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S.O.S. literatura pentru copii
(maxima debetur puero reverentia)

Cărţile au fost dintotdeauna o bucurie pentru
cei mici şi ele pot da culoare oricărei copilării. Cu
ajutorul lor înmugureşte în copii dragostea de lume,
sentimentul entuziast al descoperirii, aventura
provocatoare a cunoaşterii. Fără ca ei să ştie, fără să
conştientizeze concret, cartea devine un ochean prin
care spionează dezinvolt lumea cea mare, cu
nesfârşitele ei taine şi posibilităţi. Un amestec
fascinant de realitate şi irealitate, de autenticitate şi
vis, de surpriză şi de bucurie oferă orice carte care

stă deschisă în mâinile micilor oameni mari. „Mari” în inocenţă, în încredere şi aşteptare, în
disponibilitate. 

Pe la începutul secolului trecut se vorbea despre copilărie ca despre o stare de avangardă
a realităţii creative. Copilul poate fi, în această viziune, creatorul operei de artă, dar şi
receptorul ei ideal. Creierul lui avid de poveste este mai însetat de ficţiune decât creierul
oricărui adult. Mai târziu şi alte curente şi teorii au susţinut aceste ipoteze. Copiii au nevoie
reală de poveste. De joc şi mai ales de eroi. Este celebru cazul lui Eugène Ionesco şi a fetiţei
sale, Marie France Ionesco, care intra în fiecare dimineaţă în dormitorul părinţilor cerând
imperios noi poveşti. Acest caz al anilor ’40 este unul simbolic pentru impactul ficţiunii asupra
vârstelor mici, care a fost, însă, acelaşi dintotdeauna. Prin intermediul poveştilor şi al cărţii,
copiii se îmbogăţesc cu noţiuni, îşi aleg recuzita necesară vieţii, cu ajutorul cărţii călătoresc
acolo unde nu pot ajunge, participă la lucruri pe care nu le pot face, prin ea cei săraci se
vindecă de multe ori de sărăcie. Cărţile mai au o calitate – pot umple timpul, şi la propriu, şi
la figurat. Ele pot crea timpuri vii, prin mijlocirea dialogului individual/ virtual cu lumea.
Potrivit avangardiştilor ruşi din zorii secolului XX, copiii reprezintă arhetipul artistului liber,
iar creaţia lor există dincolo de norme şi canon, într-o realitate spirituală generată de instinct
şi de intuiţie. De aceea o carte (bună) pentru copii poate fi un embrion al tuturor posibilităţilor,
ca să folosim o sintagmă a lui Malevici, referindu-ne la infinitul posibilităţile creative. Prin
ea micuţii cititori mari investighează lumea într-o manieră liberă şi naivă (în sensul bun), şi
o (re)creează pentru ei înşişi. Ascultând povestea (şi mai târziu citind ei înşişi) copiii devin
creatorii personajelor, proiectează în fel unic întâmplările, participă.

Aşadar, care sunt şi cum (mai) sunt cărţile pe care le oferim în prezent copiilor noştri,
reprezintă o temă sensibilă în care sunt foarte multe păreri şi nicio direcţie, cu atât mai puţin
vreo îngrijorare. Piaţa este, aşa cum ştim, supraîncărcată, şi aici, şi în acelaşi timp
deprofesionalizată. Surprinzător, chiar la nivel înalt literatura pentru copii este privită cu
oarecare superficialitate, ceea ce este în primul rând descurajant pentru autorii buni, mai ales
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că aceştia sunt rara avis. Nici istoriile literare nu s-au prea preocupat de această literatură
specială, cu valenţe multiple, considerând-o mai degrabă un gen infantil, la distanţă valorică
de literatura serioasă/ gravă, adresată adulţilor (un efort a făcut totuşi Iuliu Raţiu, în 2003, cu
O istorie a literaturii pentru copii şi adolescenţi/ Editura Biblioteca Bucureştilor).  Această
stare incertă s-a datorat într-o oarecare măsură şi faptului că cea mai bună literatură pentru
copii a fost scrisă de autori care au semnat (şi) opere grele, de care criticii şi istoricii literari
s-au preocupat de-a lungul evoluţiei literaturii româneşti cu îndreptăţire: Tudor Arghezi, Cezar
Petrescu,  Eugène Ionesco, Gellu Naum, Mircea Sântimbreanu, Petre Crăciun, Nina Cassian,
Ana Blandiana… Nu mulţi însă au îmbinat cu talent literatura pentru copii şi cea pentru adulţi,
cu aceeaşi dragoste şi har. 

Aparent un gen uşor, literatura pentru copii îţi cere să ştii să scrii, la modul profesionist,
să ştii cum scrii şi să nu pierzi nicio clipă din vedere cui scrii. Temele majore ale literaturii
trebuie aduse la scară, binele-frumosul-adevărul trebuie să fie triunghiul de aur în care se
pierde povestea, valorile morale şi o etică minimală trebuie livrate o dată cu ficţiunea,
altminteri totul este în van şi mai mult strică, decât construieşte. Nu ridică, nu înalţă sufletul,
nu cimentează caracterul. Povestea trebuie să fie scrisă cu responsabilitate şi are nevoie
inclusiv de raţiuni estetice. În cărţile celor mici trebuie strecurate seminţele marilor idealuri.
Această idee ne trimite, ştiu, într-o discuţie controversată: literatura pentru copii trebuie să
vizeze fiinţa copilului sau (şi) menirea acestuia? Părerile sunt împărţite. Ar fi bine, oare, ca
acestea să conţină numai întâmplarea, ludicul, amuzamentul, gratuitatea? Este fundamentul
psihologic al acestei literaturi unul exclusiv hedonist sau are (şi) o influenţă modelatoare, o
funcţie educativă, fie ea şi incipientă? Fenomenul este unul complex şi nu face, în esenţă,
obiectul acestor rânduri. Până ajung părţile la un consens, altceva mi se pare că merită lămurit.
Piaţa, în diversele ei forme de marketing şi comercializare, abundă în oferte îndoielnice, sub
standardele editoriale normale, fără rigoare şi fără control. Creaţii de autor, dar mai ales
adaptări ale poveştilor lumii, preluări, traduceri, repovestiri… apar în edituri motivate se pare
doar de intenţia câştigurilor financiare. În colecţii şi serii diverse, cu drepturile rezervate, cele
mai multe editurile fac rabat grav de la calitate. Traducerile frapează de multe ori prin
amatorismul lor, textele sunt închegate la repezeală, limbajul ales lasă de mute ori de dorit,
corectura pentru cei mai mulţi nici nu există.  Epica nu are savoare, fluiditate, uneori se pierde
chiar sensul ei, deseori este fără tâlc şi fără relieful distinct al unei minime învăţături. Violenţa
şi absurdul anumitor texte, ilustraţiile adjuvante neinspirate – sunt alte, delicate, discuţii.
Exemplele sunt nenumărate, foarte puţine edituri sunt (la nivel naţional), în acest sens, atente.
Ceea ce s-ar impune totuşi, cu oarecare urgenţă, ar fi un control asumat al acestor apariţii. Ori
cei implicaţi (editori/traducători/autori) trebuie să înţeleagă cum stau lucrurile, ori Uniunea
Scriitorilor ar trebui să ia atitudine, ori Ministerul Educaţiei ar trebui să ia o iniţiativă.
Degradarea culturală a cărţilor pentru copii este o realitate alarmantă şi ar putea să ne coste
mai mult în condiţiile în care copiii se îndepărtează treptat de lectură. Citind, de exemplu,
cărţi de poveşti adresate copiilor până în 5 -6 ani trebuie să-ţi sporeşti vigilenţa… să adaugi,
să cenzurezi, să corectezi… Şi aceştia sunt totuşi cei mai norocoşi, spre deosebire de copiii-
adolescenţi. Pentru că nu sunt încă cititori autonomi! 
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Cuvântul LIMBĂ

În tezaurul nostru lexical, cuvântul limbă are
o rezonanţă cu totul deosebită, atât pentru originea
sa latină, cât şi pentru marea lui forţă de a uni 
într-un mănunchi toate graiurile şi dialectele
româneşti. El se găseşte la toţi vorbitorii limbii, atât
în nordul cât şi în sudul Dunării şi are o viaţă
semantică neobişnuit de bogată, cu valori care se
pun în evidenţă mai ales prin expresii şi locuţiuni.

Din latinescul lingua am moştenit sensurile „organ care serveşte la mestecatul şi
înghiţitul alimentelor”, „organ principal al vorbirii” şi, din terminologia militară, „informaţie,
veste, ştire” sau „prizonier luat din rândurile duşmanilor şi întrebuinţat ca informator asupra
situaţiei de la ei”. Ca şi în cazul altor cuvinte moştenite, am păstrat unele deschideri spre
folosirea metaforică a cuvântului limbă. Dar această moştenire a fost atât de mult îmbogăţită,
încât astăzi dicţionarele sunt nevoite să acorde termenului asupra căruia stăruim un spaţiu
apreciabil.

Dacă primul dintre sensurile prezentate nu ne reţine prea mult atenţia, cel de al doilea,
prin care limbă denumeşte organul principal al vorbirii, se bucură şi astăzi de un tratament
privilegiat, concretizat printr-un număr impresionant de expresii şi locuţiuni. Astfel, a nu avea
limbă (de grăit) are înţelesul „a nu avea curaj să vorbească”; a i se dezlega limba înseamnă
„a începe să vorbească după o tăcere îndelungată”, iar a prinde (la) limbă are sensul „a căpăta
curajul de a-şi exprima punctul de vedere”. Timiditatea este caracterizată prin expresia a i se
lua limba. Dimpotrivă, a avea limba lungă, a fi lung de limbă, a fi limbă lungă înseamnă
„a vorbi mult şi multe, a nu fi capabil să păstreze o taină”. Aceste expresii sânt sinonime cu
a avea mâncărime sau mâncărici la limbă, cu a fi fraged la limbă, cu a-l frige la limbă,
cu a-şi bate limba, cu a fi limbă slobodă sau a fi slobod la limbă. În opoziţie cu a fi lung
de limbă este expresia a scurta limba „a vorbi puţin; a tăcea, a închide gura cuiva”.

Despre cel care vorbeşte urât, neatent, grosolan, se spune că are limbă lată, pe când
despre cel care se foloseşte de o exprimare aleasă, poetică, oamenii spun că are limbă dulce,
că are limbă de aur, că are miere pe limbă, că are limba ca un fagure dulce.

Limbutul este sfătuit să-şi pună frâu la limbă sau să-şi ţină limba-n gură. Nici
îndrăzneţul sau indiscretul nu sunt trecuţi cu vederea; ei sunt sfătuiţi să nu-şi bage limba
unde nu le fierbe oala. Despre cel ironic se spune că are limba ascuţită, iar despre cel
răutăcios că are limbă cu venin. A avea limbă de şarpe înseamnă „a fi intrigant”. A scurta
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sau a tăia limba sau a lega limba (cuiva) înseamnă „a opri pe cineva să vorbească”, fireşte,
când acela are limba de soacră, când are limbă rea sau limbă ascuţită. Mincinosul şi
făţarnicul sunt consideraţi a avea două limbi. A-şi muşca limba înseamnă „a se căi de a fi
vorbit ceea ce nu se cuvenea”. Prin a-i sta pe limbă se înţelege „a fi gata să spună ceva, a fi
pe punctul de a vorbi, de a interveni în vorbă”, iar prin a-i umbla ori a-i veni pe limbă se
înţelege „a-şi aduce aminte de ceva, dar foarte vag, foarte greu de adus în primul plan al
amintirii”. 

Despre cel care, din cauza băuturii, nu poate articula bine unele sunete, se spune că este
pişcat de limbă, pe când a-i pieri cuiva limba înseamnă „a muri”. Despre leneş se spune că
nici limba nu-i asudă, iar pentru cineva care mănâncă mult şi cu poftă se foloseşte expresia
a-şi înghiţi limba. Prin expresia a umbla, a aştepta, a alerga cu limba scoasă se pune în
evidenţă o mare nevoie, o mare dorinţă, un mare interes. Limbă vicleană are acela care se
foloseşte de cuvânt mincinos, iar limbă de moarte este cuvântul ultim, hotărârea cea de pe
urmă, din pragul morţii. În legătură cu sensul „informaţie, ştire, veste” stă expresia a trage
pe cineva de limbă, adică „a descoase pe cineva”.

Poporul a făcut nenumărate constatări asupra limbii ca organ anatomic ori ca organ al
vorbirii, iar unele din aceste constatări au devenit proverbe: Cine mânâncă mămăligă
necernută, face bube pe limbă; Limba oase n-are, se-ndoaie după gând; limba taie mai
mult decât sabia; limba slobodă vatămă mult; cine nu-şi ţine limba, îşi pierde capul;
toată pasărea pe limba ei piere; limba dulce, mult aduce.

Nu ne vom opri la sensul „popor”, la cel de „mijloc de comunicare între oameni” şi nici
la realizările analogice ori metaforice ale acestui cuvânt, deşi toate merită atenţia noastră.

Precizăm, însă, că multe plante au cuvântul limbă în numele lor, cum ar fi: limba-apei,
limba-bălţii, limba-boului, limba-broaştei, limba-câinelui, limba-caprei, limba-cerbului,
limba-cucului etc.

La dacoromâni limbă are numeroase derivate, unele prezente, de asemenea, în expresii
şi locuţiuni.

Şi la aromâni, termenul limbă este folosit în proverbe, expresii, locuţiuni şi derivate.
Bóulu si leágă di coárne şi-ómlu di límbă spun ei într-un fel foarte apropiat de românii nord-
dunăreni; ómlu límba l-fáţe, límba lu-aspárdze, adică „pe om limba îl urcă, limba îl
coboară”; Care ’şi-lasă limba lui, s-lu ardă pira focului, deci: Cine-şi lasă limba lui, ardă-
l para focului. Expresia scoate limba, cu sensul „a-şi bate joc de cineva”, sau limbă di moarte,
cu sens identic celui dacoromânesc, se întâlnesc şi la românii sud-dunăreni. Dintre derivate,
cităm limbár cu sensul „limbut”, limbuşe cu sensul „limbuţă” şi limbuţescu însemnând
„limbut, guraliv”.

Cu neînsemnate deosebiri, găsim aceeaşi situaţie la meglenoromâni şi la istroromâni.
Faptele prezentate arată că limbă este un cuvânt de temelie a unităţii noastre şi că stă

împotriva celor care mai afirmă că la Dunărea de Jos şi în Peninsula Balcanică ar exista şi
alte limbi romanice, în afară de limba română! Este clar că cei la care ne referim confundă
graiuri sau dialecte româneşti cu limbi ce s-ar fi format din latina dunăreană. Eroarea se
înlătură de la sine dacă facem comparaţiile necesare, iar unitatea limbii române se pune în
evidenţă printr-un imens număr de probe. Între aceste probe, cuvântul limba stă pe locul cel
mai înalt.
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Păstorit și magie

O practică magică de temut în lumea oieritului și a creșterii vitelor era și mai este pe
alocuri luarea manei, a laptelui și a grăsimii de pe laptele oilor și vacilor prin vrăji operate de
către fermecători ori strigoi. Tema a fost mereu în atenția cercetătorilor, iar Gh. Pavelescu a
publicat un studiu mai mare intitulat Mana în folclorul românesc, Sibiu, 1944.

Sunt ciobani strigoi de lapte, de ia laptele de la oi (din Drăguș, Herseni, Probleme,
74). Unul ca acesta este numit iclean, șalău, viclean, om necinstit, om de nimic, ticaloș care
ieu mana de la vite, vrăjitori; Sânt și muieri de strică oi, strică vaci; Oile le strică de nu
mai dă lapte, de pică din țâță sânge (Pitiș, 77); sunt și moroi „despre care se crede că sug
sângele și laptele vitelor și că ar speria copiii” (MDA). Un cărturar bucovinean scrie: „În
credințele populare anumiți oameni cu puteri miraculoase iau mana vacilor, adică fac să scadă
producția și conținutul de grăsime care este considerat ‘puterea’ laptelui” (Sfarghiu, 108).

Fermecătorii iau laptele de la vite, iau laptele vacilor în noaptea de ajun a Sf. Gheorghe.
Vrăjitorii iau „mana de la vite în noaptea de Sf. Gheorghe când fermecătoarele umblă în pielea
goală și cu săculețul târâș legat de picior prin ocolul vitelor și prin vadul lor și pe unde beau
apă” (Densușianu, Fochi, 4, 5,). 

Laptele este luat de strigoi, spirite malefice. Se folosesc practici apotropaice (de înlăturare
ori de oprire a pericolului). Când păstorul își dă seama că i s-a luat mana oilor, pune gluga jos
și o bate cu bot. În acest fel este pedepsit strigoiul, el fiind cel bătut (Bucovina).

Există unele sărbători când spiritele malefice sunt foarte active: Sângiorzul, Sânzienele,
Sfântul Andrei (Bilțiu, Fascinația, 31).

Mana vacilor se ia în noaptea de Sf. Gheorghe, când se fac multe vrăji (Ciaușanu,
Superstițiile, 29); „În noaptea de mănicătoare se ia mana vacilor”(idem, ibidem, 31); „La
Sf. Gheorghe, păstorii pun cununi de flori pe coarnele vacilor, spre a le feri de vrăji. Vacile
care sunt lipsite de astfel de podoabe au mana lor în mâna vrăjitoarelor”(idem, ibidem, 32).

Se respectă niște credințe: „La grajd la noi punem potcoava, să nu s-apropie ceva de
grajd și să nu ai pagubă în marhă (Bilțiu, Fascinația, 91).

Nu se vând oi ori produse de-ale acestora în zilele de miercuri și vineri; nu li se dă oilor
sare măruntă miercurea și vinerea; în aceste zile nu se mută nici târla sau strunga. Aceste
interdicții sunt consemnate de Comănescu, 59, de unde reproducem texul de mai jos: „... la
vânzarea oii se smulge un fir de lână și se păstrează în târlă pentru prăsilă, toate resturile de
la tăierea urechilor pentru marcare se pun în furnicar, ca oile să se prăsească asemănător
furnicilor, când se mănâncă bulz trebuie să nu rămână nimic din el ca să nu dispară laptele
oilor, joia în săptămâna brânzei se pune un bulz de brânză în furnicar pentru a se evita peste
an invazia furnicilor. Nu se dă sare oilor decât sâmbăta și joia, ca să le ferească Dumnezeu de
lupi și de urși. Nu se țin oile în grup când plouă cu trăsnete, e bine să fie răsfirate, pentru a nu
atrege energia, iar despre oaie se spune că este un animal credincios, pentru că se închină
înainte de culcare, bătând cu copita. Pe 1 august de 7 Macabei, este Ziua Ursului, deci nu se
muncește pentru a nu veni ursul la oi, iar de Sânpetrul de iarnă sau Sânpetrul lupilor, pe 16
ianuarie, nu se lucrează, se ține sărbătoarea pentru a avea noroc de animale, la fel se
procedează”. 

Sunt farmece bune și farmece rele.
Le prezentăm după Comănescu, 55-56.
”O potcoavă găsită undeva pe drum sau pe câmp se pune în focul din stână și rămâne

acolo până la coborârea din munte.
Când se face prima mulsoare, se pune în găleată un ban de argint, se pune și iarbă verde

și leuștean, ca mana oilor să crească.
Dacă laptele dă în foc, se pun de îndată sare și apă.” 
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Rubrica de faţă este consacrată unor tineri
filologi români care au reuşit să se impună în
activitatea de cercetare, în mediul social-
economic şi/sau în învăţământul universitar şi
preuniversitar din ţară şi de peste hotare, prin
lucrări de excepţie – în cele mai diferite ramuri
ale ştiinţelor cuvântului şi ale comunicării, în
general. Este vorba despre studii de gramatică
descriptivă, gramatică istorică şi comparată,
tipologia limbilor, limbaje de specialitate
(didactic, religios, ştiinţific, IT etc.),

etnolingvistică, mitologie lingvistică, retorică clasică şi retorici moderne, analiza discursului
ş.a.m.d. 

Cele mai multe dintre lucrările pe care le prezentăm aici sunt, la origine, teze de doctorat,
realizate sub îndrumarea unor autorităţi în materie, de la universităţile româneşti sau străine.
Toate poartă marca modernităţii, a spiritului tânăr al autorilor  – manifestat prin maniera
originală, personală, de concepere a subiectelor de studiu, prin îndrăzneala abordărilor
metodologice (interdisciplinare, în cele mai multe cazuri), prin uşurinţa cu care aceşti
cercetători din generaţia actuală se mişcă pe terenul vast al documentării, studiind surse în
diferite limbi, accesând biblioteci virtuale, conectându-se la bazele internaţionale de date
ştiinţifice, prin corectidudine şi frumuseţea exprimării.

Cel ce scrie aceste rânduri a parcurs “cu creionul în mână” respectivele lucrări, prin
forţa lucrurilor. Nu vrem să spunem că tot ce am citit în ultimii ani este acceptabil, dar din
tot ceea ce se scrie acum se poate selecta un consistent corpus de texte valoroase, care ne
îndrituiesc să formulăm o concluzie încurajatoare: cât timp mai există în ţară asemenea tineri,
nu este totul pierdut pentru generaţiile noi. 

Marinușa Constantin:
Creativitatea lexicală în româna veche

Marinuşa V.M. Constantin s-a născut la 20 noiembrie 1988, în municipiul Târgovişte,
judeţul Dâmboviţa. A absolvit Liceul „Voievodul Mircea” din Târgovişte, în 2003,
specializarea filologie (română – franceză). A început studiile universitare de licenţă la
Facultatea de Ştiinţe Umaniste a Universităţii „Valahia” din Târgovişte, Departamentul de
Litere, specializarea limba şi literatura română – limba şi literatura franceză, ciclu absolvit în

Petre Gheorghe BÂRLEA
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anul 2010. A urmat cursurile de masterat din cadrul programului de studii „Limbă şi literatură
– Perspective teoretice şi didactice”, perioada 2010- 2012, la aceeaşi universitate. Între 2013-
2016 a urmat cursurile Şcolii Doctorale de Ştiinţe Umaniste, Domeniul Filologie, de la
Universitatea „Ovidius” din Constanţa. În anul 2016 obţinut titlul de Doctor în filologie la
Universitatea „Ovidius” din Constanţa, cu teza Derivarea delocutivă în limba română veche,
sub îndrumarea ştiinţifică a Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea. 

Lucrează – cu pasiune și dăruire – ca profesoară de limba și literatura română în
învățământul preuniversitar din Jud. Dâmbovița, colaborând frecvent cu instituțiile de
învățământ superior din Târgoviște, Constanța, București.

Activitatea de cercetare s-a concretizat prin participarea la colocvii, conferinţe şi
seminarii organizate în cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte şi al Universităţii
„Ovidius” din Constanţa, precum şi prin publicarea de articole şi studii din domeniul
gramaticii comparate, al istoriei limbii şi al interculturalităţii, în volumele manifestărilor
respective şi în volume de lingvistică: 

„O analiză semantică a verbelor eventive”, 2016, în: Bârlea P. Gh.; Raluca Felicia Toma
(coord.), Studii de cultură şi comunicare, Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române;
„Manifestări ale transferului lingvistic în româna literară veche”, 2015, în: Bârlea P. Gh.;
Raluca Felicia Toma (coord.), Studii de cultură şi comunicare, Bucureşti: Editura Muzeul
Literaturii Române; „Prefixarea delocutivă în texte vechi româneşti”, 2013, în: Petre Gheorghe
Bârlea, Domniţa Tomescu (coord.), Studii de lingvistică, Bucureşti: Editura Universitară;
„Identitate şi diversitate culturală în construirea eufemismelor”, 2013, în: Raluca Felicia Toma
(coord.), Studii de cultură şi comunicare, Târgovişte: Editura Bibliotheca; „Actualitatea unor
dublete lexicale româneşti de origine latină”, 2012, în: Raluca Felicia Toma (coord.), Studii
de cultură şi comunicare, Târgovişte: Editura Bibliotheca. 

De asemenea, a publicat studii care valorifică cercetarea din domeniul istoriei limbii în
reviste prestigioase de profil, recunoscute în baze de date internaţionale: Diversité et Identité
Culturelle en Europe (DICE), București şi Diacronia, Iași:

„A-1 and în-1 (îm-1) derivation during 1532-1640. A constructional analysis”, în : DICE,
14/1, 2017, Bârlea P. Gh. (coord.), Bucureşti : Editura Muzeul Literaturii Române, pp. 129-
141; „La relation Latin – Roumain dans l’évolution des mots dérivés avec préfixe În-”, în:
DICE 11/2, Bârlea P. Gh. (coord.), Bucureşti : Editura Muzeul Literaturii Române, pp. 83-
94; „Verbe derivate cu în-1 (îm-1). Abordări logico-semantice în texte vechi româneşti”, 2017,
în: Diacronia, nr. 5, A67, coord.: Al. Gafton [online]. 

În ceea ce priveşte interesul pentru domeniul vast al literelor, M. Constantin a participat
în calitate de coautor la Dicţionarul de locuri imaginare, ediţia a II-a, 2009, coord. Petre
Gheorghe Bârlea, Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii Române. 

S-a implicat în organizarea de manifestări ştiinţifice, precum Colocviul Internaţional
Latinitate – Romanitate – Românitate (ediţiile 2010-2017) şi Simpozionul Internaţional Limbi,
culturi şi civilizaţii în contact. Perspective istorice şi contemporane (ediţia 2012). 

Din 2010, M. Constantin face parte din secretariatul de redacţie care se ocupă de editarea
volumelor Cultură şi comunicare şi Studii de didactică a limbii şi literaturii, coordonate de
către Petre Gheorghe Bârlea şi Raluca Felicia Toma – volume care cuprind lucrările prezentate
în cadrul Colocviului Internaţional Latinitate – Romanitate – Românitate. 

A făcut parte din proiectul de reeditare – coordonată de către P. Gh. Bârlea – a cărţii
Progresul în limbă. Scurtă istorie a limbajului, Lucia Wald, 1969/2017, o carte de referință
în lingvistica generală românească și europeană.

În iulie 2017, tinerei cercetătoare Marinușa Constantin i-a fost publicată cartea de debut
editorial, Creativitatea lexicală în limba română veche, București: Editura MLR, 2017, girată
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de filologi de mare ținută științifică, precum Prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Prof. univ. dr.
Șt. Găitănaru, Conf. univ. dr. Cosmin Căprioară.

Lucrarea realizată1 de Marinuşa Constantin reprezintă analiza unui segment al derivării
prefixale, și anume, delocuţiunea, ca mijloc de îmbogăţire sistematică a lexicului, în epoca
veche a limbii romȃne literare. Pe de altă parte, autoarea şi-a propus să verifice în ce măsură
aşa-numita competenţă derivaţională de tip generativ, care determină fenomenul profund al
creativităţii lexicale interne a unei limbi, poate fi confirmată de textele cele mai vechi din
istoria respectivei limbi, ca pas firesc în evoluţia naturală a acesteia. Premisa de la care
porneşte tânăra cercetătoare este că puterea creatoare a prefixării, în general, se manifestă
chiar şi în etape vechi - desigur, cu elemente datorate variantei populare, pe de o parte, şi
limbilor străine din care s-au tradus primele texte românești, pe de altă parte. Studiul are în
vedere comportamentul derivatelor cu a-, de- şi în-, dar cazuistica este atât de bogată, iar
perspectivele de analiză – atât de variate,  încât se evită stereotipia unui demers bazat pe un
segment restrâns de formanţi derivativi.

Materialul de lucru este selectat, în principal, din textele aparţinȃnd epocii vechi a limbii
române (secolele al XVI-lea – al XVIII-lea), așa cum ne-au fost transmise acestea în ediţiile
știinţifice moderne. O parte din inventarul folosit ca bază de studiu provine din principalele
lucrări lexicografice româneşti, şi anume, dicţionarele limbii române – Dicţionarul tezaur
(DLR), Dicţionarul limbii române vechi (DLRV), Dicţionarul explicativ al limbii române
(DEX) ș.a.

În sfârşit, autoarea a apelat și la o altă serie de izvoare secundare, din rândul lucrărilor
de specialitate, precum volumul Formarea cuvintelor în limba română din secolele al XVI-
lea - al XVIII-lea. În ultimele două cazuri, termenii respectivi au fost confruntaţi cu formele
din textele publicate.

Am putea afirma că bogăţia materialului lexicografic realizat din toate aceste surse
constituie prin sine o contribuţie valoroasă la cunoaşterea limbii vechi româneşti.

Metodele de cercetare reprezintă, în mod categoric, al doilea element de plus-valoare al
lucrării şi, poate, cel mai semnificativ. Deşi avea la îndemână modelele clasice de analiză,
deja verificate şi bine codificate, autoarea consideră că un material de limbă veche nu trebuie
să fie prelucrat exclusiv cu mijloace vechi, chiar dacă acestea şi-au dovedit validitatea în
numeroase studii de specialitate. Pentru mecanismele de derivare delocutivă propriu-zisă se
face apel la perspectiva construcţională, respectiv la cadrul conceptul al modelului asociativ-
stratificat, teoretizat de lingvista Danielle Corbin. Lucrarea de faţă valorifică numai câteva
strategii şi concepte din respectiva cercetare, ţinând cont de câmpul de analiză creat de
autoarea franceză, dar şi de specificul limbii române, și anume: analiza diferenţei dintre
„lexicul real” şi „lexicul convenţional”, conceptul de „competenţă derivaţională”, regulile de
construire a cuvintelor (notate RCC, în lucrare) şi regulile de construire semantică a cuvintelor
(RCSC). Pentru materialul lexical românesc se utilizează o schemă a nivelurilor de analiză,
devenită deja celebră în lumea cercetătorilor din cea mai tânără generaţie, schemă constituită
din componenta de bază, componenta derivaţională şi componenta lexicală a limbii, toate
acestea descriind regulile de inserţie lexicală. Raportul categorial (RC), autorizat de regulile
formale și semantice între afixe şi bază/radical, evidenţiază capacitatea de recategorizare
semantică şi morfologică a prefixelor, dotate cu  „instrucţie semantică şi categorială”.
Perspectiva rămâne aceea a lingvisticii diacronice, dar principiile, metodele, tehnicile şi
instrumentele de lucru sunt adaptate modelului modern de codificare a datelor cercetării.

1 Marinușa Constantin, 2017, Creativitatea lexicală în limba română veche, București: Editura MLR.
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Structura lucrării este determinată de această abordare care îmbină clasicul cu modernul
în organizarea materialului şi în etapizarea sarcinilor asumate. Tehnicile amintite mai sus
susţin capitolele-cheie al lucrării, respectiv, cap. I, Derivarea din perspectivă construcţională,
apoi cap. al doilea, A-1, de-3 şi în-1 – preverb, prepoziţie, prefix, care evidenţiază aspecte
legate de întrebuinţările lexicale, gramaticale şi sintactice ale particulelor a-, de- şi în-, din
româna veche, ca elemente moştenite din limba latină populară.  De acelaşi tratament se
bucură şi cel de-al treilea capitol, Aspecte ale delocuţiunii în limba română literară veche,
unde inventarul bogat al derivatelor este organizat în funcţie de raporturile categoriale
dezvoltate între temele lexico-gramaticale (categoria gramaticală a bazelor, cât şi categoria
gramaticală rezultată), de prefixele a-, de- şi în-, precum şi de tiparul caracteristic delocuţiunii,
exemplificat prin schema derivaţională generală: [p + B + s]. 

În al patrulea capitol, Tipare logico-semantice ale derivatelor cu a-1, de-3 şi în-1, tema
este abordată din perspectiva logico-semantică, dar  şi sintactică a prefixării delocutive.
Valorile contextuale ale termenilor selectaţi sunt evidenţiate, de asemenea, prin utilizarea unor
grile moderne de analiză, datorate şcolilor logicilor alternative şi neoretoricienilor, din siajul
lui Michel Meyer ş.a. Cercetătoarea româncă M. V. Constantin observă că cele două trăsături
semantice, comune clasei verbelor eventive, indică ‛devenirea’: absolută (a înnegri) sau
relativă (a îngrăşa), respectiv ‛dezvoltarea’, atȃt în sens pozitiv, cȃt și în sens negativ (a
îmbunătăţi, a înrăutăţi). Spectrul semantic al eventivelor este completat de alte valenţe,
precum ‛interioritatea’ (a însera), ‛intensitatea’ (a înfrânge), ‛asemănarea cu obiectul denumit
de temă’ (a împânzi), ‛rolul de indicator’ (al transformării, al dobândirii unui obiect sau al
interiorităţii): a împudra, a înauri etc. 

În sfârşit, capitolul al V-lea, Evoluţia semantică prin mecanism metaforic a verbelor
derivate cu în- şi a-, se bazează, pe de o parte, pe terminologia şi schemele de clasificare
propuse de Grupul de la Liège, pe de altă parte, pe teoria cognitivă a metaforei, lansată de
George Lakoff şi Michael Johnson, în Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago
Press, 1980, devenită carte de referinţă în studiul modern al metaforizării. Desigur, atât în
această din urmă lucrare, cât şi în Retorica generală a Grupului μ, datele fundamentale oferite
de tratatele de logică şi/sau de retorică ale lui Aristotel (sau, după caz, ale lui Platon, Quintilian
ş.a.) sunt perfect vizibile, din punctul nostru de vedere.

Oricum, printr-o preluare critică şi creatoare a acestor cadre teoretice, tânăra autoare a
studiului despre care vorbim aici descrie procesele metaforice prin care verbele cu în- îşi
actualizează valenţe noi, atât în plan lingvistic, cât şi în plan cognitiv. Astfel, evoluţia
semantică a verbelor respective reflectă, conform teoriei cognitive a metaforei, corespondenţa
(engl. mapping) dintre domeniul-sursă (engl. sourse) şi domeniul-ţintă (engl. target). Din
această corespondenţă rezultă metaforele orientaţionale, ontologice şi structurale. 

Rezultatul cercetării, sistematizat la finalul fiecărui capitol şi esenţializat în concluziile
generale vizează constatări de ordin general, precum capacitatea românei de autogenerare şi
împrospătare din surse proprii, cât şi constatări punctuale, precum paralelismul formelor
prefixate cu cele neprefixate, în secolele de început ale culturii scrise româneşti.

Observaţiile sintetizate de tânăra cercetătoare sunt clar formulate și susțin seriozitatea
întregului demers, prin importanța lor. De remarcat că bogatul Index lexical, din Anexe,
constituie deja o preţioasă sursă de informare pentru viitoarele studii de vocabular, gramatică
istorică, dialectologie, contrastivitate, stilistică, teoria mentalităţilor etc. Acestea i-ar putea
interesa pe alţi specialişti în lingvistică diacronică, precum și pe tinerii care studiază
mecanismele metaforei, ale contactelor lingvistice, ale formării cuvintelor, în general.
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G. Călinescu, avataruri profesionale

La 8 august 1941, G. Călinescu a primit o
nouă scrisoare de la C. Balmuș. Profesorul ieșean
îi relata succint conținutul epistolei primite de la
fostul director al Fundațiilor Regale: „D(omnul)
Rosetti mă anunță că a apărut mult așteptata
Istorie a literaturii române a ta. Eu unul o aștept
încă din negurile iernii trecute...” Și își exprima
nerăbdarea de a primi un exemplar „promis de
atunci...” Îl ruga să dea dispoziții la Fundație să 

i-l trimită: „Altfel nu-i chip să pun mâna pe el până la toamnă, târziu, sau cine știe când!”
Într-o „N(ota)B(ene)” retranscrie caracterizarea din textul profesorului bucureștean:
„D.(omnul) Rosetti zice: ‹‹Istoria lui G.e un monument››. Eu știam asta. Felicitări!”1

Însă G. Călinescu străbătea spațiul unei constante nemulțumiri. Elogiile formulate de O.
Botez, în scrisoarea din 20 iunie 1936, când se pregătea să-și susțină doctoratul la
Universitatea Mihăileană, au rămas o promisiune nematerializată: „... vei trece la Iași un
doctorat strălucit, de înălțimea operei d.(umi)tale, și eu, devenind succesorul lui Ibrăileanu,
după cum am făgăduit solemn lui Ralea, te voi sprijini cu toată căldura ca să obții conferința
ce va rămâne vacantă și care se va transforma în catedră mai târziu.”2 Prin „chemare”,
O.Botez, 1885-1943, fratele lui Jean Bart, a devenit profesor titular al catedrei de Istoria
Literaturii Române Moderne, la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității Mihăilene.

Însă de-a lungul anilor nu și-a respectat promisiunea inițială. Dimpotrivă, a manifestat
constant față de G. Călinescu o latentă, dar reținută, agresivitate. Profesorul Ștefan Bârsănescu
a reținut o secvență edificatoare dintre cei doi. Situată evaziv în timp, scena evocată poate fi
așezată în toamna anului1938. Intrând în cancelaria Facultății, l-a găsit pe G. Călinescu
„angajat într-o vie discuție cu O. Botez din care a reținut declarația semnificativă:

După ce mi-am dat examenul de doctorat și am tipărit o serie de opere bine apreciate în  
specialitate, găsesc că e logic să fiu numit profesor și nu ținut în poziția de conferențiar.
La care O.Botez i-a răspuns ferm:
Aici, în această problemă, logica e alta, o catedră se ocupă când titularul ei se transferă

la altă Universitate sau când decedează.
Răspunsul a fost prompt!
Totuși Consiliul de Facultate poate cere înființarea unei noi catedre sau transformarea

unei  conferințe în catedră, așa cum e cazul conferinței mele de estetică literară”.

Ion BĂLU

1 G. Călinescu și contemporanii lui, ed.cit,p.66
2 Op.cit.,p.122
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Auzind această discuție, lucrurile mi-au apărut clare: consiliul de Facultate nu luase  o
inițiativă pe care marele critic o spera.3

Noul an universitar urma să înceapă, dar G. Călinescu îl recepta cu un acut sentiment de
repulsie:  „...în genere - îi notifica lui Al.Rosetti la 15 august 1941 – sunt indispus. Se apropie
anul şcolar şi văd cu oroare reluarea contractului cu josnica viaţă universitară. Ce păcat că
nu am o meserie onorabilă (subl.exp.), că n-am putut obţine o sinecură ca cel din urmă
Comarnescu4. Situaţia este din toate punctele de vedere intolerabilă.” Giorge Pascu, titularul
catedrei de literatură veche fusese destituit de Radu R. Rosetti, ministrul Educaţiei Naţionale.
Decizia părea să deschidă o variantă oportună la discuţia anterioară dintre G. Călinescu şi O.
Botez. Dar „succesorul” lui Ibrăileanu la catedră, care-i promisese tânărului coleg sprijinul
„cu toată căldura” nu a întreprins nimic.

„O catedră de literaturi romanice sau provizorium chiar de literatură veche s-ar cuveni
să mi se dea.” În anii celui de-Al Doilea Război Mondial, vremuri caracterizate de G.
Călinescu „timpuri anormale”, când „s-au improvizat totuşi catedre pentru atâţia” – nu se
mai aplicau integral toate verigile procesului de numire în învăţământul universitar, deşi
tradiţia legislativă impusese respectarea lor. Literatura veche – îşi continua G. Călinescu
gândul - „nu este obligatoriu filologie şi Cartojan venise (la Universitatea din Bucureşti, n.
mea) cu articole despre Kogălniceanu. Însă aşa ceva nu se va face, fiindcă mediile respective
gustă cu multă satisfacţie ideea inferiorităţii şi gestul condescendent de protecţie”5

La 30 mai 1941, Ministerul a publicat vacanţa Catedrei de Literatura veche, devenită
liberă prin pensionarea lui Giorge Pascu:

„.. în toamna asta – îl informa, la 21 august, C. Balmuş pe Al.Rosetti – va fi o posibilitate
de normalizare a situaţiei (lui G. Călinescu n. mea). E vorba să facem propunerea concretă
într-un consiliu de vacanţă. Aşa mi-a promis, cel puţin, decanul...”6

Patru zile mai târziu, acelaşi expeditor îl anunţa direct pe G. Călinescu: „În chestia care
te interesează, noi ne-am gândit la timp. Aşteptăm să fim cu toţii, ca să putem face consiliu.”
Nerăbdător să primească „opul promis” anterior, C. Balmuş reproducea din scrisoarea primită
de la Al. Rosetti, la 8 august 1941, propoziţia: „Istoria lui C.(ălinescu) e un eveniment” Şi
continua: „Eu ştiam asta. Felicitări!”7

În urma adresei oficiale, înaintate Ministerului Educaţiei Naţionale de către rectorul
Universităţii Mihăilene, concursul pentru ocuparea catedrei de literatură veche a fost publicat
în Monitorul oficial. Comisia numită de Minister şi-a început lucrările la 13 septembrie 1941.

Dintre cele două modalităţi prevăzute de lege: „chemarea” şi „examenul” -  se statornicise
obiceiul, la Universitatea Mihăileană, să se înceapă cu cea dintâi. Pentru „acceptare” – preciza
ulterior Iorgu Iordan – „se cerea votul a două treimi din totalitatea profesorilor titulari,
indiferent dacă participau sau nu la şedinţă.” În comisie, fusese numit N. Cartojan - 4
decembrie 1889 – 20 decembrie 1944-, profesor titular de literatură veche, din 1930, la
Universitatea din Bucureşti. Obţinuse doctoratul cu teza „Alexandria” în literatura
românească. Primul volum din Istoria literaturii române vechi fusese publicat de Al.Rosetti
la Editura Fundaţiilor Regale, în 1940. În septembrie 1941, al doilea se afla sub tipar; al treilea

3 Prof.univ.dr. Șerban Bârsănescu, G. Călinescu și Universitatea din Iași, Cronica, XIV,nr.3,19 ian.
1979,p.88

4 Eseist,publicist, critic de artă, redactor al paginii cultural din Politica, „ziar popular independent, de
informaţie şi critică” Petru Comarnescu a solicitat colaborarea lui G. Călinescu. Profesorul nu a răspuns  invitaţiei.
Redactor, ulterior, la Universul , până la suprimarea ziarului de către comunişti, în 1952, Comarnescu l-a rugat pe
G. Călinescu să-l accepte în colectivul Institutului de Istorie literară şi Folclor:„… această activitate nu o văd ca o
sinecură.” Solicitarea a rămas fără răspuns.

5 Scrisori către Al.Rosetti, ed.cit.,p.150
6 Scrisori către Al.Rosetti, ed.cit.,p.148
7 G. Călinescu și contemporanii lui, ed.cit,p.67. 
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8 Iorgu Iordan, Memorii,II, Editura Eminescu, Bucureşti, 1977, pp.333-334
9 Scrisori către Al.Rosetti, ed.cit.,p.151

a fost editat în 1945, iar ultimul, din cauza decesului prematur al profesorului, a rămas numai
un proiect.

În Consiliul Profesoral ieşean, N. Cartojan a prezentat un raport succint. Recomanda pe
Dan Simonescu, asistentul său, la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti. Simonescu
avea titlul academic de „doctor” şi era autorul unor studii apărute în periodicele de specialitate,
studii „nu prea numeroase şi nici deosebit de valoroase” -  le caracteriza succint Iorgu Iordan.
„Candidatul era mai mult un biograf şi bibliograf al literaturii vechi şi mai puţin un istoric
al ei. Nu era un cunoscător şi judecător nu numai al valorii ei culturale, ci şi al celei artistice”.

Dacă nu erau de acord cu ideile exprimate de raportor, membrii Consiliului Profesoral
aveau dreptul de a-şi exprima opinia. Folosindu-se de această prevedere legală, existentă
atunci, Iorgu Iordan a redactat, înainte de sosirea lui Cartojan la Iaşi, un alt raport.

