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Teatrul – un sprijin al fiinţei noastre

De ce iubim teatrul, m-am întrebat adesea, de
ce iubim scena, reflectoarele, cortina? De ce ne

fascinează personajele, întâlnirea cu ele, libertatea lor de întrupare, posibilitatea lor de a veni
din oricare timp şi din oricare spaţiu, din orice cultură, de a fi naturale cu noi, abolind toate
graniţele şi toate distanţele, de a fi fireşti şi de a putea să (ne)  spună fără reticenţe ce gândesc?
Aş putea să întreb de ce iubim emoţia vie şi inteligenţa teatrului, şansa pe care ne-o oferă
această artă de a ne consolida fiinţa – şi atunci ar fi mai simplu, dar ar fi o întrebare retorică,
o întrebare cu răspunsul inclus. Nu ar fi suficient, pentru că ceva ar scăpa acestei traduceri în
cuvinte, ceva din inefabilul iubirii, din misterul ei, partea intraductibilă a sentimentului.

Teatrul contemporan, de exemplu, este un fenomen seducător, cu o dinamică
provocatoare, cu dimensiuni noi, spectaculare, aflat într-o permanentă metamorfoză. Sunt,
desigur, teatre mari şi teatre mici, unii spun că teatrele împrumută personalitatea/dimensiunile
creatoare/carisma actorilor pe care îi au, alţii spun că mai uşor construieşti un teatru decât
găseşti un actor cu vocaţie – şi toţi au dreptate în felul lor. Însă nu trebuie să avem idei
preconcepute atunci când vorbim despre magia teatrului, despre puterea lui şi despre meritele
oamenilor care îi sunt dăruiţi. Toate aceste convingeri (şi sentimente) le-am trăit din nou, de
curând, după premiera piesei Antigona, la Teatrul ,,Al. Davila” din Piteşti. Regizată de Mihai
Constantin Ranin, managerul Teatrului ,,Tony Bulandra” din Târgovişte, piesa a beneficiat
de o viziune modernă, inedită, şi de o echipă bine coordonată (scenografia aparţine Mariei
Miu de la Teatrul ,,Tony Bulandra” din Bucureşti; Monica Pop, asistent de regie). 

După ce a oferit piteştenilor o stagiune ,,de probă”, noul manager al teatrului piteştean,
Nicolae Poghirc, creşte miza anul acesta şi se pare că ştie foarte bine ce face. În ciuda tuturor
reticenţelor, a piedicilor, în ciuda invidiilor inerente, instituţionale, şi a îndoielilor celor mai
sceptici dintre sceptici, Nicolae Poghirc este un om  de teatru şi pentru teatru, un om potrivit
la locul potrivit (ceea ce nu vedem prea des în zilele noastre), iar acest lucru îl dovedeşte de
fiecare dată când este vorba de orientare, colaborare şi decizie managerială.

Cooperarea cu Mihai Constantin Ranin  s-a dovedit, iată, foarte inspirată, împreună
reuşind să ofere iubitorilor de teatru o piesă complicată, greu de dus, dar care a fost pusă în
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scenă cu succes, surprinzând spectatorii din mai multe puncte de vedere. În ceea ce-l priveşte,
Mihai Constantin  Ranin nu mai are nevoie de nicio prezentare. Graţie lui, teatrul contemporan
românesc poate să vorbească din nou despre fenomenul Târgovişte. Despre Festivalul Babel
se vorbeşte acum în toată ţara şi în afara ei. Anul trecut, într-un interviu apărut în Observator
Cultural (realizat de Silvia Dumitrache, în nr.875), Mihai Constantin Ranin  spunea că
,,existenţa acestui festival este la fel de sigură precum Turnul Chindiei. Prăbușirea Festivalului
în 2010, cât și renașterea fac parte din ideea de construcție, ideea de perseverență. Simpla
existență a acestui festival, care nu se confundă și nu concurează cu nici un alt festival din
România, este o expresie a diversității și a toleranței, dar mai ales a faptului că arta reușește
să topească asperitățile existenței cotidiene, dând sens visului, transformând morile de vânt
în castele, pentru că imaginația biruie întotdeauna concretul realității. Festivalul BABEL poate
să ne amintească și de trecutul artistic al orașului, de la Renașterea Italiană adusă aici de Petru
Cercel, de litera tipărită de călugărul Macarie, de poeții Văcărești, de Grigore Alexandrescu,
dar mai ales de Ion Heliade Rădulescu, întemeietorul Școlii de Teatru Românești și al Teatrului
Național. Dacă e să vorbim despre teatrul de stradă, istoria teatrului românesc consemnează
spectacolul Extremele se ating al boierului Teoharie Glădescu, jucat în pădurea de la Priseaca,
în prezența Lordului Byron, oprit o clipă în drumul lui spre Missolonghi (Grecia). BABEL-
ul caută ca pretext tradiția, reconstruind o tradiție a artei vii ce dă sens vieții în cetate.
Festivalul este motorul Teatrului „Tony Bulandra“ și îl împinge spre performanță.”

Antigona, piesa lui Sofocle montată la Piteşti, sperăm să fie prezentă şi ea anul acesta în
festival pentru că, aşa cum declara Nicolae Poghirc în conferinţa de presă, este un text actual,
foarte valoros şi potrivit pentru o echipă puternică, iar Tache Florescu (cel care l-a întruchipat
pe Oedip) spunea, pe drept cuvânt, că piesa este un omagiu pentru genealogia teatrului. După
multă aşteptare, Teatrul ,,Al. Davila” poate concura din nou cu alte teatre din ţară, mai ales că
vorbim de categoria teatrelor subvenţionate/finanţate de Consiliile Judeţene, cu care de cele
mai multe ori colaborarea nu este tocmai artistică. Cu toate acestea, sezonul premierelor din
acest an, la Piteşti, s-a deschis performant. 

