și cu adieri de lună mai când ar fi fost să fie Gala și când „încă se simțea tânăr” Macedonski,
poetul legat de Amaradia și, prin mamă, de boieri olteni. 

Or, dintr-o anume boierie a spiritului și-a sudorii sensibile respiră și Gala UNITER, în
viscerele acestei lumi cât o balenă a balenelor trimițându-și spectaculosul jet de apă, ca un
gheizer, în drumul ei prin acest al treilea ocean de eter de la Soare. 

Doru MAREȘ

g o n g
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În căutarea celui mai bun (spectacol pe scândură, TV ori radiofonic, regizor, actor de
ambe sexe, scenograf, critic, debutant, dramaturg), entitate imponderabilă și, firește, mereu
discutabilă (ceea ce e o șansă, nu un obstacol), rezultat al însumării unor subiectivități
antrenate care, fiindcă „trebuiau să poarte un nume” (anul acesta inevitabil rămânem la
Sorescu) se cheamă jurii („de selecție” și „final”). Ceea ce înseamnă un întortocheat periplu
prin varii spații ale spectacolului, printre colonade de stil și peristil, toate de abur și de carne
în același timp, toate după chipul, asemănarea și puterea unui număr îmbucurător de artiști
nu de fiecare dată cu destine încurajatoare. Dar cu cerbicia fără de care nu apa s-ar transforma
în vin, ci invers (pentru a-l enerva pe Villon și pe noi, ucenicii lui).

În pântecul chitului teatral e loc pentru toate alomorfele lui Iona, de la Baronul
Münchausen (neapărat cu chipul lui Nicolae Gărdescu) până la „clujenii” Mo și Foca, Gala
în sine fiind un spectacol al tuturor vârstelor, retoricilor și credințelor artistice, matematic
regizat de echipa UNITER (anul acesta bagheta i-a aparținut lui Bobi Pricop), în coordonarea
amfitrionului-președinte Ion Caramitru, lăsând câmp liber unor improvizații când
sentimentale, când parcimonioase, când prea de tot epidermic-propagandistice. Nu e de mirare:
„Lumea-ntreagă e o scenă şi toţi oamenii-s actori” și vițăvercea. („Nu Vițăversa, mă!
Dănimarca, mă! Dania, mă!”...)

PS: Începând din aprilie 1669, timp de trei ani, mare ban al Craiovei a fost boierul Mareș
Băjescu. Așa că, dacă Dimitrie Cantemir se închipuia cimotie cu Timur Lenk, nu văd de ce
eu nu…?... Și iată cum totul se leagă grație proorocului Iona, lui Nicolae Romanescu, Sfântului
Ilie, lui Marin Sorescu, Aurei Corbeanu, directorul executiv al UNITER, cu tot cu echipa ei
ne(a)dormită, râului Amaradia, neapărat lui Shakespeare și strămoșilor mei care și-au
transferat spectacolul existenței pe valea Vâlcănii. Si non e vero… almeno e teatro.
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„LA BOHÈME” – 
pelerinajul dintre întâia tresărire a

inimii și agonia ultimului suspin

La început a fost povestea... 
Un om frumos ca o poveste și nobil ca un

ideal, mărturisea cândva că cel dintâi autor al
muzicii sale este Dumnezeu Însuși. Și cine oare ar îndrăzni să-l contrazică pe Giacomo
Puccini, vestitul vrăjitor al perfecțiunii sunetului?! Cel care avea să reprezinte cea de a cincea
generație a unei dinastii „de muzicieni ce ocupau prin tradiție funcția de organiști și maeștri
di capella pentru catedrala San Martino”, fiul lui Michele Puccini, Giacomo s-a născut pe
22 decembrie 1858 la Lucca, în regiunea Toscana din Italia. La vârsta de 10 ani a fost ales să
facă parte „din corul de la San Martino și San Michele”, iar la 14 ani cânta deja în catedralele
menționate, precum și în alte biserici din jurul localității natale. Este explicabil motivul pentru
care „primele sale compoziții au fost dedicate” acestui instrument muzical. Și totuși cel care
avea să devină „succesorul legitim al lui Verdi”, geniul liric al muzicii culte universale, a
întâmpinat din plin ostilitatea amară a criticilor vremii. Ei au murit, iar moartea lor fizică a
fost urmată, inevitabil, de cealaltă moarte – spirituală. Giacomo Puccini însă, trăiește și astăzi!
Trăiește dincolo de aripa ei întunecată, dincolo de zidul implacabilei amintiri, aflat lângă
pianina din vila de la Torre del Largoi!  Trăiește prin fiecare sunet așezat cu inima pe hârtie.
Mărturisirea lui: „am mai multă inimă decât geniu”, face și acum înconjurul lumii, pentru că
tot ce va rămâne peste timp trebuie să izvorască din ticăitul creativ al propriei inimi.

Opera Națională Română din București îl omagiază pe Puccini având deja în repertoriul
actualei stagiunii, patru din cele zece opere ale compozitorului („La Bohème”, „Madame
Butterfly”, „Tosca”, „Turandot”). Mai mult decât atât, pe 14 decembrie 2018, O. N. B. a
organizat un concert omagial la împlinirea a 100 de ani de la premiera absolută a „Tripticului”
(„Il trittico” – „Il Tabarro” („Mantaua”), „Suor Angelica”, „Gianni Schichhi” – 14 decembrie
1918, la Metropolitan Opera din New York,)ii.

Deși Puccini reprezintă ca și prietenul său, Pietro Mascagni, curentul „verisimo”
amprentele sensibilității sale se remarcă de departe, pentru că țelul său era acela „de a duce
expresia lirică la limitele ei superlative”. Mărturia reușitei depline este chiar opera pucciniană,
despre care și acum, la 96 de ani de la dispariția compozitorului, se poate spune că a învins
prejudecățile și mai ales timpul.

Amalia-Elena CONSTANTINESCU
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Parisul de atunci și realitatea de acum
Legat sufletește de România, Giacomo Puccini le-a fost alături tinerilor noștri artiști

lirici, distribuindu-i în propriile-i opere încă de la premieră. Astfel, Hariclea Darclée rămâne
prima interpretă a Florei Toscai. Înainte de a crea „Tosca”, Puccini a compus una dintre cele
mai vibrante opere ale sale: „La Bohème” – o poveste de iubire, pe cât de naturală, pe atât de
tulburătoare, O poveste care începe în lumina plăpândă a unei lumânări, fiind a patra sa operă
după „Le Villi”, „Edgar” și „Manon Lescaut”. 

Și totuși, „La Bohème” este și rămâne – înainte de toate – povestea unei mari iubiri, „o
piatră de temelie a repertoriului liric universal”. Flacăra reală, alături de cea simbolică
întruchipează două văpăi complementare, aprinse concomitent de poezie. Focul sobei, din
mansarda creatorilor, se întețește sărutând manuscrisul lui Rodolfo. Astfel se încălzesc cei
patru boemi în noaptea pariziană din Ajunul Crăciunului. În ciuda austerității, provocată de
lipsurile cotidiene, cafeneaua Momus îi așteaptă cu ropotul ei de viață, străin oricărei
frământări sociale.

Cei patru prieteni, asemeni celor patru mus(ș)chetari, visează la unison, reprezentând
fiecare propriu său domeniu artistic. Rodolfo (Alin Stoica) – poezia sinonimă cu visarea,
Marcello (Adrian Mărcan) – pictura asociată pasiunii, Colline (Ion Dimieru) ne aduce mai
aproape lumina înghețată a filosofiei, iar diafanul Schaunard (Daniel Filipescu) ne înalță
sufletele, prin muzică, spre Creator. Poate de aceea, în fiecare din cei patru, regăsim câte o
parte din Puccini: regăsim tandrețea, însoțită de visare, flacăra pasiunii, lumina, zborul spre
înalt. Sau mai simplu decât atât: cuvântul, culoarea, cugetul, vibrația înaltă a sunetului divin.

Ajunul Crăciunului n-a fost mai tragic în frumusețea lui, decât atunci și acolo, în Cartierul
Latin din Orașul Iubirii. „O bătaie timidă în ușă” întrerupe visul poetului. O atingere suavă a
mâinilor, în întuneric, este de ajuns pentru ca actul I al operei să ne cucerească inimile prin
ariile sale inconfundabile: „Che gelida manina” (Aria lui Rodolfo), „Mi chiamano Mimi”
(Aria lui Mimi), „O soave fanciulla” (duetul Rodolfo – Mimi). 

Iubirea înnobilează caracterul 
Consider necesar să subliniez că această distribuțiev este una greu de egalat. Recurgând

la unitatea ei, Ionel Pantea a reușit să creeze apogeul unei interpretări contemporane de
excepție. Realitatea vibrației se produce prin împletirea aproape fuzională a glasurilor. Distinct
și totuși vibrând la unison, fiecare timbru vocal exprimă pasiune, tragism, înălțare. O înălțare
a frumuseții, născută din durere, pentru că „La Bohème” vorbește în același timp de emoția
ființei și de condiția umană. Vorbește despre o societate incapabilă să-și respecte valorile și
creatorii. În pragul mizeriei materiale, patru dintre acești oameni dăruiți muzei, reușesc să
sărbătorească Crăciunul, datorită fascinantei lor bogății sufletești. Inspirația și iubirea din
versurile lui Rodolfo, din picturile lui Marcello se împletesc cu flăcările manuscrisului aruncat
simbolic, în focul etern al vieții. Iubiri profunde și iubiri frivole răsar sau apun la periferia
Parisului.  