În expunerea de motive, a dezvoltat două idei antitetice. Nu este suficient să studiezi
numai aspectele culturale, specifice literaturii vechi (aluzie directă la studiile lui Simonescu).
Dimpotrivă, istoricul literar trebuie să recepteze şi să motiveze valoarea ei artistică. Ideile au
fost argumentate prin analiza capitolului despre literatura română veche, din recent apăruta
Istorie... călinesciană: „Nu-mi făceam iluzie că raportul meu va obţine chiar zece voturi (atâtea
însemnau două treimi), cerute de lege. Dar”, adăuga, „eram aproape sigur că va opri
„chemarea” lui Simonescu la catedră.”Aşa s-a şi întâmplat! Pentru asistentul lui Cartojan,
s-au pronunţat opt profesori. Gestul lor includea o semnificaţie: nu toţi colegii din catedră îl
agreau pe G. Călinescu, din motive felurite. Mulţi îl invidiau mai mult sau mai puţin făţiş.
Ceilalţi profesori – cu două excepţii – l-au urmat pe Iorgu Iordan, astfel încât G. Călinescu a
fost desemnat „suplinitor” la catedra de Istoria literaturii vechi, în anul universitar 1941-
1942.8 Decanul îl informa lapidar: „aşteptăm confirmarea Ministrului Educaţiei Naţionale.”

„L-am văzut pe ministru (pe Radu R. Rosetti, n. mea) – îi scria la 15 septembrie 1941
Al. Rosetti – Era extrem de bine dispus pentru d(umnea)ta. (A citit Istoria; a lăudat capitolul
despre T. Maiorescu). Cu catedra uite ce vom face: mâine se întruneşte consiliul
interuniversitar şi mai elimină pe unii (...) . Apoi, catedrele libere vor fi completate. Un fel de
chemare, vom vedea. ”

Marţi, 16 septembrie 1941, G. Călinescu îl informa pe Al. Rosetti despre intenţiile lui
imediate: „Scriu la Iaşi p(entru) afacerea catedrei.” Primise înştiinţarea decanului. Îşi exprima
nemulţumirea provocată de hotărîrea colegilor universitari, „binevoitori, dar anacronici.” În
urma raportului prezentat de Iordan, Consiliul a cerut Ministerului „să mă confirme suplinitor
la catedra de Istoria Literaturii vechi, singura aparent clar vacantă. Decizia era atunci, o
soluţie acceptabilă în vederea că va ieşi o lege şi se va face chemarea tot prin consiliu. Însă
după câte îmi spui, Ministerul face numiri directe. De aceea n-am urmărit inutila adresă de
numire ca suplinitor.” În scrisoarea adresată Consiliului, G. Călinescu a solicitat decanului să
trimită Ministerului o nouă adresă prin care să fie numit „conferenţiar” titular, pentru a servi
„ca bază de discuţii în comisiile interuniv.(ersitare).” „... om excelent”, Iorgu Iordan „a trimis
hârtia prin avion,  telegrafiindu-mi totodată...” Şi adăuga o speranţă: „Norocul meu ar fi ca
generalul Rosetti să mă recomande şi să mă susţină. ”9

Duminică 28 septembrie, G. Călinescu a plecat la Iași, sperând să impulsioneze
desfășurarea evenimentelor. Situațiile în care a fost angrenat au fost atât de numeroase, încât
nu a izbutit să-i scrie lui Al. Rosetti decât la 30 octombrie, după ce primise „afectuoasele
rânduri” ale prietenului, „pentru mine, o consolare venită la timp.”

Pentru suplinirea catedrei de literatură veche, „singura propriu-zis legală”, a făcut cerere
„sprijinit” de decan și consiliul profesoral. Dar a făcut și Dan Simonescu, deși – sublinia G.
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10 Idem,p.153
11 Iorgu Iordan, Memorii, vol II, ed.cit.,p.334-335

Călinescu - „n-ar avea dreptul după lege.” Însă îl susținea Cartojan. „Curios” om „acest
Cartojan. Se arăta indignat de situația mea, și-mi face acum, cu atâta metodă, mizerii. Pentru
mine e vital.” Oricât ar părea de paradoxal, își motiva insistența, literatura veche „a fost
specialitatea mea până în 1941. Ca paleolog, am fost trimis de Arhive la Roma, p.(entru)
studii la Propaganda Fide, lăudate de Iorga, Carlo Tagliavini, citate de D. Russo etc. Nu sunt
lingvist, dar nici Cartojan nu e. Dar, în fine, provizoriu, e singura scăpare din impas. Apoi s-
ar putea schimba.”10

În scrisoarea expediată lui Al.Rosetti, G. Călinescu nu a spus totuși întreg adevărul. La
25 septembrie, solicitase Consiliului să trimită Ministerului cerere să fie numit „titular”. Acum
își justifica, indirect, refuzul inițial de a nu fi acceptat „suplinirea”

La Iași, Iorgu Iordan îi explicase noua situație creată, sub dublul ei aspect, legal și
psihologic.

La 13 septembrie, G. Călinescu fusese numit „suplinitor” la catedra vacantă de Istoria
Literaturii Române Vechi, prin „chemare”. Spre a fi numit titular, legea învățământului
universitar prevedea republicarea „vacanței” și ocuparea ei prin concurs de „agregat”, noțiune
introdusă în învățământul universitar autohton după modelul francez.

Candidatul trebuie să aibă doctoratul și lucrări științifice publicate. Cunoștințele lui se
verificau „prin examen propriu-zis”, în fața comisiei alcătuite din șapte membri: patru de la
Facultatea vacantă și trei de la Facultățile similare din  București, Cluj, Timișoara. După
examenul teoretic, „strict științific”, urma altul, „practic”: o lecție „sub formă seminarică.”
Toate probele erau evaluate prin note. Clasificarea se făcea după mediile obținute. Primul
dintre candidați era declarat reușit și recomandat Ministerului Educației Naționale, spre a fi
numit „profesor agregat”. Dacă dorea, putea promova „la gradul de profesor ‹‹plin››, după
trei ani de activitate didactică și științifică.” Dar cu o altă dublă condiție: Consiliul profesoral
și Senatul îi analizau retrospectiv activitatea. În urma analizei, trebuie să obțină cel puțin
calificativul „Satisfăcător”.

Din explicațiile lui Iorgu Iordan, G. Călinescu va fi intuit greutățile promovării didactice.
Așa se explică revenirea la propunerea inițială, formulată în ședința din 13 septembrie.

Din desfășurarea aceleiași ședințe, rețin comportamentul a două personaje negativ
implicate în promovarea profesională a lui G. Călinescu.

Al.Claudian – profesor titular la catedra de etică și sociologie, s-a abținut de la vot –
comenta Iorgu Iordan – ca să nu supere pe Ion Petrovici, pe atunci ministru al Educației
Naționale și dușman foarte înverșunat, al lui G. Călinescu.11 Însă în septembrie 1941, I.
Petrovici nu era ministru al Educației Naționale!

După sosirea lui G. Călinescu la Iași, Al. Claudian a considerat de cuviință să se disculpe
pentru refuzul de a nu-l fi votat în ședința Consiliului Profesoral. Când a ajuns la ușa
apartamentului din strada Ionescu, nr.4, fata de serviciu l-a invitat în antreu. În clipa aceea,
G. Călinescu a ieșit din sufragerie, unde își aranjase biroul, a smuls pardesiul și pălăria abia
puse în cuier, a deschis ușa, le-a aruncat afară și a poruncit individului să iasă imediat. „... din
respect pentru memoria acestei excepționale personalități – îi comenta gestul Iorgu Iordan-
nu spun cum l-a primit acasă la dânsul, când i-a făcut o vizită la câtva timp...”

De la aceeași ședință, a lipsit C. Balmuș, „admirator sincer și prieten bun al lui G.
Călinescu.” Peste ani, profesorul Iordan a motivat absența colegului. Tatăl lui, învățător
pensionar la Bârlad, grav bolnav, avea nevoie de prezența fiului. Însă în ziua de 14 septembrie,
„orele 4 p.m.” deși „lipsise” de la Consiliu, îi oferea lui G. Călinescu informații despre ședința
din ziua precedentă: „Ieri s-a ținut consiliul și s-a hotărît recomandarea ta ca suplinitor la
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catedra în cauză. Deci așa cum am vorbit. [...]Păcat că nu-ți pot da amănunte. Când vei sosi
la Iași, telefonează-mi ca să ne vedem.” Primise prin poștă „uriașul volum pentru care îți
mulțumesc din inimă. Îl degustez pe îndelete, ca pe un vin bătrân cu fine arome.”12 Povestea
cu tatăl bolnav va fi fost un pretext pentru a nu-și asuma nici o răspundere administrativă!

G. Călinescu nu a crezut povestea cu tatăl bolnav, ci i-a atribuit absența lipsei de curaj,
spaimei de a fi, eventual, învinuit ulterior. După un deceniu, în fișele redactate pentru Bietul
Ioanide, Călinescu îi va proiecta structura caracterială în personajul Panait Suflețel un individ
„exaltat, fricos, laș, totuși loial.” C. Balmuș îi va trimite fostului „prieten” o scrisoare în
interes de serviciu, abia la 17 iunie 1945!
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Știri, Facebook, 
obiecte mici, minuscule, uriașe

Cred că mulți dintre cei care avem un cont
pe o rețea de socializare (Facebook, pentru cei
mai „vârstnici”, altele, multiple, multiplicabile,
infinite, pentru cei mai tineri) ne amuzăm rulând,
în sus și în jos, știrile care ne apar pe pagină în
fiecare zi. Fără să le citim cu adevărat, se agață
de noi fragmente de fraze, imagini, pendulând
între drăgălășenia animalelor mici, tragedia

vulpilor jupuite pentru blană, rețete de bucătărie, personaje politice, vaccinuri/antivaccinuri.
Totul, în interiorul acestui balon elastic se așază, se înghiontește, își dă mâna, totul fiind
adevărat. Sau asumat astfel, căci, oricât am călători în lumea virtuală, nu ne-am desprins încă
de puterea cuvântului scris, tipărit, afișat. Dacă a fost publicat, indiferent unde, instinctul ne
spune „trebuie că așa s-a petrecut/se va petrece”.

Să le luăm pe rând, măcar pe câteva: în fiecare zi, câte un cutremur major amenință să
ne șteargă de pe fața pământului. Dacă puțin mai jos ori mai sus, citim câte o știre confirmată
despre efectele vreunui uragan cine știe unde, evident că și cutremurul vine mai aproape, mai
amenințător, mai real. Poate că s-a și întâmplat, numai că noi, prinși în lectura știrilor din
lumea virtuală, nici nu ne-am dat seama. 

La fel de reali sunt și sfinții care au cont pe rețelele de socializare, la fel de reale sunt
recompensele și amenințările pe care le primim dacă trimitem (sau nu) un mesaj de iubire,
bunăstare, rugăciune, etc. Îmi amintesc cum, în Constanța mea natală, prin 1980-1981 existau
niște vajnici precursori ai rețelelor de socializare care distribuiau mesaje copiate de mână la
cutiile de scrisori: rugăciuni adaptate, pe fâșii de hârtie egale, frumos scrise tehnic, cu
majuscule înclinate 72 de grade la dreapta, cum învățam la școală. La fel, dacă nu distribuiam,
prin copiere ulterioară, în 7/9 exemplare, nenorocirea avea să ne lovească de nu știu câți
multipli ai magicelor cifre. Probabil că un vecin mai hotârât și neimpresionat de mesaje va fi
întâlnit distribuitorul în exercițiul funcțiunii, căci la o vreme „inbox”-urile metalice au rămas
goale. 

Tot de jocul adolescenței ținea scrisul în oracole, mai modest sau mai elegant decorate,
cu decupaje din ce reviste avea fiecare pe acasă. Tot acolo exista un fel de filtru pentru „friends
only” și „public”. Un joc care se stingea după trecerea într-o altă etapă a vieții, un joc devenit
permanent, ubicuu, sufocant în zilele noastre. Nu mai e nevoie de scrisul în caiet, nu mai e
nevoie de purtatul caietului sau de pânda la cutia de scrisori. Sumedenia de obiecte vizuale
sau discursive iese din cutiile ei multiple oriunde, oricât, oricând. 

Mona MOMESCU
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Ce mai este adevărat, așadar, în bula uriașă de căței, pisoi, știri politice, evenimente
apocaliptice, jurnale de bucătărie sau jurnale personale împărtășite lumii cu indiscreție? 

Fără îndoială, există realități incontestabile, cum ar fi chemarea la un protest, realizarea
acestuia. În urma gesturilor reale, a coagulării unei mase de oameni pentru un scop util unui
grup mai mic sau mai mare, a trezirii conștiinței colective asupra abuzurilor, pericolelor, etc.
rămâne interminabila urmă argintie a melcului comentariilor. În care lucrurile iar se amestecă,
încât prieteniile virtuale se fac și se desfac, vechile traume sunt pasate asupra câte unui nou
venit în șirul comentatorilor. O sferă elastică, un balon, rostogolindu-se rapid la vale, în
interiorul căruia cuvintele zboară, vegheate de animale de casă îngrijite și de rețete de bucătărie
niciodată ratate. În balonul rețelelor noastre de socializare, totul e perfect, atâta timp cât e
apreciat cu semnul „mi-a plăcut”; emoticonul plângăcios atrage câteva suspiciuni, însă dacă
numărul semnelor de apreciere, al zâmbetelor întrece pe acelea negative, ne putem culcuși
mulțumiți în balonul nostru semi-transparent.

Literatura secundară publicată de un deceniu încoace despre rolul rețelelor de socializare
în viața noastră e și ea un alt balon semi-transparent în care se repetă, se combină și se
recombină aceleași temeri cu privire la abandonul realității în favoarea unui adevăr de grup
și a identității convenabile. Ca și în balonul faptelor virtuale, în acela al comentariilor despre
ele rulajul duce către un număr finit de situații, comparabile cu  „mișcările” din basme,
cunoscute sub numele de funcții. În opinia mea, basmul primar, acela în care eroii lumii
virtuale se mișcă, se luptă, convoacă, se supără, mănâncă, se căsătoresc, călătoresc, ar arăta
așa:

a. toți suntem eroi; b.fiecare erou/eroină se angajază în lupta cu opiniile contrare sau cu
acelea similare;

b. toți eroii sunt perfecți, își pot îmbunătăți imaginea;
c. noul timp mitologic se măsoară prin sincretismul sfinților sau persoanelor dispărute

fizic, ce au cont de socializare;
d. lupta se dă pe tărâmul opiniilor inamice, din care eroul și personajele auxiliare

(prietenii) ies totdeauna învingători, cel puțin până la apariția unor teme de confruntare care
redistribuie taberele

e. oponenții sunt demascați verbal și pedepsiți discursiv, sau reclamați „împăratului”,
care le suspendă temporar contul de socializare

f.eternitatea e o certitudine făcută din imagini rulate, ospețe perfecte, predicții astrologice
ale unor iubiri eterne, frumusețea de necontestat a „photoshopului”

Eroii acestui nesfârșit basm sunt, pe rând, audienți, iar rolurile se schimbă pe măsură ce
monstrul știrilor e hrănit (prin newsfeed) cu noi povești, imagini, amenințări, semnalări. Eroii
secundari, aceia ai teoriilor despre rețelele de socializare, hrănesc și ei gura nesătulă a știrilor
cu felurile sale preferate, nu cu mult diferite de ale celorlalți: lume virtuală, pierderea
identității, alienare, însingurare, instrument de învățare, etc. Într-un fel, basmul se sfârșește
cu pilda lui Nastratin: și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. Toată lumea are dreptate, în rulajul
rapid al adevărurilor multiple, care țin atât cât ține gloria unui emoticon de apreciere de la
prietenii virtuali.
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Țara pe care o iubesc!

În 2016, editura Humanitas publică o carte
de o deosebită frumusețe: Țara pe care  o iubesc,
scrisă de Regina Maria, tradusă din limba
engleză, în care autoarea și-a scris cărțile, de
Maria Berza.

Volumul cuprinde capitole ce descriu locuri
din țara noastră și este scris, după cum autoarea
însăși mărturisește în prefață, într-un moment de
maximă tensiune interioară: era perioada

Primului Război Mondial, când  Bucureștiul și două treimi din țară fuseseră ocupate de
Puterile Centrale, iar Regina, căreia îi murise fiul cel mic, se refugiase la Iaşi. 

Cartea s-a născut din dorința Reginei de a fi de folos poporului ei la vreme de mare
încercare – războiul. Nicolae Iorga, prim-ministru și apropiat al Casei Regale, o încurajează
în demersul său: ʺVom publica fiecare capitol în ziarul cel mai citit de toată lumea, cel care
ajunge în tranșee și în cătunele cele mai îndepărtate. În felul acesta, glasul Majestății Voastre
va răzbate până la cei ce nu v-au văzut niciodată, veți deveni o realitate pentru ei, vă vor simți
inima bătând în același ritm cu a lor și sufletul împărtășindu-le aceeași suferință – un lucru
minunat pentru ei și pentru Majestatea Voastră deopotrivă.ʺ Astfel, sub semnul datoriei de a-
și sluji poporul, Regina publică, la fiecare două săptămâni, câte un capitol ce descrie un ținut
pierdut, tipărite apoi într-un mic volum, devenit ulterior cartea de față.

Paginile de o deosebită sensibilitate pulsează de durere și viață, dezvăluind o regină care
se identifică cu țara, cu natura: ʺNu există nimic să nu iubesc în toată Țara Românească. Mai
mult chiar decât aproape toți cei născuți aici, m-am simțit una cu întinsele ei câmpii, cu
drumurile nesfârșite, cu apusul soarelui, cu pajiștile înrourate în zori de zi, cu codri întunecați
și cu lanurile aurii de grâu. Am îndrăgit până și mărăcinii deșirați ce-și întind prin bolovănișuri
frumusețea fără niciun rost a ramurilor lor țepoase.ʺ 

După ce vorbește despre propria casă – Cotroceni – capitol în care durerea mamei rămase
fără fiul cel mic se amestecă în permanență cu suferința Reginei rămasă fără o parte din țară,
se oprește asupra împrejurimilor Bucureștilor, evocând întâlnirea cu țărani sau cu un convoi
de țigani. Mănăstirea Comana îi oferă prilejul să evoce portretul unor domnitori români pe
care îi consideră modele demne de urmat.

Autoarea descrie, într-un mod fabulos, anunțând o permanentă căutare a semnelor și o
nevoie de semnificație, plimbarea în jurul capitalei într-o după-amiază toridă de vară: ʺCe

Mirabela ȘERBAN-GURĂU
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cursă fantastică, acea goană prin colb, aidoma unui coșmar, pe măsura presimțirii ce ne apăsa
sufletele.

Deodată, prin pâcla aceea care învăluia toată lumea ca o taină, se ivi soarele foarte mare
și nefiresc de aproape. O uriașă minge de foc, formidabilă și ciudată, o viziune parcă ieșită
dintr-un vis bolnav.

Ne-am oprit o clipă din goana noastră ca să-i admirăm frumusețea nefirească, stacojie,
copleșiți de o priveliște atât de ireală, când de undeva aproape, din norul de colb, s-a auzit un
glas: ʺE un soare de război – un soare însângerat – semn de bătălie!ʺ Cine vorbise? Erau oare
doar gândurile noastre, sau un glas omenesc?ʺ Trăirile și atmosfera încărcată se amestecă într-
un mod original. Autoarea caută un mesaj în ceea ce vede și în ceea ce trăiește, anunțând o
sensibilitate deosebită, o sete de cunoaștere și un tip de gândire pe care Lucian Blaga o
numește mitică. 

Evocarea orașului Sinaia îi oferă prilejul să mediteze asupra a trei ipostaze diferite ale
acestuia: orașul misterios și singuratic, pe înălțimile căruia Regina se simte mai aproape de
Dumnezeu, orașul frivol, al hainelor frumoase, și orașul bătrânului rege Carol, Sinaia măreață
și demnă. Pagini întregi sunt alocate descrierii regelui Carol și reginei Elisabeta (Carmen
Sylva), pe care îi prezintă cu multă candoare și prețuire: ʺNiciodată nu a existat un om mai
auster, mai simplu, mai altruist ca el, dedicat în totalitate muncii lui. Un sfânt nu ar fi putut
trăi o viață mai plină de abnegație. Nu eram întotdeauna de acord, dar, cu trecerea anilor,
deveneam tot mai buni prieteni.ʺ Reține atenția portretul Reginei Elisabeta: ʺA fost o femeie
care a iubit și a urât cu pasiune, plină de entuziasm ca o novice într-ale vieții, capabilă de
multă muncă; a fost și un gânditor profund, având în același timp uneori naivitatea unui copil.
Fire impresionabilă, de un idealism înflăcărat, i se întâmpla adesea să nu vadă nici lucruri și
nici oameni la adevărata lor valoare și prin urmare să cadă pradă acelora ce știau cum să-i
exploateze prea marea generozitate.

Trăia pentru alții. Mâna ei era mereu gata să dăruiască, urechea pregătită să asculte, iar
ochiul gata să lăcrimeze la necazul altora.

Avea ceva din vijeliile naturii, entuziasmele ei erau la fel de frumoase ca disperările;
trecând de la o emoție la alta, îi trăgea după ea pe cei din jur, aprinzându-le imaginația,
tulburându-le judecata.ʺ

Pagini întregi sunt dedicate mării, Balcicului și Dobrogei, unde Regina este atrasă de
lumea colorată și pestriță a acestor ținuturi, de frumusețea lor melancolică, dar și de porturile
istorice la care sufletul ei vibrează: Istros, Kalatis, Tomis.

Dunărea este zugrăvită într-o ipostază feerică: ʺPretutindeni vezi numai sălcii, sălcii,
paznici venerabili, străjuind aceste ape singuratice, santinele tăcute ale anotimpurilor
trecătoare, dârele cenușii de pe trunchiurile lor marcând creșterea și descreșterea revărsării
apelor. Având tot felul de forme, strâmbe și bătrâne, ele par să-și răsucească brațele noduroase
într-un soi de disperare încremenită peste apele ce curg neîntrerupt pe la poalele lor. Se pleacă
peste ape în felurite atitudini, ca și cum și-ar căuta imaginea oglindită în unda veșnic tulburată.
Unele au coroanele vaste ca stejarii, adăpostind numeroase cuiburi, altele stau culcate precum
uriașii adormiți; unele trunchiuri căzute, cu forme ciudate și neliniștitoare, seamănă cu niște
monștri antediluvieni, ascunși în nămol. Atunci când briza suflă prin frunzișul lor, devin
argintii ca un nor de toamnă, dar la apus se prefac într-o oaste de năluci coborâtă să vegheze
locuri în care s-a înstăpânit tăcerea.ʺ
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Atracția pentru mănăstiri este permanentă. Curtea de Argeș, Cilic-Dere, Hurezi sunt
amintite pentru frumusețea lor simplă, dar și pentru încărcătura spirituală, pentru credința față
de care spiritul religios al Reginei rezonează. Prietenia cu maica stareță de la Hurezi este
zugrăvită în tonuri de basm, iar regăsirea locurilor pe care maica le-a îndrăgit echivalează cu
descoperirea propriei tinereți: ʺAici, în biserica părăsită pe care alții au lăsat-o de izbeliște,
bătrâna maică devenise pentru o clipă din nou tânără! Cu gesturi de iubire, își săruta iluziile,
speranțele, tot ceea ce fusese odată ale ei...ʺ Talentul autoarei anulează barierele temporale și
dilată timpul.

Penultimul capitol al cărții înfăţişează un Iași istoric, dar și unul al prezentului, peste
care s-au așternut suferințele războiului: lipsa hranei, a lemnelor de foc, spitalele pline cu
răniți. Imaginea războiului este simbolic ilustrată de calul alb, ce cară un vehicul funerar,
aducând cu el semnele morții: ʺVai! Cât erau de triste cortegiile funerare ce-ți străbăteau
străzile! Câte n-am întâlnit și eu... Un cal bătrân și alb, înhămat la ceva ce părea o cutie de
culoarea nopții. Zdrang! Zdrang! – calul cel alb tot mai sfârșit, mai ciolănos, mai fantomatic!
Iar mulți dintre cei ce întâlneau acest vehicul ca de pe altă lume își întorceau capetele,
neputând să suporte priveliștea, în timp ce pe deasupra capetelor lor ciorile înnegreau cerul
în zborul lor sinistru...ʺ

Ultimul capitol cuprinde pagini scrise după încheierea războiului și scoate în evidență
greutatea cu care naratoarea se întoarce la un mod de viață obișnuit, întărită de ̋ proba foculuiʺ
prin care a trecut. Castelul Bran, pe care Regina îl prezintă ca pe o iubire descoperită la o
vârstă mai coaptă, devine un simbol al speranței, al credinței și al unui nou început.

Deși întreaga carte poartă semnele războiului și durerea pe care acesta o pricinuiește,
drama lui simțindu-se aproape în fiecare pagină, ea emană o uluitoare forță a vieții, ce își
găsește loc printre morminte. 

De un lirism intens, fiind o colecție de descrieri de o mare expresivitate, Țara pe care o
iubesc dezvăluie trăiri complexe ale Reginei: de la durere și deznădejde la speranță și
încredere, toate aflate sub semnul iubirii față de popor și față de viață. Este o carte a speranței
și a regenerării, a vitalității și a iubirii profunde, ce constituie o adevărată lecție de viață.
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Durante   causa,  
durat  effectus  

Acum trei ani, mai exact la 14 mai 2014, în
Librăria Cretzulescu – Humanitas din capitală era
lansată o carte care mi-a suscitat interesul numai
din înscrierea titlului pe copertă : FAMILIA
CASASSOVICI (1810-1976), Editura VREMEA.
Subtitlul : Cinci generaţii în România, autor Dan
Casassovici. O a doua prezentare a avut loc şi la
târgul de carte BOOKFEST din acelaşi an. Cum
numele de sorginte aromână al administratorului

Filaturii de Bumbac din Zărăfoaia – profesorul  Corneliu Casassovici – îmi era cunoscut din
adolescenţă ca întemeietor al învăţământului industrial textil din cadrul Politehnicii interbelice,
dar şi ca pionier al ţesutului mecanic, asociat  industriaşului Stan Rizescu din comuna Brăneşti,
am achiziţionat cartea şi am parcurs cu mare interes cele 360 de pagini. Trebuie să vă
mărturisesc faptul că, atât textul cât şi fotografiile publicate, m-au surprins în mod deosebit
nu numai prin imaginile cunoscute din copilărie, ci şi prin noutăţile istorico-literare de care
am avut parte după prima lectură. Pentru o edificare mai amplă asupra evoluţiei acestei ramuri
industriale, am consultat pe inginerii Ion Ciocşan şi   Otilia Vasilache, cunoştinţe apropiate,
care au avut responsabilităţi durabile în administrarea proceselor de producţie din industria
textilă. 

Intenţia de a dezvolta subiectul prezenţei localităţii Pucioasa în conştiinţa scriitorilor se
născuse cu mult timp în urmă, dar rămasese la nivelul incipitului din lipsa unei documentări
complete. Ocazional, înscriam tema în planificările activităţii didactice sub preţioasa formulare
de  comunicare ştiinţifică… Ulterior, îmbogăţirea lecturii personale şi glosarea informaţiilor
m-au mobilizat în faţa tastaturii calculatorului, cu scopul de  a le valorifica în comentarii
eseistice.

Cuvântul înainte al lui Dan Casassovici avertizează cititorul că stilul său narativ  este
iniţiat din Cartea familiei, lucrare începută de străbunicul Haralambie Casassovici în 1901
(fost medic militar voluntar în Războiul de Independenţă de la 1877-1878). Documentele
adunate şi consemnate de acesta, la care D.C. cumulează pe celelalte moştenite de la
ascendenţii săi pe linie paternă, generează textul integral al cărţii. 

Predecesorii lui Haralambie, Ioan – primul ajuns pe pământ românesc de la Şiştov din
Bulgaria în 1810, urmat îndeaproape de fratele său Dumitru – figurează  printre întemeietorii
oraşului Alexandria. Despre descendenţii acestora şi legătura lor cu Pucioasa sunt relevante
rândurile care urmează…

Tânărul sublocotenent Haralambie Casassovici, însoţit de colegul său Butărescu, ambii
în uniforme militare, se îndreaptă spre Târgovişte cu scopul de a pătrunde pe Valea Ialomiţei

Mircea BĂDOIU
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către Bucegi şi apoi spre Câmpulung Muscel. Episoadele descrise de-a lungul voiajului început
la Târgovişte cu Mănăstirea Dealu, evidenţiază stilul arhaic al exprimării narative din acea
vreme, pe care îl voi adapta lexical şi ortografic pentru facilitarea  lecturii. Mă refer numai la
episodul Pucioasa, autorul fiind la fel de sugestiv în descrierea peisajelor şi a momentelor
petrecute în toate celelalte aşezări ialomiţene.

,,La ora unu plecarăm peste dealuri şi văi adânci şi câte mai înalte decât aceste n-am
trecut până la Câmpulung… Între văile acestor dealuri am văzut sate precum Glodeni Deal şi
Glodeni Vale şi abia pe la şapte seara am ajuns în comuna Pucioasa Băi. Subprefectul plăşii
a trimis un dorobanţ să spună primarului să ne dea gazde bune. Şi într-adevăr, ne-a dus la
nişte moşneni unde ni s-au dat cele necesare din belşug: pui fripţi, lapte, ouă etc. Seara am
mers la un Pavilion unde se aduna boierimea venită la băi, se dansa şi se cânta după muzica
unor buni lăutari. Aici am întâlnit pe domnul doctor Varlam, pe domnul primar Popovici al
Târgoviştei şi pe mulţi alţii. Domnul doctor Varlam ne-a recomandat pe domnul subprefect
local. După ce ne-am încins puţin în câteva dansuri, fiind prea osteniţi ne-am dus la culcare.
A doua zi pe la orele cinci am vizitat puţurile cu apă minerală. Din cele cinci, patru conţin
apă de pucioasă iar unul apă feroasă. Ce e mai rău este lipsa unui stabiliment în care vizitatorii
să facă băi, să nu mai fie nevoiţi să închirieze camere pe la ţărani. Dimineaţa şi seara aceştia
le aduc apa de la izvoare şi astfel se chinuie să facă băile. Am vizitat, în sfârşit, şi puţurile cu
apă minerală de pe dealul înalt, de unde am adunat pietre pentru Colecţiunile Mineralogice şi
ne-am înapoiat la gazdele noastre pe la orele opt. Am omis să spunem că voind să mergem
din sat la puţurile cu apă minerală, trebuia să trecem râul Ialomiţa împărţit în mai multe
pârâuri, peste care sunt nişte punţi de lemn rău construite. La nouă am dejunat, ne-am odihnit
dormind până la unu şi am plecat iar spre puţuri. Aici, cu 55 de parale am cumpărat ouă şi o
oală cu o oca şi jumătate de smeură. După aceea ne-am scăldat în Ialomiţa într-o apă limpede
şi rece, dar foarte bună.’’(v. p. 79).

Lansarea cărţii lui D.C., la care au participat Gabriel Liiceanu, Mihail Dimitrie
Sturdza, Silvia Colfescu – nume de referinţă ale producţiei literare româneşti prin diferite
canale de comunicare cu publicul – a generat un plus de notorietate momentului, stimulând
în acelaşi timp interesul pentru lectura conţinutului. 

Autorul, (n. 1943, Bucureşti, stabilit la Versailles din 1976), descendent din ultima
generaţie, mărturiseşte în prefaţă :

,,Cartea pe care mi-am propus să o scriu nu este o operă literară, dar simţeam nevoia să
o scriu ca un omagiu postum adus ascendenţilor familiei Casassovici. Cartea familiei este
firul călăuzitor al paginilor care urmează. Am căutat să utilizez cât mai des cuvintele şi felul
de a se exprima al înaintaşilor mei. Am petrecut câteva luni în comuniune cu străbunicul meu
Haralambie, cu bunicul Corneliu şi cu tata Mircea, toţi Casassovici aşa cum sunt şi eu. Am
aflat multe despre originea familiei noastre şi despre Ioan, primul ajuns pe pământ românesc
în 1810, împreună cu fratele lui Dumitru […]. Bunicul meu Corneliu a fost, printre multe
altele, inspector al vămilor şi nu s-a îmbogăţit ca alţii în funcţii siumilare. A fost patronul unei
fabrici textile (Filatura de Bumbac din Zărăfoaia) şi nu a făcut avere, preocupat fiind de
dezvoltarea întreprinderii ce-i purta numele. A fost ctitorul învăţământului textil din România,
specialist în producerea zahărului, uleiului şi celulozei, o personalitate marcantă a lumii
economice a ţării […]. Voi insera în această carte amintirile mele de la Zărăfoaia, ca un omagiu
adus bunicului, care a creat acolo un colţ de rai, efemer pentru familia lui, dar pe care eu nu-
l pot uita.”

Cele 14 capitole ale volumului debutează cu amintirile lui Haralambie Casassovici,
publicate sub titlul Cartea familiei în revista Figuri contemporane în România din anul 1914.
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Autorul reţine cronologic principalele episoade narative ale străbunicului său, care precizează
etimologia numelui de familie şi împrejurările prin care prima generaţie a descins de la sudul
Dunării pe meleagurile noastre. Derularea evenimentelor se fundamentează secvenţial pe
suportul documentelor păstrate de bunic şi de tată, cu meandrele inevitabile ale celor două
conflagraţii mondiale. Continuarea lecturii oferă însă cititorului momente semnificative
relatate la persoana întâi, desfăşurarea acestora integrându-se sugestiv în descrierea spaţiului
geografic dintre Bizdidel şi Ialomiţa din jumătatea de sud a oraşului.

Amintirile autorului sunt cristalizate din fragedă copilărie, sinceritatea vârstei prefigurând
personalitatea veridică a bunicului: „Mi-l amintesc îmbrăcat într-un costum de culoare închisă,
cu cravată mai tot timpul. Doar vara purta unul de culoare deschisă, cu cămaşa desfăcută la
ultimul nasture şi cu o pălărie de Panama. Cu câtă mândrie privea realizările de la Zărăfoaia!...
Cu câtă atenţie căuta să vadă tot ce ar mai putea fi ameliorat!... Avea mereu la îndemână un
carneţel şi un creion cu care nota ideile ce-i veneau în minte, lucru ce-i permitea o bună
organizare a timpului, dar mai ales o ordonare a priorităţilor. Îşi făcea timp să se aşeze pe un
parapet de pietre la marginea piscinei, să se uite la noi copiii care ne bălăceam, sau spre
Bizdidel şi spre dealurile subcarpatice (v. p. 94).

Schimbările de domiciliu ale medicului militar Haralambie Casassovici şi petrecerea
vacanţelor familiale au purtat paşii fiului său prin Roman, Vaslui, Brăila, Constanţa şi
Bucureşti până la vârsta studenţiei.Tinerii absolvenţi de liceu de atunci care doreau să
performeze în drept sau medicină se duceau la Paris, cei care înclinau balanţa orientării
profesionale spre inginerie luau drumul Germaniei. Astfel ajunge la Freiburg, unde începe
studii tehnice cu scopul de a-şi dezvolta o carieră în exploatarea zăcămintelor de petrol. Face
practică la Tg. Ocna şi Câmpina. Decepţionat de faptul că această industrie solicita capitaluri
mari, la care se adăuga şi impedimentul de a nu avea o antrepriză proprie, renunţă după scurt
timp şi se înscrie la Politehnica din Dresda, pentru a studia industria textilă – domeniu în care
vedea posibilitatea iniţierii mai uşoare a unei afaceri. Stagiile de practică le efectua la Fabrica
Textilă din Iaşi, la cea de Postav din Azuga şi la Ţesătoria de Bumbac, înfiinţată de viitorul
său socru Stan Rizescu la Brăneşti.

La 23 de ani era inginer, vârstă la care îl întâlneşte pe Dimitrie Leonida – unul dintre
marii oameni de ştiinţă români, de care îl leagă o trainică prietenie până la sfârşitul vieţii.

În diferite localităţi din Moldova şi Muntenia înfiinţează ferme pentru procesarea laptelui,
ateliere pentru prelucrarea celulozei, fabrici de zahăr şi ulei. Înainte de a deveni profesor la
Politehnica bucureşteană, redactor pe probleme economice la revista ştiinţifică ARGUS,
consilier economic în Ministerul Industriei şi Comerţului etc. Corneliu Casassovici se
căsătoreşte cu Elisabeta Rizescu (1913), una dintre fiicele industriaşului Stan Rizescu – prilej
benefic pentru existenţa lui viitoare, detaliat ulterior în familie cu oarece tentă de umor. Prin
Casa Asigurărilor Sociale Dâmboviţa, vărul său, doctorul Emanuel Casassovici, ocupă un post
la Şotânga. Una din sarcinile sale profesionale era şi inspecţia sanitară a Ţesătoriei din
Brăneşti. Într-una din vizite doctorul vede [...] „două fete tinere, înalte şi frumoase, spălând
geamurile la casa cu pridvor din incinta fabricii. Remarcând frumuseţea celor două fete pe
care le credea muncitoare, află că, de fapt, sunt fiicele patronului care spală şi geamurile pentru
a vedea că munca necesită efort” (v. p. 116). Ulterior este însoţit şi de proaspătul inginer,
episodul descris de autor fiind... „subiect de amuzament în familie, fiindcă se povestea cum
tânărul şi grăbitul Corneliu ar fi cerut lui Stan Rizescu mâna fiicei celei mari. Aflând că era
deja promisă, ar fi spus: atunci o iau pe următoarea!...

După ce am citit amintirilre, mi s-a părut puţin verosimilă această anecdotă. Devenise
evident pentru mine că lui Corneliu îi plăcuse mult Elisabeta, care nu fusese doar ...
următoarea” (ibidem).
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Experienţa profesională remarcabilă a lui Corneliu Casassovici se materializează periodic
şi în alte funcţii deţinute de-a lungul anilor. Demersurile sale se concretizează pragmatic la
direcţia tehnică din Consiliul de administraţie al Ţesătoriei de la confluenţa Bizdidelului cu
Ialomiţa, în timp ce cumnatul său Mircea se specializa în Germania pentru a continua profesia
tatălui său. Ritmul dinamic al preocupărilor îl face cunoscut şi apreciat nu numai printre
studenţii cursului de Textile şi în laboratoarele specializate fondate de el la Şcoala Politehnică
din Bucureşti, ci şi la nivelul superior al economiei româneşti interbelice. 

În 1928 mărturisea, printre altele: „Aşa a fost şi a rămas firea mea, acolo unde nu puteam
să am o activitate explozivă, să dărâm, să fac din nou, să aduc maşini şi instrumente noi, acolo
unde se vegeta fără orizonturi, acolo nu era de mine” (v. p. 141).

Acţionariatul, la Ţesătoria din Brăneşti, nu l-a satisfăcut pe deplin şi visul său latent
de a demara o producţie pe cont propriu se înfiripă în scurt timp prin contactarea specialiştilor
din Mannheim şi Praga, aflaţi în vizită la Bucureşti. Înţelegerea este perfectată în scopul
ridicării unei filaturi la Pucioasa, unde exista sursă de gaz metan, mână de lucru şi posibilitatea
de a plasa producţia la ţesătoriile învecinate... 

Prin recenzarea cărţii FAMILIA CASASSOVICI (1810-1976), CINCI GENERAŢII ÎN
ROMANIA am avut în vedere  nu numai stilul auctorial, ci şi ideea prezentării   biografice a
familiei. Potenţialii cititori de vârsta a treia au astfel prilejul de a rememora unele evenimente
trăite de ei înşişi la mijlocul veacului trecut în arealul superior al Văii Ialomiţei. Dacă biologic
se consideră că un secol cuprinde aproximativ trei generaţii umane, sunt motivat să apreciez
că autorul  şi-a respectat cu rigurozitate intenţia compoziţională. Structurarea conţinutului,
inserarea arborelui genealogic al familiei, galeria fotografiilor originale din fiecare etapă
descrisă, sunt componente menite să suscite o lectură atentă.

Corneliu Casassovici (1886-1961) se confesează urmaşilor săi asupra fiecărui demers,
până spre sfârşitul prezenţei sale la Zărăfoaia. De la Iancu Dobrescu din Pucioasa cumpără o
suprafaţă de 7 hectare situată între Bizdidel şi şoseaua naţională, pe care ulterior o completează
cu încă 3. În vara lui 1935 demarează lucrările şi la  1 oct. 1936         filatura cu cele 5.000 de
fuse, uzina electrică, spaţiile de locuit şi alte anexe sunt funcţionale. Pentru instruirea
salariaţilor localnici sunt aduse aici 8 lucrătoare cehe. După aproximativ un an este construită
clădirea pentru cazarea muncitoarelor, cantina şi 16  apartamente pentru personalul tehnic şi
administrativ. Problema apei potabile fusese rezolvată. Mai trebuia soluţionată sursa continuă
de apă industrială şi asigurarea materiei prime – bumbacul. Forarea unui puţ pe malul
Bizdidelului, betonarea lui pentru stoparea infiltraţiilor la viituri şi îmbunătăţirile aferente nu
i-au adus mulţumiri depline perfecţionistului Casassovici. Aflat mereu în căutarea de noi
soluţii, el reuşeşte să ridice capacitatea de  producţie la 10.000 de fuse. Importul bumbacului
din Egipt fiind obstrucţionat de izbucnirea  războiului îi stimulează intenţia cultivării
autohtone. În acest scop înfiinţează Societatea Anonimă „Româno Coton” din care făceau
parte toţi filatorii de bumbac din ţară, orientaţi către cultivarea bumbacului pe de-o parte, către
import pe de alta, dar şi ca asociere de reprezentare vizavi de autorităţi. 

Simultan cu ridicarea filaturii C.C. se preocupă şi de reşedinţa familiei. Pe un platou de
lângă Bizdidel, cumnatul său, ing. Ionel Rizescu, coordonează construcţia unei vile, terminată
în 1940. O adevărată fermă în care [...] „se puteau creşte 10 vaci cu lapte, 3 cai, doi boi, 20
de porci şi 500 de păsări. Toate aceste animale au fost selecţionate şi totul organizat pe baze
ştiinţifice în ce priveşte hrana. Pomicultura şi ferma au fost completate de cultivarea
zarzavaturilor şi chiar, pe suprafeţe mai mari, a grâului şi secarei, aşa că toate produsele acestei
activităţi agricole, pe lângă faptul că au îndestulat familia noastră, erau repartizate personalului
superior şi lucrător. Războiul mondial se prelungea, în 1940 Basarabia şi Bucovina fuseseră
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cedate Rusiei, relaţiile cu străinătatea întrerupte, aşa că filatura, cu toate că acum poseda
20.000 fuse şi 3 motoare cu gaze a 500 de CP fiecare, şi-a redus activitatea, prelucrând numai
bumbac indigen şi celofibra importată din Germania şi Italia”(v. p. 157).

După război activitatea industrială creşte şi şoseaua din faţa filaturii este betonată pe o
distanţă de 500 metri. De la acelaşi I. Dobrescu este cumpărată o suprafaţă de aproape un
hectar până la calea ferată, unde se ridică locuinţe de două apartamente pentru lucrători şi
personalul tehnic. Fiecare avea grădină şi anexe pentru animale. În plus construieşte şi o creşă
pentru copiii salariaţilor. Toate acestea sunt dovezi ale proiectelor realizate de C.C. pentru
bunul mers al producţiei şi relaţiilor sociale.

În repetate rânduri autorul revine asupra caracterizării bunicului, prezent alternativ în
biroul din capitală cu diferitele lui îndatoriri, alături de familie şi în control la fabrică.
„Amintirile mele sunt însorite. Tot timpul la Zărăfoaia a fost soare, casele erau albe, iarba
verde şi, pe aleea cu plopi, creşteau cei mai înalţi irişi din lume. Pe Opapa Corneliu, fiindcă
aşa îi spuneam, îl văd îmbrăcat într-un costum de culoare deschisă dintr-o pânză fină uşoară,
cu ochi albaştri şi părul deja alb. Mai târziu, de câte ori l-am văzut pe actorul francez Jean
Gabin, îmi aminteam de el. Nu era vorbăreţ, un pic posac aş zice, părea că mereu se gândeşte
la ceva. De altfel nimic nu-i scăpa, intervenea în tot şi impunea soluţionarea rapidă aşa cum
voise”(v. p. 161). 