Dacă cineva are îndoieli şi crede că tragedia nu (mai) are valenţele şi în post-modernitate,
se va convinge văzând piesa. Textul aduce pe scenă, în primul rând,  caractere puternice, un
amestec de dramă şi de pasiune, trăiri intense/autentice, idei profunde cum ar fi sacrificiul
din iubire, curăţia morală şi asumarea, iar în al doilea rând ne pune pe gânduri, ne îndeamnă
la observaţie şi la meditare, pentru că toţi suntem până la urmă  nişte tebani moderni, trăim
aproape la fel, în societăţi în care calitatea vieţii se dovedeşte subiectivă, determinată de
valorile la care se raportează mai degrabă cei care ne conduc şi decid pentru noi, trăim în
aceeaşi lume nebună, nebună, nebună…în care fiii îşi ucid taţii şi/sau taţii îşi sacrifică fiii
pentru cine ştie ce alte interese meschine. Fiecare trebuie să ne gândim mai mult la asumarea
faptelor pe care le săvârşim, la responsabilităţile vindecătoare, la demnitatea noastră şi a
celuilalt, la ispăşirea prin suferinţă, la sacrificiul prin iubire şi la salvarea, cu orice preţ, a
valorilor care ne-au format şi ne formează (umani).

De ce iubim teatrul? Pentru că este completare a spiritului nostru, este educare a sufletului
şi a minţii, este relaxare şi rafinament. Este, până la urmă, o artă-oglindă, un sprijin al fiinţei
noastre.
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Cuvântul OM

Cuvântul om este moștenit din latinescul homo,
bine reprezentat și în celelalte limbi romanice. El
este folosit în cele mai vechi texte românești, cu
sensul lui fundamental. Într-o carte a brașoveanului
Coresi se spune: Deaca sântem oameni, iubitori
de oameni să fim. Cronicarul oltean Moxa scria:
Dară tu, ome, cum și cându-ți va fi sfârșenia? Iar
învățatul mitropolit Varlaam al Moldavei, vestejind

atitudinea de nerecunoștință, spunea: Cu acestea ne plătești, nemulțămitoare oame? Într-o
mare carte tradusă și tipărită în vremea și din porunca învățatului domn Șerban Cantacuzino
se poate citi: Fericit iaste omul care au aflat înțelepciunea. Pedagogia populară a pus
cuvântul om la temelia unor proverbe și zicători: a fi om e lucru mare; omul sfințește locul;
omul pe oameni îi caută; omul lucrător, de pâine nu duce dor; dacă ești om, poartă-te
ca oamenii.

Când este urmat de un determinant, cuvântul om arată profesia, ocupația, activitatea
cuiva, ca de ex.: om de artă, om de litere, om de știință. Prin om de cinste, om de credință,
om de încredere, om de ispravă, om de inimă, om de cuvânt, om de lume, om de omenie,
om de treabă, om de nimic, om de paie se indică însușiri morale; om de carte indică o
însușire intelectuală; prin om de stat se pune în evidență participarea cuiva la rezolvarea
problemelor de conducere a unui stat; om de jos, om de rând indică o stare socială; om de
casă indică o persoană în slujba cuiva, persoană care frecventează casa cuiva, om de încredere
al cuiva, dar și om atașat casei și familiei sale. În vechiul drept românesc, oamenii buni (și
bătrâni) sunt martorii în diferite procese de proprietate. Oameni buni este formulă de
adresare folosită și astăzi în limbă. Prin cuvintele om bun este asigurat cineva că în poartă
sau în ușă nu-i bate vreun răufăcător. Oameni noi sunt mirii, deci cei intrați în rândurile
gospodarilor, proaspeții căsătoriți sau însurățeii. Oameni-lupi sunt vârcolacii, cei care, în
credințele populare, mănâncă soarele și luna. Figuri imaginare în mitologia românească sunt
omul de flori, omul de apă, omul alb – acesta un fel de paznic bun al comorilor. Ne întrebăm
dacă prin domnul de rouă din mitologie nu trebuie să înțelegem „omul de rouă”.

Cuvântul om intră în structura unor expresii și locuțiuni mult folosite.
Ca de la om la om înseamnă „deschis, prietenește”; ca oamenii, într-o formulare

de tipul poartă-te ca oamenii, înseamnă „cu manifestări omenești; cum trebuie, cum se
cuvine”, cam ceea ce înseamnă și singularul ca omul. Om ca (toți) oamenii înseamnă „om
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obișnuit, care nu se deosebește prin nimic esențial de alții”; la mintea omului se întrebuințează
cu sensul „ușor de înțeles”; de către om sau dinspre om înseamnă „(despre animalele de
tracțiune) care se află în partea stângă a plugului, a carului sau a căruței”. Sensul stă în legătură
cu locul omului care mână caii sau boii la arat. A face pe cineva om are de cele mai multe ori
sensul „a educa, a instrui pe cineva”: Școala face omul om și altoiul pomul pom, dar și
sensul „a înstări pe cineva, a-l îmbogăți”, „a-i crea o stare socială avantajoasă”, iar a se face
om înseamnă „a ajunge în rândul oamenilor înstăriți; a se îmbogăți”. A fi om al lui Dumnezeu
are sensul „a fi om bun, cinstit”, față de om al dracului, cuvinte prin care se caracterizează
un om rău, încăpățânat, care nu respectă cuvântul dat. A fi om din oameni sau de oameni
înseamnă „a fi urmașul unor oameni de neam mare sau urmașul unor oameni cu stare, care s-
au bucurat de o frumoasă reputație”.