Romanul care stă la baza operei lui Puccini este teoretic un roman simplu. Atât de simplu,
încât ar putea părea lipsit de substanță. Deși la vremea sa, autorul  Henri Murger a generat
– dincolo de traducerea în limba română a romanului său, „Scene din viața boemă” – și o
variantă românească scrisă de Pantazi Ghicav, sub atenta sa coordonare, astăzi ne sunt
aproape necunoscute aceste realități. Doar „Boema” a străbătut veacul până la noi, conservând
frumusețea și drama acelor timpuri, menite să se repete... 

Premiera mondială a operei pucciniene a avut loc la „Teatro Regio” din Torino, în data
de 1 februarie 1896. „La Bohème” este o operă în patru acte, pe un libret de Giuseppe Giacosa
și Luigi Illica, faimosul tandem de libretiști, capabil să pună în valoare câteva capodopere
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ale geniului puccinian: „Manon Lescaut”,„Tosca”, „Madame Butterfly”. Țelul lui Giacomo
Puccini era – așa cum am spus – acela de a reuși să încadreze expresia lirică în limitele ei
superlative, limite pe care le va transcende în secunda următoare. Din acest motiv
compozitorul „a optat pentru aspectele sentimentale ale verismului”. Prin sensibilitatea sa,
dublată inevitabil de „fantezie lirică” devine superior creațiilor acestui curent și implicit
prietenului său Piedro Mascagni. „Boema” trăiește și răscolește încă inimile iubitorilor de
frumos, purtând pecetea unității dramei muzicale, promovată cândva de Wagner. În această
operă, muzica se adaptează textului dramatic, cuprinzându-l în totalitate, pentru a-l reda
sugestiv ca vibrație, ca amplitudine a tonalității lirice. De aceea cele două cupluri (Rodolfo –
Mimi, Marcello – Musetta), exprimând emoții sau trăiri diferite, antitetice chiar, se
completează reciproc, punându-se alternativ în lumină. Pe cât de profund este primul cuplu
(Rodolfo – Mimi), profund până la dramatism, pe atât de șăgalnic pare cel de-al doilea
(Marcello – Musetta), șăgalnic până la frivolitate.              

Irina Iordăchescu (soprană) – o solistă înzestrată cu foarte mult har, reușind să îi
dăruiască propriului personaj, Mimi, candoarea și dramatismul sugerate de Puccini însuși.
Să nu uităm că „La Bohème” rămâne una dintre cele mai dragi opere pucciniene, fiind
impregnată cu aspecte din viața compozitorului. Irina Iordăchescu – are acea voce unică,
vibrantă, capabilă să aștearnă pretutindeni suflul vieții. Să-l aștearnă peste moarte și dincolo
de împărăția umbrelor sale.

Alin Stoica (tenor) – un poet desăvârșit, capabil să depășească  creativitatea propriului
rol. Vocea sa trezește o bucurie tainică. Prezența scenică a tânărului solist ne dezvăluie o dublă
expresivitate: fizică și vocală.   

Personajul Simonidei Luțescu (soprană) se află undeva la granița dintre muză și vampă.
Lipsită de scrupule, dar păstrându-și eleganța manierelor însușite, Musetta baleiază
spectaculos între cele două imagini antagonice. Există undeva în vocea ei o șlefuire conștientă
a frazării.      

Adrian Mărcanvi (bariton) – un căutător al noilor forme de exprimare, modelând
sunetele cu eleganță, îmbinându-le cu sfera culorii și oferind iubirii, magice răstălmăciri. Arta
sa interpretativă creează o tensiune lirică aparte, transformând fiecare notă muzicală, într-un
limbaj universal al sufletului omenesc. Marcello, interpretat de Adrian Mărcan este o parte
nedezvăluită a lui Giacomo Puccini.

Daniel Filipescu (bariton) – o voce tandră și sfâșietoare a muzicianului de înaltă ținută,
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rescriind povestea prieteniei.
Ion Dimieru (bariton) – reușește prin farmecul propriei tonalități, să întregească

acordurile sufletului, vibrația spre înalt.    
Valentin Vasiliu (bariton) – interpret al proprietarului ursuz, a cărei voce dramatică își

lasă indiscutabila amprentă în lumea străvezie a boemilor.
Boala și moartea lui Mimi ar fi un lucru comun, un act firesc al ciclicității umane, dacă

nu ar fi capabile să sublinieze realitatea crudă a condiției tinerilor creatori, de atunci și de
acum, năpăstuiți ai sorții și răsfățații ei... prin har. Există sentimentele inaccesibile cuvintelor,
acolo a putut ajunge doar muzica lui Puccini și profunzimea sufletului său, care a transformat
neajunsul vieții, într-o  clipă boemă. Uneori simplitatea îți oferă puterea și bucuria de a trăi
într-o lume viciată de gânduri și pervertită în simțiri. Sensibilitatea este un tribut prea mare,
pentru o societate sterilă, frivolă, meschină... dar este singura capabilă să nască creatori, spirite
profunde, oameni de geniu.

Baritornul Adrian Mărcan între 
măreția sunetului și înțelepciunea omului interior

Motto: „Două calități pe lume nu pot fi simulate 
și nici înlocuite: inteligența și bunătatea!” – Ileana Vulpescu

Uneori artiștii lirici sunt la fel de departe de noi, precum lumina tandră a stelelor. Sufletul
lor fragil se ascunde în spatele unei voci puternice, iar fosa orchestrei devine un simbol al
liniei orizontului, așezată discret între privirea iscoditoare a publicului și chipul artistului. Și
totuși, acolo departe, pe scenă, ființa-i vibrează în fiecare sunet al muzicii culte. Există
momente, în care regia le permite să se apropie și vocea lor răsună din umbra lojei centrale
sau laterale a operei. Așa s-a întâmplat și atunci, așa l-am văzut întâia oară, de aproape, în
rolul Contelui Danilo Danilovici din „Văduva veselă” de Franz Lehár (libretul Victor
Léon și Leo Stein, regia Andrei Șerban), pe baritonul Adrian Mărcan (de la Opera din
Bașov, în prezent colaborator permanent al Operei Naționale București). Un gând consemnat
în acele momente, se referea la prestanța interpretării și la aura magică pe care Adrian
Mărcan o oferea personajului său. Chiar dacă în seara respectivă ne-am întâlnit, pentru câteva
clipe, dincolo de scenă, ne-am cunoscut propriu-zis, câteva luni mai târziu, când Adrian
Mărcan interpreta (în regia inconfudabilă a aceluiași Andrei Șerban) rolul lui Don Giovanni,
din opera cu același nume, de Wolfgang Amadeus Mozart (libretul Lorenzo da Ponte).

Astăzi, pot spune destule despre vocea, pe care am învățat să o prețuiesc, din ce în ce
mai mult, cu fiecare rol în parte. Adrian Mărcan are puterea nebănuită de a crede în muzică
și forța de a se dărui în întregime ei și prin ea, celor ce o iubesc cu patimă nestinsă. Dacă
Ludwig van Beethoven, a reușit să creeze una dintre simfoniile sale, în ciuda faptului că și-
a pierdut în totalitate auzul, Adrian Mărcan reușeste să ducă mai departe sunetul muzicii,
acum când ușile operei au fost închise, când sălile ei sunt pustii, iar lumina rămâne stinsă.
Chiar dacă arta a fost interzisă, artistul nu poate fi ucis pentru că poartă povara suferinței
omenești și semnul divinității în suflet. Pe 20 martie 2020, Adrian Mărcan interpreta rolul
Contelui de Luna din opera „Il Trovadore” – „Trubadurul” – de Giuseppe Verdi (libretul
Salvatore Cammaran, regia Mario De Carlo), dar ușile Operei Române au fost trântite, cu
forță, peste un vis. Sepctacolul a trebuit să fie anulat. Pe 12 iunie 2020 când baritonul Adrian
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Mărcan a împlinit cinci decenii de viață, urma să fie sărbătorit pe scenă, intrepretând rolul
lui Giorgio Germont din opera „Traviata” de Giuseppe Verdi (libretul Francesco Maria
Piave, regia Paul Curran), dar porțile instituției au continuat să rămână ferecate și tăcute ca
o piatră de mormânt. Este imposibil de rostit orice cuvânt, în fața crudei realități. Și totuși…
ar fi timpul să învățăm că rezistența prin cultură și rezistența prin credință, ne salvează sufletul
de măcelul vorbelor goale. 

Nici un om până acum, nu a avut
puterea să recupereze un moment pierdut.
Pe 12 iunie 2020, scena Operei Române
a continuat să rămână cufundată în
întuneric și în tristețea celor care așteptau
cu atâta speranță, să-i fie alături
baritonului Adrian Mărcan,
sărbătorindu-l într-o zi specială. Publicul
nu a fost lăsat să-i audă vocea
impunătoare și caldă, intonând ariile
„Traviatei”. Tragic și revoltător este
faptul că nimeni nu a întrebat oamenii,
cum se simțeau și mai ales ce trăiau
atunci, când sufletul lor aștepta să
vibreze, în ritmul înălțător al muzicii
culte. „Vinovații fără vină” sunt
întotdeauna victimele colaterale ale
indiferenței noastre. Pentru ei nu există

nici o altă cale, decât cea a sacrificiului. Problema artistului este ignorată întotdeauna. S-a
gândit cineva, o clipă, că în sensibilitatea sa, artistul se poate simți marginalizat? Că poate
trăi la cote maxime, sentimentul durerii, al neputinței, al dezamăgirii? S-a gândit cineva că
viața lui este acolo, sus, pe scenă? Poate cineva să înțeleagă că scena este mai mult decât un
loc de muncă? Să înțeleagă că artistul liric este mesagerul atâtor creatori: scriitor, compozitor,
libretist, regizor… S-a străduit oare cineva să înțeleagă, profunzimea exegetică a versetului
biblic, în care Mântuitorul ne vorbește despre cei ce vor să salveze vieți, dar le vor pierde? Le
vor pierde pentru că nu stă în puterea lor cheia de a hotărî viețile altora, subjugându-le visele,
credința, liberul arbitru dăruit de Creator. Îi pasă cuiva cu adevărat de toate acestea?