Un moment, reţinut de autor din relatarea unui partener de afaceri, se referă la episodul
sugestiv care precedă actul naţionalizării de la 11 iunie 1948. Cu câteva zile înaintea
evenimentului deja cunoscut industriaşilor români, C.C. era foarte preocupat de asfaltarea
unor alei din incinta fabricii. Chestionat fiind de ce se mai osteneşte pentru că nimic n-o să-i
mai  aparţină, a replicat cu un calm ieşit din comun: „Atâta timp cât eu sunt patronul, totul
trebuie să fie impecabil!”(v. pag. 163). 

În relaţiile familiale C.C. se comporta ca un veritabil mentor: avid de cultură, mândru
de preocupările estetice ale soţiei Eliza, statornic în sentimente şi tenace în demersurile sale.
În ciuda aparenţelor care-l exteriorizau pudic, ocupa fără ostentaţie locul cuvenit din capul
mesei. Autorul mărturiseşte că era foarte apropiat de sora lui Clemenţa, căsătorită cu
Grigore Noica – părinţii filosofului Constantin Noica (1909-1987). În timpul studenţiei,
„exilatul” de la Câmpulung şi Păltiniş, a fost subvenţionat de unchiul său Corneliu
pentru editarea scrierilor. La Zărăfoaia şi Bucureşti se număra printre cei mai îndrăgiţi
oaspeţi ai familiei. (v. anexa foto I-XV)

Personalitatea profesorului Casassovici, trăsăturile lui de caracter marcate de verticalitate
fără sincope şi şansa de a nu face închisoare din cauza unui atac cerebral în preziua descinderii
miliţiei din 24 aprilie 1959, îl feresc de rigorile detenţiei, de care majoritatea rudelor, bărbaţi
şi soţii din a treia şi a patra generaţie, nu au putut scăpa. În olograful testamentar (1 oct. 1960)
alcătuit concis şi fără echivoc din câteva fraze, menţionează: „Cum comuniştii m-au scuturat
de toată averea agonisită în mod cinstit, nu am ce împărţi urmaşilor mei.[…]. Toate lucrurile
mele aparţin de drept soţiei Eliza, precum şi banii ce se vor găsi la C.E.C. Am fost ateu şi nu
doresc la moartea mea să se facă slujbe religioase şi nici în urmă parastase. La revedere la
toţi de-a dreapta tatălui”  (v. p. 177). Locul de veci – Cimitirul Belu, lot 8, lângă sora lui
Clemenţa Noica...

Reperele cronologice care preced galeria foto sunt redactate punctual pentru
personalităţile marcante ale fiecărei generaţii. Tatăl autorului, ing. Mircea Casassovici (1916-
2007), exponent al celei de a patra, continuă tradiţia profesională a ascendentului său croindu-
şi cariera de pe băncile Liceului Lazăr din Bucureşti, în Institutul Politehnic din Dresda, cu
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practica de specialitate la Ţesătoria Mecanică din Brăneşti, apoi ca director adjunct şi director
tehnic al Filaturii din Zărăfoaia.

Dan Casassovici mărturiseşte că tatăl său a trăit cei mai frumoşi ani în perioada studenţiei
la Institutul Politehnic din Dresda. Oraşul de pe malurile Elbei avea să-l fascineze pentru tot
restul vieţii. Instituţiile sale culturale, prin care forfota turiştilor de pretutindeni se făcea simţită
în cel mai elevat spirit european, l-au atras ca un veritabil magnet. Construcţiile baroce,
catedralele gotice, muzeele depozitare ale obiectelor de artă din toate domeniile, relaţiile
intercolegiale fără oprelişti de nicio natură, au făcut din acei ani un inubliabil mod de a trăi. 

Revenirile în ţară din vacanţele lui Mircea Casassovici    i-au purtat paşii prin Valea
Ialomiţei spre cheile Scropoasei, prin unduirile Prahovei spre Buşteni şi brânele Caraimanului
până la Schitul Peştera şi Vârful Omul – peisaje mirifice care i-au marcat pentru totdeauna
conduita verticală, în ciuda numeroaselor „traumatisme” pe care le-a suportat cu demnitate.

După naţionalizare, Mircea Casassovici lucrează ca angajat civil la construcţia Canalului,
pe şantierele hibridei societăţi Sovromconstrucţii, domeniul textil în care se specializase
fiindu-i interzis. Naveta dintre Bucureşti şi Constanţa, recluziunea în zeghe vărgată la
închisoarea Văcăreşti, de care nu a fost scutit în deceniul al şaselea, i-au amprentat vizibil
personalitatea şi modul de viaţă. Dan C. recunoaşte cu sinceritate în amintirile sale: „După
închisoare, tata s-a închis şi mai tare în cochilia lui. Nu mai vedea pe nimeni... Seara traducea
ore în şir. Îi curgea transpiraţia pe o jumătate de faţă, urmare a unui nerv facial detractat în
minele de aur de la Musariu, unde a împins vagoneţi din fundul minei până la buza ei”(v. p.
286).

Printre momentele semnificative din existenţa familiei, prezenţa filosofului Constantin
Noica este remarcată cu entuziasm de autor: „Alte amintiri nu am. Poate doar mesele de seară
cu unchiul Dinu, care fermeca toate cucoanele, pe mama în special, spre gelozia noastră a
bărbaţilor! Tata şi cu mine îl contraziceam pragmatic, dar fără răutate, fiindcă unchiul Dinu
Noica ştia să ne răspundă interesant şi, până la urmă, eram şi noi cuceriţi de mintea lui” (v. p.
286)...

„După moartea mamei, tata a devenit şi mai ursuz, se bucura să mă vadă, dar nu prea
aveam subiecte care să-l intereseze – se confesează autorul. Nu mai putea citi, nu îl mai ajutau
ochii... Mersul lumii nu mai era o preocupare pentru el. Nici progresele ştiinţei nu-l mai
interesau, pe el, care fusese un asiduu cititor al revistelor ştiinţifice de tipul Science et vie,
având un deosebit interes pentru tot ce era fizică corpusculară”(v. p. 289). 

O simplă enumerare a distincţiilor primite înainte şi după 1990 de industriaşii familiilor
Casassovici/Rizescu, înlătură orice tăgadă asupra contribuţiei lor la dezvoltarea industriei
textile româneşti, a învăţământului şi cercetării în această ramură economică. Ordine, medalii,
diplome de excelenţă, busturi ridicate la Institutele Tehnice din Iaşi şi Bucureşti, sunt mărturii
ale competenţei profesionale care au marcat economia naţională  dintre cele două războaie
mondiale.  
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Emisferele de Bucovina

Cu o vinovată întârziere semnalăm o apariţie
editorială care ar fi binemeritat un alt tratament.
E vorba de volumul Dulce de Suceava – Amar de
Cernăuţi (Editura Muşatinii, 2014), o carte „la
două mâini” (dar nu pe două voci), semnată de
Doina Cernica şi Maria Toacă, adunând cronici,
note, interviuri, ştiri etc., pe tonul unui jurnal de
front, cu relatări febrile, de la faţa locului, unind,

măcar livresc, Sudul şi Nordul bucovinean; adică emisferele de Bucovina. Rod al unei prietenii
şi fiind „povestea unei prietenii”, volumul-diptic, aşezat pe temelia inimii, purtând titlul ales
de Maria Toacă, gazetăriţa de la Cernăuţi, intră în categoria cărţilor frumoase şi triste, vorbind
despre dureri şi frustrări, despre speranţe şi neîmpliniri. Fiindcă, ne avertizează Doina Cernica,
„cel mai bine se vede cu inima”. Or, articolele risipite în timp în cotidianul sucevean Crai Nou
(1993-2014) ori la Zorile Bucovinei, acolo unde trudeşte Maria Toacă, îngemănează, la
temperatura evenimentelor, bucuria cu tristeţea şi încearcă să afle, sub cupola râvnitei unităţi
culturale, „ce mai e pe la noi, ce mai e pe la ei”, reînnodând „firul speranţei”. O cronologie în
oglindă, probând că cele două jumătăţi comunică, trăind, într-o Bucovină răstignită de o Istorie
nedreaptă, stări comune de spirit. Coperta, înfăţişându-ne una din Crucile regretatei Dany
Madlen Zărnescu sugerează că negrul, anunţând o iluminare simţită, rămâne culoarea tainei,
pecetluită într-un viitor ceţos, pentru care, însă, ar trebui să luptăm, construindu-l. Mesajul
opului în discuţie e limpede în acest sens.

Bătăioasa Maria Toacă, născută la Boian şi absolvind, la Chişinău, Facultatea de
Jurnalistică priveşte, firesc, dinspre Cernăuţi, pentru acum şi peste vremi. În secţiunea Mariei
de la Cernăuţi, scrisă cu „lacrima care spală privirea”, descoperim un şir de „elegii urbane” şi
„autografe pe caldarâm”, vorbind, cu „iubire şi tristeţe”, despre eternitatea eminesciană.
Desigur, din unghiul „amarului de Cernăuţi”. Însemnări care respiră în pagini de ziar şi revistă,
uitate, poate, adunate acum, iată, la somaţia prietenei din Suceava într-o carte impozantă,
cercetând patetic şi responsabil soarta unei limbi în care se mai speră şi se visează. Oraşul,
avându-l drept ctitor pe Alexandru cel Bun, când, la 8 octombrie 1408, domnitorul moldav
pecetluia un privilegiu vamal pentru negustorii din Lvov, aşezat la răscrucea marilor drumuri
comerciale intra, astfel, în Istorie. I se părea, în copilărie, „înspăimântător de mare”; acum,
scrie Maria Toacă, frumosul burg pare „împăcat cu destinul său”, pricină pentru care, relatând
cu sârg despre evenimente cernăuţene, vrea să pună în pagină cât mai mult adevăr. Şi constată,
mâhnită, că ne mulţumim cu moara de vorbe. Este chemat în ajutor şi Dragoş Vitencu, ale
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cărui scrieri (Cernăuţiul meu şi Scrisori de la Dumnezeu, îngrijite cu acribie de Aura Brădăţan)
vorbeau despre „sufletul oraşului”, veritabil mozaic etnic. Până când a venit pribegia, frângând
atâtea destine; sau, cu vorbele diaristului, „rosturile vieţii i-au fost răsturnate”.

Cât despre Doina Cernica (născută la Vama), trebuie să spunem că prezenţa ei în peisajul
cultural bucovinean este o binecuvântare. Şi nu avem în vedere doar paginile săptămânale de
cultură şi artă de la Crai Nou. Recent, tipărind la Muşatinii, în 2014, volumul Cititoarea,
călătoarea, cu bucuria de a dărui, ne oferea o carte trăită. Ne dezvăluia, cu abur liric şi
implicare afectivă, rodul peregrinărilor sale; fiindcă orice călătorie, suntem avertizaţi, este
pregătită de cărţi şi urmată de cărţi. Cum înainte de a scrie suntem cititori, orice călătorie devine
o bibliotecă şi însemnările, ca agoniseli culturale, se deapănă „în zarea unduitoare a
întâmplărilor povestite”. Călătoarea ne propune, aşadar, şi o confesiune „despre citire”, adevărat
festin cultural explorând nevăzutul lumii. Iar visul călătoriei, navetând între două lumi, nutrit
din pruncie, se dovedeşte o cutie de rezonanţă a lecturilor, „luminoase şi îmbogăţitoare”. Dar
Doina Cernica, vorbind despre persoane hăruite, invocând „procentul lui Dumnezeu” este, ea
însăşi, o astfel de prezenţă, întocmind o bogată cronică a vieţii literare bucovinene. Un alt
proaspăt tom (Ţara de Sus, de mai sus, tot la Muşatinii, în 2015) inventariază tocmai cascada
de evenimente trăite cu o „întineritoare bucurie”. Sub acest titlu, preluând un vers al lui
Constantin Cernica, scriitoarea Doina Cernica, „deghizată de o viaţă în ziaristă”, cum observase
Alex Ştefănescu (şi nu e singurul), ne face părtaşi la „viaţa cărţii”, ameninţându-ne că va urma
şi un volum doi, rezervat artei. Un refugiu posibil, o existenţă benefică încercând a se opune
unui prezent dezamăgitor. Şi îndemnând la rezistenţă, în eroicul efort al supravieţuirii într-o
lume care se scufundă în mlaştina subculturii.

Cartea-diptic, scrisă împreună cu Maria Toacă este, înainte de orice, o carte a rezistenţei
(identitare). „Urcările”, repetate, ale Doinei Cernica în nordul Bucovinei, „în cel mai frumos
oraş bucovinean”, îi par secvenţele unei călătorii unice, irepetabile, aşteptată mereu, cu
înfrigurare, de prietenii Maria Toacă şi Tudor Andrieş. Dar oraşul pare „văduvit de enigme”.
Aici, constată Doina Cernica, „fiecare gest cântăreşte greu”; şi cu atât mai mult, dată fiind
vitregia vremurilor, putem aprecia o publicaţie precum Zorile Bucovinei, „hrănindu-se” cu viaţa
unor împătimiţi gazetari. Iar Maria Toacă, primind, în 2014, premiul UZP din România este,
negreşit, în prima linie, descriind amarul cernăuţean.

De la Suceava, Doina Cernica poate relata despre „reînviata” Societate a Scriitorilor
Bucovineni (la cei 70 de ani), un reper de istorie literară, despre festivalul Eminescu pe ruta
Suceava-Putna sau despre acţiunile prilejuite de cel mai longeviv concurs de poezie, pus sub
stindard labişian. Va constata, însă, tot cu amărăciune, că strategia „cărţii de sprijin”, în pofida
relaţiilor „privilegiate” cu regiunea Cernăuţilor nu poate sparge graniţa indiferenţei; că proiectul
„Poduri de toleranţă” s-a cam împotmolit şi soluţiile concrete lipsesc; că limba română, acolo,
rămâne o rană deschisă, încât Cea mai curată lacrimă a noastră, volumul lui Grigore Crigan
e o carte „frumoasă şi tristă”. Şi îi dă dreptate, peste ani, lui Dragoş Vitencu, pentru care falnicul
Cernăuţi de odinioară, închis în cartea unei Istorii dramatice, nu mai există, exilat „pe alt tărâm”.
Sunt, evident, multe acţiuni comune, sunt râvnite publicaţiile („de folos pentru suflet”), dar
revista Bucovina literară, de pildă, rămâne o „necunoscută” pe meleaguri cernăuţene. Poposind
deseori acolo, Doina Cernica povesteşte şi despre descinderile lui Radu Mareş cu al său „roman
periculos” (Când ne vom întoarce, coborând în interbelicul bucovinean), despre ubicuitara
Lucia Olaru Nenati şi reîntoarcerile acasă ale pictorului Constantin Flondor; despre Festivalul
internaţional de folclor „Întâlniri bucovinene” sau despre Proiectul transfrontalier TACIS,
încurajând turismul cultural sub pavăza Patrimoniului cultural comun. Vizitează cimitirul,
căutând urmele unor mari bărbaţi ai neamului, înregistrează, cu discreţie, cedările (necesare,
vai, pentru supravieţuire) şi ieşirile la rampă ale Societăţii pentru cultura românească „Mihai
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Eminescu”, odată cu firescul carusel al liderilor (Arcadie Opaiţ, Ştefan Broască, Vasile Bâcu).
În fine, semnează tandre figurine, pomenindu-i pe cei ce s-au grăbit să plece, provoacă
interviuri, nu rateată nicio lansare de carte. Aşadar, o cascadă de evenimente, de la toamnele
bacoviene (fireşte, la Bacău) şi teii Botoşanilor până la revenirile în Câmpulung Moldovenesc,
acolo unde întotdeauna îi e „frig şi bine”.

E vizibilă dăruirea cronicarului, cheltuind timp şi energie pentru a sluji Bunătatea,
Blândeţea, Adevărul (cum ne povăţuia, la Putna, stareţul Melchisedec Velnic). Dar Doina
Cernica, spuneam, nu e doar cronicar. Sfidând sfielile şi chiar interdicţiile instituţionale, veghind
la flacăra românismului, gazetăriţa vine în „capitala eternă” a Bucovinei („capitală de suflet”,
„oraş fundamental” etc) împovărată de griji, topind în magma sufletească atâtea iniţiative,
nostalgii, speranţe; şi deplângând, neispitită de pana pamfletarului, atâtea neputinţe şi eternul
nostru pasivism. Încât scriitoarea, în tandem cu Maria Toacă, culege, la tot pasul, „probe” şi
ne împărtăşeşte câte ceva din atmosfera locurilor.

În replică, Maria Toacă stă de vorbă cu oaspeţii Cernăuţiului, construind, cu har, profiluri
afectuoase, îndeosebi în secţiunea botezată „Autografe pe caldarâm”. Astfel, ne întâlnim cu
Nina Cionca (strănepoata lui Ciprian Porumbescu), Anna Ravliuc, cea care risipeşte „ceaţa
nostalgiilor” şi Stela Covaci, cu Florin Piersic („hoinărind” printre amintiri), Adela Popescu,
invocându-l pe „George al ei” şi Constantin Flondor, căruia Ilie Luceac i-ar fi trezit tainica
dorinţă a întoarcerii. Sau cu regretata pictoriţă Dany Madlen Zărnescu. Bineînţeles, stăruie
asupra figurilor de altădată: primarul Traian Popovici, cărturarii Radu Grigorovici, Vladimir
Trebici, Radu Economu, George Munteanu ori G. Löwendal, „românul prin opţiune”. Nu putea
lipsi Aniţa Nandriş-Cudla, salvată prin iubire şi credinţă de comucidul siberian, al cărei
manuscris, transmis nepotului Gheorghe Nandriş, a devenit o carte-document. În calendarul
durerilor neamului figurează, negreşit, amarul dezrădăcinaţilor, cei care, plecând în lume în
„căruţa pribegiei”, fugind de urgia bolşevică, deveneau / erau „nişte nimeni fără ţară”, cum
scrie Maria Toacă.

Din galeria numelor de rezonanţă nu putea lipsi Leca Morariu şi „Bucovinuţa” lui,
înjumătăţită. De fapt, prin morăreanul iaşiot Liviu Papuc şi printr-o vioaie fundaţie culturală
suceveană, păstorită de familia Maria şi Ion Olar, elanul „lechiştilor” se manifestă admirabil,
fapt subliniat, cu încântare, de ambele autoare. Dar numele-reper, pomenit obsesiv, rămâne,
desigur, Eminescu, cel care – ca pavăză – asigură supravieţuirea în „matricea cuvântului
matern”, atât de primejduit. Şi faţă de care, îndatoraţi moral, subliniază Maria Toacă, avem
„mari restanţe”. Visătorii continuă să spere, înţelegând că poetul naţional împiedică lepădarea
de Istorie şi limbă; că el, îndeosebi pentru cei înstrăinaţi, asigură „şansa de a nu ne pierde”.
Dar tot Maria Toacă se întreabă ce s-a ales din entuziasmul de odinioară, de ce preferăm
dormitarea sau, în funcţie de calendar, patriotismul cu clopoţei, zgomotos şi neproductiv. Tot
sub semnătura Mariei Toacă descoperim fugare şi afectuoase însemnări, elogiind „experienţa
de luptă” a Alexandrei Cernov, efortul Tamarei Severniuk de a-l traduce pe Labiş în ucraineană
sau prezenţa tonică a măicuţelor de la Voroneţ (monahiile Elena Simionovici şi Gabriela Platon,
sub blândul îndemn al stareţei Irina); ori strădaniile Elenei Condrei de la Botoşani (ţinând „în
viaţă” premiile editurii Geea) şi ofrandele Respirărilor, preludând marea Sărbătoare a limbii
noastre „cea română”. Plus atâtea întrebări care ne frământă, consemnând şirul de speranţe
„răstignite pe crucea neîmplinirilor” şi aşteptând răspunsuri din partea unui viitor incert,
nebulos.

Volumul semnalat, de dorit a fi citit, cutezăm a crede, ca lectură obligatorie, are, printre
altele, şi meritul de a forţa graniţa indiferenţei, reamintindu-ne un vechi îndemn al istoricului
Ion Nistor: cel de a coagula energiile românismului înspre un „scop înalt”. Povaţă care,
păgubitor, întârzie de a fi urmată.
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Discursul filosofic 
despre moarte

(continuare din numărul trecut)

3. Moarte a celuilalt. Emmanuel Levinas

Principala întrebare, în jurul căreia se construieşte discursul lui Emmanuel Levinas în
lucrarea Moartea şi timpul, este aceea dacă ceasul morţii se reduce la dilema ontologică fiinţă-
neant sau dacă momentul respectiv este gândit în relaţie cu semenul. Ultima parte a problemei
– relaţia cu semenul – trebuie privită în lumina faptului că viaţa, pentru gânditorul francez,
reprezintă mişcare expresivă, autonomie a expresivităţii, iar moartea, mergând până la
„acoperirea chipului”, este „fără-răspunsul”.

Levinas consideră că Heidegger a înţeles greşit natura fiinţei în lume ca grijă. Acesta nu
a acordat suficientă atenţie tipului de „sinceritate” legat de viaţa concretă a omului, care
include nevoia de hrană, de apă, locuinţă, somn etc. În timp ce pentru Heidegger foamea
aparţine vieţii de zi cu zi şi este, de aceea, un element legat de inautentic, pentru Levinas ea
reprezintă o expresie naturală a vieţii şi a plăcerii.

La polul opus nevoii, gânditorul francez aşează dorinţa care urmăreşte ceea ce nu poate
fi achiziţionat sau consumat. El susţine că „experienţa” celuilalt şi experienţa dorinţei
realizează o fisură în cercul fiinţei. Astfel, dorinţa indică o anumită limită, privaţie în cadrul
fiinţei noastre şi ne scoate din eu, trimiţând la ceva nelimitat. Dacă a te hrăni reprezintă o
preluare în propria materialitate, dorinţa reprezintă o ieşire din sine. În prima dintre lucrările
care l-a făcut remarcat ca fenomenolog, Totalitate şi infinit, Levinas dezvoltă această distincţie
dintre satisfacerea unei nevoi şi exprimarea unei dorinţe care ne aduce în faţă un viitor
neexplorat. Prin urmare, observăm că în concepţia sa fiinţa umană este caracterizată prin două
„resorturi”: 1) satisfacerea nevoilor primare – ce îl constituie ca acelaşi şi închide cercul fiinţei,
al grijii pentru sine („conatus”, instinct de conservare) – şi 2) dorinţa care îl conduce către
altul şi, dimpotrivă, deschide cercul fiinţei printr-o responsabilitate infinită.

Levinas apelează la doi termeni pentru a se referi la altul: „l’Autre” (altul în general – ca
natură, fiinţe, sau altceva) şi „l’Autrui” (cealaltă persoană, sau „celălalt”). Însă, ca şi în
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abordarea altor subiecte, gânditorul francez nu este întotdeauna consecvent, utilizând primul
cuvânt fără să specifice la ce se referă, înlocuindu-l pe al doilea („celălalt”) cu „altul” sau
definindu-l pe celălalt prin altul. Principalul său punct de vedere este că celălalt nu este un alt
eu, nici ceva definit prin relaţia cu mine, ci un „altul” cu totul diferit şi unic, de necomparat.
În plus, altul care solicită un răspuns de la mine este sursa autentică a limbajului, educaţiei şi
culturii, în măsura în care Rostirea corespunzătoare responsabilităţii de neînstrăinat se află
înainte de orice Rostit.

3.1. Moartea ca moarte a expresivităţii şi acoperire a chipului

Pentru Heidegger, scrie Levinas, există un a priori al morţii proprii. Filosoful francez se
îndoieşte însă de faptul că o conştiinţă a morţii începe cu certitudinea ei şi că moartea are
semnificaţia aneantizării. Relaţia fiecăruia cu moartea sa conţine şi „repercusiunea emoţională
şi intelectuală a cunoaşterii morţii celorlalţi”14. Sensul morţii provine din ceea ce ne preocupă
în moartea semenului. Moartea dă de gol fiziologicul pe care viaţa îl ascunde, îl îmbracă, ea
fiind decenţă şi exprimare. Expresivitatea este în acelaşi timp îmbrăcare şi dezgolire a fiinţei
biologice „dincolo de orice nuditate”, făcând din ea chip care este natura umanului. Iar umanul
dă sens fiziologicului, ca a priori al său. Exprimarea înseamnă punere în ordinul ne-
indiferentului, întrucât cel care se exprimă „este unul care mă poartă cu sine”15.

În experienţa morţii sale asistăm la pierderea chipului şi a expresivităţii. Viaţa înseamnă
expresivitate, iar moartea este o cădere în rândul a ceea ce este inert, o lipsă de pudoare, de
acoperire. Chipul reprezintă în acelaşi timp expresivitate, dar şi acoperire; de aceea el este
ambiguitate – întrucât este urmă a Infinitului, adică a celuilalt. El a întrerupt orice comunicare
cu noi şi moartea ne afectează în primul rând prin absurdul şi trauma provocată, relaţiei cu
semenul luându-i locul descompunerea şi „ne-răspunsul”.

Din acest motiv, moartea este întotdeauna „scandal”; scandalul, traumatismul, răvăşirea
produsă de ea ne pun în faţa unei „întrebări fără date”, adică fără a fi o punere a problemei
plecând de la credinţele şi reprezentările conştiinţei: „Întrebarea pe care o ridică neantul morţii
este pur semn de întrebare. Semn de întrebare şi atât (…) nu este o modificare doxică oarecare;
ea aparţine unui strat al psihismului mai adânc decât conştiinţa, ea este de domeniul unui
eveniment unde evenimentul se frânge – şi tocmai aici trebuie să începem să căutăm
timpul”16.

Subiectul nu se poate exprima nici prin sine însuşi (în sensul că nu poate fi vorba de un
Eu fără chip), dar nici pentru sine, înainte de a se raporta în actul exprimării la infinitatea
celuilalt. Celălalt este deja „acolo”, în exprimare. Chipul (spre deosebire de Eu) are sens „nu
prin relaţiile sale, ci plecând de la el însuşi, şi aceasta înseamnă expresie”17. În expresie,
comunicarea şi comunicatul se confundă, nu iau formele separate ale discursului. Moartea, în
schimb, face dintr-un chip o mască, este transformare a expresivului, a locului de manifestare
în ceea ce este tern, ridicând astfel podul relaţiei cu alte infinităţi-Tu. Viaţa umană este arătare,
asociere. Doar în chipul18 nereificat „se arată evidenţa” cuiva – sufletul. Aşadar chipul este
locul de manifestare, este fenomenologie a sufletului, aspect ce face ca acesta să nu fie o
închidere de genul celei a substanţei.

14 E. Levinas, Moartea şi timpul, p. 28.
15 Ibidem, p. 31.
16 E. Levinas, Moartea şi timpul, p. 161. 
17 E. Levinas, Liberté et commandement, p. 41.
18 E. Levinas, Între noi. Încercare de a-l gândi pe celălalt, p. 232: „numesc «faţă» ceea ce, din celălalt,

priveşte eul – mă priveşte – amintind, din spatele conţinutului ce se arată în portretul său, abandonul, lipsa de
apărare şi mortalitatea sa, iar apelul său la străvechea mea responsabilitate, ca şi cum ar fi singur pe lume –
iubireˮ.
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Înainte de orice facticitate, chipul se plasează sub responsabilitatea celui din faţa sa.
Unicitatea dobândită de persoană – din perspectiva lui Levinas – nu provine din închiderea
sa (ca raport cu lumea în care centrul este în orice parte eul), ci din „prinderea” de către altul
în orizontul responsabilităţii. Durerea morţii altuia nu este explicabilă prin durerea faţă de
propria moarte presimţită în identitatea mea substanţială (aşa cum afirmă mai sus Heidegger,
pentru care Dasein-ul este identic cu sine numai în moarte); ea provine din afectarea în
identitatea de eu responsabil.

Deşi celălalt, încredinţându-mi-se, îmi deschide calea responsabilităţii absolute,
identitatea mea nonsubstanţială conţine deja o responsabilitate care aştepta să fie adusă în
prezenţă. Această responsabilitate ca predispoziţie a eului care aşteaptă să fie actualizată de
chipul celuilalt ar putea fi interpretată ca reprezentând punctul de apropiere dintre Levinas şi
Husserl, întrucât responsabilitatea este constitutivă eului pur şi, în acelaşi timp, ea depăşeşte
autoreferenţialitatea de tip egologic.

Dar nu ar însemna să gândim în termenii lui Husserl, ai unei gândiri „totalizatoare”,
pentru care eul este fundament al oricărui act, făcând din celălalt un analogon al său? Totuşi,
putem observa în acest punct un echilibru între cele două perspective. Refuzând aportul eu-
lui în problema responsabilităţii, mai precis, trecând toată importanţa deschiderii eticii pe
seama celuilalt, Emmanuel Levinas a înţeles probabil că ar cădea într-o capcană asemănătoare
celei în care au căzut adepţii „tabulei rasa”. Putem vorbi, deci, despre o predispoziţie a eului
către responsabilitate cu atât mai mult cu cât ne vine în ajutor metafora maternităţii, prin care
înţelegem că nimeni nu şi-a planificat naşterea şi nici întreaga constituţie a sinelui.

Poate de aceea vorbeşte Levinas despre o anterioritate a responsabilităţii. Dar acest lucru
nu duce la o considerare a sinelui ca fundament pentru alteritate, ca punct de iradiere a „lumii”.
„An-arhia”, bulversarea pe care o produce suferinţa celuilalt (despre care gânditorul scrie în
repetate rânduri în opera sa) poate fi înţeleasă ca o sciziune în eu, ce face posibilă dezvăluirea
responsabilităţii. În acest sens Levinas se distanţează de întemeietorul fenomenologiei,
accentuând importanţa orizontului etic.

Metoda fenomenologică, având în centru (în cazul lui Levinas) analiza actului de a întâlni
chipul celuilalt, îl dezvăluie pe om şi îi arată punctul arhimedic – responsabilitatea.
Fenomenologia şi etica se întâlnesc în atenţia acordată chipului ca loc de „manifestare” şi de
interpretare. Reversul chipului uman este chiar chipul umanităţii – responsabilitatea. La
această înţelegere duce, în cele din urmă, filosofia lui Emmanuel Levinas.

3.2. Moartea semenului şi moartea proprie

Altul care solicită răspuns îmi este încredinţat. Moartea sa produce o afectare chiar în
identitatea eului responsabil, o identitate nonsubstanţială: „în asta constă faptul că sunt afectat
de moartea semenului, şi asta este relaţia mea cu moartea sa. În această relaţie, ea este
deferenţa mea faţă de cineva care nu mai răspunde, ea este deja o culpabilitate – o culpabilitate
de supravieţuitor”19.

Dacă identitatea lui Acelaşi cu sine ar fi sursa oricărui sens, atunci moartea semenului –
afirmă Levinas împotriva lui Heidegger – nu ar afecta profund identitatea monolitică a Eului:
„Faptul de a muri, ca fapt de a muri al celuilalt, îmi afectează identitatea de Eu, îmbracă sens
în ruperea sa de Acelaşi (…) în Eul meu. Drept pentru care, relaţia mea cu moartea semenului
nu este doar cunoaştere de mâna a doua, şi nici experienţă privilegiată a morţii”20. Pentru
Heidegger, scrie Levinas în continuare, moartea este certitudine prin excelenţă, posibilitate

1414 E. Levinas, Moartea şi timpul, p. 32.
20 Ibidem.
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certă, iar sensul ei se limitează la aneantizare. Certitudinea morţii este originea conştiinţei21

de sine. Dar poate fi ameninţarea la propria fiinţă (adică angoasa) singura sursă de
afectivitate? Pentru Levinas, gândirea heideggeriană a relaţiei cu moartea ca experienţă a
neantului în timp este considerată nesatisfăcătoare, filosoful francez căutând alte dimensiuni
ale sensului, atât referitor la timp, cât şi la moarte. Dimpotrivă, moartea celuilalt mă aruncă
în întrebare22 şi, în responsabilitatea faţă de el am o „complicitate” şi un răspuns de dat pentru
moartea sa.

Apropiată de modul în care înţelege Levinas moartea celuilalt este concepţia lui Marx
Werner, expusă în lucrarea Heidegger and the Tradition. Acesta aduce o critică ideii lui
Heidegger, conform căreia moartea semenului ne rămâne exterioară, în sensul că pentru noi
nu este o experienţă a morţii, ci ne afectează doar prin conştientizarea propriei finitudini.
Dimpotrivă, pentru Marx Werner moartea sfărâmă autonomia subiectului, dezvăluindu-i
acestuia o nouă măsură a lucrurilor şi o nouă semnificaţie, făcându-l să simtă nevoia unei
întoarceri spre celălalt. Întoarcerea spre celălalt înseamnă redefinirea atitudinii „instrumentale”
ce ţin cont de reguli şi status. Noua raportare este caracterizată de apropiere, nu de „folosire”
(care ni-l face străin). El este vecin, semen, dar nu plecând de la o invitaţie la comunicare, un
fel de schimb reciproc pentru a reface certitudinea eului, ameninţată în faţa morţii altuia, ci
pornind de la nevoia de a asculta solicitarea celuilalt, de a deveni receptiv la chemarea sa,
asemănătoare chemării noastre de fiinţe supuse morţii şi suferinţei. „Soarta comună” care mă
leagă de semen ca „vecin” nu ţine de proiectele comune ale camarazilor, nici de situaţiile
istorice care leagă membrii unei generaţii într-un destin şi nici de relaţiile de prietenie, iubire,
rudenie. Soarta comună se referă la situaţia universală a mortalităţii – nu numai faptul că toţi
vom muri, ci mai degrabă starea afectivă de a fi expus morţii; aceasta deschide legătura către
altul ca altul, în afara oricărui alt interes.  

La E. Levinas „scandalul” morţii este în mod special legat de ceea ce înseamnă chipul
celuilalt. Bulversarea eului are loc, deci, înainte de a participa la evenimentul înmormântării.
Moartea este „luptă între discurs şi negarea acestuia”23, exemplificată în mod special prin
dialogul Phaidon, unde este descrisă moartea lui Socrate. Sensul morţii nu se mărgineşte la
aneantizare, la alternativa a fi – a nu fi. Este ambiguitate, enigmă, indeterminare, se pune ca
o problemă, moartea este „criză”. Ca eveniment, moartea reprezintă numai un moment, iar
contrapartea sa, nevăzutul icebergului este întrebarea, nu conştiinţa sau comprehensiunea.
Având în vedere filosofia alterităţii a lui Levinas, Derrida afirmă – în The Work of Mourning,
o lucrare referitoare la raportul dintre prietenie şi moarte, doliu, memorie – că durerea doliului
are ca principală sursă interiorizarea privirii celui decedat, privire care ne face responsabili
înaintea sa, iar răspunsul este comparabil cu cel faţă de un imperativ categoric.

În raportul dintre moartea proprie şi moartea semenului, Levinas arată că nu avem de-a
face cu un raport de subordonare şi de înţelegere a celei din urmă plecând de la aprioricul
primei. Între ele nu există, de fapt, o relaţie de incluziune sau de reducere. Relaţia cu „moartea
mea” rezumată la înţelegerea neantului şi descrisă ca angoasă presupune păstrarea identităţii
lui Acelaşi, gândire după propria măsură, apriorism. Dimpotrivă, faptul de a fi afectat de
moarte – ca moarte a semenului – este „afectivitate, pasivitate, afectare prin ne-măsură,
afectare a prezentului de către ne-prezent, a posteriori mai vechi decât orice a priori, diacronie
imemorială ce nu poate fi redusă la experienţă”24.

21 M. Heidegger, Prolegomene la istoria conceptului de timp, p. 518: „Moartea nu este o parte care lipseşte
dintr-un întreg ca compositum, ci ea constituie dinainte integralitatea Dasein-ului, astfel încât abia pornind de la
această integralitate el deţine fiinţa diferitelor părţi, adică a modurilor posibile de a fi”.

22 E. Levinas, Éthique comme philosophie première, p. 97.
23 E. Levinas, Moartea şi timpul, p. 34.
24 E. Levinas, Moartea şi timpul, p. 35. 
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Expresia paradoxală „a posteriori mai vechi decât orice a priori” semnifică bulversarea
propriei măsuri a structurii Eului care este pus faţă în faţă cu „ne-măsura”, cu infinitatea
celuilalt pe cale să amuţească în moarte. De aceea, afectarea sa de faptul de a muri al
semenului reprezintă „diacronia imemorială”, adică depăşirea oricărei înţelegeri a morţii ca
sfârşit, ca experienţă, şi deschiderea identităţii sale printr-un semn de întrebare. Aceasta face
ca afectarea de către moarte să fie mai intimă decât orice intimitate, „până la fisiune”,
scandalizând eul, făcând o breşă în el.

Dacă ţinem cont de cuvintele gânditorului francez, anume că „fiinţa care se prezintă în
expresie ne introduce deja în societate”25, putem deduce că moartea ca moarte a chipului, a
expresiei ar fi, dimpotrivă, scoatere din societate. Şi aşa cum sensul chipului apare prin el
însuşi şi ne porunceşte înainte de orice discurs, ieşirea din societate vine neanunţat şi ne
cutremură prin sine însăşi – fără mijlocirea realizată de conştiinţa fiinţei-întru-moarte
(sintagmă ce marchează înstăpânirea26 morţii asupra întregii existenţe umane).

Relaţia cu moartea nu este viziune a fiinţei sau a neantului, omenescul nu are ca pârghie
intenţionalitatea, iar esenţa omului nu se reduce la conservarea fiinţei sale; dimpotrivă, este
„dezinteresare şi rămas bun”. Aici dezinteresarea are semnificaţia unei condiţii a
intersubiectivităţii, a posibilităţii dialogului, a adaptării „măsurii” la altul, fără a fi prin aceasta
cameleonism sau relativizare. Ea priveşte capacitatea de recunoaştere a celuilalt diferit de tine
şi desprindere de unica înţelegere a lumii. Deşi vorbeşte despre o afectivitate fără
intenţionalitate, Levinas nu o asimilează inerţiei stării sensibile a empirismului senzualist.
Emoţia în faţa morţii este o nelinişte, o „ne-stare nestatică”27, în care se pune o întrebare de
neconvertit în răspuns sau o nelinişte în care singurul răspuns al celui ce chestionează poate
fi doar responsabilitatea. Prin întrebare devine posibilă relaţia celui ce întreabă cu infinitul
celuilalt.

Timpul reprezintă pentru Levinas prototipul relaţiei dintre Acelaşi şi Celălalt: „Timpul
este acest Celălalt-în-Acelaşi şi totodată acel Celălalt care nu poate fi împreună cu Acelaşi,
nu poate fi sincron. Timpul ar fi deci nelinişte a lui Acelaşi prin Celălalt, fără ca Acelaşi să
poată vreodată să-l cuprindă pe Celălalt, să-l înglobeze”28. Eul nu poate fi gândit nici ca lucru
identificat, ca esenţă dată, nici ca identificare în reflectarea asupra lui însuşi, ca o construcţie
în jurul unui centru care asimilează orice diferenţă (aşadar şi pe Celălalt), ştergându-i
caracterul şi reducând-o la totalitatea formată. Levinas doreşte să elibereze eul de mărginirea
oricărui concept şi să-l plaseze în unicitate numai în măsura în care aceasta înseamnă răspuns
şi responsabilitate de la care el nu se poate sustrage. Identitatea Eului se întemeiază pe
imposibilitatea de a fi înlocuit în cadrul datoriei „dincolo de orice datorie” şi, de asemenea,
pe imposibilitatea dezminţirii îndatoririi prin asumare. Filosoful vorbeşte despre „un eu însumi
ce are un sens în pofida morţii şi care deschide, împotriva ontologiei morţii, o ordine în care
este posibil ca moartea să nu fie recunoscută”29.

Se poate observa din refuzul terminologiei heideggeriene de către Levinas poziţia
perspectivei sale privitor la raportul Eu-Celălalt, Eu-moarte. Dacă pentru Heidegger raportarea
autentică la moarte presupune asumare a ei, eliberare de orice încercare de a o relativiza (prin
comparaţie cu discursul metafizic, unde ea este mereu depăşită sau ocolită), Levinas refuză
reducerea acestui raport la un act de conştientizare. Pe de altă parte, asumarea datoriei faţă
de Celălalt este considerată de către gânditorul francez o eschivare de la îndatorire, din

25 E. Levinas, Liberté et commandement, p. 42.
26 M. Haar, Heidegger şi esenţa omului, p. 39: „Dar cum fiinţa-întru-sfârşit este un proiect, moartea este şi

un nume pentru existenţa însăşi. (…) Faptul-de-a-fi-în-lume devine un sinonim al morţii, şi viceversa. În acest fel,
toţi existenţialii devin alte nume pentru a desemna moartea”.

27 E. Levinas, Moartea şi timpul, p. 37.
28 Ibidem, p. 40.
29 E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, p. 240.
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moment ce asumarea pleacă de la premisa unei transformări a îndatoririi într-un act, cu riscul
devalorizării responsabilităţii faţă de Celălalt infinit. Cu alte cuvinte, în asumare ai atâta
responsabilitate câtă alegi să îţi asumi. „Obligaţia inevitabilă” nu poate înlocui îndatorirea
pentru că prima este limitată; ea devine „suficienţă şi instituţie” dacă eul face orice efort să
se sustragă riscului non-sensului, al arbitrariului, al unei „nebunii”.

Perspectiva lui Heidegger referitoare la înfruntarea şi asumarea morţii printr-o alegere
liberă este legată de vechea înţelegere a eroismului ca act al „supremei lucidităţi şi al supremei
virilităţi”30, ca act al stăpânirii şi puterii. Pe de altă parte, moartea celuilalt mă afectează
întrucât reînvie ideea propriei31 mortalităţi, angoasa, care nu este teama de ceva determinat,
ci pentru ceva nedeterminat – Nimicul ca o contrapondere a tot ce înseamnă viaţă, ca
posibilitatea imposibilităţii.

Dar, această posibilitate a imposibilităţii este cea mai proprie pentru că în ea se revelează
Dasein-ului întreaga fiinţare ca fiinţare: „Da-sein înseamnă: stare-de-menţinere în 
Nimic. (…) Dacă prin chiar temeiul esenţei lui, Dasein-ul nu ar transcende, adică dacă nu s-
ar menţine dinainte în Nimic, atunci el nu s-ar putea raporta nicicând la ceva de ordinul
fiinţării, deci nici la el însuşi. (…) Nimicul este ceea ce face cu putinţă starea-de-revelare a
fiinţării ca fiinţare pentru Dasein-ul uman. Nimicul nu este cel care oferă termenul opus
fiinţării, ci el ţine în chip originar de esenţa însăşi”32. 

În schimb, pentru Levinas, fenomenul suferinţei şi al înfruntării morţii reprezintă33 mai
puţin un act de stăpânire de sine, cât mai degrabă acceptarea faptului că posibilul (referindu-
se la ceea ce înseamnă siguranţa şi comoditatea existenţei umane) poate să nu mai fie posibil.
În scrierile mai târzii (cum ar fi Moartea şi timpul, editare a unui curs din 1975), Levinas
susţine că moartea celuilalt mă afectează pentru că el nu mai răspunde întrebării mele.

Gratuitatea responsabilităţii faţă de semen este posibilă şi pentru că cel responsabil
sesizează potenţialul de absurditate al morţii proprii, care nu vine să se opună unei construcţii
a eului (cum ar, spre exemplu o idee, un proiect) – opunere ce ar duce la consolidarea
importanţei şi valorii sale. Dimpotrivă, moartea poate veni oricând, banal, inutil, afirmă34

Levinas, referindu-se probabil şi la milioanele de evrei a căror moarte în lagărele naziste a
fost absurdă prin gratuitatea ei, ţinând cont de faptul că ei nu au fost ucişi pentru o cauză la
care ţineau, ci pur şi simplu pentru că aparţineau unei rase diferite. Traumatismul morţii
celuilalt nu provine de la angoasa propriei morţi, ci de la inexpresivitatea chipului aproapelui,
iar întrebarea în care suntem aruncaţi reprezintă o trecere în plan etic.

Intriga unicităţii eului constă în non-sensul morţii, în necunoaşterea ei. Prin întrebarea
fără posibilitate de răspuns pe care ne-o deschide, moartea reprezintă în timpul nostru o
„modalitate a relaţiei cu lumea de dincolo a fiinţei”35.
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Reflecții

Textul pe care se deprinde metafora
Etimonul vocabulei romanice - școală, în

limba română – este grecescul scholé,
inventariind sensuri precum: odihnă, repaus,
nonșalanță, lene; școală. În limba latină, ludus –
joc, glumă; școală. Găsim școala tot pe locul doi. 