Cuvântul despre care vorbim constituie nucleul unei familii lexicale. Este deajuns
să amintim derivatele omenesc, -ească, omenește, omenet, a omeni, omenime, omenos,
omenie ca oricine să înțeleagă că suntem în fața unui cuvânt fundamental. Dintre derivatele
citate mai sus, unele au dobândit numeroase semnificații, iar altele stau la baza unor expresii
și locuțiuni frecvent utilizate. Ne gândim îndeosebi la omenie care, în locuțiunea adjectivală
de omenie, se folosește în foarte multe împrejurări cu sensurile „bun, cumsecade, cinstit”,
„ospitalier”; în graiurile din Transilvania fată de omenie înseamnă „fată cinstită”. În opoziție
cu locuțiunea de omenie stă locuțiunea fără (de) omenie, adică „lipsit de cinste, inuman,
nemilos, fără suflet”. Cu omenie se apropie prin înțeles de locuțiunea de omenie, dar
înseamnă și „cu cinste, cu bunăvoință, cu grijă aleasă”. Pe omenia mea înseamnă „pe cinstea
mea”; a da cuiva omenie se întrebuințează cu sensul „a acorda cuiva cinstea meritată,
respectul cuvenit”; a da pe omenie „a da pe credit, pe încredere”; a ști ce-i omenia „a ști ce
este buna cuviință, a cunoaște bunele moravuri”; a învăța pe cineva omenie „a pedepsi cu
scop educativ”; a-și mânca omenia înseamnă „a-și pierde omenia, a se compromite, a se
face de râs”.

Ca și alte cuvinte fundamentale, om se întrebuințează în toate dialectele românești.
Aromânii spun: omlu cuminte acumpără, nu vinde, deci „omul cuminte cumpără, nu vinde”;
omul arău cornu nu-are, adică „omul rău nu are corn, ca să-l cunoști”; omlu cu trei scânduri
înseamnă „om fără minte”, „om căruia îi lipsește o doagă”. La aromâni oamă înseamnă
„nevastă”, dar mai ales „femeie bătrână”, „bunică”. La meglenoromâni uom are și varianta
uăm diftongul uo devenind uă, așa cum în unele părți ale Transilvaniei (în nord-vest) se spune
uăm pentru uom, uăi pentru uoi, uăti pentru uochi.

De la apelativul om s-au creat nume de familie: Omei, Omescu, Omocu, Omoiu,
Omotă, Omușoru, Omul. Sunt și unele nume topice: Omul, Balta Omului, Dealul Omului,
Omușorul.   
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Rubrica de faţă este consacrată unor filologi
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. 

Emil Valentin MUȘAT:

IMAGINEA  MITO-POETICĂ ÎN CULTURA TRADIŢIONALĂ ORALĂ A
ROMÂNILOR

Născut la 2 noiembrie 1955, la Vălenii de Munte, Prahova, E. V. Mușat a absolvit
Colegiul Național ,,Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte în anul 1974 și Facultatea de Limba
și Literatura Română (secția română-franceză) a Universității București, în 1982. A debutat
în 1969 în revista Ecoul a Colegiul Național ,,Nicolae Iorga”, editată de scriitorii Valeriu Sârbu
și Miron Radu Paraschivescu. Încă elev, a participat, între 1970 și 1973, la taberele naționale
de creație literară și de artă plastică de la Gâlma-Dâmbovița, de la Păușa și Costinești,

Petre Gheorghe BÂRLEA
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coordonate de Tudor Opriș, fiind inclus în antologiile Excelsior. A publicat în Preludiu,
Amfiteatru, Luceafărul, Limba și literatura română, Orizont, Cronica, Litere, Caiete critice,
Flacăra, Tribuna învățământului, Gazeta de Transilvania, Al cincilea anotimp, Revista nouă,
Adevărul literar și artistic, Ararat ș.a.

A fost membru al Cenaclului ,,Junimea” al Facultății de Limba și Literatura Română a
Universității din București și al Cenaclului de Luni, conduse  de Ovid S. Crohmălniceanu,
respectiv de Nicolae Manolescu. Destinul cultural i-a fost marcat de colaborarea cu profesorii
și scriitorii Valeriu Sârbu, Ovid S. Crohmălniceanu, Mircea Martin, Silviu Angelescu, Petre
Nicolau, Mircea Nedelciu,Viorel Știrbu, Dumitru Radu Popescu.

Redactor-șef al revistei literare accent, apărută la Vălenii de Munte, din inițiativa
scriitorului Valeriu Sârbu, sub egida Uniunii Scriitorilor din România (1998).

A fost laureat al primei ediții a Festivalului de poezie și muzică folk ,,Miron Radu
Paraschivescu” (1976) și a obținut premii literare la Festivalul ,,Moștenirea Văcăreștilor” de
la Târgoviște (1970-1974).

Din 1982 este profesor de limba și literatura română la Colegiul Național ,,Nicolae Iorga”
din Vălenii de Munte. I s-a acordat Diploma ,,Gheorghe Lazăr” și Ordinul Meritul pentru
Învățământ în grad de ofițer. Este membru titular al Uniunii Scriitorilor din România .

În 2015 a susținut teza de doctorat Imaginile mito-poetice și funcția lor ordonatoare în
cultura orală tradițională română coordonată de Prof. univ. dr. Silviu Angelescu, în cadrul
Institutului de Etnografie și Folclor ,,Constantin Brăiloiu” al Academiei Române.

Opera literară (poezii)
1. Poet de formula unu, Editura „Viitorul Românesc”, București, 1998. Postfață

de Mircea Martin.
2. În căutarea titlului pierdut, Editura „Viitorul Românesc”, București, 2004. Prefață

de Dumitru Radu Popescu.
3. Anatomia singurătății, Editura „Premier”, Ploiești, 2007.
4. Taxe, impozite, vămi, Editura Verus, București, 2010.
Studii de etnologie și folclor
Lumea de dincolo, Editura Total Publishing, București, 2018. Prefață de Silviu

Angelescu.
Contribuții la volume colective
1. „Parodie/négation et/ou continuité: Tristan Tzara et… Gustave Flaubert”, în:

EURESIS,1-2, L’ Avant-garde roumaine et son contexte européen, Edition Univers, Bucarest,
1994.