Viața este singurul război pământesc pe care îl câștigă mereu, mai devreme sau mai
târziu, îngerul morții. Se aseamănă mitului sisific, unde existența reprezintă bolovanul
zădărniciei. Stă în puterea fiecărui om în parte să-l spiritualizeze pentru trecerea în cealaltă
viață, lipsită de greutatea materiei și luminată de sufletul „neschilodit”, care continuă să
rămână viu după ce dezbracă haina trupului. Într-o lume plină de viruși reali, imaginari,
sintetici, trebuie să avem puterea de a lupta pentru artă, credință, iubire, puterea de a lupta
pentru apărarea  propriilor idealuri și datoria de a nu uita să apreciem valorile neamului nostru
și să ne mândim cu ele, dincolo de realitatea tragică, în care suntem nevoiți să trăim... Am
susținut întotdeauna că baritonul Adrian Mărcan face parte din sfera acestor înalte valori
românești, fiind o voce apreciată atât în țară, cât și pe scenele europene. Fost profesor de
canto, asistent universitar la Facultatea de Muzică din Brașov, actual solist al Operei din
Brașov și colaborator permanent al Operei Naționale din Bucuești, Adrian Mărcan ne
cucerește în egală măsură auzul, sufletul și privirea. Este un ardelean veritabil (născut în
Feleac, Bistrița Năsăud), un artist complex, care reușește să transmită publicului emoția
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fiecărui rol și căruia trebuie să îi mulțumim că a rămas în România. 
La mulți ani Adrian Mărcan, pe scena vieții, pe scena operei, pe scena viselor împlinite

de sufletele mari!

Acolo unde este îngropat trupul Giacomo Puccini, conform lui George Sbârcea, în Giacomo Puccini. Viața și
opera, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.P.R, București, 1959, p. 159, și Giacomo Puccini. Viața și
opera, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din Republica Socialistă România, Ediția a II – a revăzută și
adăugită, București, și 1966, p. 183.

i Stagiune întreruptă fizic prin închiderea O.N.B. din cauza coronavirusului, dar continuată gratis în mediul
online.

ii Conform lui George Sbârcea, în Giacomo Puccini. Viața și opera, op. cit., 1959, p. 173 – 174, și Giacomo
Puccini. Viața și opera, Ediția a II – a revăzută și adăugită, op. cit., 1966, p. 2018 – 2019, premiera ar fi avut loc la
Teatrul Constanzi din Roma în 11 ianuarie 1919. 

i Din opera „Tosca”.
v Mimi – Irina Iordăchescu, Rdolfo – Alin Stoica, Musetta – Simonida Luțescu, Marcello – Adrian Mărcan,

Schaunard – Daniel Filipescu, Colline – Ion Dimieru, Benoît/Alcindoro – Valentin Vasiliu, Vameșul – Adrian Ionescu,
Parpignol – Constantin Negru, Dirijor – Vlad Conta, Regia – Ionel Pantea, Decoruri – Ștefan Caragiu, Costume –
Liliana Cenean, Maestru de cor – Daniel Jinga, Maestru cor de copii – Smaranda Morgovan, Asistenți de regie –
Irina Furdui, Paula Gherghe.

v Un boem român, 1860.
vi Adrian Mărcan, Irina Iordăchescu, foto: internet, sursa fotografiilor folosite în cronica (și articolul) de față

este pagina de facebook personală a artistului Adrian Mărcan:
https://www.facebook.com/pg/adimarcan/photos/?ref=page_internal
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Minunata grădină Fin din Kashan

Iată-ne din nou pornind la drum, dis-de-
dimineață, de data aceasta într-o călătorie mai
scurtă, spre Kashan, unul din orașele mai importante
din provincia Isfahan, după orașul Isfahan. Eu n-o
vedeam ca pe o distanță mică, așa cum o vedeau
rudele mele, dimpotrivă; erau peste 210 km, dar în

Iran, o țară atât de mare, distanțele sunt percepute altfel, grație și vitezei cu care se circulă pe
șosele, deloc reglementată, lăsându-se la alegerea șoferului să alerge cât de iute dorește. 

Eram șapte în mașina fratelui mai mic al soțului meu, fiindcă aici nu prea contează nici
câte persoane călătoresc într-un automobil. Adică eram noi trei, fratele cu soția lui și cu două
dintre cele trei fiice ale lor, cea mare și cea mică, pentru că cea mijlocie avea o întrecere
sportivă și rămăsese să o ducă acolo unul dintre verii ei mai mari. Nu că am mai fi avut loc,
dar așa se aranjaseră lucrurile. Chiar dacă stăteam cumva destul de înghesuiți, eram toți slabi,
așa că nu ne puteam plânge. Soțul meu s-a urcat în față cu copilul nostru, lucru care nu prea
mi-a plăcut, iar noi fetele, în spate. Și, ca întotdeauna, a început viteza. Drumul a fost plăcut,
toți ne simțeam bine și eram bucuroși de plimbare, așa că atmosfera a fost mai mult decât
destinsă. Și ce mi-a plăcut foarte tare a fost faptul că fetele au început să și cânte, acompaniate
de tatăl lor, singurul dintre bărbații din  familie pe care l-am apreciat ca având cu adevărat
voce. Și fetele aveau voce, nu un timbru special, dar bucuria era aici cea de apreciat.

Încet, încet, toată lumea s-a mai liniștit așa că am avut timp să mă gândesc la orașul în
care urma să ajungem.

Kashan este un mare și frumos oraș-oază, situat pe drumul vechi dinspre Isfahan spre
Teheran, înainte de religiosul oraș Qom. A fost orașul favorit al șahului Abbas I, care a făcut
totul pentru a-i spori frumusețea și care a dorit să se odihnească de-a pururi acolo. Aflând asta
am căutat cu interes să știu ceva despre șahul Abbas I, și am găsit, spre bucuria mea, destule
informații despre el.

Abbas I (având renumele și de „cel Mare”; 1571-1629) a fost şahul cel mai însemnat al
dinastiei Sefevizilor. Forțându-și tatăl să abdice în 1581, din cauza proastei politici duse de
acesta până aproape de prăbușirea structurii de stat, a reorganizat, a dezvoltat și a condus
Imperiul Sefevizilor cu pricepere și dăruire, dându-i o nouă și puternică strălucire.

Înțelept, în anul 1590, a făcut pace cu otomanii, cedându-le la început Georgia,
Armenia, Azerbaidjan şi Kîrgîzstan, teritorii pe care avea să le recupereze ulterior. În 1592, a

Lelia ZAMANI
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mutat capitala de la Qazvin la Esfahan (Isfahan).
A creat o armată puternică, formată din caucazieni creştini, din armeni şi din cerchezi,

cu ofiţeri britanici, pe care i-a organizat după modelul ienicerilor otomani. În 1598, Abbas a
recuperat Khorasanul de la uzbeci, apoi a anexat Bahreinul, ca, după aceea să cucerească
Azerbaidjanul, Armenia şi Georgia. Mai târziu a redobândit Kîrgîzstanul şi Iraqul de la
otomani, transformând Persia în cea mai mare putere a Orientului Apropiat.

Deosebite realizări a avut șahul Abbas I în domeniul politicii interne. A angajat meşteri
caucazieni şi a chemat negustori creştini şi evrei, aducând poporului prosperitate şi visteriei
bogăţii enorme. Esfahanul, noua sa capitală, a fost reconstruită din temelii. Sub Abbas,
împrumuturile şi sistemele de dări s-au simplificat şi s-au menţinut relaţii de negoţ strânse cu
Marii Moguli din India. De la portughezi a cucerit, în anul 1622, centrul de comerţ Ormuz,
de unde a controlat negoţul din Golful Persic. În aceeaşi perioadă, Persia a început să fie tot
mai cunoscută europenilor și astfel au început să vină în imperiu nenumărați negustori, artişti
şi aventurieri, unii fiind primiţi personal chiar de către şah. În 1629, când șahul Abbas cel
Mare a murit, Persia se afla pe culmile sale politice şi economice, fiind un imperiu modern,
care avea legături diplomatice cu aproape întreaga lume.

Dar să ne întoarcem la Kashan, căci, cu toate că acest puternic șah a fost cel care a mutat
capitala la Isfahan, și l-a făcut să strălucească, tot Kashanul a rămas în inima lui.

Pe lângă frumusețea și strălucirea primite, Kashan este un oraș renumit în lume pentru
covoarele sale și bincunoscut datorită mătăsii și placajului ceramic glazurat, numit kashi, după
locul de origine.

Toate acestea m-au făcut să îmi doresc și mai mult să îl văd.
Nu știu să fi trecut două ore, că am și ajuns. Dintre cumnații mei nu se dezice niciunul

de a conduce cu viteză. Doar că sunt și foarte rezistenți și buni șoferi. Eu abia sunt în stare,
foarte rar, să merg cu mașina la mama, la 80 de km și încă duminica, pentru a nu fi prea multe
mașini pe șosea. Iar dacă sunt, toate se simt, nu știu de ce, obligate să mă depășească.

Se vedea că Rami și familia lui mai fuseseră de multe ori aici, fiindcă el știa exact unde
trebuie să meargă. Până când, dintr-o dată, cumnata mea s-a întors și i-a spus că vrea să
mergem mai întâi la un magazin. N-am înțeles ce fel de magazin. A pornit o discuție între ei,
dar Rami a avut câștig de cauză și am pornit spre obiectivul principal, grădina istorică Fin,
aflată la 6 km în sud vestul Kashanului, în satul Fin. 