Vin poeții și „se joacă” și ei de-a școala: „Noi de asemenea ne-am ferit mâna sub vargă”
(Iuvenal).

Cum se joacă poeții?
Ce este școala?

Ars bene beateque bibendi
Romanii nu au băut vinul prostește, de vreme ce au ajuns la perechi antonimice de

rafinament precum ebrius – sobrius, „beat” – „treaz”, ebrietas – sobrietas, „beție” – „trezie”,
ori la sintagme/ structuri combinatorii apte să definească sublimul, sobria ebrietas, „beție
trează”, dar și grotescul, ebria sobrietas, „trezie beată”.

Malversațiune (N.1).
Spune-mi drept, așa este că ai fost cu Mircea – copilașul tău – în parcul de joacă și Mircea

a călărit „căluțul de lemn”? – Da. Și-n timpul acesta tu te legănai între două orizonturi, între
două lumi? – Recunosc. Și galopai subțire de creșteau năsturei sub copite suave? – Adevărat.
Căci potcoavele deveneau fluturi când călăreai „murgul sălbatic de lemn” tu, copilul copilului
tău? – Mărturisec.

Omul lui Esop
Trăim dintotdeauna în dorința suplimentării rației de tot felul: de hrană, de odihnă, de

autoritate, de putere, de libertate ...
Despre unul singur am auzit că ar fi pretins un supliment de suflet.
Dar ... unus – nullus; în plus, era filosof, și filosoful nu „se pune”. (N. 2)
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Un bun exemplu bun
(La rampă fotbalul)
Vorbind despre regele fotbalului românesc, un fost coechipier spunea: „Hagi era jucătorul

căruia, când nu știai ce să faci cu mingea, i-o dădeai lui”.
Dacă în lume s-ar întâmpla la fel și cu cuvintele ... și cu puterile toate ...

Aceasta nu este o antanaclază (N.3)
Să nu zic vorbă mare, dar eu nu știu ce este durerea de cap, îmi zice un amic, văzându-

mă cum îmi strâng tâmplele în podul palmelor. Săracul de tine, îi răspund, ce suferință și pe
capul tău!

Bogatul și săracul la porțile cunoașterii
Constantin Noica într-o periegeză vest-europeană. Întâlnește în Anglia nume bogate

pentru cei bogați, sărace pentru cei săraci.

Proiect de onomastică stradală
Calea Bibliotecii evocă prezența atâtor căi din metropole ori târguri: Calea Victoriei,

Calea Griviței, Calea lui Traian ... De ce n-am defrișa, dacă nu o via pietruită cu bazalt, o
potecă spre sipetul (theka) cu cărți?

Omul este singura ființă care, pe unde trece, pune semne pentru om (Umberto Eco).
Cineva dezorientat – presupunem – dă peste o plăcuță: Calea Bibliotecii. Nu se va lumina el,
nu se va deștepta? El știe de-acum unde este: pe o stradă care deschide. Sau duce mai sus,
către Calea Lactee. Iar dacă este dăruit, spre Calea Crucii.

Biblioteca – sipetul cu cărți.

Ochiul de rezervă
M-am internat la Spitalul „Agrippa Ionescu”. L-am ales pentru numele savantului

eponim. Îmi place la culme. (Consoana geminată face minuni.) Mă voi opera mai întâi la un
ochi, apoi la altul. Din doi iepuri prind eu unul. Bietul Ciclop, mă gândesc la el! Dar ... l-a
salvat Homer. I-a înțeles suferința.

Pe principiul acesta ar trebui selectați medicii.

Dilațiune
Mă întâlnesc deunăzi cu o persoană, de altfel agreabilă. De data aceasta mă roagă ceva

foarte important, pentru ea, ca persoană, ca viață. Îi răspund că nu pot, că am și eu urgențe
din astea, o carte, spre exemplu, care așteaptă de patruzeci de ani, iar eu,  „ține cont” – îi zic
– am șaptezeci și ... „ – Să dea Dumnezeu să vă mai aștepte încă pe atât!”, îmi urează
măgulitor.

Cartea mă strigă. Putea fi optzecistă. Va fi acum, după toate probabilitățile, octogenară.
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Amvergura lui a înțelege
Eu credeam că a înțelege este un fapt cât se poate de normal, de natural, cu o cadență

de-a dreptul biologică, cum este spre exemplu, pentru rumegătoare a rumega. Când aud însă
că, fiind vorba de Homer, „e lucru de mare preț a ține pasul cu puternicele lui calități (...)
înțelegându-l” (N.4), sau de sentința temerară: „a înțelege înseamnă a egala” (N.5), înțelesul
mă pierde.

Note:

Așa am citit eu, dincolo de coduri și grile, o poezie, și nu pot să nu dau în vileag.
„Corpul uman, sporit prin mașină, cere un supliment de suflet, spunea Bergson la finele

lui Deux sources” (Constantin Noica, Jurnal de idei, II, 294).
Îmi cer iertare, René Magritte, Ceci n΄est pas une pipe!
Quintilian, Inst. Orat., X, 50, traducere de Maria Hetco.
Renascentistul Rafal.
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Adela POPESCU*

AMINTIRE

Şi totuşi:
gheaţă!,

cobora din cer – 
când îi spuneam, înduioşaţi:

ninsoare
şi ne lăsam să fim de ea

tocaţi,
expuşi
din creştet până la picioare
şi pălmuiţi cu ea, pe îndesate,
de viforul

pe jumătate parte;
când din nămeţi,

desprinşi de înţelesuri,
ne mângâiam

numind-o
sănătate . . .

42 p o e z i e

*„Adela  Popescu, în contrast, și chiar în contradictoriu cu atitudinea aproape generală
a poeziei  europene de astăzi, cultivă o poezie care tinde către esențe și le atinge.[...] Concizia
expresiei și concentrarea gândirii poetice, atât de precar cultivate în lirica de aztăzi, se
observă pretutindeni în versurile sale , ceea ce asigură acestor scurte poezii vigoare[...].”

Al. Philippide, în „România literară”, 9. III.1978



E VREMEA

E vremea, 
să hrănesc şi eu 

copacul – 
să-i răsplătesc 

blândeţea umbrei; 
scândura din patul,

croit mereu 
atent cu trupul meu –

de la întâiul leagăn jucăuş
la necuprinsa linişte de raclă; 
şi sacrificiul frunzelor-podoabă 
cu care m-a învelit

toamnă de toamnă;
să-i răsplătesc nobleţea rădăcinii
ce mi-a şoptit

să nu mă înspăimânt – 
că-n lumea verde 

altfel se citeşte;
că cea mai preţuită

(între lumini) lumină

e-nţelepciunea 
orbului pământ . . .

DE RERUM NATURA

Ne hărnicim să umplem
cu detoate,

aceste năzdrăvane insomnii,
pe care le numim, cu toţii, ZI –
smulse perfid din trupul uriaş
al Somnului cu ziduri de cetate . . .

Şi-n timp ce ne mândrim cu răsvrătirea
acestor vinovate insomnii, 

păşind tiptil
şi ispăşind precipitate-n ropot
văzduhul lumii suveran a toate
creşte

de râs îndreptăţit
în hohot!!
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deschid o ușă
dincolo de timp

mă întâmpină visul

sunt a lui pentru totdeauna

cu mâna dreaptă îți mângâiam chipul
întors spre stânga drumului meu
cu mâna stângă îmi adormeam zorii
chinuiți de nesomnul dreptei mele căutări

cu gândul îmi scriam în inimă
poemele vieții de dincolo
umbrele trăirilor mele

închid ochii 

te văd…

...te-ai întrebat vreodată,
de ce îți tac cuvintele

caut un cuvânt
cel mai frumos cuvânt
îmi privesc jumătatea

anotimp alb
anotimp târziu

privesc zâmbetul din oglindă
nu este al meu

lacrimă de sânge
pe tine te recunosc
dintr-o altă oglindă

să nu oprești vântul care ne aduce ploaia
este atâta lumină în întunericul din jur
și atâta liniște în furtună

când ne suntem
unul lângă celălalt

Atena Gabriela STOCHIȚĂ
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un cer zdrențuit ca o haină veche
o clepsidră în care dansează fluturi
un inel pierdut de piatra lui
mănușa din dantelă găsită în metrou
câteva din întrebările mele
bucăți mari de tăcere
ultimul meu zâmbet
bucăți mici de bucurie
câțiva din pașii noștri împreună

și pământul întors pe dos

durerea
dincolo de confort

la fel
doar când privim invers

minunea
o trăire firească

suferința
la pas cu noi

continuarea
suferința înalță

azi 
poate un clișeu

mâine
întoarcerea la computer

timpul
răni adânci

frica
jumătate de cuvânt

sub ambalajul deteriorat al zilelor trecute
tresare picătura de dor din cutia timpului
bine păzită de monștri negri ai nopților
care ne-au închis ferestrele tocmai când
lumina ne dădea un autograf pe suflet

scot pianul din cercul de foc al soarelui
și-i cânt luminii gândul meu

o poveste urbană
parcuri din metal și sticlă
caleidoscop

la apus
camera copilăriei mele
și o păpușă din cârpă
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foșnet de cuvinte abia
ghicite asemenea unor stranii

zodii luminate de rugul
ce mistuie liniștea din urmă

ca și cum n-ar ști că
tocmai dincolo începe

neliniștea cea mai înfricoșătoare

copil și văd și aud și plâng
linia semicercului rece
vagi prapuri
desfășurați de vânt
în colb de pietre prețioase
la căpătâiul nopții
decedate în brațe cu necunoscuta
vinovată sublimă
că văd și aud și o plâng

traversare liniștită
a unei  toamne
liniștite lumină

lucidă pe pajiștea  
altar al iubirii

nemărginita rază  
a eternității  jovial

porumbel
ciugulindu-și

pe nisipul aspru
penele brumării

Eus PLATCU
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nicio lumină
doar beznă în ascunsă fibrilație

de limbă străină
tradusă confuz dificultos

îndărătul cuvintelor
imagini asemenea stelelor

nu le zăresc
le știu acolo ispită

dezmățat capricioasă

nesomnul
frunzelor pe buzele
întredeschise ale dimineții
se desface
din lujerul nopții dorința
de a te țese iarăși și iarăși
în culorile
începutului de a opri vârtejele
anotimpurilor inimii și făptura
lucrurilor
ce amintesc tot mai mult
pe o carte poștală 
din secolul 
trecut cu vârsta iubirii
în privire ți-am simțit
trupul
de lut și păcat în preajma
focului din șemineu tărâm
al himerei 
cu infinite picături de cuvinte
cuvinte-sărutări  ți-au deschis
pleoapele
la lumina stelelor
din fereastra visului albastru
turcoaz
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Scrânciobul (XIV)

Limitat de două acoperişuri ale unor case de
curând construite, orizontul îmi oferă Piscul
Ciocănel. Tata zicea că dincolo de el începe satul
Brăneşti. Terenul cu fâneaţă de sub pădure este
numit Brăneasca, proprietarii fiind locuitori din
satul vecin. Nu ştiu de ce n-am fost niciodată pe
Ciocănel. Probabil trebuia să rămână aşa cum îl văd
acum – învăluit în poveste: tărâmul unde

Dumnezeu se întâlneşte cu pădurea: Dumnezeu este albastru, pădurea, până acum verde,
luminată de soarele lui octombrie, se pregăteşte pentru ultima ei sărbătoare din acest an.

Până la căderea brumelor celor groase, care vor arde fără milă frunze şi flori, am timp să-
mi bucur ochii şi sufletul cu cele mai minunate priveleşti. În grădini sunt încă înflorite
tufănelele şi, înalte şi galbene, florile pe care Mama-Mare le numea „mărită-mă, mamă!”. Ici-
colo, câte un boboc de trandafir se căzneşte să devină floare în acest anotimp. Câţiva vor reuşi.
Apoi, cei dintâi, teii, urmați de nuci, frasini, salcâmi devin galbeni. Nu e deloc paloarca care
aminteşte de boală şi de moarte, ci galbenul viu din tablourile lui Ion Ţuculescu. Ţi se lipesc
ochii de el. Dar regină a culorilor este viţa sălbatică. Invazivă şi dornică de înălţimi, creează
acum perdele roşii, ce ruginesc treptat, pregătindu-se să-şi trimită frunzele pe covorul
multicolor aşternut pe pământ. Rămân încă verzi sălciile şi, bineînţeles, pentru tot restul anului,
brazii, puţini câţi mai sunt pe la noi. Nu mai este mult până când vântul va scutura culorile
toamnei. Nucii sunt cei dintâi părăsiţi de frunziş, anunţându-şi durerea despodobirii prin sunete
metalice, grave, tulburătoare. Gata. „A ruginit pădurea.” Peste puţin timp îmi voi spune „s-a
desfrunzit pădurea”. Ce mai căutam noi, copiii, în pădure, când ea nu ne mai putea dărui
nimic până primăvara? Cu siguranţă, senzaţiile unice ale paşilor afundându-se în frunza ei
uscată, sunătoare şi moale.

Cum va fi trăit învăţătorul Ion Gh. Mareş zilele acestui anotimp? Avea el vreme să se
cufunde în frumuseţea lui octombrie oferită cu dărnicie de locurile acestea devenite pentru
totdeauna şi ale lui?

Din Jurnal:
1925: 13  mart., marea sărbătoare a Băncii Populare „Armaş Bunea” care a împlinit 20 de ani de la

începerea operaţiunilor;   
20 mart., 230 dobândă la 15.000 lei la „Armaş Bunea”;   
1-2 apr., la Bucureşti pentru a preschimba 160.000 lei ai Băncii Populare „Armaş Bunea” şi

pentru a ridica 50.000 lei ai Coop. „Sănătatea”;   
8-9 apr., la Bucureşti pentru a cumpăra policandru, fierărie şi altele pentru Coop. „Mihai

Gabi MAREȘ
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Viteazul”, pentru a cumpăra cablu de oţel pentru Coop. „Sănătatea” şi pentru a cumpăra sârmă ghimpată;
20 mai., la Bucureşti pentru Coop. „Sănătatea” pentru mecanizare şi iluminat electric. La gară,

de ocazie, cu Ion Gh. Milea care se duce la Târgovişte. De la gară cu trăsura lui Bâteanu, căruia i-am
făcut chitanţă pentru Coop. „Sănătatea”;   

22 iul., la Târgovişte pentru a cumpăra scânduri pentru tâmplăria uzinei şi fierăria respectivă
cu tâmplarul Bădoiu;   

3 aug., la Bucureşti cu materialele Coop. „Sănătatea” pentru expoziţiuni şi pentru cumpărarea
unei sfori de oţel pentru puţari la Cuza;   

2 sept., la Târgovişte pentru a lua cherestea pentru uzină;   
25, 26, 27 oct., la Bucureşti la CCS pentru dosarul lucrărilor de electrificare;   
22 nov., 1.800 lei dat pe nisip pentru Cooperativa „Sănătatea”;   
10 dec., la Târgovişte pentru adun. gen. a federalei şi a cumpăra sobă şi burlane pentru Coop.

„Sănătatea”;       

Cine ştie din ce convingeri vechi, vulcănenii au primit întotdeauna pe străinii
împământeniţi aici cu reticenţă. Cei de care au avut cu adevărat nevoie au fost toleraţi: Boblecii
erau lăutari şi, deci, căutaţi la hore şi sărbători; nea Badea era zidar preţuit pentru că toată
lumea avea ceva de lucrat – o casă, o sobă, un cuptor de pâine. Mama era învăţătoare şi satul
avea nevoie de dascăli pentru copiii lui; Matici,  mecanic, pentru că meseria lui era cu adevărat
căutată.

Pe Dumitru Matici l-a angajat Ion Gh. Mareş, probabil în 1926, ca mecanic al uzinei
proiectate să producă electricitate în timpul sezonului de băi, la Vulcana. În Jurnalul din 1925
se fac intense pregătiri pentru construirea clădirii, se cumpără materiale şi se angajează
constructorul Bădoiu, din Brăneşti, dar prima menţionare a numelui Matici apare abia la 6
mai 1926, când Ion Gh. Mareş face împreună cu acesta sau prin acesta treburi ce se cereau
pentru funcţionarea uzinei electrice şi care sunt notate în Jurnal.

Domnul Matici era sârb sau, probabil, aromân, născut în 1889, la Cruşova, localitate aflată
astăzi în Republica Macedonia, socotită spaţiu sfânt în numele jertfelor făcute de macedonenii
care au vrut să oprească expansiunea otomană, la începutul secolului trecut. Poate că atunci,
familia domnului Matici a venit în România. La Vulcana, s-a însurat cu Coana Moaşă – moaşa
Lica, ale cărei mâini au prins sute de copii născuţi în casele vulcănenilor. Eu însă m-am grăbit
să vin pe lume şi
nu am aşteptat-o pe
Moaşa Lica. M-a
moşit Coana
Preoteasă, Zoica
Dumitrăchescu,
care încă nu avea
casă şi locuia în
cea pe care, apoi,
preotul Vasile
Dumitrăchescu o
va da fiului său
Tudor, domnul
Tudorică al Popii.
Alături, era şi casa
străbunicilor, unde
locuiau părinţii
mei, care nu-şi
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terminaseră de construit casa. Acolo m-am născut eu. Ambele case au fost demolate. De câte
ori trec pe lângă locul unde a fost casa naşterii mele, am un sentiment straniu, la gândul că
spaţiul s-a comprimat, a fost înghiţit de adâncuri, căci pe locul rămas acum este imposibil să
poziţionez casa străbunicilor. Realmente n-ar încăpea.

Când slujba sa la uzina electrică a încetat, domnul Matici a făcut reparaţii de tot felul, pe
care numai un meseriaş bun le putea face. Se pare însă că apropierea lui de cei câţiva comunişti
care erau în sat, asociată cu condiţia lui de venetic, stârnea neîncrederea localnicilor. La
începutul anilor ’50, când lupta de clasă era ascuţită şi la Vulcana-Băi, cineva a dinamitat
casa nouă şi frumoasă a preotului Nestor Dumitrăchescu. În miez de noapte, când toată lumea
dormea, bubuitura, care s-a auzit până departe, a alertat sătenii. Familia preotului a scăpat
nevătămată, dar fusese pericolul ca ea să piară sub dărâmături. O cărămidă s-a desprins din
zid şi a căzut alături de perna pe care dormea Nei, băiatul preotului. Nu știu dacă fusese numai
un avertisment pentru preot sau mâna criminală a fost nepricepută.

Cine putea să facă o asemenea nelegiuire? Păi cine se pricepe la meşterit! Şi cine s-ar
putea pricepe la aşa ceva? Cine? Păi... Matici!

Nu ştiu dacă s-au făcut cercetări serioase în acest caz. Și preotul era convins că fapta
criminală a fost a vecinului său Matici. De ce? S-au imaginat justificări, dar nu s-a dovedit
nimic. Preotul Nestor Dumitrăchescu, care a îndeplinit multă vreme şi o necesară activitate
de asistent medical în acest sat, era respectat şi apreciat. Îşi păstrase însă obiceiul să facă, prin
predicile sale, de altfel adevărate lecţii de morală creştină, trimiteri la situaţii concrete din sat,
ceea ce nemulţumea pe cei vizaţi, ori, cum se spunea, „strigați la biserică”. Poate din această
cauză să i se fi dinamitat casa? Greu de crezut.

Peste ani şi ani, preotul este chemat la căpătâiul unui muribund. Dezleagă-mă, Părinte,
că nu pot să mor! Eu ţi-am pus dinamită la casă!. Era N.S., bărbat respectat în sat. Când a
aflat de la preot, Tatei nu i-a venit să creadă. Fapta o săvârşise unul de-ai satului, preotul fiind,
la rândul său, născut şi crescut aici.

Pe de altă parte, trecuseră 25 de ani de când Dumitru Matici trăia printre vulcăneni şi ei
nu îi acordau ceea ce localnicilor li se cuvenea de drept: încredere.

Dacă aşa stăteau lucrurile, ce garanţii putea să prezinte, în 1902, oamenilor din satul
Vulcana de Jos, comuna Cucuteni, tânărul de 21 de ani, despre care nimeni nu ştia nimic în
afara celor scrise pe hârtia  prezentată la primărie: era Ion Gh. Mareş şi fusese numit învăţător
la şcoala primară din localitate? Ce anume din comportamentul acestui tânăr i-a determinat
pe fruntaşii satului să-l ia în serios, încât, într-un timp scurt, să-i asculte propunerile de înnoire
a vieţii lor în acest spaţiu dăruit de Dumnezeu cu ape minerale miraculoase? Prin ce l-a cucerit
pe preotul Vasile Dumitrăchescu, deschis la minte şi, pentru o vreme,  senator în parlamentul
României, cea mai importantă personalitate a satului, încât acesta să creadă în el şi să-l susţină?
Ce l-a determinat pe Ilie al Popii, cumnatul preotului, să-şi dea fata, singurul copil, unuia
venit din lumea largă, fără mamă, fără tată şi, mai ales, fără nicio avere? Păi cu cine se
încuscrea Bucura lui Ilie Popescu? Pe cine aduceau ei în averea moştenită şi sporită prin atâta
muncă? Cu asta nu s-a împăcat niciodată leica Bucura, chiar dacă era soacra domnului
învăţător.

Neîndoielnic că în cazul acordării încrederii tânărului învăţător de la Vulcana au contat
concomitent seriozitatea cu care şi-a luat în primire îndatoririle de dascăl, priceperea în
aplicarea ideilor pe care le susţinea şi, nu în ultimul rând, puterea lui de convingere prin cuvânt
şi prin realizări. Toate activităţile începute erau duse la bun sfârşit, de cele mai multe ori cu
eforturi evidente, iar vulcănenii au recunoscut priceperea acestuia, nu numai în vorbe, ci şi în
fapte, de pe urma căreia ei aveau de câştigat.

Jurnalul lui Ion Gh. Mareş impresionează prin mulţimea activităţilor pe care le făcea fără
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odihnă, zi de zi, prin felul în care administra şi da socoteală de banii puşi în circulaţie prin
cooperativele create la Vulcana. În şcoala normală a fost pregătit să desfăşoare muncă de
apostolat. „Toţi profesorii şcolilor normale [...] nu ţinteau să treacă elevilor lor numai un
bagaj de cunoştinţe necesare viitoarelor îndatoriri profesionale, ci, în acelaşi timp, au căutat
să le modeleze simţămintele pentru a fi adevăraţi misionari şi cu mare grijă de îmbunătăţirea
stării morale şi materiale ale consătenilor”, subliniază Ion Gh. Mareş în articolul Pregătirea
învăţătorilor, publicat în Graiul Dâmboviţei nr.8/1933, p.4.

Viaţa comunităţii vulcănene se cerea schimbată în bine. Pentru asta era nevoie de bani:
mai întâi pentru construirea unor case potrivite pentru închiriere celor ce veneau la băi. Aşa
se pomenise până la acel început de secol al XX-lea: băile se făceau în casele localnicilor,
căci nimeni nu investise în construcţii speciale, cum se prezentau lucrurile în cunoscutele
staţiuni balneare ale ţării. Calea trebuia continuată, căci era, probabil, singura care aducea
beneficii majorităţii localnicilor. Apoi trebuia, dacă nu modernizată, cel puţin îmbunătăţită
exploatarea apelor minerale. Pentru asta şi pentru altele care ţineau de nevoile fiecărei familii
– procurarea căruţei şi a cailor pentru tinerii care îşi întemeiau familii, a dotei pentru fete,
ceva pământ pentru construirea caselor pentru copii, iar pentru unii, puţini la număr, pentru
taxe şcolare la licee şi, foarte rar, pentru studii superioare. În acel moment, singura cale a
ieşirii din condiţia nu tocmai bună a vieţii vulcănenilor a fost economisirea banilor prin
cooperare. La 15 martie 1905 s-a înfiinţat Banca Populară Armaş Bunea. Preşedintele ei, Ion
Gh. Mareș, nu împlinise încă 24 de ani. Cel care gestiona banii depuşi de vulcăneni la banca
lor era totuşi preotul Vasile Dumitrăchescu, casier. Ce a însemnat această cooperativă pentru
comunitatea devenită între timp Băile Vulcana sau Vulcana-Băi o spune cu mândrie Ion Gh.
Mareş, în adunarea generală ordinară din 16 martie 1930, când, în cadrul festiv al sărbătoririi
a 25 de ani de la înfiinţare, în calitate de preşedinte, îşi prezintă darea de seamă.

Între timp, peste lume şi ţară trecuse tăvălugul Primului Război Mondial. Aveam România
Mare şi treburile mergeau cu câştig pentru ţară ca şi pentru vulcăneni. Începuse totuşi marea
criză economică.

Unităţile cooperatiste înfiinţate la Vulcana-Băi în anii imediat următori stabilirii aici a lui
Ion Gh. Mareş, deşi aveau statute diferite, erau conduse de aceiaşi fruntaşi ai comunităţii şi
efectele economisirii banilor, timpului, perceperea dobânzii „ieftine şi cu îngăduinţă
omenească” au îmbunătăţit viaţa oamenilor.

La 15 martie 1930, Banca Populară Armaş Bunea din comuna Vulcana-Băi, judeţul
Dâmboviţa a sărbătorit 25 de ani de la înfiinţare. Cu cinci ani în urmă, în Jurnalul pe 1925,
la 15 martie, este notat evenimentul festivităţii, diaristul ieşind din tonul neutru al sărbătorilor
de orice fel: Marea sărbătoare a Băncii Populare „Armaş Bunea”, care a împlinit 20 de ani
de la începerea operaţiunilor. Preşedintele Ion Gh. Mareş a notat cheltuielile personale făcute
cu această ocazie: „14 lei – biserică; 12 lei – cafele; 5 lei – ţigări; 7,50 lei – bomboane; 70
lei – vin, cinste la diverşi”. 

La 16 martie 1930, Ion Gh. Mareş, în darea de seamă către adunarea generală ordinară
subliniază cu mândrie eficienţa băncii populare:

„Banca Populară «Armaş Bunea», luând fiinţă pe vremea când camăta la sate era în
floare şi când sătenii nu puteau găsi decât un slab sprijin la «Creditul Agricol», de unde nu
se puteau obţine decât sume mici, cu cheltuieli mari şi cu multă pierdere de timp, a dat un
foarte mare avânt dezvoltării şi prosperităţii comunei noastre, contribuind într-o largă măsură
la înflorirea gospodăriilor sătenilor!

Banca noastră populară [...] a oferit cel mai larg concurs pentru cumpărarea de terenuri
şi porţiuni de moşii. Cităm cumpărarea moşiei «Serghie Dobrescu», pe care sătenii n-ar fi
putut-o obţine numai cu mijloacele lor şi fără ajutorul băncii noastre. Banca Populară «Armaş
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Bunea», întocmai ca o bună mamă şi o vrednică gospodină a dat tot sprijinul cooperativelor
de producţie, consum, exploatare de ape minerale şi păduri, din localitate, finanţându-le la
timp, mai în toate întreprinderile lor.

A acordat credite comitetului şcolar local şi ajutoare şcoalei «Băile-Vulcana». Având
local, banca noastră a dat adăpost Primăriei, Percepţiei, Jandarmeriei şi Oficiului P.T.T.

A acordat cooperativei «Sănătatea» un împrumut de peste 700.000 lei pentru
sistematizarea exploataţiunii miniere locale, pentru construcţia unei uzine şi iluminarea cu
electricitate a staţiunii balneare «Vulcana».

Până la război, a lichidat datoriile sătenilor din localitate la Creditul Agricol şi băncile
populare din vecinătate. [...] În timpul şi din cauza războiului, banca noastră n-a avut nicio
pagubă.”

L-am lăsat pe Tata-Mare să se mândrească cu una dintre cele mai importante realizări ale
acelor 25 de ani ai vieţii sale. Era un bărbat în floarea vârstei, care nu trăise degeaba. Fotografia
de grup făcută în faţa băncii populare îl arată înconjurat cu respect de fruntaşii satului. Aproape
toţi sunt mai în vârstă decât el. În dreapta îl are pe Ilie al Popii, socrul său, în stânga pe Vasile
Dumitrăchescu, preotul satului şi naşul învăţătorului, lângă urmărul stâng, în picioare – Mama
Mare, penultimul din primul rând – Tata – menit să ducă mai departe activitatea sa, iar lângă
acesta – viitorul preot Nestor Dumitrăchescu. Pentru Ion Gh. Mareş şi Vasile Dumitrăchescu
vremurile au fost favorabile realizării unor planuri îndrăzneţe, din care toată lumea avea de
câştigat, în mod cinstit. Pentru generaţia următoare, a fost... „bietul om sub vremi”.

Pentru a marca evenimentul festiv din 1930, Tata-Mare a comandat livrete noi pentru
cooperatori, în care se află şi un tabel al acestora şi capitalul lor social la 31 decembrie 1930.
Cea mai mare sumă economisită o are o femeie – Efrusina Al. I. Grecu – 35.810 lei. Pe coperta
livretului o constatare-îndemn: „În unire stă puterea”. În interiorul livretului, alte îndemnuri
referitoare la muncă, economie, unire şi învăţătură. Sunt coordonatele unei lumi care se
consolidase prin acestea, dar care nu bănuia că numai peste câţiva ani va intra în derivă.

Dacă era adevărat că „economia este mama înavuţirii”, atunci era nevoie ca ea să fie
învăţată din copilărie. Găsesc un livret mult mai vechi decât cel din 1930. Poartă ştampila
Băncii Populare Armaş Bunea din satul Vulcana de Jos, judeţul Dâmboviţa. Se numeşte „Carte
de economie cu gologanul” şi a aparţinut d-lui Mareş I. Virgiliu – Tata. Are nr. 3, din 1916.
În acel an Tata era elev în clasa I. M.A. Bădărău, controlor al băncii populare, se adresează
copiilor de la sate dându-le sfaturi. Cel dintâi: „Să iubiţi cartea, căci văd eu cum se căinează
acei ce au fugit în copilărie de ea”. Tata a economisit 245 lei. Probabil îi primise de la Tăticu,
bunicul său – „Ia şi tu, măi pârlitule, să te îmbogăţeşti!”. Când îţi zicea Ilie Popescu „pârlitule”
era ca şi când te-ar fi mângâiat pe cap.

*

Pe la vreo cinci ani, Sandra şi Lydia au descoperit existenţa banilor: cu Mihaela Oproiu,
la magazin, au constatat că nu mai este vorba de card ca la supermarket şi nici că pot pune în
cărucior tot ce e colorat şi strălucitor, fiindcă Papa nu le refuză nimic. Deci, la magazinul
„Zizi şi Gigi” din satul bunicilor, nu puteau lua nimic dacă nu aveau bani.

Când au ajuns acasă, au cerut cât se poate de zgomotos explicaţii şi bani. Maman le-a dat
explicaţiile cerute şi concluzia a fost că banii se obţin muncind. „Cum?”. „Păi vă faceţi şi voi
un magazin şi noi venim să cumpărăm. Aşa veţi primi bani. Ca la „Zizi şi Gigi”.

Toată lumea a intrat în joc: Micu (Sebi) a adus măsuţa joasă, pe care Mama întindea foile
de plăcintă sau făcea cozonaci, şi scăunelele de pe vremea când Mădălina şi Anca erau mici.
Imediat s-au găsit cutii şi lădiţe în care Sandra şi Lydia au expus marfa: zarzăre culese cu
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sârg, mere văratice, bucheţele de pătrunjel şi de leuştean, câteva roşii, vreo doi ardei,
bomboane, plăcintă cu mere frumos ambalată în staniol, flori. Am găsit imediat şi o cutie
metalică, în care fusese cafea, numai bună pentru strâns banii. Afacerea era, ca şi cea din sat,
o asociaţie – „Sandra şi Lydia”. Prin urmare, a apărut şi firma, scrisă de fetiţe cu litere mari
de tipar în toate culorile creioanelor carioca pe care le-au găsit împrăştiate prin pod, locul lor
de joacă pentru zilele ploioase. A fost împodobită repede cu fluturi şi flori. Bineînţeles, foarte
frumoasă, apreciată de toată lumea! Au fost afişate şi preţurile. Magazin în toată regula! Au
apărut şi cumpărătorii. Buni a cumpărat pătrunjel şi zarzavat pentru „ciorbica soarelui”. Mădă
a cerut zarzăre şi flori, Adela a luat plăcintă, Maman – mere văratice, Traian a cerut bere, dar
s-a mulţumit cu apă de la robinet, Micu a vrut „belmanjeuri franţuzeşti” şi a plecat cu mâna
goală, Papa a cumpărat flori pentru Maman. Gata! Cutia suna de monede pentru că numai
acestea au fost acceptate. Banii nu s-au numărat, fiindcă fetiţele nu ştiau că trebuie făcută
această operaţie şi nici nu ştiau să socotească. Afacerea fusese fructuoasă şi câştigul pus bine,
în seif.

Înainte de plecarea la plimbare, Sandra dispărea misterioasă în casă şi se întorcea cu mâna
la spate, cu pumnul strâns şi murdar de funingine. „Capitalul” fusese pus la păstrare în... sobă.
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Camino, drumul spre lumină
- din jurnalul

unui medic anestezist -

Ora trei dimineața. Pașii mei nocturni,
alunecând pe coridoarele spitalului, îmi răsună în
urechi și în tâmplele obosite. Alerg între etaje,
saloane și bolnavi, fug între viață și moarte. Asta e
menirea mea, o goană fără sfârșit, un drum fără
oprire, urcuș și coborâș între pământ și cer, o

alegorie între tulnic și clopot! Trec învolburată pe lângă siluete prăbușite pe băncile de
așteptare. Câte cărări, câte poteci, câte urme de pași...Dar gleznele mele trebuie să fie mai iuți
decât gleznele ei iscusite, iar respirația mea, mai năvalnică decât respirația ei șuierătoare, atlet
neobosit în apărarea iluziei de trăire în carne și oase! Voi plânge sau voi râde după acest
maraton al nopții? Pieptul meu va hohoti în lacrimi nevăzute, sau se va bucura în necuprins?
Fiecare din noi semnează în fiecare zi un eveniment trist sau vesel. Suntem umbre în mișcare,
intrări și ieșiri din infinit. Oboseala și bucuria mea sunt nesfârșite, fiecare atom din carnea
mea plină de lut are nevoie de Lumina căreia Apostolii i-au spus Spirit, energie sfântă, fără
de care nu suntem decât goană după vânt.

Liftul întârzie, ca de obicei. Urc scările gâfâind. Sunt inimi care se opresc și care trebuie
repornite, sunt respirații agonice care au nevoie de oxigen, și ochi care privesc spre zenit.
Oameni necăjiți mă cercetează, ghemuiți lângă bocceluțele lor, stau sprijiniți de ziduri ori
prăvăliți pe scaune reci.. Ei păzesc alte ființe, și mai nefericite, frați, copii, părinți grav bolnavi
sau chiar pe moarte.! Ochii lor mă obligă să fug. Toată lumea strigă după ajutor! Dacă ar fi să
asculți cerul, ai asurzi. Duc mâna la urechi și-mi repet, să-mi intre bine în cap, fără lamentări,
fără revoltă interioară, forța mea trebuie să fie conștiința datoriei, cu orice preț, dusă până la
capăt. E un legământ sacru și vechi de mii de ani. Și pe bună dreptate! Cum îi șade
tămăduitorului să se vaite în fața bolnavului? Să-i spună că și el are sufletul obosit? Sau să-i
vorbească despre eliberarea spiritului, atunci când trupul devine o povară fără remedii pe
pământ? Cum să-i explice că viața și moartea sunt doi îndrăgostiți care tânjesc unul după
celălalt, precum Orfeu și Euridice în infern, și că din contopirea lor se naște cea mai dulce
muzică din univers, iar atunci când se aude cântecul suav al harfei, nimic nu i se mai poate
împotrivi.

Ea mă privește îndelung în ochi...cu putere hipnotizatoare...Înțelege când am insomnii,
iar trupul îmi este un seif gol și plin de coșmaruri care nu îmi aparțin... Îmi frec bine ochii și 

continui să alerg, abia ținând pasul cu propria respirație... O simt! E aicea! Vicleană și
abuzivă! În fiecare gardă cunosc prin ea o moarte și o înviere...

Ecaterina BOTONCEA
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-Urgent la Neurologie. S-a stopat un pacient cu Poliradiculonevrită!
-Nu e de acceptat! Tânărul acesta nu are voie să moară! Accelerați masajul, 80 pe minut,

cu respirația unu la șase! Ridicați patul! Adrenalină! Laringoscop! Sondă opt! Repetăm
adrenalina! Nu așaaa! Mai jos masajul, pe stern! Bravo! A pornit cordul! Încărcați
defibrilatorul! Bine! A intrat în ritm sinusal. Pupilele își revin. Coborâți nivelul de oxigenare!
Bicarbonat pe injectomat și cortizon cât cuprinde...Strecurați și manitol pentru edemul
cerebral! Și ochii pe monitoare!

-Aici centrala! De ce nu răspundeți? Vă caută UPU..
-.Alo, ATI-ul? Suntem UPU! Avem o intoxicație voluntară cu organo-fosforice la gardă!

Comă cu convulsii! Coborâți urgent! Și vedeți că mai avem un copil care respiră prost, cu un
corp străin în hipofaringe, se pare că e vorba de un bob de fasole... Am chemat și ORL-ul...

-Doamna doctor, sunteți chemată la sală! S-a terminat operația...Vă așteaptă pentru
trezire!

Îl vreau pe Bach! Cineva spunea că dacă lumea ar asculta Fugile lui Bach, nu ar mai
avea

timp să se îmbolnăvească.
Am rămas să asigurăm garda de urgență la trei zile, plus programul de zi în sălile de

operație și la saloanele de Terapie Intensivă. Bucuria profesiei stă să fie înghițită de epuizarea
fizică, încăpățânată, netrebnică și neascultătoare, rebelă ca o stihie abătută peste un organism
biciuit de efort prelungit. Mi-e rău, stomacul mi se strânge și simt că inima mi s-a mutat în
ceafă. Trebuie să ajung într-un pat, sa mă-ntind și să zac...măcar câteva minute...

Închid ochii...ca să rămân vie...să continui să iubesc...și să mă împărtășesc Lumii, în felul
meu minuscul...
Boarea dimineții mă prinde. Un motoraș dulce, ca o toarcere de pisică, mi se așază pe

suflet. O propulsie lină mă ridică peste orizontul meu strâmt. Privesc de sus în jos, peste
margini de lume, peste nori și abisuri montane. Carpații sunt mușuroaie de pietre, mările și
oceanele sunt vise albastre, trec prin culorile curcubeului ca prin clipe. Un spațiu infinit, de
cristale albe, strălucitoare, îmi inundă retina. Sunt fețe infinite ale Marelui Sine. Oamenii nu
știu că infinitul e multiplicat în miliarde de variante, care suntem noi...Am trecut dincolo...O
iubire imensă, plenară, aruncată peste întreg Universul îmi inundă spiritul. Calătoresc printre
astre, minunându-mă de atâta pace , feerie și muzică a sferelor celeste. În beatitudinea
imensității  și  a  păcii,  îl  întâlnes  pe  Dumnezeu,  Desăvârșirea...  Ating  Eternitatea...Cât
privilegiu! Oare pentru ce? Dar mintea, mintea geloasă pe spirit, în veșnica lor dualitate, mi-
aduce aminte de Pământ, de obligațiile mele, de pacienții mei, de tânărul aflat pe ventilator a
cărui respirație stă în puterea mea, de fiii mei, de scumpa mea nepoțică, de câinii mei lupi,
care mă așteaptă in pragul casei, dornici de mângâieri...Nostalgia pentru lume învinge,
vehicolul neștiut care m-a înălțat atât de sus, mă coboară, trecând prin aceleași spații... înapoi,
pe patul din camera de gardă... Câtă bucurie simt în suflet... și câtă înmiită iubire... Soneria se
declanșează, o nouă urgență mă cheamă, dar energiile mele sunt așa de vii, de proaspete, de
parcă aș fi o tânără stagiară, dornică să se ia la trântă cu moartea și să pretindă că o poate
învinge...Ah, dacă Dumnezeu nu e, nimic nu e!

Ceva în ființa mea se modifică. O vrajă, o chemare, un suspin... după acea iubire plenară,
acea lumină, acel drum...

O voce mă strigă, vino, povara mea-i ușoară și jugul meu e blând! Iar eu alerg ca un
fulg... În mine simt dorința de libertare, de aer curat, de pace.

Se luminează de zi. Ciripituri vesele de vrăbiuțe iau cu asalt ferestrele deschise din
saloane,
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înviorând terapeutic pacienți și personal de îngrijire.
...Și dacă pe Pământ nu au prea mulți prieteni, medicii români au îngeri, care nu îi lasă

să moară...
Am timp din belșug - secunde, minute, ceasuri și zile, ani și decenii - ce bogăție! Chiar

dacă o fracțiune de timp am trăit închisă, asemeni unei scoici în cochilia ei, suferința, morbidul,
încordarea, dar și bucuria nesfârșită fiindu-mi adresă fixă în măruntaiele mele, gândurile mi-
au zburdat libere pe coclauri... Am timp din belșug, în care îmi voi cânta zeul sau steaua
nemuritoare, ori poate izvorul de la margine de pădure. Ce vârstă am? Vârsta la care simți că
poți fi mai puternic decât ai fost, vârsta pe care începe să ți-o dea înțelepciunea, vârsta la care
nu  mai accepți să-ți trăiască  prietenii sau  dușmanii viața  și la care dorești o schimbare și o
revelație...

Așa a inceput proiectul Camino, dintr-o dorință profundă de primenire, de reorientare,
de întoarcere pe dos a buzunarelor vieții mele, de descoperire a unui nou sens într-o existență
neimportantă, de înălțare spre un ideal personal și colectiv, de autodepășire și de conversație
cu D-zeu la El acasă! Proiectul Camino înseamnă că ceva nu mai merge, că eul meu interior
e în mare suferință, că vreau să experimentez o altă relație cu lumea și cu Dumnezeu, de la
egal la egal, de la inimă la inimă, în austeritate liber asumată, în respect și dragoste creștină
desăvârșită. Vreau o pauză de suferință, vreau să-mi plesnească iar inima de bucurie, vreau o
vreme să nu mai plâng. Dedublarea mea astrală a fost un dar divin și o invitație la meditație
profundă, care cere penitență, dar și exprimarea ființei mele în bucurie pură prin inhalarea
Cerului și a Pământului. Nu poți fi un tămăduitor real al nimănui dacă te-ai îmbolnăvit pe tine
însuți! Și pentru asta ai nevoie de El. Drumul pe care mi-l doresc este spre înțelepciune
deplină, spre alchimia inimii și spre slava Lui. Întoarce-te suflete, la odihna ta, căci propulsia
spre Cer ți-a făcut bine...

M-am întâlnit cu Doina și i-am spus ce simt și ce gândesc. Primăvara adulmecă pământul.
Adierile de vânt cald peste ghiocei și toporași îmi înfioară respirația. O atmosferă de dulce
blândețe mă cheamă să-mi descopăr adevărata ființă. Doresc un sabat, o pauză în viața mea,
un moment de meditație. Mi-e nespus de dor de mine însămi. Am făcut ordine în cuferele
vechi , unde am dat peste o eșarfă a mamei. Mirosul ei este atât de proaspăt , de puternic, de
dulce... și ce mult a trecut de atunci! Îmi doresc o călătorie înapoi în timp, pe care să o savurez
într-o liniște deplină. Vreau să-mi adun și să-mi înțeleg mica mea eternitate, înainte de a păși
definitiv dincolo, chiar dacă mai am mult timp până acolo. Nimic nu trebuie să mă ia prin
surprindere, căci ultima treaptă -  a cărei feerie am degustat-o - trebuie meritată!

Am stabilit cu Doina să facem împreună pelerinajul spre Santiago de Compostela, 840
de km de mers pe jos, pornind din nordul Spaniei, aproape de frontiera cu Franța, pe așa
numitul Camino francez, aripa Jaca-Sanguesa, în luna septembrie. Totul este programat de
ea, pas cu pas, chiar mai mult decât mi-aș fi dorit.