2. „Une styloscopie de la prose de Mircea Nedelciu”, în: EURESIS, 1-2, Le
postmodernisme dans la culture roumaine, Edition Univers, Bucarest, 1995. 

3. „Sexualitatea în literatură”, în: Sexualitatea umană și sănătatea, București, Editura
Tehnică, 2000.

4. „C. Negruzzi”, „Mateiu I. Caragiale”, în: Prozatori români, Editura Novelnet, Ploiești,
2004.

5. Eugen Simion 80, Editura Tracus Arte, București, 2013.
6. Monografia Colegiului Național „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte, Editura Verus,

București, 2010.
Studii și articole (selectiv)
„Aspecte ale geneticii textuale în comediile lui I. L. Caragiale”, în: Al cincilea anotimp,

Oradea, 1998; „Drumul și oglinda. Motive lirice în poezia lui Blaga”, în: Adevărul literar și
artistic, 23 mai 2000; „Palimpsestul identității”, în: Adevărul literar și artistic, 9 ianuarie
2001;  „Un debut liric cu implicații epice” , în: Gazeta de Transilvania, 8 ianuarie 2006; „Un

10 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VII, nr. 2, aprilie-iunie 2018



poet pentru al nouălea cer”, în: Cronica, februarie 2006; „O antologie a literaturii vălenare”,
în: Vălenii (numerele din 2007-2008);  „Fiziologia editorului”, în: accent, nr. III,1999; „Cauza
oricărui ecou”, în: Caiete critice, nr. 9/2011.

Despre poeziile sale au scris elogios Mircea Martin, Dumitru Radu Popescu, Ion Bogdan
Lefter, Horia Gârbea, Costin Tuchilă, Șerban Tomșa, Mihai Gheorghe Morar ș.a.

*
*     *

Tema propusă spre analiză de Prof. dr. Emil Valentin Mușat în recenta sa carte1 este
extrem de interesantă, pentru că vizează un mod de a gândi şi de a acţiona, în ultimă instanţă,
a omului din toate timpurile, inclusiv în cele moderne.

Definirea conceptelor cu care autorul operează în lucrare se realizează în două capitole
teoretice introductive. Este vorba, mai întâi, despre conceptul de „cultură”, pe cât de complex,
pe atât de delicat şi de greu încadrabil în limitele unei definiţii stabilite după logica formală
de tip aristotelic. Autorul preia celebra definiţie descriptivă a lui Edward Taylor (1871),
eventual, combinată cu a lui Edward Sapir, atribuită, însă, în teză, cercetătorilor Bont-Izard.
Aceasta este amendată cu diverse alte contribuţii, din cele circa 4.000 de definiţii inventariate
de specialişti, la ora actuală. Din aceste propuneri se extrag datele referitoare la locul culturii
populare în manifestările de extremă diversitate şi profunzime ale culturii, în general, cu
concluzia că obiectul căutărilor reprezintă o „eterogenitate sistemică”. În al doilea rând, este
discutat conceptul-cheie al tezei, concentrat în sintagma „imagine mito-poetică” şi văzut ca
temei al paradigmei culturale rezultate din acţiunea celor două „câmpuri de forţă”: cultura
orală, tradiţională, pe de o parte, şi cultura de tip scriptural, „majoră”, pe de altă parte. Pentru
a ilustra dinamica specială în care se înscriu aceste două tipuri de manifestare a spiritualităţii
umane, este utilizat exemplul preluat din studiul lui Silviu Angelescu, Mitul şi literatura,
1999, din care se vede că drama cultă expresionistă Meşterul Manole, a lui Lucian Blaga,
reprezintă „o îndepărtare voluntară” de modelul legendei populare a Mănăstirii Argeşului,
dar, în acelaşi timp, şi o solidarizare a autorului cult, „de registru major”, cu „o valoare de
registru minor”. Cercetătorul remarcă, însă, şi opiniile specialiştilor Mihai Pop, Silviu
Angelescu, C-tin Aslam ş.a., conform cărora transferul de substanţă poate avea loc şi de la
cultura majoră la cea minoră. Se pun în discuţie motivele biblice transformate în colinde,
Psalmii versificaţi de Dosoftei, care au circulat sub forma cântecelor de stea, la care s-ar putea
adăuga, după opinia noastră, cărţile populare, cu un traseu mai sinuos, mai complicat, dintr-
un registru în altul. Argumentul corespondenţelor fertile constă în funcţiile proprii pe care le
dobândesc textele respective în noile ipostaze. În finalul acestor două capitole de clarificare
a termenilor operaţionali, autorul tezei sintetizează o descriere definitorie a imaginii mito-
poetice:

„Specific gândirii mitice, imaginea mito-poetică se obiectivează şi „dispune de puteri
reale”, este„un al alter ego” al obiectului/persoanei”: ceea ce i se întâmplă lui/ei, i se
întâmplă omului însuşi” pentru că „imaginea posedă o capacitate de a acţiona care este
egală cu cea a obiectului însuşi”. (Ernst Cassirer, Filosofia formelor simbolice, vol. II,
Gândirea mitică, Pitești, Editura Paralela 45, 2008, p. 69). Imaginea mito-poetică permite
larga circulație a unui adevăr tensional care este menit să dea coerență ontică universului
reprezentat și să reașeze valorile într-un spațiu și într-un timp sacralizat, apt să își exercite
autoritatea normativă.”.