Am avut noroc și am parcat mașina foarte aproape de grădină. Încă nu era deschisă și
lumea se tot aduna. Întotdeauna am fost uimită cât de mult își vizitează iranienii grădinile,
monumentele istorice, muzeele și tot ce ține de cultura și istoria lor.

Am așteptat preț de 20 de minute, timp în care m-am tot străduit să văd ceva, tot ițindu-
mă deasupra gardului, acțiune fără niciun succes, gardul fiind unul din beton, foarte înalt și
deosebit de gros, cum am putut aprecia când am intrat. Dar nici nu aveam altceva de făcut.
Bărbații s-au dus la bilete, dar nici acolo nu era nimeni. Apoi poarta, veche, imensă, din lemn,
s-a deschis alene. Și la bilete a apărut cineva și cum bărbații erau printre primii, tot printre
primii am și intrat.

Cunoscută sub mai multe denumiri: Grădina Regală, Grădina Tarikhiye Fin sau
Grădina Amir Kabir, această grădină este una dintre cele mai frumoase de acest gen din
țară. Numele de Fin este dat de satul unde a fost amenajată grădina, sat pe care eu l-am văzut
contopit acum cu orașul. Același nume, Fin îl poartă și izvorul care alimentează întreg orașul
Kashan, izvor ce nu seacă niciodată. 

Grădina a fost proiectată pentru Shah Abbas I, acoperind mai mult de două hectare de
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teren, fiind o reprezentare clasic persană a paradisului. Totuși această grădină are rădăcini mai
adânci, deoarece, într-o altă formă, ea era croită deja în timpul primului șah safavid, Ismail
Șah, care și-a făcut încoronarea aici, grădina purtând numele de „Bagh-e Kohneh”. Distrusă
de o serie de cutremure, dar și de invazia afgană, ea cunoaște o nouă viață în timpul șahului
Abbas I, care o preface cu totul și îi dă o frumusețe aparte, ocupându-se îndeaproape de ea și
de clădirile ce le ridică aici.

Grădina Fin a mai fost apreciată și pentru izvoarele ei naturale. Ea  adăpostește astăzi
ruinele palatului cu două nivele ale acestui remarcabil șah, dar și câteva edificii regale safavide
refăcute din temelii, plus altele ridicate în perioada Qajar. Și am început să ne plimbăm,
admirând cu sârg chiparoșii maiestuoși, aleile îngrijite și florile de pretutindeni; totul în
ansamblu, dar și fiecare detaliu din clădire, fiecare bucățică îngrijită de gazon. Nu totul se
putea vizita, dar ce puteam vedea ne încânta inima de frumos. Era aproape de miezul zilei și
căldura se făcea prezentă peste tot, toropind totul în jur, iar un ajutor nesperat a venit din apa
curgând cuminte și răcoritoare în spații special croite pentru ea, frumos dirijată prin întreaga
grădină, și mai apoi, revărsându-se jucăuș în fântâni arteziene îndrăznețe.

Nu puteam rata muzeul, care chiar m-a uluit. A fost construit în 1968, în același stil cu
monumentele istorice din grădină, pe o suprafață de 900 mp și avea opt galerii vaste, unde
erau expuse piese reprezentative ale culturii și civilizației iraniene din epoci diferite.

La începutul perioadei Qajar, Kashanul a cunoscut o peroadă de declin, dar nu și satul
Fin și grădinile sale deosebite, care erau sub îngrijirea șahului Fath Ali, fiind reședința lui
favorită. El a fost cel are a reconstruit palatul, a plantat mulți chiparoși și a pardosit albia apei
cu marmură.

Dar grădina este celebră și datorită altui personaj, pe numele lui întreg Mirza Taghi Khan
Farahani, dar cunoscut de cei ce-i trec pragul, de localnici și de istorie  cu supranumele de
Amir Kabir.

Amir Kabir s-a născut în 1807, în Hazaveh, un oraș din vestul țării, și a fost marele vizir
al șahului Naser Ad-Din. A fost considerat primul reformator al Iranului, un om cu adevărat
extraordinar, neavând origini nobile, tatăl său, Karbalaʾi Mohammad Qorban, fiind bucătarul
unui personaj de rang înalt din structurile statului: Mirza Abu’l-Qasim Farahani Qa’im
Maqam. Aplecarea sa deosebită spre studiu, o minte extrem de inteligentă, un caracter
puternic, precum și recunoaștrea calităților sale de către familia acestui demnitar (care l-a
educat alături de propriii săi fii) l-a propulsat în  serviciul guvernului în diferite funcții, până
a ajuns mare vizir, cea mai înaltă funcție în stat după șah, fiind astfel echivalentul unui prim
ministru. Cel care l-a promovat în această funcție, admirându-i curajul, deschiderea, tăria și
inteligența, a fost Mohammad Shah. Dar aprecierea acestuia pentru Amir Kabir nu s-a oprit
aici, el dându-i de soție pe fiica sa, și făcându-l astfel membru al familiei regale. Toate acestea
nu au fost, însă bine primite de soția șahului, soacra sa.

Dar erau vremuri destul de grele pentru Iran, iar șahul, bolnav, știa acest lucru. 
Măsurile luate de Amir Kabir cât timp a fost prim ministru cu puteri depline au fost

reformatoare și moderne, el fiind un vizionar mult avansat vremii sale. În scurta sa perioadă
în acestă poziție (trei ani și câteva luni), el a urmărit numai independența țării sale,
modernizarea și prosperitatea ei. S-a bucurat de multă popularitate, dar măsurile lui i-au adus
și destui dușmani, și, până la urmă și moartea,. Astfel el a încercat să limiteze puterea clerului
în afacerile statului, și nu numai.

A reformat armata, punând capăt dezordinilor din diferitele provincii care se tot răsculau,
din varii motive, și pedepsindu-i sever pe toți cei care i se împotriveau;  a promovat vaccinarea
în masă a populației împotriva variolei, cu deosebire a copiilor, salvând nenumărate vieți.

Deficitul din buget fiind foarte mare,  a redus drastic salariile bugetarilor și a eliminat
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numeroasele subvenții acordate de stat, plătite pensionarilor care au lucrat sau nu pentru stat.
A aplicat acest lucru și celor din familia regală, tăindu-le tot felul de fonduri de care aceștia
se foloseau pentru a se distra, sporind și mai mult numărul celor nemulțumiți.

A urmărit cu obstinație ca cei ce intrau în funcții de răspundere în stat să aibă   merite și
nu aduși pe posturi de tot felul de rude și relații, cum se obișnuia, corupția și nepotismul fiind
ceva la ordinea zilei în Iran.

A impus anumite taxe provinciilor și a luat astfel și o serie de măsuri în folosul industriei
și agriculturii. A încurajat și sprijinit pescuitul în Marea Caspică, acesta fiind un important
venit adus statului.

A luat măsuri și în domeniul politicii externe, promovând interesele țării sale pretutindeni
și deschizând ambasade la Londra, Sank Petersburg și consulate la Bombay și în Imperiul
Otoman.

A considerat foarte important învățământul, pe care l-a vrut modern și desprins de religie,
în timpul lui înființându-se un Darolfonun, un fel de universitate modernă, unde a adus
profesori străini, cu deosebire din Viena, pentru ca tinerii înscriși la studii să învețe medicină
generală, chirurgie, farmacie, științele naturii, matematica, istorie, geologie. Din păcate, intrase
în dizgrație, iar proiectul și-a pierdut treptat din amploare.

A dat lumii chiar și o revistă, sub diferite titluri, care avea un caracter politic, dar și
științific. 

Reformele promovate, la fel ca întrega sa politică, acțiunile sale și popularitatea într-o
continuă creștere au început să stârnească tot mai multe invidii în cercurile înalte din Teheran.
Cea mai înverșunată era soacra sa, care îl ura de moarte, temându-se ca nu cumva fiul ei Naser
Ad-Din, devenit șah după moartea tatălui sau Mohammad Shah, să fie înlăturat de la putere
de către acesta. Într-un moment de slăbiciune, crezându-și mama, tânărul șah, care se spune
că ținea la Amir Kabir, acceptă înlăturarea acestuia, în termeni destul de eleganți totuși,
punându-l emir al Kashanului. 

Exilat astfel la Grădina Fin în Kashan, Amir Kabir își acceptă soarta fără a se împotrivi.
Dar regina-mamă se dovedește neîndurătoare și continuă să-l socotescă la fel de periculos ca
și atunci când era la conducerea statului. Ea îl dorea mort și nimic mai mult. Așa că, șase luni
mai târziu, la 10 ianuarie 1852, o delegație ce primise acceptul șahului (care se spunea că era

puțin amețit de băutură când semnase sentința, fiind la o
petrecere pusă la cale tot de mama lui) se îndrepta cu rapiditate
spre Kashan.

Amir Kabir se nimerise tocmai atunci să fie la Hamam,
adică să facă baie. Slujnicul ce păzea baia nu a vrut să-i lase
să intre, considerând, firesc, că se putea vorbi cu emirul după
ce ieșea din baie. Doar că ei au legat supusul lui Amir și au
pătruns în baie. Se spune că acolo i-au spus lui Amir pentru ce
au venit și l-au pus să-și aleagă moartea, iar el a ales să i se
taie venele. Nu știu cât de adevărată e povestea cu alegerea lui
sau pur și simplu l-au tăiat ei, dar moartea acestuia a aruncat
o mare umbră asupra istoriei țării.  

Toate acestea le-am povestit, pentru că lumea persană a
fost fascinată de câte a făcut Amir Kabir pentru poporul său și
de personalitatea lui puternică. 

Am ieșit din acele încăperi profund marcată și ne-am mai
odihnit puțin în grădina îmbietoare. 