Dar mai avem vreme. În ce cod secret al lumii pulsează gândurile noastre? Cuvântul
iubire este un simbol al unei inimi mari în care locuim și noi, oamenii, și care este un
hiperspațiu în trupul lui Dumnezeu... Pe acolo va trece călătoria noastră... Fără voie, întâmpin
primăvara cu multă nostalgie, îmbinând mișcarea cu călătoria în timp. În lumina ochilor mei
întâlnesc neîncetat alte lumini, probabil din marea Lumină a Lumii, de unde pornesc toate
gândurile noastre...

Așez pe suflet puncte de sprijin. Nu sunt decât o schiță de viață în calea vânturilor...
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Basmul herborigen

„Cărțile pe care le citim se învălmășesc în noi.
Mă gândesc uneori să întocmesc o carte din toate
cărțile citite. Le-aș rupe filele, le-aș tăia bucățele-
bucățele cu foarfeca, le-aș arunca într-un coș,
amestecându-le bine, iar apoi le-aș scoate una câte
una și le-aș transcrie.” (Șase nopți pe Acropole,
Yorgos Seferis)

Suporții herbului: Gaiarda – Gaillardia
grandiflora; Cicoarea – Cichorum inthybus; Sângele voinicului – Nigritella rubra; Sângerul
– Comus sanguinea; Garofița japoneză – Dianthus japonicus; Gențiana – Gentiana clusii;
Imortela – Helichrysum  bracteatum; Bougainvillea – Bougainvillea spectabilis.

Susținătorii herbului: Laleaua – Tulipa; Trandafirul – Rosa; Crinul – Lilium; Liliacul -
Syringa vulgaris; Rochița rândunicii – Convolvulus arvensis; ? - Lamium purpurea.

În herb și în ierbarul vivant al memoriei desigur poți citi mai bine decât în palmă, în
tarot, în cafea sau în bobi, poți auzi mai bine valurile pe care le face de zor universul cunoscut,
de la uriașul bang încoace, decât în cel mai abitir ghioc. Deși cypraea moneta asta din urmă,
cu mutrița ei matricială pentru care mai c-ai mai cere ceva veșnicii, lipit de ea până-n prăsele
(prăsitori nărăviți și nărăvași, nepărăsitori nici de Pirgu, nici de Pașadia), nu m-ar mira să-l
facă să saliveze inclusiv pe marinarul de apă-amară și-amuțitoare Caron. Și chiar dacă
universul se deplasează spre roșu ca florarul spre cypraea, floralul rămâne a patra ursitoare,
care umple infinitul expansiv de culori, arome, gust și rost.

La început, îmi zic, a fost gaiarda, roata de foc, floarea veselă, vitează și cam libertină
din curtea Natei (Mama Pina, pentru voi…), unde Natu se reîntorsese nu demult, sătul de
binefacerile construcției socialismului la „canalul care leagă Dunărea de Marea Neagră”,
vorba lui Nino Stratan. Peste drum, troița cu sloganul care-mi dădea frisoane – „Trecătorule,
adu-ți aminte de moarte” - și pe lângă care o luam, făcându-mă că nu o bag în seamă, pentru
a ajunge la puntea care, peste albia ascuțit-bolovănoasă a Ialomiței, părea să invite la sporturi
extreme până să ajungi în gară (și, mai târziu, mai târziu bine, acasă la MHS, la braț cu Răzvan
Petrescu și cu sticla de țuică). Dincoace de gard, gaiardele, trandafirii, rochița rândunicii și
rochița Monicii care și ea tot din strat de flori cred că era croită și-ndulcită cu sirop din petale.

Peste muchia dealului, pante line pline de cicoare, lăsându-se spre apa Vâlcănii, virilitate
bine temperată, în azuriu, de elasticitatea nuielelor de sânger și punctată de roșul regal al florii
de sângele voinicului care, la rever, era semn de rezistență (#), nicicum de ferchezuială. Cum,
tot așa, mănuchiul de gențiane lăsat în Cripta Inimii, la Bran, peste apă de castel. Nici nu mai

Doru MAREȘ
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știu ce căutam pe acolo, pesemne eram în drum spre Piatra Craiului, am trecut râul Turcului
și am dat să urcăm Măgura Branului, ca să ne mai treacă timpul, când mi-a sărit în ochi micul
zid cu poartă ruginită și încuiată, dincolo de care lespedea avea o inscripție, cu caractere
gotice, parcă. Și timpul chiar a trecut, pe dos, în răspăr cu vremurile: inima Reginei, adusă în
bejenie, de la Balcic. Bizară emoție, complicitate de căuzași între mine și tatăl meu, ofițer
regal în definitiv. Am cules câteva flori de câmp, le-am strecurat prin grilaj și, dintr-o dată,
mi-am adus aminte de întreg netrăitul, cum mi se mai întâmpla pe la unu noaptea, auzind
acordurile enesciene care încheiau ziua de emisie a celor de la Europa Liberă sau, de Crăciun,
ascultând iar și iar Stille Nacht sosit dintr-o catedrală vieneză, la un post de radio austriac.
Libertate pe unde hertziene și criptă de sub munte, capitole întrepătrunse ale aceleiași cărți
scrise într-un vis cu ochii deschiși. Am mai trecut de câteva ori pe acolo, până în ‘90, și mereu
alte flori în criptă, la care de fiecare dată le-am adăugat pe-ale mele. Pentru Regină. Pentru ca
nu care cumva să uit.

Stări care se învață acasă, mai subtil decât alfabetul, fie ca în poveștile de capă și spadă,
de la Dumas la Delon, atunci când toți sunt cu ochii pe lujerul ieșit din bulbii de lalea neagră
aduși de la unchiul din Slovenia, fie cu aură de geană de gheișă, atunci când bobocii de garofiță
japoneză stau să pleznească. Apoi peretele de foc, din mai, al trandafirului urcător, crinii
imperiali, liliachiul înmiresmat al liliacului și câte și mai câte. Și lamium purpuream (hai că,
pentru asta, merită o plimbare pe Wikipedia, altfel vă ia somnul la basmul ăsta!...).

Abia după ce am înțeles cum stăm cu lamium purpuream s-a copt educația sentimentală
în culorile mai naturale, mai de vopsea ale imortelelor Marii Povești care, de multe ori, încheie
suflul adolescenței cu maturitatea (deloc de laudă) împăcării (cu)gândului. Adevărul este că,
privite cu pleoapele abia întredeschise, gaiardele și imortelele au ceva în comun și dincolo de
prezența mea în lujerii narativi ai inflorescențelor lor de o viață, la fel ca M și L care amândouă
sunt doctorițe (să fie aici o presiune oedipiană?!), de-o seamă (ei, nu chiar și de-o făptură!) și
oarecum vecine de scriitori căci – așa stau lucrurile -, dacă la Pietroșița, Ialomița l-a adus pe
MHS, la Arad, Mureșul (pe post de barză) l-a adus pe Romulus Bucur (de pildă). 

Bugainvillea, cum să zic, este un Moș Crăciun de vară, heraldica vacanței, ET-ul cu o
mie de ochi scânteietori în roșu, în violet, în roz, beteala aurită de la nunta Natei (când să fi
fost? cam pe când se-ntorcea la tron Carol al II-lea?), floarea rudă bună cu palmierii și peștele
spadă.  Numai că bugainvillea ține de alt basm, început sub Pietricica, fără Pisicuța lui Hogaș,
dar nu în lipsă de feline & Fellini, continuată pe mal de Egee, cu ochii (peste apă) la vârful
Athosului, printre arici de mare, calamari, amfiteatre eline, măslini seculari, urmele de sat
turcesc de la Theologos și Luna mai mare decât insula, exact cât povestea asta prin care pășim
în doi, acum și aici. Altfel spus: bugainvillea coronat opus.

Restul, chiar dac-o fi tăcere, rămâne un câmp policrom, cu drumuri care se întrepătrund,
o țesătură căreia drept e să îi (stră)bați toate căile, chiar dacă amestecate ca niște cărți de joc.
Restul, rostul se citesc în postfață…

„Când Oskar se ghemuia în spatele bicicletei dezmembrate a bătrânului domn Heilandt,
în pod sau în magazie, cu cartea lui nelegată și amesteca filele desprinse din Afinitățile elective
cu un teanc din Rasputin, așa cum faci cu cărțile de joc, citea cartea nou creată cu o uimire
crescândă și surâzătoare, o vedea pe Ottilia domesticită la brațul lui Rasputin, colindând prin
grădini germane și pe Goethe stând în troică, în compania unei Olga excesiv de nobilă și
alunecând prin Petersburgul hibernal din orgie în orgie.” (Toba de tinichea, Günter Grass)
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Tehnologie alimentară

De două zile iau magazinele la rând, sperând
să găsesc undeva macaroane sau spaghete cu ouă.
Peste tot găsesc numai macaroane şi spaghete cu
urme de ou. Fac ochii cât cepele doar să văd
undeva, scris şi cu litere să le citeşti cu lupa, că
produsul e fabricat cu ouă şi nu cu urme de ou. Mă
întreb ce tehnologie a fost pusă la punct pentru ca
să rezulte aceste produse pe care nu le-am întâlnit
nici în alte timpuri.

Dau cu ochii de Vergică, vecinul meu de
apartament, şi-i spun ce necaz am, căci trebuie să

recunosc că macaroanele şi spaghetele cu urmă de ou se lipesc atunci când sunt puse la fiert. 
-Te interesează unde găseşti ce vrei să cumperi sau tehnologia de fabricare?
-Amândouă, că e bine să fiu cât mai informat.
-În privinţa tehnologiei nu sunt multe de spus. La o cantitate de 30-40 de kilograme de

aluat, gata dospit, se sparge un ou şi se cheamă că acesta lasă urme.
-Mersi, m-ai lămurit, zic eu cu năduf şi-i dau telefon nevesti-mi să-mi spună ce altceva

să cumpăr.
Ajuns acasă, îi explic tehnologia de fabricare a macaroanelor şi spaghetelor cu urmă de

ou şi numai ce văd că pe navastă-mea o bufneşte râsul.
-De ce râzi?
-Râd pentru că nu eşti la curent cu inovaţiile din industria alimentară . Ai auzit de salam

cu urme de carne?
-Cum aşa?
-E salam de soia îmbunătăţit.
-Înseamnă că de la salam cu soia s-a ajuns acum la salam de soia cu ceva carne?
- Dacă ar fi numai atât. De pate cu urme de ficat ai auzit?
-Există şi aşa ceva?
-Cum să nu. Am citit pe Facebook că dintr-un porc de 100 de kilograme  rezultă 120 de

kilograme de specialităţi şi salamuri. Dacă iei bine seama la raionul de brânzeturi vei găsi
brânză la jumătate de preţ kilogramul faţă de  telemeaua românescă  de brânză de vacă.

-Aceea ce mai e?
-Brânză cu urme de lapte. E produs de import.
-Şi se vinde?
-Unii cumpără pentru că se uită la preţ.
Nu mai înţeleg nimic. Îmi imaginez că toate aceste produse au mai multe E-uri decât

materie primă veritabilă.
-Ştii ceva? Mâine, zic eu ca să mă răcoresc, merg la magazinul din cartier şi întreb dacă

au lapte cu urme de oaie sau de vacă.
-S-ar putea să găseşti.  Importăm cantităţi foarte mari de lapte. N-ar fi exclus.
-Şi cu fermele româneşti de vaci de lapte cum rămâne?
-Cum a rămas şi cu industria românească.

Teodor OANCĂ
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Departe de zgomotul lumii
(continuare din numărul trecut)

O doamnă în vârstă, cu pălărie albă, cu boruri
mari, dantelate, pentru a face umbră dar a fi şi
răcoroasă în acelaşi timp, a venit şi s-a postat în faţa
lui. Era corpolentă. Avea un sacou elegant, cu dungi

verticale, parcă ar fi fost un gangster din anii ’30, dar sub sacoul descheiat avea un tricou,
care îi stătea cam lipit şi de sânii imenşi, şi de burta ca de gravidă. Bineînţeles că nu era
gravidă. Era doar grasă. Tricoul era vârât în nişte pantaloni care ar fi vrut să fie eleganţi, dar
erau ceva între pantaloni de sport şi şalvari. Erau săltaţi ridicol de mult peste tricou, aproape
de subţiori. Avea şosete albe şi un fel de espadrile. Tot ansamblul l-a dus imediat cu gândul
că este o nebună scăpată de la spital. Avea două sacoşe de plastic pe care le-a pus imediat jos.
Se întinde peste masă şi îi dă un teanc de hartii publicitare pentru nu ştiu ce serviciu de
împrumut bancar. „Domnu’, domnu’, permiteţi-mi un moment, vă rog. Aş dori să vă reţin
câteva momente.” S-a făcut că nu o vede, fiind convins că urmează să îi ceară ceva mărunţiş
sau ceva de băut în schimbul hârtiilor. A luat hârtiile, desigur, de prin vreo scară de bloc. L-a
izbit mirosul puternic de ţuică. „Sunt o femeie citită. Am fost profesoară de limba franceză la
viaţa mea. Acum sunt pensionară. Vă inoportunez cu o mică discuţie. Ce, nu doriţi să vorbiţi
puţin? Dar nu sunt ceea ce par, sunt o persoană civilizată!” O privi, încercă să-i facă un gest
cu mâna să plece, dar ceva îl reţinu. Prea era altfel. Prea i se părea că ar cunoaşte-o. O fi fost
vreo beţivă pe care a întâlnit-o cu câţiva ani în urmă pe undeva. O privi mai atent. Avea ochii
cam injectaţi şi îi atrăgea atenţia gura fără dinţi, doar câte un ciot se ghicea din când în când
prin negura gurii. Îşi mişca buzele cărnoase des, suprapunându-le ca într-o mirare, sau ducând
buza de jos mult peste cea de sus, făcând cu ochiul în acelaşi timp – un gest comun la alcoolici.
Îi întinse o mână, arătându-l cu degetul grăsun. Câteva brăţări îi zăngăniră, ieşind de sub
mâneca sacoului ca o surpriză nouă. „Vă văd om citit şi de aceea îmi permit să stau şi eu de
vorbă cu dumneata. Nu stau cu oricine, aşa că bucură-te că fac asta.” Se simţi puţin amuzat,
de aceea nu încercă să o mai îndepărteze, din contră, se gândi că ar fi bine să o ia el la întrebări
şi să o aţâţe în discuţie, ştiind că nu va scăpa până la urmă să nu îi dea ceva de băut sau ceva
bani. Femeia nu îndrăzni să ceară voie să se aşeze, se sprijini, în schimb, cu coatele, de un
ghiveci cu flori mărunte, roşii. Făcu gestul larg, ca şi cum ar fi spus, „gata, m-am aşezat comod
acum”. „Domnul meu, îmi permit această discuţie ca să te luminezi şi dumneata, îţi fac acest
harâr!” Hopa, gândi el, începe să fie obraznică. O privi cum îşi mişcă buzele ude unele peste

Pompiliu ALEXANDRU
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altele. „Şi despre ce aţi dori să ma luminaţi?” „Domne, eu sunt pensionară. Am fost profesoară
de franceză, iar acum am pensie de 541 de lei.” „Aoleu, păi de ce aşa de puţin?” „Pentru că
de patru ani de zile mă judec cu Casa de Pensii pentru că mi-au greşit calculul. Acum nu mai
am bani de avocaţi. Nenorociţii dracului! Auzi tu, eu stau cu pensia asta. Să nu faceţi împrumut
la bancă! Doamne fereşte!” El zâmbi şi luând un fluturaş în mână, i-l întinse. „Şi atunci de ce
faci reclamă la bănci?” „Eee, pârţ, şi scoase zgomotul specific din buzele fluturânde. Ţi le-
am dat aşa, ca să vezi despre ce este vorba. Acum te pun în gardă, să nu ai de-a face cu pungaşii
ăştia. Căci eu, uite, din pensia mea de cincisute patruzeci şi unu de lei, două sute douăzeci şi
doi de lei îi dau la bancă. Am făcut prostia să fac împrumutul ăsta acum ceva ani. Dar scap eu
de el la anul. A trebuit să fac asta pentru nenorocitul ăla de acasă.” „Cine? Soţul?” „Eeee,
soţul! Nu, domne, că ăsta a murit acum mulţi ani. Eu am trei copii. Ăl mare este om aşezat,
are firmă mare, are bani. E departe de aici. E om cu carte. Dar ceilalţi doi sunt praf. Am o fată
care e o curvă şi un băiat, bolnav, are d-aia, cum îi zice.... îi tremură mâinile rău.” „Parkinson.”
„Aşa, aşa. M-am dus cu nenorocitul la spital, dar ăia nu vor să spună ce are. Păi, e normal?
Nu vor să îi dea un tratament, că nu e asigurat. I-am luat eu, cu banii din împrumut, tot
degeaba.” „Şi de ce zici că e nenorocit? Câţi ani are?” „Are vreo cincizeci de ani. A venit pe
capul meu, dar nu îl pot da afară.” „Păi copilul ăla care s-a ajuns, ăla nu te ajută?” „Eee, mă
ajută, pârţ. Cum s-au făcut mari, cum au plecat. Nu mai da niciunul pe la mine. Doar cu ăsta
mă lupt eu. Dar şi ăsta e un nenorocit. A venit la mine că nu avea unde să se ducă. L-a dat
afară nevasta.” „Păi, e copilul dumitale.” „Este. Dar ştii ce a vrut să facă? A vrut să mă omoare!
A sărit cu cuţitul la mine. Am ţipat.” „Eşti sigură că are Parkinson şi nu e de la băutură?” „Păi
bea. Dar nu de la băutură... are Parkinson. Îi tremură rău de tot mâinile, şi începu să arate
cum.” „Şi cum a vrut să te omoare. De ce nu l-ai dat afară din casă?” „A ţipat la mine, mi-a
spus de multe ori că mă va omoî într-o zi. A pus mâna pe cuţit şi m-a alergat prin casă. Mi l-
a pus la gât. Am sunat la poliţie. A venit poliţia. A fost circ mare!” Şi tăcu, făcând un joc cu
buzele, după ce a trecut limba peste ele cu generozitate şi poftă. „Şi?” „Şi ce?” „Şi poliţia ce
a făcut? Nu l-a arestat?” „L-a co-liat.” „Cum?” „L-a consiliat!” şi se aşeză cu un cot pe ghiveci,
luând o atitudine de Cezar. „Aha, bine i-a făcut.” Unul dintre prietenii săi apăru, îl salută, se
aşeză la masă, îşi frecă mâinile zgomotos, plescăi de plăcere şi spuse: „Hai, ce bem? Vrei
ceva de mâncare. Chelner, două porţii de mici. Şi încă un rând de vin.” Nici nu o observă pe
bătrână. El începu să vorbească cu Golemb despre nişte nimicuri politice. „Mă scuzaţi că vă
întrerup, începu bătrâna. Politica e o curvă.” Prietenul abia acum o observă şi se uită la ea
mirat. Era cam ofuscată, iar el, uimit tot, căci nu înţelegea de unde a apărut aşa brusc lângă
ei. „Te ajut cu ceva?” spuse prietenul. „Nu, domne, eu voiam să vă dau şi dumneavoastră
ceva, şi băgă mâna într-o sacoşă şi mai scose un teanc de publicitate pentru bancă. Ia de-aici!”
Omul le luă automat, aruncă un ochi, crezând că era ceva mai serios, apoi i le întinse. „Ah,
nu e nevoie. Luaţi-le!” „Ia-le, domne, că eu nu am ce să fac cu ele. Am mii de prostii d-astea.
Ia-le matale!” „Păi dacă sunt prostii, de ce mi le dai mie?” „Aşa.” El făcu un gest cu mâna a
lehamite, şi se întoarse spre Golemb, arătând că discuţia s-a încheiat şi reluă firul de unde
rămăsese. „Dacă îmi permiteţi, spuse bătrâna iar...” „Nu-ţi permit, duduie, strigă amicul. Nu
vezi că ne deranjezi? Avem de discutat treburile noastre. Hai, dă-i drumul de aici. Ia vezi, nu
ai altă treabă?!” „Eee, şi ce? Eu nu mă mişc de aici. Am voie să stau unde vreau. Uite aici,
lângă ghiveciul ăsta. Nu sunt lângă matale. Spaţiul public e mare.” „Stai unde vrei, numai nu
ne mai deranja.” Şi reluă iar firul, tragându-şi scaunul cât mai cu spatele la ea. Şi continuară
discuţia, deşi din când în când ea se mai băga în vorbă, dar era ignorată. Au venit între timp
micii. Golemb se uită la ea, apoi spuse: „A venit mâncarea, ştiţi, aşa e frumos, acum am dori
să mâncăm, dacă doriţi să ne lăsaţi, nu putem mânca şi dumneavostră să vă uitaţi la noi. Uite,
luaţi un mic, doi, şi el puse deja într-un şerveţel cei doi mici, îi întinse, şi apoi puteţi să mergeţi
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la treburile dumneavoastră. Mâncaţi-i la o masă mai încolo, vă rog!” Femeia luă şerveţelul,
mulţumi şi îl vârî în plasă. „Puteţi să-i mâncaţi acum, căci sunt calzi, dar mai încolo, la altă
masă dacă se poate.” „Nu, îi duc acasă, îi duc la animalul ăla, că nu are ce să mănânce.” Şi
plecă agale. El se uită în urma ei, se gândi puţin şi spuse râzând: „Mama tot mamă rămâne!”
după care reluă discuţia cu prietenul care vorbea fără întrerupere. Totuşi, ceva se rupse în el.
Rău de tot. De unde? De ce? Nu înţelegea. Se uita la amic, dar nu auzea nimic din ce spunea.
Se uita după femeia care se îndepărta. Îi venea să plângă şi îi venea să fugă în lume. Sau din
lume. A stat, din amabilitate, până au terminat de mâncat, apoi s-a scuzat şi a plecat. A ajuns
acasă, s-a aruncat epuizat pe pat şi a adormit instantaneu. După ce s-a trezit, mai pe seară,
senzaţia de tristeţe profundă nu l-a părăsit. Cum a deschis ochii, femeia i-a revenit în minte.
„La dracu, ce e cu mine? Dă-o dracu de babă, ce îmi tot vine în cap?!” Şi se scutură ca de un
coşmar, apoi îşi reluă activităţile. Din păcate nu se opri aici. În fiecare zi, oriunde era, femeia
îi venea în gând. Visă chiar că este în casă la ea, o casă cu multe bibelouri, murdară, cu fiul
cel bolnav care o alerga cu cuţitul prin casă. Se gândi încă din vis: „Femeia asta e condamnată.
Într-o zi, povestea asta se va termina în mod clasic, adică va fi omorâtă de nebunul ăla. Toată
lumea o ştie.” Când era la birou sau pe teren îi revenea brusc în minte bătrâna. Devenise o
povară această gândire. Cu cât timpul trecea, cu atât de obsedantă şi intensă venea tristeţea
asociată femeii ăleia. Odată, fiind în tren, brusc se făcu alb la faţă. Se gândi la femeia aceea
şi gândul cel negru îi veni la suprafaţă. „Femeia aia e mama mea. Copilul bolnav de Parkinson
era fratele meu. Curva este sora mea. Iar copilul care a ajuns mare sunt eu. Mama mea nu m-
a recunoscut, iar eu nu am recunoscut-o pe ea! Cum de este posibil aşa ceva?! Să nu îţi mai
recunoşti propria familie?!” O furtună sufletească se declanşă în el. Încercă să-şi găsească
argumente, să se lămurească cu privire la imposibilitatea ca acea femeie să fie mama lui. Nu
semăna deloc cu ea. Mama sa nu a fost niciodată profesoară de franceză. Sau minţea, ca orice
alcoolic?! Dar dacă ea era totuşi? Şi o lua de la capăt cu gândurile. A vrut să o caute prin oraş,
dar i s-a părut atât de jenant, încât a renunţat repede. Acea femeie nu era mama sa, punct.
După câteva zile s-a hotărât să meargă în vizită la adevărata mamă. A mers şi a mers, iar la
un moment dat şi-a dat seama că nu ştie unde stă cu exactitate. S-a dus la adresa pe care o
cunoştea. Era cea din copilărie. Acolo stătea altcineva. Nu se poate asta, şi-a spus. S-a dus la
poliţie şi a încercat să afle adresa. La început i-au spus că nu pot să îi dea informaţia cerută
pentru că le trebuie o hotărâre judecătorească pentru asta. A căutat un avocat. A fost purtat pe
drumuri şi în final a renunţat. A găsit un poliţist mai de treabă şi l-a rugat să-i dea adresa.
Acesta a căutat, dar nu a găsit nimic. „Mama dumitale nu mai locuieşte în acest oraş. S-o fi
mutat la ţară.” A renunţat să o mai caute. De fapt, a renunţat să-şi mai caute mama pe care o
cunoştea. Bântuia oraşul în speranţa să întâlnească pe bătrâna pe care el o considera mama
sa. Nicio şansă. Au trecut ani de atunci. El a continuat să o caute, dar fără nicio şansă. Şi din
ce în ce mai rar, din ce în ce mai apatic şi superficial până când a renunţat de tot, precum uiţi
de un mort. Dar viaţa parcă i s-a schimbat de când a întâlnit-o. Şi nu ştia în ce sens.

A ieşit la pensie între timp. A fost foarte bine pentru el. S-a bucurat nespus. Vedea din ce
în ce mai puţini oameni. Avea o pensie bună, care îi permitea să plece pe undeva la fiecare
două luni. Mergea singur la mare, în staţiuni balneoclimaterice, în excursii pe la mânăstiri.
Femeia îi revenea în minte fără nicio încărcătură afectivă, precum ideea sa de mamă de până
în eveniment . Doar sila de oameni îi creştea. Fără familie, născut fără familie, asta îşi spunea
tot timpul. Familia te doare, lupta pentru viaţă începe din familie. Tactica, armamentul, dotarea
pentru această luptă vine din familie. Dar dacă nu o ai, nu ai nicio şansă să lupţi cu viaţa. Eşti
singur pe lume aşa cum eşti singur în moarte. Şi acest lucru nu este atât de rău pe cât pare. Se
gândea că s-a născut fiinţă umană din greşeală. Poate că el era destinat să fie un câine. Sau un
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bivol, că prea e mare. Sau o fi un golem, căci nu degeaba i-a pus mă-sa numele ăsta, nu? Un
golem rătăcit, eliberat de stăpân, care nu are nimic de-a face cu specia umană. Au început să
îi placă nespus de mult animalele. Mergea zilnic la Grădina Zoologică a oraşului. Nu erau
cine ştie ce animale, dar îl impresiona condiţia lor. Lua mereu mâncare cu el, pentru a le da
câte ceva, deşi ştia că e interzis să faci asta. Dar era o bucurie pentru animale. Deja îl cunoşteau
mai bine decât pe îngrijitori, şi veneau vesele la gratii pentru a-l saluta. Ursul se aşeza în şezut
imediat de cum îl vedea şi scotea laba printre gratii, într-un gest de cerşetor – „dă-mi şi mie
ceva!” El îi arunca direct în gură biscuiţi, felii de salam, se priveau mult timp, apoi se ducea
la cuşca următoare. 

Cu prietenii se vedea din ce în ce mai rar. Îmbătrâniseră şi erau din ce în ce mai răutăcioşi.
Viaţa lor s-a bazat pe o veşnică iscodire, cuvinte tăioase, orgolii mărunte. Nimic autentic,
nimic uman cu adevărat. Adică, nimic sfânt. Discuţii superficiale, intrigi mărunte, lovituri sub
centură gratuite. Un fel de junglă socială. Unii au sfârşit înainte de vreme din cauza băuturii.
Faţă în faţă, erau prieteni. Ochii lor spuneau altceva. Imediat ce unul pleca de la masă, era
trecut prin foc şi pară. Bârfit, analizat pentru fiecare gest sau detaliu. Acum, bătrâni fiind,
toate acestea erau şi mai ascuţite. Niciunul înţelepţit de bătrâneţe. Aşteptau zilele de pe urmă
în exact acelaşi ritm al tinereţii. Doar că şi mai rutinaţi, şi mai blazaţi. De aceea a hotărât să
nu îi mai vadă deloc. Mergea pe stradă cu frica de a nu fi văzut de vreunul. Ieşea rar din casă,
şi la ore când nu exista riscul de a întâlni pe cineva. A început să meargă, la început duminica,
apoi aproape în fiecare zi, prin pădurile din jurul oraşului. Şi din ce în ce mai departe de oraş.
Mergea pe jos, evita transportul în comun. Oamenii puţeau, aveau priviri rele, se isterizau din
nimic. Era o ură reciprocă enormă. De fapt, omul urăşte tot ce îl înconjoară. Şi-a adus aminte
că, odată, fiind la mare, pe plajă, undeva mai retras, era ceva mai încolo de el un individ care
stătea cu câinele său cât mai ferit de oameni. Se scăldau amândoi, îi arunca o minge în mare,
iar câinele, bucuros, i-o aducea cu o fericire în ochi nespusă, se luau în braţe, fie pe mal, fie
în apă, se relaxau sub soare. Între el şi vecinul acesta vine la un moment dat o familie şi îşi
întinde cearşaful. După ce se instalează, încep să se ungă cu cremă solară, copiii să care apă
din mare într-un bazin colorat gonflabil, să alerge peste tot. Un copil vine la mamă-sa şi îi
spune: „Mami, mă trece pipiii....” „Du-te şi tu şi fă în mare!”, iar copilul aleargă spre apă
fericit că va încerca o experienţă nouă. Timpul trece şi la un moment dat câinele se apropie
curios de cearşaful familiei. Duduia sare ca arsă şi ţipă, opărită toată, către stăpânul câinelui:
„Nu aveţi voie cu câinele pe plajă! Mie îmi e frică de câini, luaţi-l de aici! Şi apoi, domne,
este igienic să bagi câinele în apă?” Omul o privi, îşi chemă câinele, nu spuse nimic, şi plecă.
Golemb se strâmbă de scârbă. Adică, mai sus puţin, la Agigea, fabrici întregi aruncă tot felul
de mizerii în apă, la Constanţa, vana oraşului se varsă direct în mare, aducând rahatul unui
oraş întreg, mai la sud, la turci, ăia aruncă rahatul a peste douăzeci de milioane de locuitori,
sau câţi or fi numai în Istanbul, la şi mai sud, copiii săraci se scaldă în apa mării cu caprele,
spală vacile, ceilalţi, mai în Mediterană, aruncă şi deşeuri petroliere, iar în fiecare secundă,
citise el undeva, se varsă în oceanele planetei câteva tone de plastic, iar tu îl întrebi pe individul
ăsta dacă e igienic să bage câinele în apa mării? Planeta asta e confiscată de oameni. De-ar
rămâne numai ei aici, iar Dumnezeu să mute restul undeva unde să poată salva bruma de bine
ce a mai rămas aici! Nici măcar oamenii buni nu trebuie puşi laolaltă cu animalele sau plantele.
Omul bun este bun doar provizoriu. Are un rău care mocneşte în el continuu. Focul negru al
răului este egal cu umanitatea. Un om care nu mai are o minimă pâlpâială a acestui foc, nu
este om de fapt. Aşa că, la naiba cu oamenii. La naiba şi cu ideea de familie. De aici începe
răul. Părinţi care fac copii din interes, pentru a le fi comod la bătrâneţe, în cazul în care îşi fac
o socoteală bună, sau fac copii că aşa se nimereşte, apoi îi lasă să „se descurce în viaţă, căci



TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VI, nr. 4, octombrie-decembrie 201764
aşa am făcut şi noi!”, sau alţii, care îi fac prinţi şi prinţese, care nu duc lipsă de nimic, şi aşa
se înrăiesc precum nişte draci, din ăştia se trag politicienii în mare parte, cei care propagă răul
peste tot, dorind „binele” la cât mai mulţi. De ce nu le iese niciodată?! Copii care se întreabă
de ce au venit pe lumea asta, de unde vine binele, când, prin ce? Fac şcoli ca să înveţe
disciplina, învaţă lucruri inutile complet, apoi visează la cariere strălucite, şi cu cât visează
mai sus, cu atât ajung mai jos, pentru ca durerea să fie mai mare. Şi ajung să îi doară sufletul
şi corpul de atâta corvoadă. La naiba cu toate acestea! Într-o zi, scârbit enorm de tot ceea ce
vedea în jurul său, îşi luă paltonul şi plecă spre pădure. O traversă, merse mai departe, urcă
două dealuri, ajunse în munţi, aici găsi o pădure ceva mai virgină şi rări pasul. Găsi un loc cu
multă cetină pe jos, un covor ruginiu şi moale. Abia acum simţi oboseala şi se aşeză. Privi
mult timp la brazii de deasupra, la cum se mişcau crengile, cum suna vântul printre acele
sonore, cum apăreau raze de lumină care tăiau umbra. Acum simţi o linişte enormă pentru
prima oară în viaţă. Zâmbi şi lăsă lacrimile să îi curgă. Râse cu putere şi apoi urlă cât putu el
de tare. Şi adormi plângând de durere şi de fericire, exact ca în copilărie. Se trezi liniştit. Nu
se mişcă deloc, pentru a nu alunga liniştea. Privea în sus si savura fericirea. Îi era teamă să
gândească ceva, ca să nu se tulbure la loc. Cum avea un gând care apărea, îl arunca în neant,
spunându-şi că e inutil. Doar simţea şi atât. Apoi se ridică uşor şi plecă să se mai plimbe. Era
noapte deja, dar nu îl deranja acest lucru. Îşi căută un loc la fel de bun ca primul şi acolo se
culcă. Dimineaţa, acelaşi lucru, porni în plimbare. Găsi un loc pe care îl consideră ideal şi
aici se aşeză cu gândul de a nu se mai ridica niciodată. Dacă ar fi să mor, aici aş dori să mor.
Şi se întinse. „Hai, suflete, ieşi!” „Deci aşa trăiesc animalele. Asta înseamnă să fii animal. E
sublim.” Savura prezentul. Citise undeva că zeul Ianus are două feţe – una îndreptată spre
trecut, una îndreptată spre viitor. Dar unde e a treia? Nu exista. Prezentul nu exista pentru că
nu este posibil să îl prinzi. Să îl gândeşti. Nu are chip. Dar el asta căuta. Trecutul şi viitorul
nici nu există, pentru că au chip. Iar dacă au chip, sunt rele, precum oamenii. Şi viruşii. Sunt
cele mai mari păcăleli ale universului. El se concentră pe cea de-a treia faţă a lui Ianus. Şi o
căuta în fiecare moment. Trebuie să vibreze cu prezentul. Prezentul înseamnă să fii cu
adevărat, adică să simţi, să simţi că simţi şi să laşi un imens gol în minte. Nu imaginezi nimic,
căci ai totul în jurul tău. Nu faci gesturi bruşte, ca să nu agiţi gândirea. Dacă apare o durere,
ia-o ca pe un obiect de acolo. Şi stătu mult timp aşa. După încă o zi realiză că-i este foame.
Tare foame. Plecă spre oraş. Cum ajunse aici, luă ceva din prima alimentară şi se întoarse în
pădure. Stătu aici până termină proviziile. Se simţea atât de bine, pentru prima oară în viaţa
sa, încât nu voia deloc sa revină în lume. Se hotărî să revină totuşi pentru a-şi face bagajele.
Reveni, aşadar, merse acasă, încheie socotelile, vându mobila, achită datoriile, anunţă
proprietarul că nu va mai reveni, îşi luă o valiză cu cele trebuincioase şi plecă spre pădure. A
căutat mult timp un loc ideal. Se simţea foarte bine pe covorul de cetină, dar îl deranja când
ploua. Nu voia să pună vreun acoperiş, căci îi lua tot farmecul locului. Aşa că a căutat locuri
cu vegetaţie cât mai deasă. Aşa a stat toată vara. Toamna a început să fie şi mai frumos.
Dimineţile îl găseau cam îngheţat, dar se obişnui cu ideea asta. Cobora în fiecare lună în oraş,
scotea pensia, făcea cumpărături, apoi pleca înapoi în pădure. Spre iarnă, după prima zăpadă,
a fost destul de rău. A răcit şi a fost nevoit să revină în oraş. A fost chiar internat la spital
pentru o săptămână. După ce şi-a revenit, a făcut cumpărături mai consistente, şi a replecat.
A căutat de astă dată un loc cât mai propice trecerii iernii. Şi l-a găsit, căci nu voia să îl
construiască. A găsit un staul pentru hrănirea căprioarelor. Avea doar acoperiş, iar el a început
să amenajeze locul. La început a stat în paie, apoi s-a apucat să construiască puţin câte puţin
pereţii laterali din coji de copac. Într-o zi de iarnă, în zori, s-a trezit chiar cu o căprioară care
mânca liniştită din paiele acelea. S-au privit în ochi, iar când s-a mişcat, căprioara nu a plecat.
A stat ca şi cum se cunoşteau de o grămadă de timp. Au venit şi altele cu timpul. Le mângâia,
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iar ele nu refuzau aceste mângâieri. Iarna trecu, primăvara avansa cu paşi repezi. S-a apucat
să facă un fel de cărămizi din pământul mai roşu de la marginea pădurii. A făcut un cuptor
mic, a ars zile şi săptămâni în şir la aceste cărămizi, a pus şi ţiglă pe staul, în locurile unde era
rupt, iar la sfârşit a făcut şi o sobă. Şi acum a început o nouă viaţă. Avea casa lui. Casa ideală.
Nu a populat-o cu prea multe obiecte din lume. Doar strictul necesar. A adus cărţi. Cum citea
una, cum o ardea apoi. Doar pe cele care îi plăceau le mai amâna sfârşitul, căci dorea să le
mai citească odată. Dar ce îi plăcea cel mai mult era să stea să nu gândească. Privea acelaşi
peisaj ore în şir, luni, ani. Nu se sătura. Mereu îi spunea altceva. Dostoievski a scris sute de
romane privind pe fereastră. În minte. El a scris mii de gânduri legate de un acelaşi tablou, de
o aceeaşi imagine. Şi cel mai bine se simţea în legătură cu miile de negânduri realizate. Se
simţea precum un copac. Aşa trebuie să simtă un copac, ceea ce ar fi simţit el. Sunt fiinţe care
nu se plictisesc de existenţă, nefăcând nimic. De fapt, când spui că „nu faci nimic”, faci ceva!
Depui un efort considerabil să nu te laşi dus de natura ta. Cea care e predispusă la perverire
şi cădere în haos în fiecare secundă. Condiţia umană este condiţia virusului. Cele două se
aseamănă cumplit, chiar dacă se află la extremele creaţiei. Tocmai d-aia se aseamănă. Iar
condiţia umană sau condiţia virusului este aceea de a distruge mediul în care trăieşte pentru
bine său propriu. Cum să lupţi cu condiţia asta? Cum să lupţi să nu provoci răul, căci şi atunci
când nu doreşti să îl faci, îl faci. Nu se spune că suntem păcătoşi numai în virtutea faptului că
suntem în lume? Nu ducem un păcat veşnic cu noi de la Adam încoace? Şi atunci? A venit
Iisus... Şi dacă a venit, ce? Nu mai suntem sub păcatul condiţiei umane? Ne-am urcat cu toţii
la cer? Am revenit la Paradisul pierdut? Doar dacă redevenim piatră sau plantă avem o şansă
să ne sustragem acestei condiţii. Adică să ne potolim, nu să evadăm spre alte planete, să le
facem praf şi pe alea. Cum să meargă spre alte planete beţivii cu care stăteam eu la masă? Cu
meschinăriile lor să infectăm universul?!

A revenit lună de lună în oraş. Uneori reuşea să vină doar o dată la două luni. Lua pensia,
făcea cumpărături şi pleca în munţi. Odată s-a întâlnit cu un prieten vechi. Acesta l-a
recunoscut, a venit la el, i-a pus o mână pe umăr şi i-a spus, nesigur pe el: „Golemb, tu eşti?”
„Nu cunosc acest personaj,” a răspuns el şi a dat să plece speriat. Dar omul nu s-a lăsat bătut.
„Ce ai, ce ai păţit? Nu te-am mai văzut de un car de ani. De ce ai ajuns atât de rău?” „Nu sunt
deloc ajuns rău!” Şi a fugit. Dar amicul a lansat deja în oraş vestea că este un ciudat, că a păţit
ceva sau că se petrece ceva ciudat cu fostul lor amic. L-au pândit. Au descoperit că revine
cam lunar în oraş, scoate banii de la o anumită bancă, face cumpărături, apoi pleacă. A fost
chiar urmărit pe drumul spre pădure de unii mai zeloşi, dar s-au lăsat păgubaşi după câţiva
kilometri. Lumea îl cunoştea, căci vestea s-a răspândit. A înnebunit! E noul nebun al oraşului.
A intrat pe fir şi presa. A început să se intereseze de el. L-au pândit şi i-au băgat direct
microfonul în faţă de cum l-au găsit. A fugit, a protestat. Nimic. L-au urmărit cu obstinaţie.
Şi i-au descoperit cuibul. Nu s-au dus imediat peste el. Au făcut un plan. Au ales o jurnalistă
mai tânără şi mai puţin agresivă şi au trimis-o pe ea. Aceasta a ştiut cum să-l ia. Timidă fiind,
l-a impresionat cu amabilitatea şi inocenţa ei iar el s-a lăsat filmat şi intervievat. La el în staul.
A povestit tot. A dat detalii despre viaţa lui minunată. A spus unde a lucrat, cum s-a pensionat,
unde merge să cumpere mâncare, cât timp îi ajunge, ce mănâncă, cum se îmbracă, cum trăieşte
iarna, la ce se gândeşte, de ce face ceea ce face, cât are pensia şi multe altele, în funcţie de
curiozitatea jurnalistică a tinerei. A fost difuzată emisiunea cu el la postul local. Mulţi au
vorbit despre acest caz. A devenit o vedetă locală. Omul din munţi era numit. Era abordat pe
stradă de cum era văzut. Unii îl întrebau dacă e credincios, dacă e un sfânt, dacă este nebun
sau dacă face ceea ce face pentru că nu are unde să stea. Sau este o formă de protest împotriva
guvernului? Au încercat să-i găsească o locuinţă. A refuzat categoric. Alţii l-au crezut ateu şi
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îl arătau cu degetul spunând că nebunia vine din lipsa lui Dumnezeu. El nu spunea nimic, deşi
în inima lui era o durere în legătură cu acest lucru, căci el credea că este chiar nebun după
Dumnezeu. Doar El este ce a mai rămas bun în lumea asta. Şi Nu degeaba şi El s-a ascuns de
lume! Dumnezeu este acolo, în munţi, iar el stă de vorbă cu el numai prin negânduri.
Negândurile sunt cele mai puternice rugăciuni. Efortul pentru a scoate un negând este mult
mai mare decât pentru a te ruga cu vorbe. Ce să îi cer lui Dumnezeu? Nu ştie El mai bine
decât mine de ce am nevoie? Nu se spune acest lucru? Trebuie să ştiu două, trei sau trei sute
de rugăciuni? De ce unele ar fi mai puternice decât altele? Ar avea unele mai mult efect decât
altele? Dumnezeu te vede doar când eşti gol. Complet. Doar aceste afirmaţii care îl făceau un
smintit din lipsă de Dumnezeu îl dureau. În rest nici nu pleca urechea la orice s-ar fi spus.
Asta, în schimb, îl durea, pentru că îi era teamă că nu ar face lucrul cel bun. Dacă aveau ei
dreptate? Dar nu renunţa la viaţa sa. Atât de mult l-a durut omenirea încât îşi dădea seama că
el are dreptate. 