Numai după această necesară punere în temă, autorul purcede la analiza sistematică a
circa cincisprezece tipuri de imagini generate de gîndirea  mito-poetică românească de tip
popular: imaginile morții, imaginea lumilor, imaginea dihotomică a omului, imagini ale

1 Valentin Emil Mușat, 2018, Lumea de dincolo, București: Total Publishing, 241 p.
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dublului funerar, imagini inițiante, imagini ale integrării, imagini ale călătoriei, valorizarea
spațiului: cerul și pământul, spațializarea antinomică a idealității, polimorfismul raiului,
simbolistica bivalentă a mesei, imagini euharistice: pâinea, vinul și mirul, imaginile Maicii
Domnului, imaginea lui Dumnezeu, imaginile simetric inverse şi sistemul valorilor morale.
La acestea se adaugă tipologia imaginilor vehiculate în textele paremiologice româneşti.

Criteriile de selecţie sunt diverse, iar grila de analiză se schimbă şi ea în cursul
demonstraţiilor, în funcţie de natura imaginilor înregistrate. Printre elementele cercetate se
află recurenţa motivelor şi imaginilor într-un evantai cât mai mare de producţii populare, de
la cele literare din diferite specii, la cele  muzicale, plastice, ritualice etc. Autorul descompune
şi recompune imaginile din întruchipările personificate ale acestora, fie ele antropomorfe,
zoomorfe (moartea, de exemplu), fie din elementele minerale, vegetale, din componentele
primordiale ale universului – aerul, apa, pământul etc. Apoi se stabilesc filiaţii şi
corespondenţe cu imagistica din alte culturi, ale popoarelor vechi şi moderne, la nivelul
simbolurilor, semnelor, riturilor care conferă consistenţă şi identitate respectivelor imagini.
Uneori, cercetarea îl conduce pe Emil Mușat la sesizarea unor transformări „pe viu” în
structurarea imaginilor. De exemplu, elementele corelative din geneza şi fiinţarea unor imagini
devin, în altă ordine etică, estetică şi comportamentală, şi cu alte funcţii, imagini de sine
statătoare. Este cazul bradului, de exemplu, din imaginile morţii, unde copacul redă motivul
dublului din natură al omului, care capătă valenţe imagistice proprii în alegoria moarte-nuntă
ş.a.m.d. Aceasta este raţiunea pentru care unele capitole par redundante, căci reiau imagini
parţiale devenite imagini integrale (cf. 5. Imagine dihotomică a omului vs 6. Imaginea dublului
funerar sau, în alt sens, motivul călătoriei, al integrării în spaţiul cosmic transformate în
Imaginile iniţiante, cap. 7). O altă componentă a paradigmei de analiză, atâta cât poate fi
dedusă din expunerea datelor, căci autoarul nu o explicitează programatic, în capitolele de
introducere teoretică, este, acolo unde se pretează, a termenilor-cheie care ajută la conturarea
imaginii respective la nivelul limbajului articulat (vântul, ploaia, soarele, stelele, dorul etc.).
Alteori, este demontat mecanismul scenariilor care relevă imaginile mito-poetice, ca în cazul
„Cântecului zorilor”. În straturile de profunzime, sunt decelate semnificaţiile generale ale
relaţiei concret/abstract şi valorile hierofantice din strucura simbolurilor, motivelor şi fiinţelor
sacre.

În ceea ce ne priveşte, ne-am aplecat cu deosebit interes asupra capitolului consacrat
imaginilor concentrate în paremiologia populară românească. După o reluare a teoriilor privind
imginile mito-poetice din punctul de vedere al diverşilor creatori şi specialişti din cultura
universală, autorul prezintă câteva tipuri oarecum specifice paremiologiei, considerată, în
genere, „o marcă a unui model cultural pe deplin consolidat”, semn al unei civilizaţii vechi,
în care, aşa cum afirma G. Călinescu, citat în paginile lucrării, „cuvântul e bătrân şi echivoc,
iar experienţa s-a condensat în expresii nemişcătoare”. Fidel perspectivei predominant
religioase de selectare a exemplelor, autorul remarcă bogăţia şi diversitatea imaginilor lui
Dumnezeu, interpretate sintetic prin metoda parafrazării (bine verificată, de altfel, în istoria
exegetică creştină prin interpretarea versetelor şi imaginilor biblice, cf. Catherine Fuchs,
Paraphrase et énonciation, 1994). Urmează, ca frecvenţă, imaginile diavolului, ale raiului şi
iadului, ale soarelui şi lunii etc., în perechi complementare, după cum se vede. 

Cu acestea, se conturează una dintre concluziile generale ale tezei susținute în carte, de
aşteptat, în condiţiile arătate mai sus, ale abordării unui anumit tip de material de lucru şi
dintr-o anumită situare teoretică: creştinismul, în varianta autohtonă, a „credinţei strămoşeşti”
(id est: sincretice, populare etc.), a avut un rol determinant în resemantizarea şi
redimensionarea imaginilor mito-poetice româneşti (vezi mai ales cap. Imaginea lumilor). La
un nivel încă mai general, concluziile care se impun vizează polimorfismul, eterogenitatea,
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versatilitatea, ambiguităţile şi polivalenţa imaginilor mito-poetice din cultura populară
românească.

În principiu, concluziile lucrării sunt pe cât de convingătoare, pe atât de pertinente,
remarcându-se gradul mare de aplicabilitate şi deschiderile spre noi cercetări pe care le
sugerează şi le facilitează lucrarea, în întregul său. Una dintre ele este formulată astfel:

„Componente ale unui proces de cunoaștere, imaginile mitice își exercită puterea
modelatoare prin valoarea lor explicativă care conectează ființa la valorile sacrului. Fondul
imaginal mitic face parte din structura unui model cultural din categoria exemplarității pe
care omul și-l asumă reiterându-l în propria existență. În raport cu sacrul, omul capătă
conștiința limitelor sale și se apropie de idealitate prin ordinea pe care o instituie la nivel
simbolic reprezentările despre această idealitate”.
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Istoria literaturii române 
de la origini până în prezent

La 31 iulie 1941,Al.Rosetti avea pe birou
întâiul exemplar din Istoria călinesciană.Volumul 
i-a fost oferit, în semn de respect pentru fostul său
director, de către Tomek, tipograful – șef al Editurii
Fundațiilor Regale. În aceeași zi, Al.Rosetti i-a
expediat lui G. Călinescu o emoționantă epistolă
prin care își exprima deopotrivă entuziasmul pentru
cartea abia ieșită din tipografie și admirația pentru
munca desfășurată constant de prietenul său:

„Am volumul dumitale pe masă! L-am citit în manuscris, în corectură, în coale.
Recitesc acum ici și colo pasaje care mă încântă. Dar de abia acum realizez că ești un monstru
(în sens etimologic!). Atâtea pagini! Atâta muncă! Clipe, zile, ore, ani! Ce forță! Ce facultate
de a formula! Ce ușurință de a scrie! Și nicăieri, oboseală, nu plictis… Dar ce fel de om ești
dumneata?