Painting of Amir Kabir, 19th century AD, Niavaran Palace Complex.
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LA BOÎTE à LIVRES
Theux – Juslenville – Belgia

Theux – Juslenville – Belgia
Biserica catolică în stil neogotic mângâie cerul

verii cu turla-i ascuțită. Norii se duc, vin alții, iar
timpul se scurge lent: încă o zi, un an, un secol…

Măsor cu privirea blocurile de piatră gri (câtă
perfecțiune !), vitraliile laterale și rozasa imensă de pe fațada ce străjuiește deasupra unei
somptuase uși din lemn susținută de patru balamale mari,  din fier bătut la forjă de un priceput
artizan, cu mai bine de două sute de ani în urmă… Verticalitatea a două secole de istorie !
Cătunul, situat în partea de est a Belgiei , are origini gallo-romane, limba vorbită este franceza . 

În trecut,  oamenii nu știau să citească. Școlile au fost înființate treptat,  pe la începutul
secolului al XIX-lea, mai întîi pe lângă parohii, preoții fiind cei ce se ocupau în mare măsură
de instrucție și educație .

Acum știu și citesc. Cartea este omniprezentă în viata celor ce se respectă, este esențială,
un fel de hrană spirituală. Belgienii, cel puțin cei pe care-i cunosc, cei care fac parte din cercul
meu de prieteni, sunt cu toții adepții « legii » lui Cicero, ai spuselor sale: « Dacă ai o grădină
și o bibliotecă, atunci ai tot ce îți trebuie ! ».   Au convingerea că cititul, cartea în sine, tot
acest bagaj pe care cărțile îl oferă cititorului  este hrana spiritului, o hrană absolut necesară,
fără de care mintea omului rămâne săracă, slabă și stearpă asemeni unui corp căruia nu-i dai
să mănânce, așa cum spunea marele  Victor Hugo.

Și cum belgienii sunt generoși din fire, dăruiesc…
În curtea bisericii, la nici zece pași de stația de autobuz, cutiuța cu cărți își asteaptă

cuminte cititorii. Localnicii depun în ea cărțile pe care le-au citit și recitit, care nu mai au loc
în biblioteca personală, cărți noi pe care le-au primit poate în dar și le au în dublu exemplar,
cărți pe care pur și simplu doresc să le dăruiască altora. Pentru că pentru mulți dintre ei, cărțile,
mai ales cele foarte bune, nu trebuie să zacă uitate într-o bibliotecă ci  trebuie să « circule »,
să lumineze minți, să deschidă orizonturi…

În urmă cu câțiva ani, la inițiativa unei profesoare, în Belgia au început să înflorească,
una câte una, din ce în ce mai multe astfel de « cutii cu cărți ». Mai întâi, sub fereastra ei.
Apoi, în mai toate satele și orașele. În parcuri, școli, pe bulevarde , lângă primării, în gări,
spitale, lângă agenții de turism sau alte instituții publice și culturale. Au diferite forme și
mărimi (un dulap vechi din lemn, o noptieră, o vitrină, niște etajere  prevăzute cu un acoperiș
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pentru a le feri de ploaie).
Am cunoscut un astfel de  concept cu mulți ani în urmă, în holul bibliotecilor : oamenii

depuneau cărți , luau sau nu altele la schimb, donau pur și simplu. Mi-a fost dat să văd acolo
colecții întregi ale lui Dumas , Flaubert , dicționare și enciclopedii foarte vechi, cărți de tot
felul… Tot de acolo mi-am procurat, prin 1995, primul meu LAROUSSE, o ediție mai veche,
dar la care nici măcar nu visasem pe vremea când mergeam la Olimpiada de franceză, la
Târgoviste,  spre finele « Epocii de aur » (nu aveam pe atunci nici măcar un DEX, pentru că,
din câte știu, se vindeau pe « pile » și relații).  Tot în Belgia (ce e drept, aici locuiesc de 25 de
ani), am descoperit și adorat conceptul cărții sau revistei lăsate (abandonate) voluntar  în săli
de așteptare, în gări, în autobuze, pe o bancă, cu sau fără un mesaj scris pe un post-it, de genul :
« pentru tine » sau « citește și dă mai departe citesc adesea cărți sau articole extraordinare ,
pe lângă cele propuse de presa gratuită distribuită în locurile cu o afluență importantă de
posibili cititori.

Zi grea, interminabilă…  Am ajuns în stație cu cinci minute înaintea autobuzului (
folosesc frecvent mijloacele de transport în comun pentru a merge la serviciu, din două
motive : în primul rând sunt o ecologista convinsă,   în al doilea, cele trei, cel mult patru ore
petrecute în tren sau autobuz pe săptămână  înseamna cel putin o carte citită !) . Astăzi, din
grabă, tocmai mi-am uitat romanul acasă. Autobuzul întârzie . Deschid cu grijă cutiuța cu
cărți din fața bisericii și răsfoiesc : « Dama cu camelii », doua romane (hm, cam groase !) de
Danielle Steel, Marc Levy, o carte de rețete pentru preparate din pește,  un volum de poezii
pentru copii… O cărțulie roz fushia, având pe copertă  o pisică coafată de un fes,  îmi surâde
oacheș. Fără nicio ezitare o iau, spun în gând « merci !» -  căci așa se cade -  și încep s-o
examinez : Gilles Legardinier – nu am auzit încă de acest autor, constat că suntem apropiați
ca vârstă și că este unul dintre cei mai citiți scriitori  ai momentului, preferatul a milioane de
francezi. Curioasă, încep  lectura, întreruptă însă, după nici măcar două pagini, de sosirea
autobuzului .

-Bonjour, monsieur !
-Bonjour, madame !
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Scanez abonamentul, trec rapid printre cei câțiva pasageri salutându-i ușor din cap, și
mai ales cu un zâmbet, ei  îmi răspund la fel, mă opresc la ultima banchetă, mă așez și,
nerăbdătoare, continui …

Primele rânduri mă transportă deja într-o lume cât se poate de normală, de asemănătoare
cu a mea, într-un orașel francez ; personajul principal, Julie, o tânără debordând de energie,
de entuziasm, de umor, mult umor, mă invită în viața ei aparent banală, dar plină de tot felul
de aventuri buclucașe. Râd . Fără încetare. Râd cu lacrimi (ce inspirată am fost că m-am așezat
pe ultima banchetă ! Ce-ar fi gândit ceilalți pasageri despre mine văzându-mă râzând de una
singură ?!).

Am uitat și de oboseală și de tot… E de necrezut cum o carte te poate transporta în numai
câteva zeci de minute într-o altfel de lume și totusi o aceeași,  însă văzută cu alți ochi, cum o
carte  îți poate schimba  moralul, gândurile, viata ! 

Terminus. Cap de linie. Cobor . Norocul meu  că locuiesc la marginea orașului ! Cu Julie,
captivată de întâmplările din viața-i tumultoasă, tot la cap de linie aș fi coborât…  

-Au revoir, monsieur !
Ajung acasă zâmbind .  Îmi imbrațisez copiii. Și viața mi se pare din nou minunată…  
MERCI, Gilles !
Le mulțumesc de asemenea părinților mei pentru sumara, dar atât de prețioasa bibliotecă

de acasă, minunaților mei profesori care mi-au insuflat gustul pentru lectură (și aș dori să
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menționez aici doar  câteva nume : Maricica Oprescu , Minodora Platcu, Steliana Paun…) ,
scriitorilor noștri extraordinari care, pe băncile școlii, mi-au deschis poarta unor orizonturi
pline de poezie, de profunzime, de frumos !  Le mulțumesc belgienilor - « frații » mei latini
-  pentru dragostea aceasta imensă ce o au pentru carte, pentru dăruirea lor ! 
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Autentica revoluție morală și filosofică

Multe voci se exprimă astăzi tot mai vehement
(cu rea intenție sau din ignoranță) împotriva
creștinismului ca fiind un mod de gândire ce
împiedică progresul popoarelor și al omenirii. E
adevărat că perspectiva creștină a schimbat fața și
inima lumii, însă nu în vreun mod ce l-ar putea face

susceptibil de criticile vizând împiedicarea cunoașterii și a progresului. Cât despre acuzele
de violență, nu creștinismul este de vină, ci diverși așa-ziși creștini care au pus interesele
personale pe agenda creștinismului. Ce înseamnă totuși acest mod de a fi (e mai corect să fie
numit astfel) pentru omenire? Faptul că el a însemnat o schimbare de cea mai mare amploare
și până la cele mai adânci straturi sufletești nu poate fi negat. Însă în ce constă această revoluție
spirituală, morală și filosofică? 

În Religie și societate în Europa, Rene Remond descrie principalele efecte ale
creștinismului asupra Europei, afirmând că „în ceea ce priveşte fenomenul religios, faţă de
celelalte continente, Europa prezintă o originalitate ce constituie o dată capitală: este singurul
care a fost creştinat în totalitate” [1], deşi creştinismul a luat naştere în Orientul Apropiat. În
Europa, primele biserici au fost întemeiate încă din timpul vieţii Sfântului Pavel, în Corint şi
la Tesalonic. Prin Edictul de la Milano (313) creştinismul este recunoscut oficial în Imperiul
Roman, iar la sfârşitul secolului al IV-lea, Teodosie îl transformă în religie de stat, interzicând
cultele păgâne şi înlăturând cultul imperial. Primul val al creştinării popoarelor din Imperiul
Roman are loc până în secolul al VI-lea (existenţa creştinismului este atestată în Galia în
secolul al II-lea, în Insulele Britanice în secolul al V-lea), al doilea val desfăşurându-se în
secolele al IX-lea şi al X-lea. Prin convertirea, în jurul anului 1000, a monarhilor polonez,
maghiar, rus, dar şi a celor scandinavi – şi  a popoarelor peste care domnesc – se desăvârşeşte
creştinarea continentului. Astfel, în Europa nu există nici o ţară a cărei aderare la creştinism
să nu dateze de cel puţin o mie de ani, fiind cel mai vechi continent creştin.