Cu timpul a fost lăsat în pace de toţi. Presa nu s-a mai interesat de el, căci a devenit o
rutină, nu mai constituia un subiect de actualitate, prietenii l-au etichetat nebun şi basta, s-au
plictisit după un an să tot vorbească despre el. Nici nu mai aveau ce să îşi imagineze. Doar o
singură dată, după un an de la prima apariţie la postul de televiziune, a revenit fătuca în munţi
şi l-a mai filmat încă o dată. Şi a descris viaţa iar, a fost filmat mai multe zile la rând, pentru
a vedea lumea cum îşi duce el existenţa, l-au filmat pe drum spre oraş, bancă, cumpărături,
apoi înapoi în munţi. De astă dată s-a vorbit mai serios despre el. Au fost făcute şi alte emisiuni
cu medici, psihologi, psihiatri, analişti politici, jurnalişti care au adus în discuţie cazul său.
La câteva zile după această emisiune, Golemb a fost găsit mort, în parcul oraşului. Venise să
îşi ia pensia, nişte golani l-au urmărit, l-au jefuit şi l-au omorât, aruncându-l în tufişuri. L-a
găsit un câine care îl mirosea cu insistenţă. Stăpânul câinelui a venit să vadă mai bine ce făcea
animalul şi l-a descoperit. Oraşul a plătit înmormântarea şi s-a mândrit cu asta. La ştiri a fost
un mic anunţ: „Omul din munţi a fost găsit mort în parcul oraşului nostru. Se pare că a fost
jefuit şi ucis. Se fac investigaţii, dar atacatorii sunt încă în libertate.” Amicii de pahar, câţi au
mai rămas, au avut şi ei subiect de discuţie într-o după amiază însorită, iar vinul le-a priit în
acea zi, căci tare mult au vorbit despre el. Ca sa îl omagieze. Şi le părea tare rău de el. Într-
un fel.
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Exerciţiu

– Doar închide ochii şi lasa-ţi imaginaţia să
zboare, îmi şopteşte, aplecându-se uşor peste
umărul meu.

– E greu. Mi-am pierdut această abilitate cu
mult înainte să o fi avut cu adevărat…

– Încearcă, mă încurajează şi îşi pune o mână
pe braţul meu.

Lăsându-mă înduplecată de insistenţa cu care
încearcă să mă convingă de utilitatea unui
asemenea exerciţiu, spune că astfel mă voi apropia

mai mult de mine, de sufletul meu, şi voi putea crea. Îmi unesc genele, ascunzându-mi irisurile
întunecate în spatele unei perechi de pleoape tremurânde, şi privesc în abis.

Eu, la un birou. În faţa mea, o fereastră de lemn cu model simplu, deschisă. E vară.Pe un
cer clar ca lacrima, străluceşte un soare blând. Privind în  jos, zăresc un lan de grâu. E cald,
dar nu răvăşitor. Pe biroul meu, o coală albă pe care se odihneşte un stilou. Îl privesc o vreme,
apoi îl iau în mână şi îi deschid capacul. Vreau să scriu. O poezie. Va avea probabil două sau
trei catrene. Nu m-am gândit la un titlu. Poate o las fără, nu ştiu.Brusc, atenţia îmi este atrasă
de lampa din colţul biroului. Deşi este ziuă, e aprinsă. Culmea, în jurul ei e întuneric, deci
lumina pe care o emană e indispensabilă. Privesc  ceaşca de cafea de lângă foaia peste care
îmi odihnesc  mâna care ţine stiloul…

– Cum e? mă întreabă surâzând.
– Afară e senin. În cameră e semi-obscur. Singura lumină e cea care provine de la lampă.
Continuă, îmi spune, luându-mi palma într-a ei, deşi îmi dau seama că nu ştie despre ce

lampă vorbesc. Dar nu-i explic. Îi urmez sfatul şi mă întorc la gând. Revin la jocul de umbre
şi închipuiri.

În dreapta mea, o bibliotecă. Este în colţ. Rafturile sunt pline cu nişte cărţi vechi, dar
îngrijite.Coperţile acestora sunt colorate. Culori vii, culori calde.Ciudat, dar în semi-
întunericul din cameră sunt conştientă că nu pot vedea decât jumătate din bibliotecă. Cealaltă
jumătate zace în beznă. Pe birou, lângă lampa, este Biblia mea. Negrul lucios contrastează cu
matul întunericului care domneşte împrejur. Probabil e aşa datorită lămpii, a cărei lumină se
revarsă direct pe coperta Scripturii. Lângă birou, în partea stângă, în exterior, un coş de gunoi
plin de hârtii mototolite. Ciudat. Foile nu par folosite, ci doar un rezultat al frustrării cuiva.
Cineva le-a frânt pentru a-şi potoli tumultul din sine. Mă aplec şi iau un ghemotoc, la
întâmplare. Îl despăturesc şi încerc să-l îndrept pe cât posibil, aşezându-l peste cealaltă coală.

Privesc spre fereastră, având palmele presate pe suprafaţa hârtiei. Ce-aş putea scrie pe
o foaie care, până nu demult, a stat chircită de durere, suportând consecinţele unei greşeli care
nu i-a aparţinut niciodată? Un vânt domol începe să adie uşor. Câteva crengi se văd unduindu-

Nicoleta PÂRVU



TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VI, nr. 4, octombrie-decembrie 201768
se lin, apoi din ce în ce mai haotic.

Aş putea scrie o poveste. Dar nu. Nu ar fi potrivit. Continui să privesc absentă jocul
ramurilor golaşe. Câteva frunze trec în zbor prin faţa ferestrei. Sunt verzi încă. Atunci de ce
s-au desprins deja de ceea ce le ţinea în viaţă?

Nu găsesc răspuns, dar nici nu sunt dispusă să-l caut. O frunză arămie pluteşte în derivă.
E deosebită.Nu doar culoarea o face specială, ci şi graţie cu care se lasă purtată de vânt.
Deodată, e izbită de sticla ferestrei din spatele căreia asist la instalarea paşnică a toamnei. Îmi
pare şi mai minunată acum, privind-o de aproape. Îmi vine o idee! O să desenez o frunză. Ce
poate fi mai potrivit decât să desenezi o frunză pe jumătate moartă pe o coală care a cunoscut
deja durerea frângerii?! Din sertarul din partea dreaptă a biroului iau un creion, un creion
obişnuit, nu unul mecanic; vârful îi e puţin tocit, are o mină groasă şi e fără gumă de şters în
capăt. Pentru început, desenez conturul frunzei; e o frunză de stejar. La final îi adaug şi codiţa.
Colorez rezultatul strădaniei mele în nuanţe de gri. Ai tinde să crezi că i-am ştirbit astfel
farmecul, dar nu este aşa. Îmi place cum arată.Şi, în plus, cum ar putea suporta o foaie rănită
strălucirea auriului tomnatic?Nu. E mai bine aşa! Frunza îşi reia zborul paşnic prin văzduh,
iar eu mă ridic şovăitoare de la birou şi mă aplec peste pervazul ferestrei.

Privesc zâmbind culorile vesele care transformă întregul peisaj dintr-unul senin într-unul
zglobiu, uşor agitat. Vântul se înteţeşte, aducând cu sine nori cenuşii încărcaţi cu lacrimi.Cerul
începe să plângă plecarea verii, iar eu închid fereastra şi privesc ploaia tăcută, savurându-mi
ceaiul cu miere. Ce caută cafeaua asta pe birou?De câtă vreme e aici?!Aleg s-o ignor.Mă întorc
fără să vreau şi privesc în colţul din stânga al camerei. Din cauza întunericului, nu îmi pot da
seama ce se întâmplă acolo, deşi, cumva, ştiu că e o piesă de mobilier, iar asta mă nelinişteşte
puţin. Privesc mai în spate, diagonal faţă de locul în care mă aflu. O noptieră. Are un sertar
şi, dedesupt, un spaţiu deschis. Câteva reviste. Straniu, dar cred că lumina care răzbate până
acolo provine de la fereastră. În orice caz, îmi place jocul de umbre de pe suprafaţa noptierei.
Presupun că e din cauza mea. Lumina nu se poate propaga prin mine şi, deci, eu reprezint
pata întunecată de pe peretele din spatele meu.Parcă mi-e teamă să mă întorc cu totul, dar ştiu
că, faţă-n faţă cu fereastra, se află uşa. Celălalt colţ e gol.Pe perete, un poster. Nu îmi place,
aşa că o să îl iau de acolo de curând. Nu suport sentimentul provocat de lipsa luminii! Vreau
să mă ridic pentru a aprinde lumina, dar ceva mă reţine. 

– Ce s-a întamplat? mă întreabă, sesizându-mi tresărirea.
– Trebuie să ajung  la întrerupător, îi răspund fără a-mi părăsi micul univers iluzoriu.
– Nu ai nevoie de lumină artificială, îmi spune calm. Ai fereastra în faţa ta. Nu privi la

întunericul din spate. Concentrează-te doar pe ceea ce ai în faţa ochilor.
O frunză, pe o foaie şifonată. Un creion cu înveliş albastru spre indigo. Stiloul meu şi

foaia imaculată ce zace încă sub cea chinuită. Pun deoparte desenul trist şi privesc meditative
hârtia pură din faţa mea. O să scriu. Asta îmi doresc- să îmi transpun sufletul în artă. Îmi simt
inima fremătând la acest gând. Dar ce aş putea scrie? Un poem. Însă nu am nicio idee clară
în minte. Nu ştiu cu ce să încep. Cu introducerea, evident- mă autoironizez.

Totuşi, nu pot scoate niciun vers căruia să-i găsesc rima apoi. Vreau o masură calmă,
suavă.Vreau un ritm blând… dar nu găsesc nimic! Poate că poemul nu este cea mai bună idee,
până la urmă. O să fac un rebus. Un rebus al cărui soluţie să fie un nume. Da, un nume special!
Zâmbesc, punându-mi creionul între dinti, şi încep să mă gândesc. Să vedem…

CREDINŢA.SPERANŢA.TĂRIA DE CARACTER.      
ÎNCREDEREA.RĂBDAREA.IUBIREA.
– Ai reuşit, constată, fericirea putându-i-se lesne citi pe chip.
– Numai cu ajutorul tău! îi răspund cu sinceritate. Îţi mulţumesc enorm pentru că ai

insistat să încerc şi pentru că mi-ai stat alături ori de câte ori am fost pe punctul de a renunţa.
Ai avut dreptate: până nu încerci, n-ai de unde să ştii de câte eşti capabil de fapt.
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Câte ceva despre Iacob

„ Iacob, eşti un bărbat fericit !” mi-am spus în
acest început de 24 februarie.  Dimineaţa  se anunţa
a fi minunată, cu o singură pată de nor alb pe un cer
transparent, dacă aş avea ochii buni, aş fi văzut hăt,
departe, naşterea unei  noi lumi. Cafeaua cu lapte,
îndulcită de o linguriţă cu miere, cornul cu gem de
portocale, rumenit şi proaspăt… Magda avea obraz
de piersică, ochii negri, lucioşi, culoarea măslinelor

greceşti, gura zâmbea, mulţumire pentru noaptea trecută. Mi-a şoptit cu o voce pe care o
uitasem , „te iubesc”, credeam că am pierdut aceste cuvinte, nu era aşa, ele dormiseră înfăşurate
în cearceaful anilor. Magda mi-a mângâiat părul şi m-a trimis departe, în primele noastre luni
împreună, tineri şi mai frumoşi decât noi, răsfrânţi în oglinzile timpului. Pasărea cu pene albe,
care se oprise pe pervazul ferestrei, semăna cu un bulgăre de zăpadă. Lămâiul avea frunzele
înmuiate în ceară, pe ele sclipeau bobiţe de sudoare, bietul arbust transpirase sub sărutul unei
brize născute din spuma unei mări cu ochi adânci pierduţi în albastru.

Doctore, îţi mulţumesc, mi-ai dăruit cea mai frumoasă zi a vieţii mele !

Pentru mine, dimineaţa zilei de 24 februarie a fost un nesuferit sfârşit de iarnă amestecată.
O lapoviţă murdară se cernea din norii cenuşii, ne făcea pe noi, acei trecători prin zi, pe unii
mai trişti, pe cei ca mine nervoşi în nemulţumirea lor. Era ultima mea tură la spiţa înaintea
pensionării. Cuvintele lui Iacob m-au făcut să înjur printre dinţi. Înjurătură de neputinţă. 

Îl cunoşteam de când era un copil lăsat de o mamă prea tânără şi fără minte, în orfelinatul
unde fusesem repartizat ca tânăr absolvent al Facultăţii de medicină. După ce a fost adoptat,
am fost doctorul noii sale familii. M-am simţit atras de băiatul acela firav, care a trăit o copilărie
şi un început de adolescenţă într-o lume a lui. Nu ştiu dacă am reuşit să mi-l apropii, însă eram
singurul cu care accepta să schimbe câteva vorbe. Când a început şcoala a găsit lumea cărţilor.
Tot timpul pe care îl avea după terminarea orelor îl petrecea departe de jocurile uneori sălbatice
ale colegilor. Nu avea prieteni şi după câteva încercări ceilalţi copii îl ocoleau, îl considerau
un ciudat. Îşi lua două lucruri cu el în după-amiezile când se aşeza pe bancă. Cartea pentru el
şi bucata de pâine sau pachetul cu biscuiţi pentru păsări. Pe mine mă accepta pe bancă. Îmi
răspundea cu voce egală la întrebările despre cartea pe care o citeşte, despre cum se descurcă
la şcoală, despre cum a fost mâncarea… Când venea vorba despre el, de frământări, dorinţe,
bucurii sau necazuri, devenea taciturn, îşi concentra atenţia asupra păsărilor, mă făcea să-mi
simt inutilă prezenţa şi să plec. În zilele acelea am văzut prima oară bufniţa albă. Când stăteam
lângă Iacob era ascunsă în nucul bătrân. Îmi urmărea plecarea şi de câteva ori am văzut-o când

Nicolae RADU
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prietenul ei rămânea singur, zburând din copac şi aşezându-se pe umerii sau pe capul lui Iacob.
În ultimul an al vieţuirii lui în orfelinat a mai apărut cineva care şi-a găsit locul pe bancă lângă
el. Iulia. O fată mută, crescută până atunci de bunici. Părinţii ei plecaseră pe undeva prin Europa
şi o uitaseră la ei. Prea săraci ca să poată să o crească, bătrânii au adus-o la orfelinat. Iacob şi
Iulia care păşeau timid în adolescenţă, s-au înţeles din prima zi. Nu ştiu de unde învăţase Iacob
alfabetul   prin semne al Iuliei şi la întrebările mele amândoi au ocolit răspunsul. Se simţeau
minunat împreună. Se vedea după ochii strălucitori şi zâmbetul fericit. Răutăţile şi glumele
celorlanţi copii la adresa lor au încetat după confruntarea lui Iacob cu Gange, în care copilul
firav şi neputincios până atunci, a ieşit învingător. Încăierarea a pornit de la câteva vorbe
licenţioase spuse de Gange, vorbe care se adresau direct Iuliei. Atunci, cei din jur, indiferent
din ce tabără făceam parte, am văzut cealaltă faţă a lui Iacob. Dacă te atingi, fie şi cu  vorba,
de lumea lui clădită cu migală şi răbdare, nepăsarea i se transformă în violenţă. Nu mă amestec
în lumea voastră, nu vă amestecaţi în a mea ! Înfrângerea lui Gange a fost semnalul, lăsaţi-mă
în pace, dacă nu, atunci o să păţiţi ca el !

În ziua plecării la familia care îl adoptase, m-am trezit cu Iacob în cabinetul meu. Mi-a
mulţumit, mi-a spus că o să-i fie dor de nucul din fundul grădinii, de păsări, de bufniţa albă,
dar mai ales de fata aceea pe numele ei mic Iulia. Apoi m-a rugat să vorbesc cu directorul să-i
permită să vină de câte ori i se va face dor, să-şi  întâlnească  amintirile care îi alinaseră cât de
cât copilăria. Din păcate, nu am putut să mă ţin de cuvântul dat. La câteva săptămâni după
plecarea lui clădirea orfelinatului a fost demolată, grădina înghiţită de asfaltul unei parcări,
nucul din spatele ei a fost tăiat. Copiii au ajuns în alt aşezământ, undeva la marginea judeţului.

Eram doctorul  familiei care îl adoptase pe Iacob. Doi arhitecţi, cărora viaţa le îndeplinise
odată cu sosirea tânărului şi una dintre puţinele dorinţe pe care le mai aveau,un copil. Casa lor,
cotropită de flori şi pomi fructiferi, era aşezată într-unul din cele mai liniştite cartiere ale
oraşului, având în vecinătate un lac înconjurat de sălcii bocitoare. La prima mea vizită am văzut
cum păsările veniseră după Iacob. Am intrat furişat şi mi-am dat seama că sunt cele de la
orfelinat, după bufniţa albă cocoţată pe umărul tânărului. Iacob citea dintr-o carte sub un nuc.
M-a întrebat în primul rând de Iulia. I-am spus ce s-a întâmplat cu orfelinatul şi i-am promis
că o voi căuta. 

În zăpăceala mutării, Iulia dispăruse. Am anunţat Poliţia, am postat fotografii cu ea la
diferite posturi de televiziune şi ziare. Totul a fost în zadar. Nu am reuşit să o găsim. Gustul
amar al eşecului îl am şi acum, după atâţia ani.

Pe Magda a cunoscut-o în ultimul an de facultate. Erau amândoi într-o asociaţie de
protecţie a naturii şi a animalelor pe cale de dispariţie. S-au căsătorit după câteva luni. Iacob a
rămas în oraş să lucreze la firma părinţilor lui. Magda a mai făcut doi ani naveta în capitală.
Apoi s-a ivit ocazia cursurilor de specializare undeva, în nordul Europei. Era perioada în care
apăruseră primele semne ale bolii. Pe atunci nu le dădeam prea multă importanţa nici eu. Am
făcut un pact amândoi.  Până nu vom şti cu certitudine, nici Magda, nici părinţii lui să nu afle
nimic. 

Vorbele lui Iacob nu reuşiseră  să şteargă cenuşiul zilei. Nu aşa visasem ultima zi în spital.
Odată cu privirea cadranului pe care inima lui Iacob abia mai pulsa, m-a apucat o ciudă pe
mine, pe meseria pe care mi-o alesesem în faţa tatălui meu tot într-o zi de 24 februarie, cu ani
în urmă. 

Pentru câteva clipe am închis ochii. Când i-am deschis, am văzut chipul lui  Iacob. Zâmbea
fericit. I-am urmărit privirea care m-a dus spre fereastră. Sufletul mi-a fost copleşit de uimire
şi bucurie. În cadrul ei fetiţa Iulia îi făcea cu amândouă mâinile semne de bine te-am găsit
râzând cu gura până la urechi. Pe umărul fetei, bufniţa albă bătea din aripi în cinstea regăsirii.                    

Ca o scânteie în noaptea neagră, bufniţa albă stătea împietrită pe creanga copacului, nu i
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se mişca o pană, cu toată încăpăţânarea vântului care împletea crengile  lipsite de flori, acestea
închipuiau acum un covor în jurul tulpinii.

Magda  privea pasărea poposită nefiresc pe unul din braţele  de jos ale arborelui. Vântul
îi amesteca părul despletit, încerca să smulgă de pe ea rochia neagră. Femeia era prea frumoasă
şi prea tânără pentru această culoare.  Magda căuta un răspuns în ochii rotunzi ai bufniţei.
Cuprinsă de noapte, nu simţea frigul mijlocului de primăvară capricioasă, nici biciuirea
şuviţelor rebele de păr peste faţa trasă de prea multele ore de nesomn şi neputinţă. 

Pe neaşteptate bufniţa se prăbuşi . Femeia întinse o mâna târzie să o prindă. Un zgomot
de sticlă zdrobită sperie liniştea nopţii când trupul păsării atinse pământul. Se sparse în zeci de
fărâme albe care se amestecară cu florile risipite. 

Magda  a rămas neclintită în noapte. Obosit, vântul s-a potolit la fel de brusc cum începuse.
Eram doar la câţiva paşi în spatele ei, nu îndrăzneam să o tulbur. Credeam că a uitat de

mine, când fără să se mişte a început să vorbească. O voce înecată în pelinul amintirilor.
– Mă simt vinovată de plecarea mea de lângă Iacob. În acelaşi timp vă condamn şi pe voi,

mai ales pe dumneavoastră, domnule doctor ! Eu am aflat de boala lui cu o săptămână înainte.
A fost prea târziu ca să mai pot face ceva pentru el.

– Crezi că puteai face mai mult decât noi, doctorii !?
A ocolit răspunsul.
– Când l-am văzut după atâta vreme, era ca în dimineţile în care se trezea după câteva ore

de somn. Ciufulit, cu ochii strălucitori şi zâmbetul pe buze. Am crezut că totul nu este decât o
alarmă falsă, te-ai speriat în zadar Magda, avionul nu are nicio bombă în cală ! M-a sărutat cu
stângăcia aceea de adolescent aflat la primul sărut, mâna care mi-a mângâiat faţa păstra
timiditatea fricoasă, nu cumva degetele să mă rănească în cercetarea lor. L-am descoperit pe
bărbatul de care mă îndrăgostisem, nu se schimbase cu nimic. Aşa credeam şi asta m-a liniştit.
Regăsirea gesturilor mărunte mi-a dat siguranţa că nimic nu se schimbase, că timpul îl ocolise.
Iacob  pentru mine era cel care mi-a oprit durerea cu ani în urmă printr-o simplă mângâiere a
locului bolnav. Despărţirea bruscă de părinţii mei, chinurile de a mă adapta într-o lume nouă
care mă privea cu ostilitate mă şubreziseră şi fizic şi psihic. Povestirile lui despre copilăria şi
primii ani ai adolescenţei în orfelinat, despre noua familie m-au îndemnat şi pe mine să-mi
descarc sufletul, să mă destăinui, ceea ce a dus la demolarea fortăreţei de neîncredere. Nu am
avut niciun moment de şovăială când mi-a propus să ne căsătorim, nu vedeam niciun nor pe
cerul zilelor şi nopţilor noastre viitoare. Acum mi-am dat seama când am greşit…

Am privit-o întrebător. Nu credeam că Iacob ar fi putut călca pactul nostru de tăcere.
– La terminarea facultăţii, într-un restaurant din Bucureştiul vechi unde sărbătoream un

an de la căsătoria noastră, la întrebarea lui ce mi-aş dori în următorul an, i-am răspuns : să
avem un copil. Credeam că am să-i aduc o bucurie… Faţa lui s-a posomorât pentru câteva
secunde. A invocat motivul că ar fi prea devreme. Şi mi-a zâmbit a încurajare. „Eşti atât de
tânără, ai tot timpul…” Ca şi cum copilul acela l-aş fi făcut singură. Am vrut să mă opun, însă
a început un monolog lung, despre continuarea studiilor mele în străinătate. Când a terminat
mă convinsese, nici nu am băgat de seamă că a ocolit fraza,” Ne vom gândi la un copil, după
aceea, când te vei întoarce .” 

Magda se opri. Privea acum cioburile de sticlă  împrăştiate pe covorul de flori aşternut la
poalele copacului. Întoarse capul când simţi mâna mea pe umărul ei, îndemn de plecare. O
lacrimă călătorea fără grabă pe obrazul ei supt. Ridică ochii odată cu mine spre cerul spălat de
vânt.

În globul de argint al lunii un bărbat dansa fericit pe plaja unei mări liniştite.       

Nu trecuseră  câteva minute de când soarele se prăvălise după culmea dealului împestriţat
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de arbori bătrâni şi răzleţi, că se şi porni un vânt rece care anunţa o toamnă timpurie. Mihail îşi
strânse pe el haina subţire, făcu mărunt din buze la adresa anotimpului pe care nu şi-l dorea,
numai de toamnă nu avea el chef acum, totul îi mergea anapoda în ultimul timp. Staţia de
autobuz era pustie, oră de lâncezeală, oamenii îşi făcuseră cumpărăturile în pripă şi se
baricadaseră în casele lor în aşteptarea altei dimineţi. O ceaţă rece şi deasă învăluise totul  într-
o haină gri. Autobuzul întârzia. Dinspre Casa ce copii, care abia se mai desluşea, venea spre
staţie fără să se grăbească , o siluetă subţire. Când ajunse lângă el, Mihail văzu un adolescent
îmbrăcat în uniforma de vară a şcolii. Îl recunoscu fără să se mire pe elevul Iacob din clasa
VII-a B. Băiatul îi zâmbi şi se aşeză lângă Mihail pe banca roşie.

– Bună !
Mihail îi răspunse la fel. Cuvintele se legau greu. Ar fi vrut să îl întrebe pe băiat nu cumva

îi este frig. Renunţă. Nici lui nu-i mai era, parcă trupul tânărului aducea vara înapoi.
– Nu ne-am mai văzut demult, începu Mihail timid.
– De mult ?! se miră Iacob. Zilele trecute am învăţat pe de rost poezia aia cu sergentul…

Pe drumul de costişă …
– … ce duce la Vaslui… continuă cu râsul pe buze Mihail.
– Ei vezi ?! Ţi-ai adus aminte… spuse adolescentul.
Timpul îşi încurcase anii. Mihail privea cum o pasăre ciugulea şireturile de la încălţămintea

lui Iacob.  
Mă simţeam bine lângă Iacob, uitasem de grijile şi eşecurile din ultimul timp. Înţelegi,

doctore ?!
Mihail începu să povestească liniştit, amesteca ceea ce îl privea pe el cu grădina din spatele

şcolii, despre cum a fost mâncarea la cantina, despre doctorul cel tânăr… Pe nesimţite îi vorbi
despre Sanda, soţia lui , despre fiica plecată la începutul anului după o ceartă neghioabă şi nu
mai ştia nimic de ea. Când se poticnea în vălmăşagul amintirilor Iacob în ajuta, găsea câte o
firimitură de amănunt cu care pe ecranul tehnicolor al anilor trecuţi, întregea puzzelul ce-şi
definea treptat conturul. Unul câte unul personajele adolescenţei înviau, Gange cu aroganţa lui
prostească, pedagogul cu vocea mereu răstită, dumneata, doctore, cu privirea scormonitoare…

– Şi Iulia ?!
A, da, fata mută, cu ochii mari, atunci când vorbeau în locul ei îi luminau toată faţa, bătaia

din curtea şcolii cu Gange, Iacob cu Mihail copil în braţe ieşind din bucătăria cuprinsă de
flăcări...

– Cum ai rămas tu, atunci, încuiat în toaletă ? întrebă Iacob
– Eram de serviciu la bucătărie, la curăţat cartofi… Dimineaţă am primit de la călugăriţe

o mulţime de dulciuri. Printre ele şi un borcan cu dulceaţa de struguri. Lăcomia  m-a făcut să-
l mănânc pe tot înainte de a pleca la bucătărie. Cu câteva minute înainte de izbucnirea focului
m-au apucat durerile de burtă. Nici nu ştiu cum am ajuns la toaletă. Eram pe tron când au
început ţipetele. În zăpăceala aia, în loc să trag de uşă spre mine, eu o împingeam, blocându-
mă…     

Iacob râdea, un râs care l-a molipsit şi pe Mihail. Doi tineri rememorau nişte amănunte
din anii petrecuţi împreună.  Iacob se ridică de pe bancă. Îi strânse cu putere mâna prietenului
său.

– Am înţeles. Ai încredere.
„ Şi bufniţa albă ? ar fi vrut să întrebe Mihail dar a văzut pasărea pe umărul stâng al lui

Iacob. Îi urmări cum se pierd amândoi  în ceaţa acea nesuferită ce se lăsa în urma lor
Era frig dar mie nu-mi mai păsa. Acasă am găsit-o pe Sanda plină de nerăbdarea fericirii.

Fata noastră telefonase, va veni acasă împreună cu prietenul ei, dornică de împăcare. Plicul cu
rezultatul pozitiv al interviului mă aştepta pe masă…
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Era ceaţă şi vânt, însă nu pentru mine. Mă simţeam liniştit şi mulţumit. Luminile
autobuzului care se apropia de staţie, sclipeau galben în ceaţă. 

Eu dom’ne, îl ştiu pe Iacob de mult… Săracu’…! Când l-am cunoscut eram copii. Am
fost colegi la orfelinat până a venit familia aia barosană şi l-a luat. El a nimerit bine după cum
am auzit mai târziu. A făcut şcoala în continuare, a ajuns om cu carte şi a răzbit. Pe mine când
am împlinit optşpe ani, ăia de la orfelinat m-au dat afară, cică n-au cum să mă mai ţină pe banii
statului. Îmi dai o ţâgare ? Mersi… Dar m-am descurcat, mama mă-sii de viaţă ! La început
am încercat să fiu cuminte, să lucrez pe undeva. Da’ n-am găsit. Se uitau la mine când le
spuneam de unde vin de parcă eram ciumat ! Carte prea multă nu ştiu, pen’că nu mi-a plăcut
şcoala. Dar de trăit voiam să trăiesc. Pentru asta trebuia să mănânc. Ca să mănânc aveam nevoie
de bani. Aşa că, şti mata vorba, azi un ou, mâine…Am trecut din cauza asta  de câteva ori pe
la „mititica”. Matale nu cred că ai cunoştinţă de cum e viaţa pe stradă… O ţuică mai dai ?
Mersi.

A, da, scuză-mă, purtam o discuţie şi am început să-ţi spui despre mine, pe mata te
interesează Iacob. Nu vreau să ştiu de ce, e treaba dumitale, da’ ce ştiu eu despre el e din anii
de orfelinat. După ce a plecat, ce-am mai aflat e doar din auzite, că de văzut nu l-am mai văzut.

Pentru noi, ăştia care ne credeam şmecheri, băiatul slab ca un ţâr, cu ochelari, era
considerat mototol şi prost. Mai târziu ne-am dat seama că ne păcălise. Părea el slăbănog şi
fără vlagă, da’ când l-a trăsnit pe Gange cu un picior în boaşe, apoi pumnul mototolului l-a
făcut să-şi numere dinţii să vadă dacă mai sunt toţi în gură, ne-a făcut să ne schimbăm părerea.
Pe Gange îl ştiam toţi de caftangiu, îi sarea ţandăra din orice. Pe atunci, mai tot timpul, Iacob
era cu o fată lângă el. O mută, Iulia, parcă aşa o chema… Gange n-a avut de lucru. Într-o zi a
început să facă mişto de ei. Şi, mai ales, a aruncat câteva vorbe deocheate la adresa fetei. Asta
l-a supărat pe Iacob. Gange a luat-o pe coajă şi n-a zis nici câr…Iacob l-a privit pe Gange în
ochi până ce acesta nu a mai rezistat şi a plecat cu coada între picioare.

După această răfuială mulţi au încercat să se lipească de „prostălăul” de până nu demult.
El nu i-a luat în seamă. A rămas cu Iulia şi păsările lui, departe de noi. Să mă iertaţi
dumneavoastră, dar eu cred că la vremea aceea era cam dus cu pluta. Aproape toată pâine pe
care o primea o dădea păsărilor. Şi păsările îl iubeau. Îl considerau şeful lor. Întâmplarea pe
care am să ţi-o spun nu a crezut-o nimeni, mata poţi zice ce vrei după ce o vei asculta.  

Într-o vară, în ultima noapte pe care avea s-o petreacă în orfelinat, Iacob s-a sculat din
patul lui şi a plecat aşa cum era, numai în chiloţi spre grădină. Parcă era somnambul, aşa
mergea. Nici eu nu aveam somn, m-am luat după el, furişat. Şi am văzut…

Era o noapte luminoasă, cu lună mare, plină. S-a oprit sub nucul din fundul grădinii. Şi-a
întins braţele, a devenit o cruce albă. Zeci de păsări au venit şi i s-au aşezat pe umeri şi pe
braţe. În faţă, pe o creangă groasă, puţin mai sus de capul lui Iacob, stătea o bufniţă albă. Luna
îşi răsfrângea razele în penele ei ca într-o oglindă. Iacob vorbea cu ea. Nu înţelegeam nimic,
era o limbă ciudată, se auzea ca un cântec în liniştea nopţii. Am călcat pe o creangă uscată şi
trosnetul ei l-a făcut pe Iacob să se întoarcă spre mine. Păsările nu s-au speriat, au rămas pe
locurile lor. Numai bufniţa albă a zburat de pe creanga nucului şi s-a aşezat pe creştetul
băiatului. Ochii lui Iacob mi-au amintit de ziua în care Gange pierduse. Privirea lui era ca o
flacără, mă ardea…Aşa l-am văzut pentru ultima oară. Ca o cruce albă pe braţele căreia se
aşezaseră o mulţime de păsări, încoronat cu o bufniţă.

Am fugit fără să mai privesc în urmă.
Ajuns în pat m-au cuprins frigurile. Am tras pătura peste mine. Trupul îmi tremura, dinţii

îmi clănţăneau. Nu ştiu când s-a întors Iacob în cameră.
O săptămână am zăcut bolnav, cu febră mare. Cei cărora le-am povestit ce am văzut mi-
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au spus că sunt nebun. Sau nu au spus nimic, însă am înţeles din privirea lor că nu mă cred.
Matale ce ai zice ?! Uneori mă îndoiesc şi eu de adevărul celor văzute.

Matale semeni cu cineva. Mai îmi dai o ţâgare ?! Mersi !
Eşti rudă cumva cu Iacob ? Nu.
Mulţumesc  şi pentru ţuică.
Ei, domnu’ ! Numai puţin…. Mi-adusei aminte cu cine semeni.
Cu doctorul nostru de la orfelinat.

L-am trimis pe Iacob printre voi să vă vindece. Eraţi cu urechile înfundate, legaţi la ochi,
neştiutori la  ce foloseşte inima. 

V-a povestit despre anii petrecuţi în orfelinat, despre cât de frumoase au fost acele zile.
Aţi lăsat neîncrederea să vă cotropească sufletul. Cum poate fi un copil fericit, într-o şcoală

cu regim cazon, cu o clădire veche şi o curte pietruită, înconjurată de ziduri cenuşii ,cu o grădină
şi un copac bătrân ?! Degeaba a încercat să vă aducă aproape imnurile de bucurie aduse sfintei
zi, despre libertatea zborului păsărilor dimineţii sau înţelepciunea celor de noapte. Aţi râs de el
şi totodată de copilărie.

Când a venit vorba despre Iulia, despre Magda, aţi strâmbat din nas. Basme… Aţi tăgăduit
dragostea.

Am văzut că Iacob nu vă este de folos cu nimic şi l-am luat lângă mine.
Eu am nevoie de el, doctore !    



1650 –S-a născut în Iviria (Georgia). 
Rob la Constantinopol. Eliberat, a trăit o

vreme pe lângă Patriahia ecumenică, învățând
sculptura în lemn, caligrafia, pictura, broderia,
precum și limbile turcă și arabă. S-a călugărit
și a fost hirotonit ieromonah.

1689 – A fost adus în Țara Românească
de  domnitorul Constantin Brâncoveanu.A

învățat româna, slavona și meșteșugul tiparului.
1691 – Conduce tipografia domnească din

București.
1696 – Este egumen al Mănăstirii Snagov, unde

a tipărit 15 cărți: 7 grecești, 5 românești, una slavonă,   
una slavo- română, una greco-arabă (prima carte din           

lume tipărită cu caractere arabe, 1701

1701- 1705 – Reia activitatea de tipograf la București, unde a tipărit alte15 cărți.
1705 – Este ales episcop de Vâlcea.La Mănăstirea  Govora se tipăresc  sub îndrumarea

sa încă 9 cărți în română, slavo-română și greacă.
1708 – Este ales mitropolit al Ugrovlahiei. Înființează o tipografie la Târgoviște,unde a

tipărit 18 cărți : 11 românești, 5 grecești, una slavo-română, una slavo-româno-greacă. 
Alături de Diaconul Coresi este considerat  cel mai mare tipograf din cultura medievală

românească.
Are un însemnat rol în introducerea definitivă a limbii române în slujbele religioase din

bisericile românești, limbă care impresionează prin limpezime . 
Au rămas manuscrise : Chipurile Vechiului și Noului Testament, adicăobrazele oamenilor

celor vestiți  ce se află în Sfânta Scriptură, în Biblie și în Evanghelie și adunate pe scurt a
istoriilor celor ce s-au făcut pe vremea lor (22 de file de text și 503 portrete în medalion ale
personajelor biblice) și  Didahiile – 28 de predici la diferite sărbători și 7 cuvântări ocazionale.

1716 – Este înlăturat din scaun, condamnat la exil pe viață și ucis pe drumul  exilului  de
către ostașii turci din excortă.

1992 – Este canonizat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române și prăznuit în fiecare an la
27 septembrie.

Ctitorește în București  mănăstiea ce astăzi îi poartă numele.  

Antim IVIREANUL*

LITERATURA ROMÂNĂ .  LA TÂRGOVIȘTE75

* Selecția textelor aparține lui Eus Platcu în proiectata „Istoria literaturii române la Târgoviște”.
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O altă latură importantă din activitatea de edificare morală a lui Antim Ivireanu este
propovedania. În zilele de mari sărbători creştineşti, mitropolitul, după ce săvârşea serviciul
liturgic, de urca în amvonul mitropoliei, de unde, în cuvântări pline de avânt, după ce slăvea
evenimentul religios, se îndrepta către poporul său, pe care se străduia să-l înalţe sufleteşte
către puritatea moralei creştine.

Şi nu se mulţumea numai să răscolească sufletele prin cuvinte bine gândite şi mişcător
spuse, ci cu acea râvnă pe care o găsim numai la acei ce trăiesc adânc în sufletul lor credinţa
pe care o propovăduiesc, cu acea deplină con secvenţă între vorbă şi faptă, Antim Ivireanu a
întrebuinţat toată agonisita unei vieţi de muncă fără răgaz, în opere de binefacere. „Antim
făcu în Bucureşti – ne spune Del Chiaro – şase edificii din fundament, o măreaţă mănăstire
cu o prea frumoasă biserică în onoarea tuturor sfinţilor.“ E vorba de biserica Antim.

Faţă de atâţi episcopi şi vlădici ieşiţi din durerile neamului nostru, care, fără munca
trudnică a lui Antim, au strâns averi ce s-au irosit fără urmă, icoana acestui vlădică, străin de
origine, dar care s-a identificat cu neamul nostru, se desprinde din cadrul patriarhal al
trecutului, ca o mustrare şi ca o pildă vie de virtuţi creştineşti, de energie, de muncă şi de
iubirea aproapelui.

Cu toată strălucirea pe care Antim a dat-o domniei lui Brâncoveanu, prin neobosita
activitate desfăşurată de el pe tărâmul culturii religioase, cu tot devotamentul şi dragostea
pentru neamul pe care-l ridicase la o treaptă aşa de înaltă, totuşi raporturile dintre el şi domn
se turburară în preajma anului 1713.

Munca începută astfel în veacul al XV-lea în ţinuturile muntoase ale Maramureşului şi
continuată în toate provinciile româneşti, dusese la intro ducerea parţială a limbii române în
biserică. Ea trebuia cu vremea să triumfe definitiv. Cărţile de ritual trebuiau transpuse şi în
limba poporului şi în această strădanie, se desfăşoară de la o vreme activitatea lui Antim
Ivireanu. El re tipăreşte Evanghelia (1705), Apostolul (1704) adoptate serviciului divin din
vremea lui Şerban Cantacuzino.

Începând din 1706, Antim Ivireanu, pe atunci episcop de Râmnic, văzând că limba slavă
nu mai poate fi menţinută în biserică şi, pe de altă parte, nici limba grecească nu putea fi
introdusă, începe patronarea muncii grele de traducere şi tipărire a textelor de ritual.

Din această activitate, au ajuns până la noi următoarele cărţi:
1706 – Molitvenic
1706 – Octoih
1712 – Octoih
1713 – Liturghier
1715 – Molitvenic
1715 – Ceaslov
1713 – Liturghier

Aceste cărţi erau destinate să fie întrebuinţate în serviciul bisericii. Pre feţele sunt în
această privinţă concludente:

„Cum ca alte toate ce s-au scos româneşte, acum spre trebuinţa preoţilor şi a norodului
au fost de folos foarte, iată încă şi aceasta – este vorba de Molitvenicul din 1706 – mai tare a
fi că ce nu e ca alte cărţi bisericeşti a sluji în vremi rânduite, ci putem zice în tot ceasul“.

DIDAHIILE. Mitropolitul Antim este, după cât ştim până acum, primul care, rupând cu
tradiţia, se urcă în amvonul mitropoliei, în zilele marilor sărbă tori, ca să grăiască poporului
său drept de la suflet la suflet. Până la el, în biserica noastră, locul predicii îl ţinea cazania;
dar cazaniile, alcătuite cu multe veacuri în urmă, cuprindeau explicarea textelor evanghelice
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în linii general-omeneşti, ca pentru toate vremurile şi pentru toate societăţile, pe când socie -
tatea românească de la începutul secolului al XVIII-lea avea nevoie de o în văţătură vie,
adaptată la nevoile ei duhovniceşti, la suferinţele ei, la durerile ei. Mitropolitul Antim a înţeles
acest mare adevăr şi, de pe înălţimea amvo nului, el a ştiut să găsească cuvinte mişcătoare de
mângâiere, care răsunau adânc în suflete, alinând necazurile unui neam întreg, ca de pildă
acele discrete aluzii la lăcomia nesăţioasă a turcilor, care nu mai conteneau cu biruri şi
angarale.

Dar ceea ce este de admirat la acest mitropolit, străin ca origine de neamul nostru, este
energia cu care, ridicându-se la înălţimea vremurilor sale, pune degetul pe rana de care sângera
poporul său. În epoca în care el a păstorit, luptele sângeroase dintre partidele boiereşti şi
patimile dezlănţuite de ele, deşi păreau domolite prin cârmuirea înţeleaptă şi blândă a lui
Brâncoveanu, totuşi, mocneau în adânc şi aveau să târască în curând, în volbura lor, nu nu -
mai persoana şi copiii domnitorului, ci şi autonomia ţării. În acea atmosferă de patimi, de ură,
de invidie şi de comploturi, mitropolitul Antim, cu autori tatea morală pe care i-o dădea nimbul
de sfinţenie al misiunii sale, adresa bo ierilor în ziua în care biserica comemora Schimbarea la
Faţă, cuvinte de înfruntare ca acestea:

„Hristos zice: «Pacea mea o dau vouă », iar noi nu voim să avem pace între noi, ci ne
turburăm pururea pentru fieştece, ca valurile mării când le suflă vântul. Hristos zice: « Nu
judecareţi ca să nu vă judece », iar noi de ar fi cu putinţă să nu ne treacă nici zi, nici ceas, cu
judecarea şi cu grăirea de rău, nu numai pre cei ce-i ştim, ci şi pre cei ce nu-i ştim.“

Asemenea cuvântări, care scormoneau conştiinţele şi răneau susceptibilităţile prin
măsurile represive, au creat nemulţumiri. Astfel, aceste înfruntări ale mitropolitului, în loc să
aducă pe cei rătăciţi pe calea dreaptă, au stârnit, dimpotrivă, animozităţi, într-o societate care
nu mai preţuia după cuviinţă ordinea bisericească. Ecoul acestor animozităţi l-am văzut în
conflictul dintre Antim Ivireanu şi Brâncoveanu.

În evoluţia literaturii vechi, Antim Ivireanu are meritul de a fi stimulat introducerea limbii
materne în bisericile din Ţara Românească şi de a fi fost iniţiatorul predicii – o predică vie
adaptată nevoilor societăţii şi timpului, de o mare înălţime morală şi o reală frumuseţe
stilistică. El a dat o strălucire deosebită domniei lui Brâncoveanu, fiindcă l-a ajutat ca, potrivit
unei tradiţii mai vechi a domnilor Basarabi, să ia sub oblăduirea lui creştinătatea orto doxă
oprimată sub vitrega stăpânire a turcilor. Prin osârdia lui Antim Ivireanu, darurile tipografiilor
noastre domneşti mergeau până departe la arabii din Siria şi la ivirii din munţii Caucaz.
(N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, Postfaţă şi bibliografii finale de Dan Simionescu.
Prefaţă de Dan Zamfirescu, Editura Minerva, Bucureşti, 1980)

ACEASTA O AM ZIS CÂND M-AM FĂCUT MITROPOLIT

„Veniţi după mine și voiu face pre voi păscari de oameni.“
Doftorii cei desăvârșit și înţelepţi atunci mai mult măresc lauda meșteșugului lor, nu

când cu hier și cu foc luptă patima să o supue, după cum iaste liagia războiului, ce numai când
acéia ce pătiméște cu apipăeri mângăioase și cu doftorii dulci vor afla le acul bolnavului și
céle înfricoșate porunci ale meșteșugului doftoresc să le oprească și oarecare zile cu mâncări
doftorești și hrăni toare potolind durerile, să arate pre acela ce pătiméște  mântuit de boală.