Aș vrea să te văd, ca să te pot felicita…”

1. Receptarea
Din prima săptămână a lunii august 1941, după difuzarea cărții în librăriile

bucureștene, în receptarea Istoriei s-au conturat, cu nuanțe felurite, atitudini distincte.
Menționez mai întâi receptarea constrastivă a doi tineri intelectuali, receptarea identic
desfășurată de-a lungul următoarelor opt decenii. Tinerii, amândoi, s-au născut în anul 1921.
Adrian Marino, la 15 septembrie; I.Negoițescu, la 20 august.

După studii la Iași: Liceul Internat, Seminarul Pedagogic și Facultatea de Litere și
Filosofie, Adrian Marino s-a transferat, în ultima perioadă de studii, la Facultatea cu același
profil a Universității din București. Student la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității
din Cluj, mutate în toamna anului 1940, la Sibiu, I.Negoițescu și-a încheiat studiile în iunie
1946.

Adrian Marino a fost întâiul intelectual ieșean care și-a procurat Istoria literaturii
române! Secvența achiziționării a fost recreată de tânărul de atunci, după șapte decenii: „Când
am aflat că Istoria a apărut, în primăvara lui 1941, l-am rugat foarte mult pe tatăl meu și, în
cele din urmă, l-am convins (mă întreb cum am reușit) să mi-o cumpere de la București. Era
destul de scumpă, adusă ca pe un trofeu, înainte de a se pune în vânzare de către librăriile
ieșene. Cred că am fost printre primii care au avut,în Iași, un exemplar. Faptul s-a aflat repede
și Iorgu Iordan, ce locuia pe Lascăr Catargiu, deci foarte aproape de noi (soția sa era și bună
prietenă cu o mătușă de a mea: cafele, vizite, jocuri de cărți), m-a rugat să i-o împrumut. A

Ion BĂLU
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1 Adrian Marino, Viața unui om singur, Polirom, Iași, 2010,p.47
2 G.Călinescu și contemporanii săi,Corespondență primită,vol.I,ediție îngrijită, note și indici de Nicolae Mecu,

Editura Minerva, București, 1982, pp.35-36
3 I.Negoițescu, Memorial călinescian, Viața Românească, XXX, nr.12 dec.1977, pp.35-36
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stat la el patru zile. Apoi a început o violentă campanie de presă și chiar radiofonică
orchestrată vindicativ de Ion Petrovici, ministrul învățământului sub guvernul antonescian…
”1

În text sunt două erori, explicabile prin îndepărtarea de epocă.„Istoria călinesciană”
nu a apărut „în primăvara lui 1941”, ci la întâi august, același an. Volumul a fost expediat
librăriilor bucureștene în zilele imediat următoare. A doua inadvertență se referă la Ion Petrovici.
Profesor universitar de filosofie la Universitatea din București și director al Societății de
Radiofonie din România, a fost numit ministru al învățământului de mareșalul Antonescu, la 5
decembrie 1941, după demisia din cauza vârstei, a ministrului Radu R.Rosetti. Alte două
precizări. Istoria a fost pusă în vânzare cu prețul de 950 lei, când o pâine de 1 kg costa un leu,
un exemplar din revista Vremea trei lei, un număr din Revista Fundațiilor Regale, zece lei.
Campania radiofonică dirijată de Ion Petrovici a fost reluată în cinci emisiuni diferite!

Cea dintâi, difuzată în ziua de 24 august 1941, a fost comentată de C. Balmuș, fost
coleg cu G. Călinescu la Școala Română din Roma – profesor titular la catedra de limba greacă,
la Universitatea de Litere și Filosofie din Iași. Balmuș nădăjduia să primească exemplarul
promis din Istorie:„...îl aștept cu mare nerăbdare.” Și adăuga: „M-a distrat felul cum a fost
anunțat la Radio. Cum a fost posibil așa ceva, când e o operă editată oarecum de stat?”2

Emisiunea radiofonică a fost auzită și de I. Negoițescu. Tânărul a plecat special la
București, „cu scopul de a-mi procura un exemplar din Istoria literaturii române a lui G.
Călinescu, retrasă de către autorități din librării. Fericit de a o avea în sfârșit, în mână, am
început să o răsfoiesc pe o bancă în Cișmigiu...” S-a oprit la paginile dedicate lui Lovinescu și,
în aceeași zi, a făcut o vizită criticului. Volumul lui Călinescu – mărturisea I. Negoițescu - „atât
în materialitatea cât și în spiritualitatea lui, a avut în existența mea un destin particular: fiind
pe vremea aceea cam șturlubatic, am vrut să-mi câștig existența fugind de la părinți, și cum
singurul meu capital prețios – proprietatea mea – îl constituia exemplarul de curând procurat,
l-am vândut lui Cornel Regman; reîntorcându-mă, nu m-am lăsat până când n-am făcut rost de
altul...”