Faptul că în cazul multora dintre aceste popoare trecerea la creştinism a marcat fondarea
propriei naţiuni (Ungaria îl celebrează pe 20 august pe conducătorul lor, Ştefan, uns de către
papă în ziua de Crăciun a anului 1000 şi comemorează naşterea naţiunii; de asemenea, botezul
lui Vladimir în 987 marchează actul de naştere al Rusiei), duce la crearea unei legături
puternice între identitatea naţională şi religie. Aceasta va juca un rol important în secolul al
XlX-lea, în mişcarea de emancipare a naţiunilor şi rămâne, spune Rene Remond, până în

Alexandru MĂRCHIDAN
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prezent un factor geopolitic specific de care trebuie să se ţină seama pentru înţelegerea
relaţiilor internaţionale în Europa Centrală şi de Est, în special.

Creştinismul a dat un nou chip spaţiului european, prin simbolurile sale, prin lăcaşurile
de cult, de la cele mai modeste biserici până la cele mai impunătoare catedrale, prin ridicarea
mănăstirilor, prin calendarul său liturgic care şi-a pus amprenta asupra timpului, prin influenţa
asupra instituţiilor sociale şi politice, prin manifestarea culturală aparte, prin comportamentul
promovat, prin valorile persoanei (vârf al creaţiei divine şi fiu al lui Dumnezeu), avându-şi
rădăcinile în ideea libertăţii şi a responsabilităţii.

Frédéric Laupies, filosof francez contemporan și coordonatorul vastului Dicționar de
cultură generală [2], scrie despre creștinism din următoarele perspective: creștinismul ca
revelație și instituție, ca pedagogie, realitate socială, ruptură conceptuală (Dumnezeu și relația
Sa cu omul, regândirea metafizicii, revizuirea logicii), creștinismul ca o nouă antropologie și
o nouă sensibilitate.  

Apariţia creştinismului a însemnat o importantă schimbare de mentalitate pe mai multe
planuri. Astfel, relaţia cu Dumnezeu nu mai este una magică, exterioară. Omul este creaţia
cea mai importantă a lui Dumnezeu, fiind chip al Său. De asemenea, iubirea lui Dumnezeu
pentru om este dovedită prin faptul că însuşi Fiul Său se întrupează şi se jertfeşte pentru a-l
răscumpăra. Omul îl numeşte pe Dumnezeu „Tată”, iar Hristos redă demnitatea pierdută prin
cădere. Urmându-L, credincioşii devin „prieteni” ai Lui; astfel, ei sunt chemaţi să se
îndumnezeiască, sfinţenia fiind împlinirea naturii umane. Legea (poruncile) şi morala
Vechiului Testament au avut rolul de a pregăti omul pentru porunca cea mai importantă, a
iubirii. 

În centrul religiei creştine se află valorile persoanei, antropologia creștină fiind axată
pe ideea de comuniune, ceea ce presupune relație personală bazată pe libertate. Mântuirea,
salvarea, îndumnezeirea nu se reduc la ritualuri. Ele sunt posibile prin imitarea lui Hristos,
adică prin iubire, credinţă, nădejde, smerenie, răbdare. Creştinismul este o religie a comuniunii
cu Hristos (prin intimitatea credinţei, prin transpunerea în fapte a iubirii, prin Taine, cea mai
importantă fiind împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Său) şi cu semenii. Prin asumarea naturii
umane, Dumnezeu îl înalţă pe om şi înfăţişează un ideal de umanitate, care se deosebeşte de
idealul umaniştilor [3] care îl așezau în centrul lumii pe om, lăsându-l pe Dumnezeu într-un
plan secund.

Creştinismul este universal, pentru că Hristos se adresează tuturor oamenilor, în
virtutea unităţii profunde a umanităţii. Această unitate are ca fundament egalitatea ontologică
a tuturor oamenilor, pentru că toţi au căzut prin Adam şi toţi sunt răscumpăraţi prin Hristos.
Astfel, toţi oamenii fac parte din aceeaşi istorie a mântuirii. De aceea, Apostolul Pavel afirmă
că în Hristos „nu mai este nici elin, nici iudeu, nici rob, nici om liber”. Deşi importante
(Dumnezeu s-a întrupat respectând diferenţele culturale), diferenţele culturale nu mai sunt
nişte diferenţe ontologice, care să reprezinte o piedică pentru mântuire.

Din perspectiva creştină decurge foarte clar importanţa libertăţii persoanei. Omul a
încălcat porunca divină printr-un act liber, iar unirea cu Dumnezeu poate fi realizată tot prin
decizie personală – nimeni nu este mântuit cu forţa. Această libertate implică şi o mare
responsabilitate. Morala creştină are în centrul său imitarea lui Hristos în virtutea unei decizii
libere. Filosofia alegerii radicale în cadrul creştinismului a marcat filosofia şi cultura
europeană, chiar dacă acestea au ajuns să se desprindă în postmodernitate de valorile creştine. 

O altă idee – cu efecte foarte importante în gândirea europeană – este aceea că omul
continuă Creaţia divină şi este responsabil şi în acest sens. Munca nu mai este văzută ca o
pedeapsă, ci face parte din sensul creştin al vieţii („Tatăl meu până acum lucrează şi eu lucrez”;
„Cel ce nu lucrează, nici să nu mănânce”). Însuşi Hristos, „fiul tâmplarului”, a lucrat. Prin
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acest aspect gândirea creştină se delimitează de gândirea greacă, care punea mare preţ pe
activităţile recreative, considerate drept o marcă a libertăţii. Importanţa persoanei, a muncii,
universalitatea adevărului moral creştin au devenit fundamentele Europei moderne şi, prin
intermediul acesteia, ale modernităţii în general.

Creştinismul aduce o viziune nouă în metafizică prin transmiterea ideii de Creaţie
din nimic; ea va juca un rol foarte important în modernitate. Conceptul de creaţie marchează
o ruptură de gândirea greco-romană, conform căreia materia este eternă, iar zeii sunt doar
modelatori (demiurgi) ai acestei materii. Perspectiva iudeo-creştină este revoluţionară,
aducând ideea lui Dumnezeu care creează universul din nimic (ex nihilo), fără o materie
preexistentă. De aici apar diverse probleme preluate de filosofie până în prezent: care este
raţiunea de a fi a universului? (Pentru că ar fi putut să nu existe, el trebuie să aibă o raţiune);
Heidegger [4] afirmă că întrebarea metafizică prin excelenţă devine aceasta: de ce există ceva
în loc să nu existe nimic? Tot de problema creaţiei se leagă şi întrebările referitoare la apariţia
răului şi la modul în care omul se poate vindeca de acesta.

Perspectiva creştină asupra timpului reprezintă la rândul său o diferenţă în raport cu
gândirea greacă. Pentru cea din urmă, timpul (în care apar şi zeii) este ciclic. Deşi el este
personificat de un zeu (Cronos), apariţia acestui zeu se desfăşoară în timp. Dimpotrivă, pentru
creştinism, timpul creat are un început şi un sfârşit. De aceea conceptul de „istorie” are sens
deplin în acest context. Subiectul colectiv al istoriei este umanitatea aflată pe drumul
desăvârşirii până la sfârşitul vremurilor. Istoria empirică primeşte conotaţia unei istorii mistice.
Există astfel o finalitate, un sens al timpului.

Merită citate frazele prin care Frédéric Laupies încheie textul despre creștinism în
dicționarul amintit: „Persoana, munca, progresul, universalitatea: laicizate, conceptele centrale
ale creștinismului au devenit fundamentele modernității. Desprinse de sursa lor, ele și-au
pierdut parțial sensul și fac astăzi obiectul unor reconsiderări radicale. Intrăm cu siguranță
într-o epocă de neopăgânism și de recreștinare.” [5]

Trebuie (re)afirmat că perspectiva creștină ca mod ideal de viață și de trăire se situează
dincolo de bine și de rău, în sensul că este mai presus de evaluarea între cei doi poli care pot
diferi în semnificație de la o societate la alta, de la un timp la altul: „În perspectiva Bisericii
creștine și, concret, în tradiția eclezială a Răsăritului ortodox, problema moralei umane s-a
identificat întotdeauna cu adevărul existențial al omului. Morala nu este o măsură obiectivă
care să permită atribuirea unei valori caracterului și comportamentului, ci corespondența
dinamică a libertății personale cu adevărul și autenticitatea existențiale ale omului. Iar asta
pentru că ultima posibilitate a libertății este tocmai acest risc: ca omul să-și renege adevărul
și autenticitatea existențiale, să-și alieneze și altereze existența, ființa” [6].

Așadar, în loc de a spune „între bine și rău”, creștinismul spune „între viață și moarte”,
idee ce izvorăște din faptul că omul a murit prin păcat, a fost repus în drepturile de fiu al lui
Dumnezeu prin întruparea lui Hristos, așadar a primit din nou viață prin har, însă depinde de
voința sa liberă să accepte acest dar; prin rămânerea în păcat el poate muri din nou. „Etica
Bisericii este «dincolo de bine și de rău», ea se referă la realități ontologice, nu la o scară a
valorilor. Binele și răul sunt categorii convenționale. «Să știți, spune Sfântul Maxim, că ceea
ce este numit simplu răul nu este întotdeauna așa. În anumite cazuri este răul, în altele nu»”
[7].