Așa și preaînţeleptul doftor al sufletelor și al trupurilor noastre, împăratul împăraţilor
Hristos, Dumnezeul nostru, văzând lumea că bolnăviia cu patimile necredinţii și să umfla ca
o rană cu înșălăciunile céle lumești spre închinăciunea idolilor, au socotit cu multe feliuri de
mijloace și au purtat de grijă pentru mântuirea oamenilor și a neamului omenesc, de vréme
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ce acesta iaste lucrul cel dintâi al bunătăţii lui, a mântui pre omul din mâinile vrăjmașului și
a-l aduce la frumuséţia cea dintâi și la vredniciia de la caré au căzut pentru păcatul neascultării
al strămoșului Adam și nu trimite ploae de foc spre îngrozirea lumii, nici pornește marea ca
o oaste împotriva pământului, nici înarmează puterile stihiilor împotriva necredinţii, ci numai
o supune cu blândéște și cu minuni și o trage spre dânsul cu faceri de bine și cu cuvinte cerești
o preface să se mute de pre dânsa patimile céle sufletești, ce să umfla ca o rană otrăvită.

Și vrând Dumnezeu cuvântul ca să se arate în lume mai nainte, până a nu să întrupa și a
să face om, au trimis în lume proroci să propoveduiască la oameni venirea lui cea înfăţășată.
Și pentru aceasta n-au ales împăraţi și crai, să facă proroci; n-au luat filosofi și ritori, să trimiţă
propoveduitorii venirii lui; n-au pogorât din ceriu întunérece și mulţime de îngeri, ce are pe
lângă dânsul, mii de mii nesocotiţi și nenumăraţ, ci au trimis oameni proști și mai vârtos
păstori de oi, ca pre Moisi, ca pre David, ca pre Samuil și toată mulţimea prorocilor, prin
mijlocul a cărora au sămânat buna-credinţă, nu în toată lumea, ci numai la un neam, la jidovi,
carii lăcuia într-o parte a pământului în Iudeia. […]

Pentru acéia dară nu iaste minune, iubiţii miei ascultători și cinstiţ și de bun neam boiari,
de m-au rânduit și pre mine Dumnezeu și m-au pus, om mic fiind și smerit, păstor mic, la
mică turmă, la dumneavoastră, pre carii eu nu vă am, nici vă ţiu turmă mică, ci mare și înaltă;
mare pentru buna închinăciuné și dreapta credinţă caré o păzit curată și nespurcată, fiind
încungiuraţi și îngrădiţi între hotarăle celor striini de fel și împresuraţi de atâta nevoi [ce vin]
și scârbe ce vin totdeauna, neîncetat, de la cei ce stăpânesc pământul acesta, înaltă pentru
buna ascultare și supunérea caré arătaţi de-a pururea cătră besérică și cătră arhiereu.

De vréme ce acéste doao întemeiază și întăresc besérica, cre dinţa la Dumnezeu și buna
ascultare la bisérică și măcar că eu am fost mai mic și mai netrébnic decât toţi, precum au
fost și David mai mic între fraţi în casa tătâne-său, dară Dumnezeu n-au căutat la micșorarea
și netrebniciia mea, nu s-au uitat la sărăciia mea și streinătatea mea, n-au socotit prostiia și
neștiinţa mea, ci au căutat la bogăţiia și noianul bunătăţii sale și au acoperit de cătră oameni
toate spurcăciunile și fărdelegile méle, carele sunt mai multe decât perii capului mieu și decât
năsipul mării și m-au înălţat, nevrédnic fiind, la această stepenă și mare vrednicie a arhieriei.
Și m-au trimis la dumneavoastră să vă fiiu păstor, pă rinte sufletesc, rugător cătră Dumnezeu
pentru buna sănătatea și spăseniia dumneavoastră și a cinstitelor dumneavoastră case pur -
tători de grijă la céle ce ar fi spre folosul mântuinţii și să vă fiiu de mângâiare la scârbele
robiei cei vavilonești a lumii aceștiia, ca Ieremiia norodului lui Dumnezeu și ca Iosif, al
unsprăzécilea fe cior al patriarhului Iacov egipténilor; și dimpreună cu dumnea voastră să
pătimesc la toate câte va aduce ceasul și vrémia, pentru care lucru am datorie să priveghiez
cu osârdie și făr’de léne, zioa și noaptea și în tot ceasul, pentru folosul și spăseniia tuturor de
obște, învăţându-vă și îndreptându-vă cu frica lui Dumnezeu, pre calea cea dreaptă.

Și dumneavoastră încă aveţi datorie, céle ce veţ cunoaște că vă învăţ, făr’ de făţărie și
far’ de vicleșug, vă îndemn să le priimiţ și să le faceţ, pentru folosul cel sufletesc al
dumneavoastră și să vă supuneţi ascultării; că acea ascultare ce o faceţi mie, o faceţ lui Hristos.
Că zice la 10 capete ale Lucăi: „Cel ce ascultă pre voi, pre mine ascultă și cel ce să leapădă
de voi să leapădă de mine și cel ce să leapădă de mine, să leapădă de cel [cel] ce m-au trimis
pre mine“. Așijderea zice și fericitul Pavel, la 13 capete cătră ovrei: „Fraţilor, plecaţi-vă
povăţuitorilor voștri și vă cuceriţi lor, că ei priveghiiază pentru sufletele voastre cum ar fi să
dea cuvânt ca cu bucurie aceasta să facă, iar nu suspinând, că nu iaste de folos voao aceasta“.

Și mă rog bunătăţii lui și iubirii sale de oameni să-mi luminéze mintea ca să poci
propovedui cuvântul adevărului și să-mi întă rească inima întru frica lui, ca să pociu păstori
cuvântătoarea turma lui cea aleasă, caré o au răscumpărat, cu preascump sângele său, din
mâna vrăjmașului, după cum adeverează Petru apostolul zicând: „…Știind că nu cu ‹lucruri›
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putrede, cu argint sau cu aur v-aţi răscumpărat din cea deșartă viiaţă a voastră, ce era dată de
la părinţi, ci cu cinstit sânge ca a unui miel far’de prihană și nespurcat Hristos“.

Iar Dumnezeul cel mare și înalt, carele iaste închinat de toate făpturile, izvorul
preaînţelepciunii, adâncul cel neurmat al bunătăţii întru adevărat și adâncimea cea nehotărâtă
a bunii îndurări, însuși ca un stăpân și iubitoriu de oameni, să trimiţă darul Duhului Sfânt pre
cinstit și cel de Dumnezeu încununat cap al prealumina tului domnului și al nostru de obște de
mult bine făcător, Io Costandin Basarab voevod și să-l blagoslovească dintru înălţimea lă -
cașului său, ca pe Avraam, înmulţindu-i seminţiia din neam în neam și să-l păzească cu
întreagă sănătate și cu lină pace, până la adânci bătrânéţe la preaînălţat scaunul mării-sale,
dimpreună cu toată luminată casa măriei-sale; și să vă întărească și pe dumneavoastră, de la
mic până la mare, îm preună cu toţi ai dumneavoastră, întru credinţa cea bună și dreaptă, întru
cunoștinţa adevărului și întru nădéjdea vieţii cei de véci, caré iaste făgăduită de nemincinosul
Dumnezeu mai nainte de vrémile vécilor, aleșilor lui și să vă povăţuiască la tot lucrul cel bun
și de folos, spre plăcérea lui, ferindu-vă în toată vrémia și în tot ceasul și în tot locul, de
vicleșugurile diiavolului să vă îngrădească cu sfinţii îngerii săi și să vă înarméze cu arma
dreptăţii și să vă dăruiască pacea lui cea ce covârșaște toată mintea, ca să petréceţ viiaţă cinstit
și curată, cu pace și cu sănătate; să păzească inimile voastre și gândurile voastre în Hristos
Iisus, după cum zice Pavel, ca să faceţ câte sunt adevărate, câte sunt cinstite, câte sunt drépte,
câte sunt curate, câte sunt iubite, câte sunt cu nume și lăudate, cu rugăciunile și cu
blagosloveniia preasfinţiţilor arhierei și întru Hristos iubiţ fraţ și de-a tocma slujitori. […]
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A fi modern: 
un muzeu american la Paris

In 1926, Constantin Brâncuși, Marcel
Duchamp și fotograful american Edward Steichen
acompaniază o variantă în bronz a Pasării în
văzduh ce urma a fi expusă la New York. 

După traversarea
Atlanticului, o surpriză
îi așteaptă pe solul
american: vameșii nu

identifică sculptura drept  operă de artă, scutită de taxe, ci ca pe
un obiect manufacturat din metal și, în fața protestelor indignate
ale artiștilor, refuză debarcarea mobilului discordiei fără plata a
230$. Urmează un lung proces care, în 1928, recunoștea pentru
prima dată caracterul de obiect de artă unei sculpturi
nonfigurative.

Paradox tipic american: un an mai târziu, în tumultul teribilei
crize economice mondiale, un muzeu dedicat integral artei
moderne - The Museum of Modern Art (MoMA) – era inaugurat
la New York. Pasărea în văzduh figurează astăzi printre creațiile
sale cele mai emblematice și împreună cu 200 dintre acestea a traversat din nou Atlanticul –
în sens invers – pentru a se instala din octombrie 2017 până în martie 2018 la Fundația Louis
Vuitton.

La aniversarea celor trei ani de la înființare, fondatorul-mecena Bernard Arnault –
proprietar al mai multor case de modă, cea mai mare avere franceză – oferă prin acest

eveniment fundației pe care a creat-o în 2014 un cadou excepțional.
Evident, Parisul posedă pandantul european al muzeului american,
însă o asemenea expoziție de artă modernă la Centrul Georges
Pompidou ar fi avut o oarecare redundanță sau chiar aerul de
snobism dintre doi bogătași care se invită la un restaurant de lux și
la care unul dintre ei vine cu mâncarea de acasă.

Imaginată de către arhitectul americano-canadian Frank Gehry
(care a semnat, printre altele: muzeul Guggenheim din Bilbao, Walt
Disney Concert Hall la Los Angeles) clădirea Fundației Vuitton nu
are nimic de invidiat gestului arhitectural iconoclast pe care Renzo
Piano și Richard Rogers l-au impus parizienilor acum exact 40 de

Anca PLATCU-LOUNI

coresponden ță  d in  Paris



ani prin construcția avangardistă atunci,
devenită clasică astăzi, a Centrului
Beaubourg.

Proiectat cu ajutorul unui program
informatic utilizat în aeronautică și
instalat la proximitatea imediată a
pădurii Bois de Boulogne, sediul
fundației are o alură proteiformă în
funcție de perspectiva aleasă :o navă cu
pânzele întinse, o insectă cu elitre
transparente, un OZN gata să decoleze.

Cert este că în cei trei ani de la înființare, Fundația, care posedă si un auditoriu de o
excepțională calitate acustică, a devenit un pol inconturnabil al sferei artistice franceze, în
calendarul acesteia figurând un program vast de evenimente pluridisciplinare: expoziții,
recitaluri, conferințe, master-class, concerte-cinema. Cu expoziția „ A fi modern: MoMA la
Paris”, instituția își reafirmă aspirațiile de centru cu rezonante europene (deja atinse având în
vedere numărul crescând al vizitatorilor din țările limitrofe) și începând cu acest eveniment

își conturează profilul unui veritabil statut internațional.
Creat în 1929, Muzeul de Artă Modernă din New York și-a

constituit colecțiile în jurul proiectului ambițios al fondatorilor,
pentru care modernul desemnează «progresiunea, originalitatea,
dificultatea, mai mult decât valorile indiscutabile», cum ținea să
precizeze de la început primul său director, Alfred H. Barr Jr.
Foarte repede, MoMA devine un reper inevitabil pentru arta
secolului XX, cultivând sistematic ideea colecțiilor
pluridisciplinare de pictură, sculptură, dar și de fotografie, film
sau obiecte de design industrial.

Ancorat la țărmul unui continent nou, muzeul privește, la
început, spre arta europeană cu intenția de a înscrie Statele Unite
într-o cronologie pe care nu vor întârzia să o marcheze.
Organizatorii expoziției invită vizitatorii să urmărească acest fir,
care trasează parcursul de la impresionism la abstracționism.
Originile acestuia sunt identificate în pictura lui Paul Cezanne
(de reținut că expoziția inaugurală din 1929 se intitula „Cezanne,

Gauguin, Seurat si Van Gogh”) din opera căruia tabloul Le Baigneur a fost una dintre primele
achiziții americane. Personajul masculin, cu o aparență stângace și greoaie, afișând o atitudine
distantă, tranșează în mod radical cu atitudinile elaborate, trupurile perfecte și proporțiile
ideale ale picturii academice: un antierou anonim.

În 1939, la un deceniu de la înființare, într-o expoziție intitulată „Arta timpului nostru”,
MoMA continua să celebreze arta europeană și reprezentanți ai generației Cezanne, precum
Matisse et Picasso, dar se focaliza mai ales spre revoluția plastică adusă de avangardiștii
începutului de secol XX: dadaistul Francis Picabia (M’amenez-y 1919), Marcel Duchamp și
primul ready-made-Roue de Bicyclette din 1913. Sunt prezente nu mai puțin faimoasele
compoziții geometrice în alb, negru și roșu ale olandezului Piet Mondrian sau miticul tablou
suprematist al lui Kasimir Malevitch – Pătrat alb pe fond alb (1918), recuperat în secret din
Germania nazistă, și transportat la New York înfășurat într-o umbrelă. 

După asimilarea esteticii europene, arta modernă americană își afirmă imediat după cel
de al doilea război mondial o puternică identitate distinctă. Primele mișcări artistice de nivel

Paul Cezanne, 
Le Baigneur, 1885
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internațional, Action Painting (Jackson
Pollock, Willem de Kooning) și
Colorfield Painting (Mark Rothko,
Barnett Newman) sunt legate de
afirmarea de sine și a libertății creației
prin experimentarea forței expresive a
culorii, impregnate de o permanentă
căutare spirituală.

Fără îndoială, cea mai emblematică
secvență artistică din arta modernă
americană este cea legată de cultura
vizuală populară a Statelor Unite. O
Americă triumfătoare, prosperă, care în
anii ’60, își ascunde angoasele războiului rece sub panouri publicitare idilice se reflectă ironic
în compozițiile seriale semnate de Andy Warhol. Acestea sunt inaugurate cu celebrele
Campbell’s Soup Cans, în care artistul declină imaginea unei cutii de conservă de supă în cele
treizeci și două de sortimente existente, fiecare fiind executată cu mici variații de la un panou
la altul. Gestul repetitiv al actului de creație anulează noțiunea de autor, de originalitate, de
meșteșug artistic sau chiar pe aceea de judecată estetică. Și pentru a augmenta sentimentul de
confuzie și a destabiliza receptorul, la prima expoziție personală de la Los Angeles, autorul
le-a expus aliniate pe un raft, ca într-un magazin alimentar.

Însă sub imaginea unei societăți opulente ai cărei idoli – Marilyn Monroe, Liz Taylor,
Jackie Kennedy sau Elvis – Warhol, îi reproduce în serii infinite, societatea americană este
confruntată cu o multitudine de contradicții și conflicte care nu rămân fără ecou în artele
plastice din ultimul sfert al secolului XX: problemele rasiale (Jeff Wall, David Hammons),
violența (Candy Noland) sau spectrul epidemiei de Sida (Gonzales-Torres, General Idea).

Ultima parte a expoziției, dedicată artei „ultra contemporane”, se focalizează asupra
achizițiilor celor mai recente ale muzeului, confirmând vivacitatea unei colecții nevoite să se
redefinească în permanență, în fața evoluțiilor unei lumi globalizate. Coexistă aici opere
hibride care aliază imaginea numerică, video sau pictura, celebrând un nou cult: cel al

ecranului. Indiscutabil, operele remarcabile nu lipsesc,
precum  World Trade Center, pictură executată post
atentat după o fotografie a turnurilor gemene în flăcări.
Autorul, pictorul german Gerhard Richter, a scrijelit
într-o mișcare orizontală uleiul proaspăt, neuscat încă
pe pânză, obținând o imagine tulbure, voalată, de o
frumusețe înrudită cu aceea a tablourilor impresioniste,
în care contururile obiectelor sunt estompate,
neidentificabilă imediat. Emoția intervine subit, în
momentul în care titlul operei apare simplu, implacabil
în același timp: Septembrie.

Vizitatorii, care nu se îndurau să se despartă de
capodoperele celebre din primele săli se îndreptă acum
cu un pas vizibil mai alert spre sfârșitul expoziției,
lansând un „interesant” sau un „original” ici și colo. Un

grup destul de compact se îndreaptă totuși în mod vizibil în aceeași direcție. Intrând în ultima
sală, înțeleg mai bine legenda flautistului din Hamelin: copii hipnotizați de farmecul muzicii,
avansăm fără să vrem căutând sursa sunetului care ne manipulează. 

Andy Warhol, Campbell's Soup Cans, 1962 

Jackson Pollock, 
The She-Wolf (Lupoaica), 1943
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Ultima etapă a parcursului propus de muzeul new-yorkez - The Forty Part Motet (Imn
pentru patruzeci de voci) - semnată de artista canadiană Janet Cardiff, propune o interpretare
spațializată a unui motet religios polifonic din secolul al XVI-lea („Numai în Tine mi-am
așezat nădejdea”) de compozitorul englez Thomas Tallis. Este ceea ce se numește o
„instalație”, o operă de artă tridimensională, concepută pentru a modifica percepția spațiului
în care este plasată și în acest caz compusă din difuzoare montate pe trepieduri la înălțimea
unui om. Dispuse circular, fiecare dintre acestea emite una dintre cele patruzeci de voci pentru
care a fost scrisă partitura. Suntem invitați să circulăm printre „interpreți”, ceea ce ne permite
o participare activă, mult mai apropiată de un happening, experiență imposibilă altfel în cazul
unei înregistrări sau chiar al unei reprezentații. Suntem succesiv într-o conexiune individuală
cu gasul diafan al unui copil sau cu cel profund al unui bariton, având acces concomitent la
ansamblul armoniei polifonice, devenim parte și întreg în același timp. Inundat de lumină,
elanul arhitectonic al sălii imaginate de Frank Gehry se transformă în catedrală și miracolul
artei se produce sub ochii vizitatorilor, provocând zâmbete de beatitudine. 

La ieșire, trecem din nou pe lângă penultima sală unde rămăsesem mai puțin de un minut.
In întuneric, pe un perete, e proiectată în continuu creația unui program informatic capabil să
producă independent structuri narative pe marginea unei fabule ecologico-catastrofice. 

In mod definitiv, americanii stăpânesc magistral arta spectacolului. Fie că e vorba despre
show-ul din pauza de la super bowl sau despre arta modernă, punerea în scenă e ireproșabilă,
efectul garantat. Într-un sens, și asta înseamnă, probabil, „a fi modern”. Quod erat
demonstrandum.
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Absolventă a Școlii Populare de Artă
„Octav Enigărescu” din Târgoviște, clasa
de artă modernă, profesor Mihai
Șerbănescu, căruia mărturisește că îi
datorează întreaga sa pregătire în arte
plastice, Andreea  Mierlea-Cernău a
intrat în atenția iubitorilor de arte plastice
dâmbovițeni  și nu numai printr-o tehnică
picturală mai rar utilizată, care presupune
meticulozitate, deci  răbdare, și,
bineînțeles, talent – pictura în puncte.
Introdusă în pictură la sfârșitul secolului
al  XIX-lea de către pictorii neoimpre-
sioniști  Georges  Seurat și Paul Signac,
această tehnică este cunoscută sub numele
de pointillisme sau divizionism
(tehnica tușelor divizate). Fiind vorba de
realizarea unei imagini vizual-artistice din

puncte,de atenția, de migala și finețea  execuției,nu putem să nu ne urmăm gândul  spre arta
creării goblenurilor, a altițelor de pe minunatele ii  românești  ori spre cea a încondeierii  ouălor
din Bucovina.

Prin urmare, Andreea Mierlea-Cernău se distinge  în actuala etapă a artei plastice

Andreea MIERLEA-CERNĂU

84 album plast ic



târgoviștene  prin felul în care scoate la suprafață
mișcarea sau forma  într-un alt tipar de arhitectură
a sintezei creatoare plastice. Este impresionant
felul  în care Andreea Mierlea-Cernău  găsește în
lucrările sale o firească legătură între punct și
mesaj, între culoare și stare, între exercițiu și
talent. Într-o  tușă extrem de fină, imaginile sale
dezvăluie mișcarea  autentic  sensibilă  a

simțurilor sale artistice, așa încât, fie că
sunt peisaje, fie natură  statică – o cabană
din lemn, un pește, un fluture, flori – ele
emană sensibilitate și talent. Rigoarea
execuției lasă la vedere o nelimitată
bogăție interioară și o netăgăduită finețe
artistică. Dacă preluăm de la Pablo Picasso
ideea că „pictura este doar un alt fel de a
ține  un  jurnal”, atunci pictura Andreei
Mierlea-Cernău  este cea mai  pură
expunere în culori a  unor stări sufletești

„jurnalul ei în culoare și punct”.        
A avut expoziţii în mai multe oraşe din ţară. 
La doar un an după ce s-a apucat de pictură,

Andreea Mierlea-Cernău şi-a expus lucrările la
Muzeul de Artă din Târgoviște. Au urmat expoziţii
la Galeriile Sever şi Galeria Albă, pe Platoul
Prefecturii. Târgovişteanca şi-a expus lucrările în
oraşe importante din ţară, precum Bucureşti, Cluj
şi Tg. Mureş, bucurându-se de un real succes. A
participat la câteva concursuri, unde a obţinut
rezultate bune. Astfel, la expoziţia-concurs
„Vespasian Lungu” de la Brăila a ocupat locul 2 la
grafică, iar la concursul organizat în memoria lui
Adrian Pancu s-a clasat pe locul 3. De asemenea, a
câştigat la Târgoviște expoziţia-concurs organizată
în memoria lui Jozsef Pildner.



Picturile Andreei
Mierlea-Cernău sunt unice
și atrăgătoare. Artista se
inspiră din natură și lasă
frâu liber imaginației, iar
produsul final este cât se
poate de original și cu
impact asupra celor care
privesc. „La picturile mele
grafica este una specială,
nouă pentru majoritatea
privitorilor. Este „grafica
răbdării”, pentru că
necesită mult timp, dragoste
și dăruire. Mai ales
investesc foarte multă
dragoste și pun suflet în
picturile mele. Stilul mă
reprezintă și mă
avantajează. Mi-am creat o
lume a mea, un stil și o
compoziție originale.”,
mărturisește artista.  

Atena Gabriela STOCHIȚĂ



interstiții

Minunile de la Cașin

Emilian Drehuță (1931-2011), în Enciclopedia Județului Bacău, Ed. Agora, 2008, p.
103-105, prezintă comuna Cașin, din sud-estul județului Bacău (și satul component Gurița)
cu atestare de la 1433. Dar constatăm că satul Cașin a fost atestat la 1410 într-un document
de la Alexandru cel Bun. Aceste două localități îmi revin mereu în gând, pentru că la ele se
referă întreaga carte Porțile de lemn ale satului. Porțile sufletului, Editura Magic Print,
Onești, 2015, format mare. Autor este inimosul om de cultura Constantin Tudose.

Localnic fiind și intelectual de înaltă calitate, Constantin Tudose a constatat că o
caracteristică a celor două sate o reprezintă porțile de lemn care împodobesc intrarea în ograda
fiecărui gospodar. Această constatare l-a dus la o calificare a porților existente astăzi și astfel
a ajuns la a înțelege că există mai multe generații de porți, în funcție de unele caracteristici.
Aceste porți s-au născut ca „lucrare ce separă curtea fiecăruia de locul tuturor” și reprezintă
„o carte de vizită, o emblemă” a cășineanului, fiind „întâiul contact cu proprietatea” a celui
plecat pă drumuri.

Constantin Tudose constată că au fost meșteri celebri, că „niciuna din porțile de lemn nu
este identică cu o alta”. Domnia sa a grupat porțile în mai multe categorii, pe generații. Astfel,
prima generație, cea de început, are o vechime de sute de ani și se caracterizaeză prin elemente
mai simple. Dar asemenea porți sunt astăzi puține, ele fiind înlocuite cu altele, mai arătoase.

A doua generație de porți începe în a doua jumătate  sec. al XIX-lea, când uneltele erau
mai perfecționate, iar veniturile oamenilor mai mari. Porțile sunt acum mai ample, mai
frumoase, cu obloane (porți) mai înalte. Este vorba de poarta cu trei stâlpi și acoperiș. Apar
pe rând a doua, a treia și a patra generație de porți. Apar stâlpii de piatră cioplită: „La acastă
generație, atât pragul de sus al porții mici cât și cel de jos sunt din piatră cioplită”. 

A patra generație de porți din Cașin, dar și din Gurița, sunt mai mari, azi fiind multe la
număr. Caracteristica principală a acestora constă în turnarea în cofrag de lemn a celor trei
stâlpi. Autorul spune că „și aceste porți din generația a patra merită (să fie) privite cu admirație
și cu drag”. A apărut în Cașin și a cincea generație de porți, cu noi elemente definitorii.

În sate, poarta cea frumoasă este motiv de mândrie și de întrecere, fiecare gospodar voind
să fie unic în împodobirea curții cu noi frumuseți.

Aceste porți sunt niște minuni ale artei populare, caracterizate prin echilibru, simetrie,
arta prelucrării lemnului urcând la cote de nebănuit.

Închei aceste simple notații pe marginea cărții lui Constantin Tudose cu aprecieri
deosebite pentru arta meșterilor tipografi, care au scos de sub teascurile mașinilor folosite un
uriaș buchet de minuni ale artei țărănești.

Miile de fotografii artistice scot în evidență arta confecționării acestor minuni de
frumusețe, atât de bine prezentate nouă de către Constantin Tudose. 

Ion POPESCU-SIRETEANU
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Arthur Honegger. 
Rezonanţe de secol al XX-lea sub
boltele antichităţii şi evului mediu 

Spre deosebire de legendă, istoria este lipsită
de prezenţa miracolului, iar absenţa acestuia se află,
adesea, la originea dorinţei creatorilor de a-l reflecta
prin resursele expresive ale artelor. De-a lungul

timpului, compozitorii s-au inspirat din întâmplări ale
Vechiului Testament, care le-au oferit o amplă galerie de personaje dintre cele mai captivante.
Se ridică întrebarea dacă personajele biblice, a căror existenţă nu a fost întotdeauna certificată
de istorie, pot fi reinventate sau sunt atractive prin ele însele ? Acestea nu susţin muzica şi
textul poetic, cum suntem tentaţi să credem, din contră, muzica şi poezia le susţin şi le readuc
în prezent. 

Atras de figurile biblice, compozitorul elveţian Arthur Honegger (1892-1959) a creat
lucrarea pentru scenă, în centrul căreia se află Regele David, căruia i se atribuie cei mai vechi
psalmi, specie a genului liric, cu caracter imnic. Un bun motiv pentru compozitor ca Regele
David să devină protagonist al psalmului dramatic omonim (definit şi psalm simfonic),
partitură compusă în anul 1921. Întâmplările din poemul Regele David de René Morax se
regăsesc în Cartea I a Regilor şi în Cartea a II-a a lui Samuel din Vechiul Testament.
(Traducerea psalmilor în limba franceză aparţine lui Clement Marot). 

Principalii piloni al creaţiei muzical – literare sprijină cele 27 de momente, de sine
stătătoare, corespunzătoare a trei ramuri de cultură şi civilizaţie, respectiv literatură, muzică,
religie, în timp ce acţiunea  este ordonată pe trei segmente principale, similare actelor de
operă. 

Partea I se referă la copilăria lui David şi la momentul când acesta ajunge conducător de
oşti. Episodul este redat în sonorităţi de factură lirică, uneori cu rezonanţe pastorale. În partea
a II-a, David, în plină glorie, se află în fruntea poporului său. În acest tablou el aude vocea
îngerului care anunţă profetic naşterea lui Iisus. Partea a III-a  se axează pe evenimentele care
conduc la decăderea protagonistului, devenit rege: relaţia lui cu Bethsabè (soţia căpitanului
Uri), moartea fiului său Absalom, încoronarea lui Solomon, bătrâneţea, plecarea lui David în
deşert - ca penitenţă - iar în final, moartea sa.

Arthur Honegger a abordat stiluri şi elemente ale curentelor culturale care au amprentat
şi muzica epocilor mai vechi sau mai noi, de la cântul gregorian până la armonii de secol XX
şi ritmuri de jazz. Printre formele clasice, identificăm coraluri, care amintesc de cele ale lui
Johann Sebastian Bach, precum şi linii melodice ce prezintă asemănări cu sferele intonaţionale

Ana BUGA
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din creaţiile compozitorului francez Gabriel Fauré. 
Muzicianul elveţian a justificat ansamblarea diverselor stiluri, pentru că astfel a dorit el

să profileze personalităţile eroilor şi să prezinte  faptele acestora în desfăşurare, vrând să
confere claritate ideilor literar-muzicale. Ilustrative şi convingătoare sunt dansul în faţa
arcadei, o veritabilă cantată pentru cor, solist şi orchestră, secvenţă sonoră foarte colorată,
bogată în polifonii, apoi momentul Incantaţia vrăitoarei din Endor, în care este invocat
Samuel, ca şi Cântecul victoriei. Foarte expresive şi cu potenţial descriptiv se remarcă
numerele muzical-poetice intitulate Cântecele păstorului David, Intrarea lui Goliath, Marşul,
Psalmii, Cântecul profeţilor, Relaţia lui David cu Saul,  Încoronarea lui Solomon, Moartea
lui David.

Ambianţa fonică a psalmului dramatic s-a realizat cu un ansamblu restrâns la 16
instrumente şi la câteva voci ca povestitorul (cel ce face legătura între scene), două soprane,
un tenor şi cor mixt. Lucrarea se încheie cu coralul Alleluia, care reliefează momentul muzical
culminant. Pe parcursul întregii partituri se remarcă o diversitate de elemente artistico-
muzicale ce se întrepătrund desăvârşit, iar din punctul de vedere al genului scenic,
caracteristici specifice teatrului muzical se armonizează cu cele ale oratoriului. Acţiunea epică,
simplificată prin utilizarea doar a secvenţelor strict necesare, naraţiunea declamată,
ansamblurile, dansurile, paginile solistice, corale, de cantată, de fugă, şi polifoniile sunt
componente care respectă rigoarea acestui polivalent demers muzical-dramatic.

*
De-a lungul timpului s-a scris multă muzică pentru scenă care  reflectă  atât perioada

istorică a mişcărilor religioase de la începuturi cât şi problematica ivită în jurul ideilor de
ortodoxie şi erezie sau de fanatism religios. (Nu utilizăm aici termenul ortodoxie referitor la
cultul ortodox al religiei creştine. Mircea Eliade, în „Istoria ideilor şi credinţelor religioase”
menţionează termenul ortodoxie, aşa cum a fost considerat ca singura dogmă adevărată,
termen aflat în opziţie cu ceea ce în accepţiunea Inchiziţiei se numea erezie. S-a afirmat că la
început ortodoxia era un sistem de gândire coerent, în timp ce erezia se îndepărta treptat de
temeiurile doctrinare. În evul mediu erezia a căpătat alte sensuri devenind cea mai puternică
armă a clerului, dornic de putere politică şi economică. În acest climat, fanatismul religios,
cruzimea, trădarea şi ipocrizia au înflorit, atingând apogeul în timpul Inchiziţiei. Istoria
consemnează nenumărate victime ale vânătorilor de vrăjitoare care au sfârşit arşi pe rug).

Figura legendară care a constituit sursă de inspiraţie pentru scriitori, pictori, muzicieni
şi ulterior cineaşti a fost Ioana D’Arc. Adolescenta din satul Donremy s-a jertfit pentru idealul
de libertate, devenind eroina întregii Franţe. Faptele sale au căpătat valoare de simbol pentru
demnitatea neamului ei care luptase o sută de ani cu trupele engleze. Ioana D’Arc este
protagonista  câtorva drame muzicale, păstrate în repertoriul teatrelor de operă. Cele mai
cunoscute sunt Fecioara din Orleans, de Piotr Ilici Ceaikovski, Giovanna d’Arco, de Giuseppe
Verdi şi Ioana pe rug, de Arthur Honegger.

Întâmplările din creaţia Ioana pe rug a lui Arthur Honegger sunt plasate în prima jumătate
a secolului al XV-lea, când războiul dintre englezi şi francezi se apropia de sfârşit. Istoria
menţionează lipsa maturităţii politice a regelui Carol al VII-lea, care, refugiat la Orleans, a
acceptat compromisul dintre nobilimea franceză şi cotropitorii englezi. Convinsă de
predestinarea sa, îndemnată şi încurajată de vocile cerului pe care le auzea, ţărăncuţa Ioana,
născută pe meleagurile Loirei, izbuteşte în chip miraculos să reanime dorinţa de libertate şi
să insufle curaj luptătorilor francezi.

Oratoriul Ioana pe rug este o creaţie inspirată de faptele celebrei eroine, victimă a
abuzurilor  unui ev mediu întunecat. Având ca bază literară poemul lui Paul Claudel, Arthur
Honegger a compus, în anul 1935, o partitură în care se recunosc forme ale unor genuri
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muzicale şi scenice. Alături de principiul descrierii simfonice şi de cel al naraţiunii oratoriale,
acţiunea scenică vine să dezvolte caracteristici teatral-muzicale. Concepţia asupra
transfigurării muzicale a subiectului ales, diferă de cea a lui Piotr Ilici Ceaikovski, Arthur
Honegger exprimându-se printr-un limbaj sonor de secol al XX-lea.

În viziunea teatrală a lui Paul Claudel, soarta Ioanei stă sub tarele evului mediu ca
ignoranţa, cruzimea, ipocrizia şi cupiditatea. Momentele în care eroina îşi revede scurta
existenţă pe pământ, cu ajutorul Sfântului Dominic, sunt tranpuse în muzică într-o manieră
de tip cinematografic.

Planurile acţiunii şi temporizarea trecut-prezent, conferă lucrării însuşiri ce se evidenţiază
nu numai auditiv, ci şi vizual, prin „imagini” de mare impact emoţional, utilizându-se
procedeul decupajelor, introspecţiilor şi rememorării. Din succesiunea întâmplărilor dramatice
se particularizează scena în care Ioana aude vocile pământului ce o condamnă şi vocile
judecătorilor-bufoni care o ironizează. Momentul vinderii ei la cărţi este încărcat de dramatism
extrem şi dezvăluie faptul că eroina nu acceptă compromisurile politice, refuzând să îşi nege
convingerile. Marcel Landowski exprimă metaforic atitudinea protagonistei: „Ea nu a ştiut
să combine grâul din Nord cu vinul din Sud, sau cele două jumătăţi ale Franţei, strânse în
jurul regelui încoronat la Reims.”

Soarta adolescentei este decisă de fanatismul religios al evului mediu, de neştiinţă, de
forţele abuzive care profită după ce acreditaseră, în ochii mulţimii, ideea că Ioana d ‘Arc este
o eretică, ortodoxia doctrinei fiind percepută doar în aspectele ei exterioare, neesenţiale, aflate
la bunul plac al unei Inchiziţii care se considera ca deţinătoare a adevărurilor absolute. În
rostirea Sfântului Dominic, clerul este asemănat unei haite de fiare, pline de cruzime. Centrul
creaţiei îl reprezintă scena a noua, intitulată Spada Ioanei. Eroismului fecioarei - cu resurse
în puterea credinţei sale, de neînţeles pentru mulţimea ignorantă - i se contrapune perfidia
celor care o învinuiau de erezie. Compozitorul o prezintă în sonorităţi luminoase, aureolată,
când ca o sfântă, când ca un copil speriat sub povara jertfei sale. Scena şi cântecul Trimazo*
este o culminaţie literar - muzicală. În timp ce flăcările o înconjurau, cântul Ioanei exprimă
crezul ei, repetat de mulţime:

„Există o dorinţă mult mai puternică decât dorinţa de a trăi,
Există o dragoste mult mai puternică şi 
Există Dumnezeu care e cel mai puternic”.

Corul concluzionează cu textul: „Nimeni nu a fost capabil de o dragoste mai mare decât
acela ce-şi dă viaţa pentru cei pe care îi iubeşte”.

În tablourile care redau copilăria Ioanei, muzica este melodioasă contrastând puternic
cu jucăuşele pizzicatti** din scena jocului de cărţi, unde fiecare carte reprezintă câte o
tipologie umană. Corurile alcătuiesc un fond permanent de articulare a textului din secvenţa
sacrificării Ioanei prin şoapte, zumzete, vociferări sau cântece mistice. Toate acestea respiră
o atmosferă epică ce culminează într-un final granadios. Scena se încheie în sunetele flautului
ca simbol al restabilirii armoniei universale şi mai ales ca semnificaţie a mântuirii în ceruri a
eroinei. 

Arthur Honegger a îmbinat diatonismul cu ritmuri lapidare, temele  melodice şi armonice
complexe găsindu-şi originea în folclorul francez. Toate componentele sunt motivate de
cerinţele dramaturgiei. 

În oratoriul dramatic Ioana pe rug, conflictul apare mai puternic decât în opera Fecioara
din Orleans a lui Piotr Ilici Ceaikovski, lucrare de secol al XIX-lea. Spre deosebire de opera
ceaikovskiană, în creaţia sa, Arthur Honegger etalează o paletă orchestrală neconvenţională:
saxofoane în locul cornilor, două piane, trompete cu surdină şi unde Martenot***. Efectele
muzical - dramatice, corelaţiile cu anverguri egale, respectiv cânt – vorbire, cor – orchestră,
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au ca finalitate un întreg inseparabil, impunător. Caracterul sincretic al lucrării se evidenţiază
prin îmbinarea componentelor ce aparţin oratoriului, poemului vocal – simfonic, operei şi
genului liturgic, în timp ce acţiunea scenică contrapune trăsăturilor proprii tragediei pe cele
specifice farsei şi  alegoriei.

* Trimazo – cântec din regiunea Loirei care se intonează în prima duminică a lunii mai.
** Pizzicatti – indicaţie tehnică pentru punerea în vibraţie, prin ciupirea cu degetul a

instrumentelor cu coarde şi arcuş.
*** Unde Martenot – instrument construit în anul 1928 de Maurice Martenot. Este

alcătuit dintr-un tub electronic inclus într-un circuit oscilant, un acumulator şi un difuzor.
Intensitatea şi timbrul se pot modifica prin fluctuarea frecvenţelor şi absorbirea armonicelor
sunetului fundamental.

Reglarea se face prin acţionarea claviaturii şi a unor butoane. 
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„Aeroportul” sau
amintiri dintr-o cafenea

În pragul unei seri în care însăși vara se coace
molcom, ca un fruct menit să vestească trecerea în
celălalt anotimp, Centrul Vechi al Micului Paris
rămâne aceeași metropolă unde veșnicia nu poate fi
decât supremă. Flașneta cu papagal, felinarele,
păpușarii ambulanți, doamnele cu pălării și rochii

lungi, elegante, domnii cu frac, monoclu și joben, turiști uimiți de întâlnirea discrepantă a
secolelor, cafenele și clădiri construite în diverse stiluri arhitecturale, toate vorbesc despre
flacara unui timp rămas viu, în sufletul celor care refuză să accepte existența actualei societăți
de consum. O lume retro, unde modernitatea pășește smerit, purtând pe chip masca adecvată
spațiului în care se furișează, oarecum clandestin. Tot aici, pe o străduță îngustă și pietruită a
Centrului Vechi (Blănari, nr. 14), se află Godot Café–Teatru, locul care amintește, într-o
oarecare măsură, de Capșa și de întâlnirile scriitorilor de altădată. Un spațiu, în care vibrează
numai sensibilitatea, metafora, poezia, trăirile, a căror profunzime nealterată au reușit să
străbată întregi, trecerea nemiloasă a vremurilor. Am mărturisit, ori de câte ori am avut ocazia,
că sunt atașată de acest loc magic, situat în inima Bucureștiului. Dacă nu îl cunoașteți încă,
dar îl veți vizita, veți trăi probabil același sentiment deplin, pe care îl trăiesc și eu, de fiecare
dată când revin aici. În această seară, ca în nenumărate alte seri, când mă aflu în București,
am ales să văd o piesă de teatru, la cafeneaua mea de suflet: Godot.  

„Aeroportul” de Ștefan Caraman, în regia tânărului și talentatului Alexandru Nagy
este piesa care m-a convins să vin acum, aici, pe o căldură greu de imaginat și aproape
imposibil de surprins în cuvinte. Am rezervat biletele, cu două săptămâni înainte, ca să fiu
sigură că o pot vedea. Știam că premiera ei avusese loc în spațiul terminalului nou–plecări al
Aeroportului Internațional „Henri Coandă”, București – Otopeni și că a fost un proiect al
Teatrului de Sufragerie, iar una dintre reprezentațiile sale s-a desfășurat chiar în sufrageria
dramaturgului. Tot ea va rămâne „prima piesă de teatru jucată într-un aeroport din România”
– după cum precizează Mediafax.

Pe Alexandru Nagy îl cunosc deja, ca regizor secund al piesei de teatru „Paganini”, una
dintre cele mai bune puneri în scenă a ultimilor ani, închinată memoriei marelui violonist.
Dacă în piesa amintită, maestrul Gelu Nițu, unul dintre monștri sacri ai teatrului românesc,
interpretează magistral controversatul rol al Episcopului Janin, în „Aeroportul” îi revine rolul 
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unui scriitor evreu (Rudy) trecut de prima tinerețe. Un scriitor ursuz care așteptă, într-un
aeroport din Praga, avionul spre țară. Îl însoțește o doamnă (Camelia – Carmen Ionescu) de
vârstă apropiată, (ce pare a-i fi soție). Discuțiile blazate dintre cei doi, confirmă ideea că se
cunosc de suficient timp, încât să nu mai poată fi capabili să se impresioneze reciproc,
simțindu-se destul de îndreptățiți să-și reproșeze unul – celuilalt, lucruri mărunte. Și totuși
„surpriza” nu va întârzia să apară, pentru că trucurile realității ne surprind de fiecare dată. 

La celălalt capăt al terminalului–plecări, din aeroportul praghez, se află alt cuplu: un
cuplu târăr, de data aceasta (Sorana și Dudu; Meda Victor – Șerban Gomoi). Într-o lume în
care infatuarea omului de a cuceri cosmosul tinde spre proporții greu de imaginat, viața văzută
„ca un aeroport, în care oamenii vin și pleacă, în care iubirile se învârt precum călătoriile”,
devine o provocare. O frântură a existenței noastre, din inima căreia frângem acele povești de
iubire care „costă tocmai pentru că sunt gratuite, ne fac plăcere pentru că sunt dureroase și
sunt veșnice tocmai pentru că durează foarte puțin; cât un tranzit dinspre avionul de Hamburg
spre cel de Praga. Sau cam așa ceva” –mărturisește însuși autorul. Aparent antitetici,
protagoniștii celor două cupluri ne oferă surpriza unei transformări radicale. Intrând într-o
conexiune oarecum provocată, Camelia și Dudu, își vor schimba rapid părerea, unul despre
celălalt, creionând ad–hoc tiparul unui cuplu răsturnat. Prin acest rol, Carmen Ionescu
demonstrează că a rămas aceeași actriță șarmantă și convingătoare. Tânărul Șerban Gomoi
i-a fost un partener pe măsură, intrând în rolul fantelui bogat, dar intimidat de femeia matură,
sigură pe ea, aflată pe un petec de nisip mișcător, la granița perversă dintre maternitate și
prostituție.