Tânărul a receptat cu rezerve substanțiale creația lui G. Călinescu: „... pe omul
Călinescu nu l-am iubit niciodată, el mi-a fost atât de antipatic, încât n-am dorit să-l cunosc
personal. De unde această aversiune? Mai întâi, desigur, datorită faptului că l-am iubit grozav
pe E. Lovinescu și portretele contradictorii ce i-au fost consacrate succesiv de G. Călinescu
m-au indignat chiar dincolo de criteriul probității intelectuale atât de flagrant încălcate.”3

Atitudinea contrastivă a celor doi tineri intelectuali față de Istoria călinesciană se va
reflecta în receptarea duală a monumentalei ediții, din toamna anului 1941, în anii următori și
până astăzi.

2.Interzicerea Istoriei...
În septembrie 1941, o nouă cronică radiofonică dedicată Istoriei călinesciene, cu

accentul critic pe includerea scriitorilor evrei în volum, sublinia repetat interzicerea volumului.
Informat de subalterni, D. Caracostea va fi avut impresia că emisiunea radiofonică exprimă un
punct de vedere oficial. Din acest motiv, îngrijorat, a oprit expedierea volumului către librării.
Prezentarea radiofonică și zvonul interzicerii posibile a cărții a avut un efect contrar intențiilor
sperate de I.Petrovici: cererea a sporit exponențial!

Ioan Cărăbaș, unul din librarii epocii, a evocat, după 45 de ani, psihoza provocată în



4 Amintirile unui librar. Cu Ion Cărăbaș,note de Florentin Palaghia, Scânteia Tineretului, supliment literar- artistic, nr.12, 23
mart.1986

5 Corespondența lui Al.Rosetti cu G.Călinescu,1932-1964, prezentată de Liviu Călin, Editura Eminescu, București, 1987,
p.119

6 Idem, p.120
7 Dosarul critic.Istoria literaturii române de G.Călinescu, ediție îngrijită de Petre Anghel, tabel cronologic de Rodica Pandele,

ed. Eminescu, București, 1993
8 Dosarul critic, ed.cit., pp.163-177
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rândurile intelectualității de posibilitatea interzicerii oficiale a volumului. În asemenea
circumstanțe, „eu l-am convins pe profesorul Caracostea să-mi dea repede un stoc de 100
exemplare. Parcă țtiau ei că va fi oprită. Într-adevăr, dipă câteva zile, s-a oprit vânzarea.Atunci
l-am convins din nou pe profesorul Caracostea să-mi cedeze un stoc mai mare. Și natural că l-
am vândut, cum zice românul, pe sub mână.”4

Inițial, nici G.Călinescu, nici Al. Rosetti nu au dat atenție denigratoarelor emisiuni
radiofonice. În după amiaza zilei de 10 septembrie 1941, G.Călinescu l-a vizitat pe Al.Rosetti.
Cu acest prilej, i-a oferit Istoria literaturii cu următoarea dedicație: „Domnului Al.Rosetti, iubit
complice la această carte, 10.IX.1941.” Astăzi, exemplarul – nota ulterior Liviu Călin - „se
află în arhiva noastră, dăruit de Al.Rosetti, ca și alte cărți ale celor mai de seamă scriitori tipăriți
de Editura Cultura Națională și Fundația Regală pentru Literatură și Artă, în anii când a fost,
succesiv, directorul ambelor edituri.5„

La 11 septembrie, Al.Rosetti îi trimitea lui G.Călinescu următoarele rânduri: „Chiar
astăzi am căpătat date exacte despre vânzarea Istoriei Dumitale de la chiar încasatorul Fundației,
care știe situația exactă întrucât merge la toți librarii. Din depozit au ieșit 2.000 exemplare. S-
au vândut cam 1.800. Acum librarii se aprovizionează repede. După părerea lui, ediția va fi
epuizată într-o săptămână. Iată un succes editorial fără precedent...‟ 6 Însă evenimentele se vor
derula altfel!            

3.Întâia fațetă a receptării
La 10 august 1941, cotidianul Timpul elogia apariția volumului: „...cea mai vastă și

impunătoare dintre lucrările de specialitate apărute până acum. Imensă arenă în care sunt
resuscitate chipuri și cariere de scriitori, curente și cenacluri literare, semnificații și îndreptare
de artă, lucrarea domnului G. Călinescu este nu numai un moment, ci și un monument literar.

Dar cartea domniei sale nu este interesantă și extrem de prețioasă numai prin întreg
material pe care-l cuprinde, ci și prin personalitatea vie, dinamică și scrutătoare, pururi prezentă,
a domnului G.Călinescu”7

Dan Petrașincu
Între 19 și 25 august 1941, în cotidianul Viața, de sub directoratul lui Liviu Rebreanu,

Dan Petrașincu a semnat cinci foiletoane, numerotate cu cifre romane, toate așezate sub sigla
Note la o Istorie a literaturii române de G.Călinescu. 8 în care a surprins, înaintea criticilor
profesioniști, unicitatea volumului în contextul epocii. Tânărul – căruia Liviu Rebreanu îi
încredințase redactarea paginii literare a ziarului – împlinise la 6 iunie 1041, treizeci  și unu de
ani.

Dan Petrașincu, 1910 – 1997, este pseudonimul lui Angelo Moretti. Tatăl lui era
italian; mama româncă. Până la vârsta de zece ani, a locuit în Odessa. În 1920, după izbucnirea
revoluției comuniste în Rusia, familia s-a refugiat în România. Copilul a început studiile liceale
la Râmnicu-Sărat și le-a încheiat în București. Descoperindu-și înzestrarea literară, a frecventat,
din octombrie 1931, cenaclul „Sburătorul”. În 1935, a publicat întâiul roman. După instaurarea
comunismului în România, s-a întors în Italia. Stabilit la Roma, a publicat studii de religie,



9 Nicolae Mecu, Dan Petrașincu, Dicționarul general al literaturii române, P-R, Editura Univers Enciclopedic,
București, 2006, pp.178-180
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antropologie și filosofia limbajului.9

I. Istoria semnată de G. Călinescu „este o biruință de prim ordin” ce atribuie autorului
un loc „preponderent” în istoria literaturii autohtone. O creativitate nativă, o muncă neobosită
și „un talent de scriitor” sunt toate „considerabile”. Iar „ punctul estetic de pornire” rămâne „
cel adevărat”. Remarcă „unele afinități” cu „marii istorici ai literaturii italiene‟ îndeosebi
Francesco de Santis „în viziunea globală a valorilor, cât și în felul incisiv și viu al analizei.”