Apostolul Pavel scrie în Epistola către Romani că scopul vieții este acela de a deveni om
duhovnicesc, a cărui rațiune este luminată de harul Duhului Sfânt, „Căci legea duhului vieții
în Hristos Iisus m-a liberat de legea păcatului și a morții” (Romani: 8, 2). În perspectiva
creștină, o astfel de eliberare nu poate realiza omul singur [8], oricât de rațional și bine
intenționat ar fi. Roadele unei inimi care primește Duhul sunt: „dragostea, bucuria, pacea,
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îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția”
(Galateni: 5, 22). Asceza creștină (mijloc, nu scop în sine) este un act de libertate și are rolul
de a-l elibera pe om de legăturile păcatului (ale viciului, ar spune eticienii, însă păcatul e mai
mult de-atât) și de a pregăti solul inimii pentru ca acesta să rodească faptele despre care
vorbește Apostolul Pavel. Asceza nu luptă împotriva firii umane, ci împotriva păcatului. Omul
are rănile răului și acesta îl poate influența doar pentru că omul îi permite în mod liber. Răul
nu aparține firii noastre, ci este un accident. În gândirea creștină răul este o cădere din
ascultarea de Dumnezeu printr-o alegere greșită, însă răul nu a fost sădit la început în firea
umană. Totuși, Dumnezeu i-a lăsat omului libertatea de a alege, de a respecta sau nu îndemnul
Său. Vina omului constă în greșeala conștientă, din dorința de a fi ceea ce nu putea fi, atitudine
care a dus la neîncrederea în Dumnezeu și la ignorarea avertismentului că efectul neascultării
poruncii este moartea. 

Condiția obiectivă a salvării (mântuirii) a fost realizată: ridicarea omului din starea de
cădere prin Întruparea, Jertfa și Învierea Mântuitorului. Condiția subiectivă depinde de
alegerile fiecărui om în parte. Toți cei care se botează în numele Sfintei Treimi pășesc pe o
nouă cale, ce presupune armonia dintre credință, fapte și harul primit prin Tainele Bisericii.
Toate virtuțile rezultă din această armonie. 

În centrul eticii creștine se află așadar imitarea lui Hristos, numit „noul Adam”, pentru
că prin primul om, Adam, a venit păcatul și moartea, iar prin Hristos au venit iertarea,
împăcarea cu Dumnezeu și învierea noastră: „Dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă;
cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi” (II Corinteni: 5, 17). Dar pentru a nu recădea în
mândrie, omul trebuie să-și amintească permanent că nu poate prin el însuși să se mântuiască,
începutul mântuirii fiind marea Jertfă a Fiului lui Dumnezeu. Restaurarea firii umane
presupune comuniune liberă cu harul, care aduce dorința schimbării noastre de la viața
păcatului și tot el desăvârșește sfințirea omului. Pentru că scopul este, așa cum spune Apostolul
Petru, împărtășirea „dumnezeieștii firi” (II Petru: 1, 3-4) pentru veșnicie.

Faptul că mai toate ideologiile au încercat să confiște ideea creștină a omului nou
(îndumnezeit), dându-i însă un chip hidos, pe care ele îl prezentau drept unul edenic, nu a
făcut decât să confirme importanța acelui moment al renașterii omenirii prin întruparea lui
Hristos. Ideologiile se află permanent în rolul nefârtatului din legendele românești privind
creația universului: nefârtatul încerca mereu să imite Creatorul, însă, neavând forță creatoare,
lucrurile sale ieșeau mereu de-a-ndoaselea.  
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Arheologia şi arheologii Bucovinei

Sunt domenii de cercetare în care specialiştii desfăşoară activităţi dintre cele mai
interesante, cu mari implicaţii privind anul şi istoria societăţii omeneşti. Un astfel de
domeniu este arheologia, ştiinţă istorică definitiv conturată în secolul al XIX-lea.

Tânărul arheolog Bogdan Petru Niculică a publicat la Editura Universităţii din
Suceava, în anul 2009, cartea Din istoricul preocupărilor arheologice în Bucovina.
Societatea Arheologică Română, 182 p. şi Anexe.

Autorul îşi propune să ne prezinte câteva aspecte din istoria cercetărilor arheologice
din Bucovina, de la începuturile amatoriste şi până la cercetările cu adevărat ştiinţifice.

Lucrarea are două părţi. În prima sunt prezentate începuturile cercetărilor
arheologice, iar în cea de a doua este prezentată Societatea Arheologică Română. Această
linie o vom urma şi noi în prezentarea acestei cărţi unice în felul ei. Mai întâi a fost
Societatea Muzeului Siret, la 1870. După această dată pot fi amintite Universitatea
din Cernăuţi (1875), Societatea arheologică română din Bucovina (1886), Muzeul
Ţării Bucovina (Cernăuţi, 1893), Muzeul Orăşenesc Suceava (1900).

Aceste începuturi sunt legate de existenţa unei mişcări arheologice, de gândirea
istorică a unor personalităţi şi de necesitatea unor coordonări a cercetărilor de teren.

Bogdan Niculică încadrează mişcarea arheologică din Bucovina în atmosfera
general românească şi europeană. Astfel, aminteşte de înfiinţarea, în 1834, a Muzeului
de Istorie Naturală, în Iaşi. Din iniţiativa banului Mihalache Ghica se înfiinţează, la
Bucureşti, Muzeul de Istorie Naturală şi Antichităţi, care a publicat şi foaia „Muzeul
Naţional”. Aici a fost salvat tezaurul numit Cloşca cu puii de aur.

În Moldova trebuie amintite cercetările lui Gh. Săulescu la castrul roman de la
Bărboşi, jud. Galaţi, suplimentele revistei „Albina românească” numite „Arhiva Albinei
pentru arheologia română şi industrie”, prima publicaţie arheologică din ţară. Gh. Asachi
semnala între altele, în 1847, existenţa unor vestigii cucuteniene la Văleni, jud. Neamţ,
şi tot el se ocupa, la 1854, de întocmirea unui plan al fortificaţiei traco-getice de pe
dealul Cătălina din Cotnari.

După înfiinţarea universităţilor din Iaşi (1860), București (1864), Cernăuţi (1875),
se înfiinţează Muzeul Naţional de Antichităţi din Bucureşti.

Bogdan Niculică prezintă rolul lui Odobescu în impunerea arheologiei ca ştiinţă, el
fiind şi primul profesor de arheologie şi autor al lucrării Istoria arheologiei (1877).
Cercetări se fac şi în Transilvania şi în Moldova.

Societatea Muzeului Siret a avut de la început peste 100 de membri şi avea drept
scop colectarea de material în vederea înfiinţării Muzeului Ţării din Cernăuţi. A fost
înfiinţată de ofiţerul Iosef von Gutter (1809-1886), din Suceava, ajuns primar al oraşului
Siret (1870-1872). A rămas de la el o impresionantă colecţie de antichităţi. El este
descoperitorul culturii amforelor sferice şi al mormintelor de pe Dealul Iancului din
Grăniceşti, jud. Suceava, al unui tezaur la Hatna (Măriţeia Mică, jud. Suceava), un
cimitir armenesc în Siret. Profesorul Raimund F. Kaindl a scris o Istorie a Bucovinei

e v o că r i
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(1896), cu bogate informaţii arheologice.
În continuare sunt prezentaţi Neculai Beldiceanu şi Grigore C. Buţureanu, care a

făcut cercetări în mai multe localități din Bucovina și din Regat. Neculai Beldiceanu, în
1891, face vizite la siturile arheologice de la Siret şi Rădăuţi. În anul următor a vizitat
Volovăţul şi Siretul unde a găsit numeroase materiale importante pentru arheologie şi
istorie. La Baia, Beldiceanu cercetează ruine medievale şi găseşte pietre cu inscripţii,
pe una fiind săpat anul 1209. Împreună cu Grigore C. Buţureanu cercetează zona
Fălticeni şi „culoarul Siretului”, acestea cuprinse în lucrarea Preistoria în România de
Gr. C. Buţureanu. Au fost investigate staţiuni arheologice de la Baia – Cetăţuie, Preuteşti
– Cetăţuie, Ştirbăţ, Valea Glodului; au descoperit la Basarabi, com. Preuteşti, jud.
Suceava, în punctul Dealul Hârburilor, „un important depozit de bronzuri datând, se
pare, din prima epocă a fierului, din păcate pierdut ulterior” (p. 38). Aceste cercetări
privitoare la zona Fălticeni au fost completate ulterior, de către Vasile Ciurea, profesorul
care a pus bazele Muzeului Fălticeni.

Cu destule informaţii este prezentată activitatea arheologului Josef Szombathy.
În 1863 se înfiinţează Societatea Muzeului Ţării Bucovinei, care a activat pentru

colectarea de „antichităţi” în vederea deschiderii Muzeului Ţării Bucovinei din
Cernăuţi, la 1893, care a publicat şi un Anuar al Muzeului (1893-1914), idee care a
aparţinut arheologului K. A. Romstorfer, cel care a restaurat o seamă de monumente
istorice din Bucovina. La sfârşitul sec. al XIX-lea, în 1899, se înfiinţează Muzeul
Orăşenesc din Suceava.

Partea a doua a acestei lucrări are în atenţie Societatea Arheologică Română din
Bucovina şi activitatea istoricului şi arheologului Dionisie Olinescu (1852-1924?). 

După o activitate începută în Bucovina, se retrage în România.
Dionisie Olinescu este autorul lucrării Charta arheologică a Bucovinei, publicată

în „Buletinul Societăţii Geografice Române”, Bucureţti, 1894. Aici au fost citate cele
mai importante descoperiri arheologice, între care „mormintele în cutie de piatră găsite
pe Dealul Iancului de la Grăniceşti, săpăturile lui Josef Szombothy, din 1893, în movilele
de la Horodnicu de Jos, datând din epoca bronzului sau cele de la Şipeniţ şi Hliboca,
unde au fost semnalate vestigii aparţinând celebrei culturi eneolitice cu ceramică pictată,
Cucuteni”.