Rudy și Sorana sunt deja personaje principale, în romanul pe care Rudy însuși îl scrie pe
tabletă în aeroport (deși Soranei îi spusese că povestea lor s-a concretizat, cu un an în urmă,
într-o piesă de teatru care nu se joacă nicăieri, pentru că „literatura este o veșnică repetiție a
scenei balconului”). O simplă coincidență? Sau mai mult decât ne putem închipui?... O iubire
fulgerătoare, în trecerea vieții printr-un aeroport. O iubire care lasă urme, între un el matur și
o ea tânără, plină de vise... Un cuplu magic, însuflețit – precum am spus – de maestrul Gelu
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Nițu și de tânăra Meda Victor. Prin interpretarea maestrului, personajul capătă o distincție
aparte, greu de redat în cuvinte, dar ușor de trăit atunci când ai norocul să te afli în sală, în
imediata apropiere a scenei. Gelu Nițu se numără printre acei actori, capabili să transmită
stări, capabili să emoționeaze publicul, dăruindu-se în totalitate actului artistic. Nici tânăra
Meda Victor nu a fost mai prejos. Nu este prima oară când o văd pe scenă, dar talentul ei
grăitor cucerește și îmbie de fiecare dată, ca muzica unei nimfe aflată în largul mării. 

Fiecare dintre cele două cupluri exprimă fidel, lupta crâncenă dintre generații, lupta cu
trecerea implacabilă a timpului. Fiecare se străduiește să rămână tânăr, prin tinerețea celuilalt,
chiar dacă acest lucru presupune un schimb, tranzitoriu, de parteneri. Noutatea piesei reiese
și din scena oglinzii psihologice; oglindă ce oferă textului, un grad înalt de profunzime.
Redarea ei îi surprinde pe Camelia și pe Dudu, într-un plan îndepărtat, iar pe Rudy și pe
Sorana, într-unul apropiat. Dialogul non–verbal dintre Camelia și Dudu este redat în cuvinte
de Rudy și de Sorana, aflați fiecare, în pielea propriului partener – un transfer de personalitate
al celor două concepte cu origini metafizice: Yin și Yang. 

Se poate spune că „Aeroportul” este genul de piesă fără început, fără sfârșit; un flash
cotidian al unei iubiri intense și grăbite spre ardere totală – un spectacol real, convingător,
dezinvolt, plin de umor, dar și de poezie. Mesajul său subliminal se referă tocmai la acea
iubire–flacără, a cărei mistuire lasă în urmă cenușa din care veghează nestingherită, lumina
straniilor amintiri...
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recenzie

Schiță pentru o lecție de geografie
Allan Sekula1

(traducere de Sorin-Dănuț RADU și Claudiu-Sebastian DINU-OSMAN)

Religia este visul umanității. Dar chiar și în vise, 
nu ne găsim în gol sau în cer, ci pe pământ, 

în realitate; vedem lucruri reale doar în splendoarea imediată 
a imaginației și capriciului, în loc de simpla lumină 

a realității și a necesității...
Ludvig Feuerbach, Esența creștinismului, 1843

Și într-adevăr putem presupune că va veni timpul 
– chiar dacă va fi departe în viitor – 

când tehnica și dominația ușoară de către oameni a celor mai puternice forțe 
ale naturii vor ajunge într-o etapă care ar face aproape imposibilă 

aplicarea tehnicii de asasinare,
deoarece ar însemna auto-distrugerea rasei umane.

Karl Liebknecht, Militarism și anti-militarism, 1907

Aceste fotografii au fost realizate în Germania și în sufrageria
apartamentului meu din Ohio. Pentru unii acestea sunt fotografii turistice,
pentru alții sunt fotografii ale Războiului Rece.                                     

Cele 9 fotografii color sunt realizate în ianuarie 1982, în satele și
împrejurimile din Hessen și nordul Bavariei, poziționate foarte aproape
de granița cu Republica Democrată Germană. Această regiune agricolă
și foarte săracă pare să fi fost aparent ocolită de ,,miracolul economic”
al revenirii Germaniei postbelice. Armata americană are în această
regiune o prezență economică și tehnică ce nu poate fi trecută cu vederea.
Singura localitate din această zonă, Fulda, este un oraș de tip garnizoană,
„dotat” prevăzut cu baruri de noapte și bordeluri. Convoaiele americane
sunt ușor de întâlnit pe autostrăzile din apropierea graniței. În păduri sunt
amplasate tancuri. Pe cel mai înalt vârf muntos al regiunii se află o
stațiune de ski și o stație radar. Al doilea vârf ca înălțime a adăpostit o
așezare celtică de tip fortificație, construită în secolul I î.Hr., ce ținea
piept invaziilor popoarelor migratoare germanice din est. Druizii au fost
înlocuiți astfel de sfinți și fecioare, iar muntele este guvernat de o capelă
romano-catolică. Atunci când am parcurs această pădure, a cărei sfințenie
a dispărut, am putut auzi detonările minelor de teren declanșate de frigul
extrem. Granița estică era la aproximativ un kilometru depărtare.

Ar trebui sa vă mai împărtășesc câte ceva privind aceste impresii
fugitive despre Germania? Este oare important de știut că fotografiile numărul 2 și 3 de pe

1 "Sketch for a Geography Lesson/Entwurf zu einer Geographiestunde", apărut în revista Camera Austria
International, nr. 25, 1988, pp. 19-22, text scris în engleză și germană.
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pagina alăturată au fost realizate pe aceeași stradă, că monumentul de lângă crucifix amintește
de cei căzuți și dispăruți în cele două războaie, că sângele de bovine este colectat pentru a
face cârnați, că granița de aici a fost o atracție turistică, deși în apropiere a existat un lagăr de
concentrare nazist, în mod deliberat trecut cu vederea și lăsat uitării? Cui aparține acest
pământ, această regiune, acest teritoriu?

Ar trebui să vă povestesc cum o altă imagine a înlocuit sărăcia sufletească a acestei
,,vacanțe”? Îmi aduc aminte de o poză a copilăriei mele, o ilustrație dintr-o enciclopedie
catolică pentru copii, ce a fost publicată în timpul Războiului Rece. Asemenea monumentelor
comemorative din jurul Fuldei, această enciclopedie a eliminat fascismul din istorie și a
îndreptat atenția cu teroare spre estul sovietic. Cum nu aveam televizor, eram fascinat de
aceste extraordinare fotografii color, din care aveam de învățat. Am sunat-o pe sora mea, care
este cu 10 ani mai tânără decât mine, iar ea și-a amintit aproape pe loc de acea poză. Mi-a
trimis-o de îndată:

Bayern și ruralitatea Hessen-ului sunt
preponderent catolice și devotate în întregime
celor două mari partide politice, CDU și CSU. În
septembrie 1982 Partidul Verde (die Grunen) ce
se opunea războiului, a obținut 8% din voturile
locuitorilor din statul Hessen. Atât în Hessen cât
și în întreaga Germanie, Partidul Verzilor a
reprezentat singura opoziție împotriva acțiunilor
beligerante ale Statelor Unite, împotriva NATO
și ale cancelarului

Helmuth Kohl, reprezentant al partidului CDU. The New York
Times și-a manifestat îngrijorarea pentru efectele produse de
încurajarea politicii americane în Germania. Trei zile după
alegerile din Hessen, The New York Times a lansat un articol ce
descria Partidul Verde ca fiind o forță atavică și irațională în
politica germană, continuând apoi cu o viziune sumbră ,,cu
referire la Partidul Verde, care pândește de pe dealuri această
regiune și generează teamă în sânul multor germani după alegerile
din Hessen”. Mulți germani sunt neliniștiți și de posibilitatea de
a deveni victimele unui război atomic.

Politica americană, de altfel, exprimă temerea cuceririi
militare a Europei de Vest de către Uniunea Sovietică. Generalii
NATO afirmă că orice intenție de atentare la Pactul de la Varșovia
ar începe în regiunea din jurul Fuldei. Prin urmare, această zonă
are cea mai mare probabilitate de a fi aleasă pentru aplicarea
armelor nucleare cu rol „defensiv”. În timpul șederii noastre în
Germania ni s-a părut totuși, după îndepărtarea retoricii de război,

că motivele oficiale pentru
preocuparea americanilor să
fi avut mai degrabă o natură
economică (la bază) decât
una militară.

Americanii au încercat
în 1982 să împiedice
construirea unei conducte
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subterane de gaz din Uniunea Sovietică spre Europa de Vest. Această încercare de a pretinde
controlul asupra (re)surselor de energie din Europa rezonează cu teoria economică formulată
în anii ’40. În asemenea circumstanțe nu se putea distinge între pregătirea de război și strategia
economică.

Cadrele alb-negru făcute televizorului provin de la un program TV ce a fost difuzat în
aprilie 1982 în Ohio, Columbus. Columbus este o piață mare de testare. Printre cauze se
numără o structură demografică ce a atras specialiști în marketing, dar și faptul că aici a fost
introdusă pentru prima oară televiziunea prin cablu „interactivă”. Asta înseamnă că
telespectatorii puteau decide prin apăsarea unui buton următoarea vedetă a operei, puteau
influența printr-un proces democratic deciziile scenariștilor și ale antrenorilor de fotbal.
Telespectatorii au fost provocați de această dată să participe la un joc de război. Războiul a
fost condus de doi generali americani și o moderatoare simpatică. Telespectatorii trebuiau să
decidă când să lanseze o rachetă sau să tragă cu tunul. Voturile lor au fost adunate și aplicate
rapid pe câmpul de luptă (aplicate în locul de execuție a manevrelor tactice).

Ceea ce nu știa publicul era că acest război imaginar se desfășura pe o hartă a regiunilor
din jurul Fuldei. Această hartă este folosită în mod normal pentru pregătirea viitorilor ofițeri
în cazul declanșării unui război. Cetățenilor americani le-a fost predată cu această ocazie o
lecție abstractă de geografie: granițele Americii sunt peste tot.

1983

POST-SCRIPTUM
ENTWURF ZU EINER GEOGRAPHIESTUNDE este o lucrare ce vorbește despre

teritoriul simbolic și real al capitalismului târziu. A doua lucrare, GEOGRAPHIESTUNDE:
KANADISCHE NOTIZEN (1986), se apleacă în mod direct asupra contextelor economice
internaționale și pune termenul de „Landschaft” (teritoriu) în context cu termeni precum bani,
arhitectură și exploatarea resurselor naturale.
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Albumul de fotografie de călătorie 
cu automobilul

Protagoniști români în anii 1930 
în Albumul „7000 de kilometri 

prin Europa”

Ana-Cristina Irian, curator fotografie,
Asociația Omnia Photo

Prin acest articol ne propunem să prezentăm
câteva practici de construcție a narațiunii vizuale în
albumul de fotografie de călătorie din România, în
prima jumătate a secolului XX, comparații cu alte
tipuri de albume, cât și să formulăm o ipoteză asupra
privirilor subiective ale acestor călători.

Pentru fundamentarea acestei analize a fost supus cercetării un album de fotografie de
călătorie din anii 1930, cu automobilul intitulat „7000 de kilometri prin Europa” al unui grup
de tineri români, a căror identitate rămâne necunoscută până acum. Am formulat o ipoteză de
încadrare în perioadă istorică a obiectului album și a experienței narate în paginile acestuia.
Am realizat o analiză a caracteristicilor vizuale ale fondului „imagine” prezentat în album, cât
și a caracteristicilor fizice ale obiectului fotografie folosit în conceperea acestuia. Am prezentat
cadrul teoretic împreună cu o scurtă istorie a apariției obiectului album de fotografie. Legat de
originile privirii subiective din narațiunea vizuală de călătorie „din Est către Vest” am subliniat
câteva particularități plecând de la analiza realizată de Andi Mihalache în „Metaforă și
monumentalitate în proza de călătorie a lui Nicolae Iorga”, din volumul România interbelică:
Istorie și istoriografie.

Ca formă de ilustrare a unui spațiu îndepărtat, fotografia vernaculară de călătorie are ca
precursor fotografia de expediție. Fotografia de expediție pe teritoriul străin al „Celuilalt” apare
deja din secolul XIX, Girault de Prangey fiind unul dintre exponenții săi, el realizând în 1842
o serie de daguerreotipii din locurile vizitate într-o călătorie în zona mediteraneană a Europei.
Într-un articol publicat în volumul Antiquity and Photopraphy Lyons atrage atenția asupra
faptului că: „Aceste priviri au implicații culturale ample. Pentru că prezintă o ilustrare a unor
situri antice care au trezit interesul unor călători, ele există la intersecția dintre istorie,
arheologie, turism, gust și artă vizuală” (Lyons:4). Lyons semnalează, citându-l pe istoricul de
artă Adolf Michaelis, faptul că noi, cei supuși „noilor tehnologii ale privirii”, am învățat să
vedem diferit cu ajutorul fotografiei (Lyons: 112).

Ca formă de încorporare a unei narațiuni vizuale într-un obiect fizic cu o cronologie dată
de desfășurarea unor evenimente, albumul de călătorie face parte din sfera albumului de
fotografie de familie. Albumul de fotografie de familie apare deja ca formulă de narațiune
domestică după jumătatea secolului XIX, mărturie fiind exemplarele care se păstrează în
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98 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VI, nr. 4, octombrie-decembrie 2017



colecții, primele datate de specialiști în jurul anului 1860. 

Formatul fizic al obiectului album condiționează construcția narațiunii aflate între paginile
sale. Albumul de familie se naște ca o narațiune încorsetată, dispunerea fotografiilor în pagină
fiind limitată de opțiunile oferite pentru șablonul de carton perforat, în acord cu dimensiunile
și formele standard ale fotografiilor tip „carte de visite” CdV (dimensiunile fotografiei de 5,4
cm × 8,9 cm montate pe un carton de 6,4 cm × 10 cm) și mai apoi, începând cu anii 1870, ale
fotografiillor tip „foto cabinet” (dimensiunile fotografiei 11 cm x 17 cm). Fotografiile de
familie se rezumă de cele mai multe la a prezenta oamenii într-un mod limitat. De obicei, ei
sunt prezentați ca fiind fericiți, în repaos, ei neconsumând energie într-un album (Rose:11).
Postura și gesturile sunt predictibile, ele repetând „tiparul imaginii idilice a familiei
tradiționale” (Susan Stewart - 1984, 49), pentru că „toate familiile sunt la fel ” (Richard Chalfen
-1987, 42). (Rose:11).

Albumul de călătorie apare o dată cu ieșirea din casă, din mediul familial, într-o perioadă
istorică în care progresul dictează apariția timpului liber și pune la dispoziția oamenilor
mijloacele de transport și tehnică de fotografiere la prețuri accesibile pe a-l documenta. Se
călătorește cu trenul, cu vaporul, dar mai ales cu automobilul, însoțiți de aparatul Kodak
Brownie („Kodak moment”, creația Eastman Company,1888) pe al cărui buton trebuia doar
să apeși. Aparatul de fotografiat devine o dată cu Kodak un „gadget” de masă fără de care
călătoria nu se mai poate desfășura. Însăși reclama la aparatul de fotografiat, cutia Kodak
Brownie, înfățișează un cuplu tânăr aflat într-o mașină în mișcare, însoțit de sloganul „Kodak
as you go”. 

Tipuri de narațiuni vizuale se dezvoltă o dată cu intervenția aparatelor de fotografiat de
mici dimensiuni, accesibile publicului amator, în albumul de familie, de eveniment, de
călătorie, profesional, de souvenir.

Un tip aparte de album îl reprezintă albumul povestit, cel însoțit de texte explicative în
dreptul fiecărei imagini, cu o narațiune mai mult sau mai puțin initimă, personală. Notele scrise
de autorii albumelor pot fi însemnări formale care cuprind nume de locuri, monumente,
informații geografice, până la însemnări foarte personale despre grupul fotografiat, experiențele
acestuia pe durata călătoriei, întâlnirea și interacțiunea cu spațiul Celuilalt. 

Ceea ce G. Rose observă în lucrarea sa dedicată privirii asupra fotografiilor de familie
este faptul că ea a început să se simtă participant la construcția unei narațiuni, și nu doar la
vizionarea unor imagini, în momentul în care a intrat în contact cu persoanele ale căror
fotografii le vedea: „acest lucru mi-a permis nu doar să văd dar și să împărtășesc cu ele aceste
fotografii, să particip într-un fel la diferite «practici, manipulări fizice ale unor obiecte și
performance»” (Rose:17). Așa cum observă Rose în ceea ce privește fotografiile de familie,
acestea, ca obiecte fizice participă la elaborarea unor practici sociale cu multiple sensuri.
Albumul de călătorie narat vizual și textual de către autorul/autorii săi se instituie tocmai ca o
formulă de narațiune împărtășită cu privitorul, cel care, pentru a vedea trebuie să intre într-un
spațiu performativ, să intre în contact fizic și să manipuleze obiectul album pentru a descoperi
fotografii, locuri, și să citească impresii împărtășite de călători sub forma unor mici texte. 

Eliberarea albumului de călătorie de șablonul paginilor perforate și al formatului
fotografiilor de studio, o dată cu apariția camerei foto Kodal Brownie, va produce construcții
de tip bricolaj pe pagini de carton simple. Aceasta este perioada în care albumele de fotografie
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sunt însoțite de alte imagini, vederi, tăieturi din ziare, elemente decorative colorate, desene,
chiar fotografiile fiind tăiate în funcție de narațiunea pe care o construiește autorul albumului.
Dacă albumul de fotografie tributar al șablonului se individualizează prin identitatea
persoanelor fotografiate, narațiunea prezentând aceeași formula agreată social, albumul
fotografului amator reprezintă un act de posedare a narațiunii, o internalizare a actului
fotografierii conducând astfel la o construcție personalizată compozițional, dar și la material
în obiectul album. Libertatea naratorului de a construi liber compoziții pe pagină se păstrează
în cazul albumului cu pagini de carton cu folie autocolant. O dată cu utilizarea pe scară largă
a albumului cu foi împărțite în plicuri de plastic, narațiunea devine din nou una standardizată,
creatorul albumului fiind obligat să nu iasă dintr-un format prestabilit. Construcția fizică a
albumului determină formatul material al fotografiilor și dispunerea lor în pagină, prezentarea
conținutului narativ modificându-se la rândul său.

Unele albume, precum cel de familie și de călătorie sunt bunuri și narațiuni create spre a
fi puse în circulație în mediul privat, în timp ce altele, precum albumul de tip souvenir sau cel
de documentare a unor vizite oficiale sunt bunuri și narațiuni publice realizate spre a fi
consumate de publicul larg. Albumul de călătorie reprezintă o dovadă, mărturia materială a
experienței imaginate de călător, narațiunea fiind construită pentru a fi consumată de grupul
de apartenență, în mediul familial, o dată întorși acasă. O fotografie, oricât de banală sau lipsită
de valoare artistică, conține în ea o mărturie: „Toate fotografiile pot avea o contribuție în istorie
și orice fotografie în anumite circumstanțe poate fi folosită pentru a sparge monopolul pe care
Istoria îl deține asupra timpului” (Berger: 81). Fotografia unui corp, a unui chip autentifică
existența acelei persoane (Barthes: 107), iar în cazul unui album narat, textul scris de mână și
obiectul album în sine depun și ele mărturie asupra autenticității acelei existențe.

Cu albumul de fotografie de călătorie intitulat „7000 de kilometri prin Europa” m-am
împrietenit în vara anului 2017. L-am descoperit ascuns în cutiile unui anticariat din București.
Albumul acesta pânzat mirosea a tutun de pipă și era prins cu un șnur verde. La prima răsfoire
aveam să descopăr patru români călători, o tânără femeie și trei tineri bărbați, care m-au
acaparat cu fiecare pagină întoarsă din lunga lor călătorie de la București până în Olanda, cu
automobil lor Ford și cu cele două aparate Kodak. Am aflat că a fost descoperit o dată cu
vânzarea unei voluminoase biblioteci fiind ascuns în spatele unor rafturi.

Albumul conține cea mai lungă narațiune vizuală vernaculară pe care o cunosc, a unei
„călătorii de plăcere” din România în Europa, fiind compus dintr-o serie de fotografii și
însemnări extrem de personale pentru perioada anilor 1930. Trebuie spus că, în perioada
interbelică, majoritatea albumelor de fotografie vernaculară de călătorie din România erau
centrate pe o singură destinație, precum Paris, Veneția, Berlin, și erau, în unele cazuri, legate
de vizitarea unor expoziții internaționale sau chiar de călătorii în interes de afaceri.

Am încadrat istoric albumul plecând de la marca automobilului și modelul cu care cei
patru români au călătorit, un Ford Tudor Sedan de la începutul anilor 1930, și de la aparatele
de fotografiat cu care apar în imaginile din album, respectiv un Kodak Brownie X20 și un
Kodak cu burduf pliabil, dar și din indicații cu conotație istorică pe care aceștia le notează,
precum „Yugoslavia” (Regatul Yugoslaviei, nume folosit oficial din anul 1929). Am regăsit
figura unuia dintre călători, la o vârstă mai matură, într-un alt album de călătorie în Spania și
sudul Italiei, datat 1934, conform textului scris de mână pe copertă. Astfel, albumul călătoriei
celor „7000 de kilometri prin Europa” poate fi încadrat ca perioadă istorică, în intervalul 1930-
1934. 
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Automobilul Ford al tinerilor români este înscris în Registrul auto cu numărul de
înmatriculare „5828 B”, modelul Tudor Sedan fiind pus în circulație începând cu anul 1929.
Numărul de înmatriculare este cu siguranță înregistrat și el după anul 1926, dacă a aparținut și
altei mașini. În anul 1904, România avea 51 de automobile private înregistrate, iar în anul 1908
se dădea primul examen pentru obținerea permisului de conducere. Înscrierea primului
automobil în București și-au disputant-o, spune istoria, industriașul B. Assan (Bazil Assan a
jucat rol important în industrializarea timpurie a României, de memoria sa fiind legată prima
moară cu aburi care îi poartă numele) și prințul V. Bibescu (Valentin Bibescu, primul pilot al
României, cel care înființează Automobil Club Român). În anul 1926, în Romania erau deja
înscrise 11.306 mașini (peste 30.000 în București), în 1939 erau 25.876 de mașini înmatriculate.
Familia Regală cumpără automobile din anul 1911, pentru ca mai apoi, până în anii 1920, să
fie urmată de mai multe familii cu situație, dovezi existând în memoriile și romane vremii,
precum trilogia lui Ionel Teodoreanu (La Medeleni) al cărui prim volum, în care se descrie
mașina „diavolească”, apare în anul 1925. Între anii 1920-1930 au circulat în România mașini
de lux precum Packard, Bentley, Maybach, Hispano-Suiza, Chevrolet Plymouth, dar și
popularul Ford.

Călătoria tinerilor români în Europa se desfășoară după momentul Crizei din 1929, într-
o perioadă istorică cu modificări politice majore, dominată pe plan european de afirmarea
Nazismului, de instaurarea unor regimuri autoritare, de țări precum Germania și Italia care
urmează agende expansioniste teritoriale. În perioada imediat următore acestei călătorii vor
izbucni două războaie în Europa, Războiul Civil Spaniol (17 iulie 1936 – 1 aprilie 1939), urmat
de cel de Al Doilea Război Mondial izbucnit la 1 septembrie 1939. 

În România anilor 1930 se încheie, așa cum afirmă istoricul Fischer-Galați, „experimentul
democratic” de modernizare a țării (Fischer-Galați: 65). În septembrie 1932, ca urmare a Marii
Crize economice, se aplică a doua curbă de sacrificii, se consumă primele proteste ale
angajaților CFR. În perioada imediat următoare acestei călătorii, în anul 1938 regele Carol al
II-lea desființează toate partidele politice instituind Consiliul de Coroană ca organ de stat cu
caracter permanent. Albumul de fotografie de călătorie narează vizual o perioadă care se află
istoric la începutul sfârșitului unei epoci, numită ulterior „interbelică”.

Obiectul album de fotografie de călătorie „7000 de kilometri prin Europa” este un album
de dimensiune medie, cu coperți de carton pânzat în nuanțe de alb, gris, verde oliv, măsurând
25 cm lungime și 17 cm lățime, cuprinde 24 file de hârtie cartonată, din care 23 cu fotografii.
Am folosit notele text din album în forma lor originală, cu formulările din anii 1930.

Albumul conține 169 de fotografii din care 77 conțin imagini care surprind oameni și
acțiunile lor, 17 sunt instantanee de pe drumul parcurs cu mașina Ford și pe cei patru călători.
Un procent de 45% din spațiul narativ al albumului este dedicat oamenilor și acțiunilor lor,
într-o pătrime din acest spațiu oamenii se află în compania automobilului. Portrete individuale
sau de grup apar în 68 de fotografii, cele mai frecvente fiind fotografiile de grup cu rotații de
3 persoane, cele mai rare fiind cele în care apar cupluri. Peisajele cu natură și peisajele urbane
ocupă peste 60% din spațiul vizual al albumului. O treime din acest spațiu este dedicată
peisajului de munte, ghețarilor, pădurilor, cascadelor, circa o treime vederilor panoramice cu
localități, orașe, porturi, câteva imagini cu peisaj marin, iar ultima treime imaginilor descriptive
cu monumente, străzi, catedrale, piețe. 

Călătorii protagoniști ai albumului se comportă vizual ca exploratori documentariști, în
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special în zonele în care nu există „vederea souvenir” pe care să o adauge pe paginile albumului.
Ei redevin turiști în spațiul în care albumul souvenir deja a produs „imagini de văzut”, pe care
ei le adaugă în paginile narațiunii lor vizuale. Călătorii se fotografiază în spații produse de
istoria recentă lor, iar autorul albumului adaugă note scurte sub fiecare fotografie. Așa apare
de exemplu fotografia de grup în „colțul lui Prinkip”, o fotografie legată de Gavrilo Princip,
responsabilul pentru asasinarea arhiducelui Francis Ferdinand, eveniment care a
declanșat Primul Război Mondial. Călătorii români devin antropologi amatori uneori, ei
punctează vizual și în scris diferențe culturale, așa cum sunt imaginile denumite „Turcoaicele”
(femei musulmane cu burkă) din Sarajevo, pe care le fotografiază camuflându-și ei înșiși
prezența alături de ele în spațiul bazarului oriental. De asemenea, ei marchează vizual și în
scris descoperirile geografice importante de-a lungul spațiului călătoriei, precum „Fundul
Grotei de ghiață” din Grindelwald și înălțimea muntelui Faulhorn. 

Albumul se deschide cu o introducere a momentelor plecării din București și din țară, o
dată cu trecerea Dunării pe la Cazane. Acest moment este punctat prin patru fotografii cu format
de 6cm x 9cm, un portret de grup cu cei patru tineri români în București, apoi cu mașina aflată
pe drum și cu cei patru în momentul trecerii cu bacul. Diagonala stânga sus - dreapta jos este
ocupată de portretul de grup fotografiat la plecarea din București și portretul de grup cu mașina
pe bac traversând Dunărea. Diagonala dreapta sus – stânga jos este ocupată de plasarea grupului
și a mașinii în spațiul călătoriei pe uscat și pe apă. În toate fotografiile din album tânăra
călătoare este prezentată însoțită de personajele masculine din grup. Însemnările din album,
„Ca la mama acasă”, din dreptul unor portrete de grup, o prezintă ca membră a unei familii
din care fac parte cel puțin doi dintre bărbații echipajului „7000 de kilometri prin Europa”.

Prima parte a albumului este denumită „Prin Yugoslavia” și conține o construcție de
imagine cu un ritm alert de 3-6 fotografii pe pagină, fotografii cu dimensiuni variate, de la 4cm
x 6cm până la 7cm x 10cm, aproape toate fiind taiate manual. Grupul de călători parcurge
spațiul Regatului pe ruta Belgrad, Sarajevo, Mostar, oprindu-se la Ragusa (Dubrovnik). Ragusa
primește un loc privilegiat în narațiunea vizuală cu fotografii de dimensiuni mai mari 7cm x
12cm desfășurate pe mai multe file. Fotografiile de grup îi prezintă pe tineri cu corpul
descoperit, în costume de baie, ținându-se de mână, posturi informale. Pe parcursul narațiunii
îi vom mai descoperi pe protagoniștii călătoriei în posturi informale, precum strângeri în brațe,
simularea unui sărut, însă întotdeauna ei vor apărea îmbrăcați în costume de călătorie sau se
vor fi întors la îmbrăcămintea elegantă. În spațiul yugoslav protagoniștii se prezintă privitorului
în momentele de maximă vulnerabilitate, ei ieșind din zona fotografiei de tip clișeu turistic de
călătorie, de plăcere. Grupul se fotografiază uscându-și costumele de baie pe portierele mașinii
și stând cu mâinile în șold, inclusiv tânăra călătoare, într-un moment de așteptare a „răcirii
motorului” la Spalato. Momentele de vulnerabilitate sunt punctate și prin note text.

O dată cu capitolul „De-a lungul Dalmației” grupul începe să pozeze romantic, pentru
viitorul privitor, între Sebenico și lacurile Plitvice, în posturi care aduc aminte de picturile
genului „capriccio”. Fotografiile sunt de dimensiuni mai mari, apar primele pagini ocupate de
două fotografii de 8cm x 13cm . 

După scurte treceri vizuale prin Ubbazia, Cervenica este introdusă în josul paginii Venezia
prin indicația vizuală și text „San Marco”. Este primul album de călătorie românesc în care
Venezia nu reprezintă o destinație de călătorie finală. În spațiul vizual al albumului, Veneziei
îi sunt dedicate două pagini cu câte 3-4 fotografii pe pagină, cu dimensiuni medii de 7cm x
10cm. Dacă până în Italia grupul este îmbrăcat și se fotografiază în haine „casual”, de drum,
bărbații pozând descheiați la cămașă, începând din Venezia tinerii călători apelează la o recuzită
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mai sofisticată. Călătorii se îmbracă cu costume elegante de călătorie cu beretă, femeia poartă
pălărie, rochii elegante și pantofi cu toc, unul dintre bărbați este surprins în poza de grup
„Campanila” cu costum european cu pantalon lung, cravată și pălărie. 

Trecerea spre Elveția se face prin câteva fotografii și însemnări din Como, Locarno, Spiez,
Lugano, cu un ritm de 3-4 fotografii pe pagină, imagini de grup și peisaj, Cernobio și Menagio
facând excepție, ele fiind prezentate prin 2 vederi de dimensiuni mai mari, de 8cm x 13cm.
Trecerea vizuală se construiește printr-o fotografie de grup „contre-jour” pe vapor, la masă și
un portret de bărbat din profil cu binoclu și haine moderne de călătorie cu cămașă și pantaloni
de golf, urmate fiind de patru portrete de grup de câte trei persoane, fie aflate în fața unor
clădiri, fie în mașină.

Un capitol nou este însemnat în album „Grindelwald” și, mai apoi, „De-a lungul
Ghețarilor”. Grindelwald este o stațiune alpină situată în Cantonul Berna din Elveția, intrată
încă din secolul XIX în circuitul turistic alpin. La începutul secolului XX devine cunoscută
pentru telefericul instalat și infrastructura dedicată practicării sporturilor de iarnă. Capitolul
Grindelwald este prezentat cu 3-4 fotografii în suită pe fiecare pagină, cu dimensiuni de până
la 8cm x 12cm. Temerarii călători se fotografiază pe ghețari, îmbrăcați cu haine groase, dar
zgribuliți, ei adaugă narațiunii vederi cu munții, trecătorile, și notează minuțios în album date
geografice.

Un nou capitol, dedicat Belgiei, fără a fi numită, începe cu o privire turistică de tip
standard „souvenir” în Louvain, Flandra, prezentat numai cu vederi urbane cu câte 5 imagini
mici pe pagină, cu un format de 5cm x 7cm. Acesta este urmat de Bruxelles, prezentat tot
printr-o privire standard a vederilor cu monumente, piețe și clădiri cu un ritm de 4-5 imagini
pe pagină cu format de 6cm x 8cm. Orașul Ostende, Flandra, și o dată cu el ieșirea din Belgia,
este narat vizual, în mare parte, prin vederi „souvenir” cu clădiri, imagini ale portului cu un
ritm de 4-6 imagini pe pagină, imagini cu dimensiuni cuprinse între 6cm x 7cm și 7cm x 10cm.
În secțiunea Ostede sunt incluse și două portrete intitulate „La promenadă”, cu doi dintre tinerii
bărbați ai echipajului, ambii îmbrăcați elegant și purtând pardesiuri pe umeri, aceștia pozând
relaxat, nepărând străini locului.

Narațiunea vizuală se apropie de final cu capitole mai scurte, formate din fotografii
realizate exclusiv de grupul de călători. Fotografiile se succed pe trei pagini dintre care prima,
numită „Olanda”, este compusă din patru fotografii realizate de grup în Dordrecht și
Scheveningen, două imagini de mici dimensiuni cu automobilul Ford împreună cu grupul și
două portrete de bărbați, unul așezat pe capota mașinii și altul surprins înspre portul din
localitate (care apare în colțul unei fotografii). Albumul se închide cu o serie de portrete
realizate la peste 1.000 de kilomentri distanță de pagina olandeză anterioară, în Austria și
Germania, în Zell am See și Herrnchiemsee (cel mai probabil Herreninsel), cu o densă
prezentare vizuală a călătorilor, fie portrete de grup de câte trei persoane, fie individuale,
portrete de bărbați, cu un ritm de 3-4 fotografii pe pagină cu dimensiuni medii de 7cm x 10
cm. 

Privirea călătorului fotograf amator poartă filtrul contextului său cultural de proveniență,
peste umărul său privind simbolic când un turist în vizită la muzeu sau la zoo, când un
explorator, un antropolog amator. Alegerile sale de fotografiere produc consecințe în construcția
narațiunii vizuale din album și, pe termen lung, asupra memoriei spațiului și timpului călătoriei.
Fotograful îi transmite privitorului un punct de vedere subiectiv: „Eu am decis că a vedea acest
lucru în acest moment merită să fie înregistrat.” (Berger:18). Albumul de călătorie, obiect
vernacular, se constituie într-o dovadă, produce o urmă despre un loc anterior cunoscut prin
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surse secundare -  „Lucrurile despre care auzim, dar pe care ne este greu să le credem, par
demonstrate când le vedem într-o fotografie” (Sontag:13).

Surse ale privirii fotografului amator plecat în străinătate le găsim în citirea acestora prin
„lentila unor lecturi prealabile” (Mihalache:93) din romane istorice, din presa vremii, din
jurnalele de călătorie în vogă în acel context cultural-politic. Construcția imaginilor din albumul
de călătorie este influențată de reprezentări ale spațiului vizitat în lucrări aparținând genului
„vedută” sau genului „capriccio”, dar și prin albumele strandard „souvenir”, cu imagini ale
unor orașe, monumente și anticihități. Turistul vizitează monumente, nu remarcă ambianța, nu
e pregătit pentru întâlnirea cu celălalt (Todorov: 465). ȘI, totușI, „Toate imaginile unor
monumente antice sunt produse ale timpului în care au fost realizate și sunt un rezultat al unor
moduri de a privi specifice” (Lyons:112). Turistul devine călător atunci când se amestecă,
precum tinerii protagoniști ai albumului, cu lumea din piața orientală, când iese la promenadă
și își asumă vizual aceste posturi. Un corp în mișcare, un chip fotografiat „autentifică existența
acelei persoane” spune G. Rose. Tot ea sugerează că ieșirea din banalul posturilor șablon de
familie este o ieșire din repaus și din poza fericirii afișate. În acest sens grupul de tineri călători
se supune privirii în ipostaze vulnerabile, intime, care le autentifică experiența.

Fotografia văzută de privitor este rezultatul a cel puțin două alegeri. Fotograful amator
este cel care alege ceea ce dorește să fotografieze. Alegerea sa, spune Berger (Berger: 66) este
însă o construcție culturală. „Construcția o reprezintă modul său de citire a unui eveniment”.
La fel, spune același autor (Berger: 67), „actul de a alege acele fotografii legate de un eveniment
care vor fi văzute de ceilalți este parte a unei construcții culturale. Alegerea este legată de un
anumit context, de viața personală a fotografului actant”, în cazul fotografiei de călătorie.

Ochiul fotografului amator privește subiectiv, el urmărește hărți culturale și geografii
simbolice cu care a intrat în contact mult timp înaintea derulării călătoriei efective,
hiperbolizând vizual anumite spații, diminuând spațiul vizual al altora. Cine ajunge mai întâi
din Est în Vest? Este călătorul pornit la drum sau propria imaginație? „Literatura de călătorie
occidentală inventase deja locurile de văzut, prezentându-ne Apusul sub forma unui traseu
prescris” (Mihalache: 94).

Protagoniștii albumului, tineri români ai anilor 1930, aleg să prezinte printr-o narațiune
personală, caldă, cu umor, spații de trecere dintre Est și Vest sau locuri din Vestul Europei
neintrate în malaxorul turismului de masă și să prezinte prin formule de fotografiere seci sau
chiar prin vederi standard, anonime, reci, întregi teritorii intrate în formula „privirii de
souvernir”. Ei sunt interesați să fotografieze ceea ce imaginea „standard cultural” nu cuprinde.
Spațiile pe care și le însușesc vizual de-a lungul călătoriei sunt tocmai acelea în care ei
desfășoară acțiuni banale, dezinhibați, exterioare lor rămânând spațiile pe care le tapetează cu
foarte multe vederi de album souvenir în album. Albumul conține deopotrivă alegeri de
construcție culturală cu imagini care pornesc de la „teme făcute acasă”, dar cu prim planuri
vii, personale, surprinzător ieșite din construcția șablon care acoperă vizual spații de pe traseul
parcurs mult mai sonor cultural.
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Poetica surprinzătoare a Atenei Gabriela Stochiță

Poetă și prozatoare de real
și eclatant talent, Atena Gabriela
Stochiță, cu fiecare volum oferă
cititorilor săi o incitantă surpriză. Și
asta pentru că are în fibra evoluției
sale scriitoricești vocația
autodepășirii. Ea își caută cu
delicatețe „cuvintele potrivite”,
eludând spectacularitățile
postmoderniste, și o face dintr-o
funciară stare de a fi un creator
echilibrat și adept al unor gracilități
impresioniste, confine unei
picturalități a lui Manet, Monet sau
Sisley. Iubirea și firea lucrurilor celor
de toate zilele îi mărturisesc o
filosofie a unei existențialități
apolinice. Așa cum bine se decupează
această filosofie din recentul volum
de versuri „umbre poeme trăiri”,
apărut la Editura Printis, Iași, al
șaselea în ordinea scrierilor sale
publicate până acum, și care este, sub
raport estetic, un excelent exercițiu
de admirabilitate. Poemele sunt, în
general, gnomice, nu se diluează în

lungimi meandrate inutil, glisează elegant între versul liber și versul prozodic, ambelor registre
poeta știindu-le inteligent secretele, celebrând în această oficiere poetică sensuri ontologice
învăluite în oneiros: „deschid o ușă/dincolo de timp/mă întâmpină visul/sunt a lui pentru
totdeauna”. Iar în acest superb gnomopoem își definește propria ars poetica: „sunt o vară/și
sunt în toate cele patru anotimpuri/cu îngerul împietrit sub lună/de dor/sunt eu/și sunt de la
început până la sfârșit/cu albastrul îngenuncheat pe o aripă/de fluture”. De fapt, volumul
cuprinde între coperțile sale un amplu poem cu secvențialități definibile și care nu-i disipează
unitatea/unicitatea. Este un poem cu sonorități simfonice vivaldiene. Ceea ce, irepresibil, mi-
a revelat statusul liric al Atenei Gabriela Stochiță: este o poetă de luminoasă distincție. Iar
Târgoviștea literară și-a mai adăugat astfel un admirabil vector de expresie: „poeme/ născute
la hotarul/dintre două clipe/pentru care sufletul/a învățat să scrie”. Iată! - 

George COANDĂ/ în Jurnal de Dâmbovița, 25 august 2017
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Certitudinea infinitului 
Eterna reîntoarcere, încercarea ei

Expoziția retrospectivă pe care ne-o propune Mihai
Șerbănescu este pasul care, odată făcut de artist, nu mai are
cum să șteargă urma activității sale de până acum, nu mai
poate să ascundă sau să mute într-un registru invizibil ceea
ce stările creative i-au impus. Este, într-un fel, limita unei
etape creative extrem de productive și de aducătoare de
emoții pentru autorul ei. Această expoziție deschide o nouă
perspectivă în creația lui Mihai Șerbănescu, aceea de
desăvârșire și de ducere la capăt, cu sacrificiile(mari!) pe care
le va impune, a totului creativ arătat până acum. Mihai
Șerbănescu ne propune prin această expoziție o privire
înapoi, dar nu la începuturi, nu la anii nașterii sale artistice,
ci un început al unei perioade care vrea să arate calea pe care
se pare că a ales-o definitiv și care, la rândul ei, l-a ales pe
artist. Mihai Șerbănescu arată aici căutările, urmele pașilor
săi prin pădurea luxuriantă a imaginației, stările sale
sufletești,ce s-au întregit mereu cu cele ale privitorilor
operelor sale.

Traseele pe care expoziția retrospectivă a lui Mihai Șerbănescu ne poartă, pe care ni le
propune, sunt calde, iradiante, pline de lumină, firești cu adevărat, sunt sincere și acoperă cu o
tușă sigură și bogată o lume care, la rândul ei,se transformă în alte și alte lumi, desfăcându-se
într-un evantai emoțional cuprinzător, surprinzător, mirific și metafizic în același timp. Mihai
Șerbănescu evită de mult timp simplitatea și face pasul hotărâtor către partea nevăzută a creației
sale, pe calea ce te (con)duce spre starea de catharsis, de transformare neliniștitoare, de urcare.
Lucrările aduse aici, în această expoziție, ne fac să vedem cu claritate că, pentru Mihai
Șerbănescu,arta este un joc cu porțelanuri fragile, o trecere printr-un câmp de flori, cu spaima
enormă de a nu le strivi (Eugen Simion), ne face, așadar, să observăm și noi, la rândul nostru,
fragmente sensibile ale trăirilor și ale simțirilor artistului, transpunându-ne într-o lume relativă
și fantastică, într-o lume creată din nou de și cu extrordinara sa senzorialitate și putere de
aplecare a privirii spre sublim și fragil.

Pictura lui Mihai Șerbănescu, așezată în această expoziție, este incitantă și descriptivă,
lăsând culorile să invadeze lumea privitorului și făcând în așa fel ca temele sale să își compună
în permanență o narativitate dezinvoltă, fermecătoare. Normele sunt clare, sunt impuse de
parcursul vocilor artistice pe care Mihai Șerbănescu ni le propune, acele voci pe care le-a
ascultat de fiecare dată cu mare atenție de-a lungul activității sale artistice, acele voci care i-au
dictat, care i-au încurajat, amplificat și îmbogățit substanțial creativitatea și dorința/pofta de a
munci fără să obosească, fără să își lase neduse la capăt exclamațiile picturale.

Mihai Șerbănescu ne invită să parcurgem un itinerar artistic caracterizat de  frenezie
imagistică și auditivă, de  explozie de culoare și poezie, de viață trăită la propriu ca prizonier
al esențelor care compun și care formează lumea, care alcătuiesc și rotunjesc în permanență
Creația. Expoziția retrospectivă a lui Mihai Șerbănescu este un eveniment rotund al unei cariere
artistice, ce își caută împlinirea, se construiește perpetuu cu fiecare pas făcut și cu fiecare pas
următor, pași ce îi oferă deschiderea următoare, aceea care duce convingător spre siguranță,
spre un mod de a trăi revelația. Această expoziție încheie o perioadă creativă a celui ce
semnează Mihai Șerbănescu și deschide o alta cu adevărat provocatoare 

…Printre nervi, printre vine se ascund, se ivesc/ Cicatricile iubirii- tatuajul nostru firesc...
sunt versurile lui Marcel Mihalaș, care par a transmite și mesajul acestei expoziții efervescente.

Gabriel ENACHE
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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 ianuarie 2018  vor fi publicate în numărul 1/2018 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.
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Coperta I - Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni, inaugurat în 1968, în casa din Târgoviște
a lui Ioan Al. Brătescu-Voinești (1868-1946).

Coperta III - Nașterea Domnului - frescă din Biserica Mânăstirii Dealu.
Coperta IV - Mânăstirea Dealu - Monumentul eroilor.
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