Lucrarea amintită mai sus a fost completată de studiul intitulat Chărţile Bucovinei,
1894, în acelaşi volum al „Buletinului”. El a întocmit şi o Chartă arheologică a
Bucovinei, publicată tot în 1894, în acelaşi „Buletin”. Titlul hărţii este acelaşi cu cel al
repertoriului, - sursă de confuzii.

Aceste lucrări au fost urmate de altele, mai restrânse, care i-au adus lui Dionisie
Olinescu recompense precum membru de onoare al Societăţii Geografice Române (1886)
şi cea de membru corespondent al Comisiei centrale pentru artă şi monumente
istorice din Viena (1891).

După 1893 pleacă din Bucovina, dar prestigiul său ştiinţific îi aduce cooptarea, de
către Corneliu Diaconovich, între coautorii Enciclopediei Române, vol. al III-lea, Sibiu,
1904, alături de mari cărturari şi savanţi ai vremii. 

Fapte nu îndeajuns de limpezi l-au determinat pe Dionisie Olinescu să demisioneze
din slujba sa şi să plece în Regatul României, îndată după 1893. Lucrurile se clarifică,
în oarecare măsură, printr-o scrisoare a lui G. Popovici publicată de către Bogdan
Niculică după Torouţiu – Cardaş, vezi p. 100-101 şi nota 128, p. 115.
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Încheiem aceste însemnări cu constatarea că Bogdan Niculică a realizat o lucrare
de pionierat în domeniul istoriei arheologice în Bucovina. Informaţiile pe care le aduce
şi claritatea expunerii au forţa să ne convingă de faptul că Dionisie Olinescu a fost „un
pionier al arheologiei româneşti” şi că el trebuie să fie „aşezat în galeria truditorilor care
au pus bazele ştiinţei arheologiei în România”.

Trebuie să salutăm republicarea lucrării Charta arheologică a Bucovinei (p. 117-
145).

Volumul se încheie cu o bibliografie, un rezumat în limba engleză (tradus de Sergiu
Ruptaş), un Index de nume şi Anexe.

Cartea lui Bogdan Petru Niculică a apărut în condiţii foarte bune. Considerăm utilă
şi necesară prezentarea făcută autorului pe coperta a 4-a a cărţii. 

Ion POPESCU - SIRETEANU

Ȋnvăţătoarea mea, Doamna Bicu

Nu este o vârstă a amintirilor. Oricine ȋși poate aduce aminte ȋntâmplări mai noi sau
mai vechi, după ȋmprejurări. Eu vreau acum să-mi aduc aminte și să scriu despre Doamna
Bicu, ȋnvăţătoarea mea din școala primară. Zic ȋnvăţătoarea mea pentru că, deși am
avut mai mulţi ȋnvăţători, numai de Doamna Bicu ȋmi aduc aminte cu drag și
recunoștinţă.                                                               

Ȋncepuse războiul. Bărbaţii și flăcăii au fost duși pe front. Din când ȋn când, venea
vestea despre câte cineva c-a murit. Numele ȋi era trecut la colţul eroilor ȋn clasă, iar
fiul ori fiica celui mort – daca avea copii – erau lăudaţi pentru vitejia părintelui!...   

Dar dintre toţi ȋnvăţătorii mei, numai Doamna Bicu, ȋn loc de vorbe, vărsa o lacrimă
curată si caldă pentru cel trimis la moarte.                                                                                                    

Copiii mai săraci ai satului primeau la prânz mâncare la școală. Eram printre ei.
Dintre ȋnvăţătorii care erau acolo, ȋn sala aceea din școala veche, transformată în cantină,
numai Doamna Bicu mi-a pus mâna pe creștet și m-a mângâiat, să pot mânca borșul cu
fasole sau cartofii din strachină. Doamna mea nu se temea de vietăţile care mișunau ȋn
straiele noastre și nu ne considera niște sălbăticiuni. Doamna nu ne trimitea acasă la ea
să-i tăiem lemne, ori să măturăm ograda.

Doamna nu ne bătea.
De multe ori nu știam lecţia și nu mă bătea. „S-o ȋnveţi și tu” , mi-a spus de câteva

ori. „N-am avut naft ȋn lampă…” , ȋi mărturiseam și mă credea. N-o miţeam. Părinţii nu
găseau leul pe care să cumpere o ocă de petrol să avem lumină ȋn casă. Și Doamna Bicu
nu mă bătea …

Ȋmi aduc aminte de nenumăraţii dascăli pe care i-am avut ȋn anii războiului și după
aceea, până spre 1960, dar pe niciunul nu l-am iubit cu dragostea aceea de copil desculţ
și dezbrăcat care fuge la școală de dragul ȋnvăţătoarei lui.

Au trecut anii unul după altul, grăbiţi și flămânzi de timp și de oameni. Doamna
Bicu, pe atunci abia trecută de adolescență, cu pasul domol, cu glasul cald și inima
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deschisă, frumoasă și blândă, stăruie ȋn amintirea mea ca o insulă de lumină și de
bunătate.

N-am văzut-o demult. Nici ea nu m-a văzut. Uneori ȋi scriu, și-mi răspunde. Nu știe
nici astăzi că ȋn suflet port lumina ei de atunci prefăcută ȋn icoană. Se cuvine să
mărturisesc acum cu mâna pe inimă că de dragul ei am ȋnvăţat – bine, rău, cum am putut
– și că de dorul ei sufăr ca un stejar de secetă.

Mâna ei, care mi-a purtat mâna așa de lin pe hârtia proaspătă și care mi-a mângâiat
atunci creștetul, se cuvine sărutată cu recunostinţă.

Ferice de sufletul ei, dăruit timp de patruzeci de ani, unor clase de câte patruzeci
de copii. Ferice de sufletul ei atât de bun, mereu dăruit copiilor și mereu nesecat de
bunătate, ca un izvor.

Ion POPESCU - SIRETEANU
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,,Triunghiul cunoașterii: carte, lectură, bibliotecă”

A II-a ediție a acestui târg de carte, organizat în Argeş, a găzduit oferta unor edituri
disponibile (şi) în vremuri de criză sanitară: „Nemira”, „Curtea Veche”, „Eikon”, „All”, „Art”,
„Trei”, „Didactica”, „Școala Ardeleană”, „Paralela 45”,,Diana”, „Trend”, 
și „Ecou Transilvan”. Cărţile au făcut ca în  perioada 22-25 septembrie,  oraşul să îşi schimbe
tonusul spre mulţumirea organizatorilor evenimentului: Biblioteca Județeană „Dinicu
Golescu” în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș și cu Primăria Pitești.
În complexul expozițional, alături de edituri, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Piteşti
a deschis standul de prezentare plin de cărţi şi reviste
care au delectat, fie şi pentru câteva clipe, trecătorii… 

Între acestea, Târgoviştea literară, revista
înfiinţată  în 2012  (…şi lăsată ca un ultim dar
iubitorilor de literatură, precum şi meleagurilor care
i-au găzduit sufletul  bucovinean) de regretatul
profesor - scriitor Eus Platcu!

Magda GRIGORE

e v e n i m e n t



Expoziția „Doamne ale artei românești”

În perioada septembrie –noiembrie 2020 –
Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal
„Curtea Domnească” din Târgoviște, a expus un
număr impresionant de lucrări de artă (pictură,
grafică, sculptură) din colecțiile proprii, sub titlul
„Doamne ale artei românești” Din lista lucrărilor
expuse, se observă că acestea au fost create în a
doua jumătate a secolului XX, fapt care explică
atmosfera de clasicism a expoziției. Cu excepția
pictoriței Tanți Iliescu Mihăilescu, care și-a avut
reședința la Târgoviște, oraș pe care l-a
reprezentat în zeci de lucrări picturale (multe
existând azi prin colecții particulare), celelalte
artiste au trăit și au creat în special la București.

Lucia Demetrescu Bălăcescu
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Lucrările expuse au fost semnate de:
Tanți Iliescu Mihăilescu (1901, Ploiești –
1975 Târgoviște; Mariana Petrașcu  (1915
– 1992, București); Lucia Cosmescu
(1916, Galați – 1969, București); Elena
Popescu (1879 – 1941, București);
Magdalena Rădulescu (1902, Rm. Vâlcea
– 1983, Nisa); Milița Petrașcu (1888
Chișinău – 1976, București); Nina Arbore
(1889, Tecuci – 1942, București); Olga
Greceanu (1890 Nămăești – 1978,
București); Lucia Demetrescu Bălăcescu
(1895 – 1979, București); Katarina Zipser
(1931, Sibiu - ?); Lucreția Massu; Lucreția
Filothi Athanasiu; Elena Hristotdorescu;
Ana Maghieru.

Ion MĂRCULESCU

Lucia Cosmescu

Tanți Iliescu Mihăilescu
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secretariatul de redacție

Tirajul acestui număr a fost suplimentat, pentru bibliotecile din Cernăuți și Chișinău, cu
sprijinul ing. Mircea Măgureanu (Constanța) și ing. Theodor Adam (București).

Colaborările primite până la 15 februarie 2021  vor fi publicate în numărul 1/2021 al
Târgoviștei literare.

Colaborările se primesc pe adresa: minodoraplatcu@yahoo.fr și 5atena.sg@gmail.com

Pentru colecționarii care doresc să achiziționeze revista, există un număr de telefon
(0245230818) la care pot suna în fiecare zi, între orele 1700 - 2000.

Coperta I - Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni, inaugurat în 1968, în casa din Târgoviște
a lui Ioan Al. Brătescu-Voinești (1868-1946).

Coperta III - Scara de acces și foișorul Palatului Brâncovenesc de la Potlogi, 1698; foto:
Irina CÎRSTINA

Coperta IV - Palatul de la Potlogi, fațada de vest și curtea de onoare; foto: Irina
CÎRSTINA
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