II. Un critic de „gust” și un „istoric” realizează o „istorie creatoare” o „istorie a
valorilor”. În prefața volumului, precizează G.Călinescu a creat „întâia” istorie a literaturii
române, până la el, criticii fiind „cronicari de mare talent”

III. Elogiază „originalitatea creatoare” a volumului:
întrunește calități ale criticului de excepție care ar trebui să fie „poet, filosof, istoric și psiholog,
cărturar și om al vieții, om de știință și metafizician”;
în întreaga Istorie există o unitate de ton, o „perspectivă generală a valorilor” și de „recreare a
realității spirituale”;
un „mare roman cu personaje nenumărate”, redactat „când cu pana de oțel a bijutierului”, când
cu „condeiul geometric al arhitectului care vede monumental”;
Stil de analiză și de concepție: rezultatul este „o pastă omogenă”;
„... în portretele sintetice, atât de valoare cât și fizice, domnul Călinescu e un meșter mare”;
este „întâiul critic modern român de influență italiană, din familia lui De Sanctis – Croce”,
„amestecată” cu „intuiționismul” psihologiei franceze, „saint-beuvian”, asimilări „într-o mare
putere  de creație personală”;
sesizează imposibilitatea lui G.Călinescu de a promova valori deoarece „temperamentul nu-l
lasă!” În concluzie, cartea are o inconstestabilă valoare reală!

IV. Lăsând la o parte studiile despre Eminescu și Creangă, deoarece ele își extrag
substanța din monografiile anterioare, Dan Petrașincu analizează receptarea personalității lui
Titu Maiorescu. Portretul este „foarte viu și în majoritatea lui foarte just.” Între portretist și
Maiorescu este o deosebire despre care G.Călinescu „pare să nu îți dea seama.” Călinescu este
un „vitalist”; Maiorescu, „o natură platonică.” De aici, străduința de a minimaliza personalitatea
maioresciană. Deși Călinescu îl consideră o eroare, studiul lovinescian despre Maiorescu „e
mai aproape de adevăr”.

V. G. Călinescu atribuie contemporanilor „nedreptăți” „de spațiu”; înclinație vădită
pentru „figurile Vieții Românești”. „Bune studii” sunt dedicate „marilor” scriitori contemporani:
Rebreanu, Arghezi, Sadoveanu, Blaga, H.P.Bengescu, Ion Barbu, Camil Petrescu; E.Lovinescu
e caricariturizat. O stridență: G.Călinescu „nu știe să fie modest cu sine însuși”; a acceptat să
fie elogiat de Pompiliu Constantinescu. În fine, o precizare exactă: „domnia sa n-are și nu va
avea niciodată talentul de a-și apropia tinerii.” În concluzie, Istoria literaturii române este
„cartea unui om de mare talent, de mare competență și de mare ambiție.”

Deși propria lui creație este negativ receptată de G.Călinescu în Istorie, tânărul
Petrașincu a izbutit să contureze înaintea criticilor maturi ai epocii, trăsăturile caracteristice
ale unei opere nepereche. Nu întâmplător, tânărul va fi angajat ulterior la redacția ziarului
Națiunea!



10 Furtuna din pahar, Evenimentul zilei, ora 6 seara, III, nr.827, 27august 1941
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Ion Vinea
A semnat o notă1 prin care își dezvăluia lipsa de receptivitate: „Nu tocmai lipsit de

talent și inteligență”, G.Călinescu „și-ar fi putut intitula volumul Istoria amuzantă a literaturii
române”, deoarece în fiecare paragraf „îl descoperim pe domnia sa producându-se cu mai mult
sau mai puțină grație ca număr principal într-o paradă. Și formula următoarea concluzie identic
negativă: „... nu vreau să spun că a scris o carte rea... Ne-ar fi putut însă oferi una mai bună”.

Trei tineri ieșeni
Și-au exprimat polemic adeziunea față de G.Călinescu. În Curier Ieșean, I,nr.triplu

7-9, din 1 august -1 octombrie 1941, Al.Piru și George Mărgărit au luat categorică atitudine
împotriva numeroaselor acuzații denigratoare din presă. În schimb, Adrian Marino s-a implicat,
practic, în apărarea Istoriei.

Textul – rememora ulterior autorul – exprima o „adeziune” spontană, însă „profund
sinceră”. G.Călinescu a realizat o Istorie „concepută estetic, fără locuri comune sau analize
didactice, fără pedanterii și biografii uscate.” Medita asupra metodei, releva contribuțiile
documentare și elogia portretistica, încheind: „cea mai importantă lucrare de acest fel a culturii
noastre.”

„Albatroșii”
În vara anului 1941, Virgil Ierunca și Geo Dumitrescu, studenți în anul al II-lea la

Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București, au decis ca numărul 8-10, pe
lunile octombrie-decembrie 1941 al revistei Albatros să fie dedicat Istoriei călinesciene.

Tib.Tretinescu a semnat Rânduri ocazionale, iar Raul Teodorescu a analizat Cazul
Călinescu. Rubricile: Pro Călinescu și Documente pro-Călinescu relevau trăsăturile dominante
ale volumului: „Biblie a culturii noastre”; „atlas literar fără precedent în analele săracei
istoriografii românești...” În Procesul unei cărți „infame”, Felix Ansdam, pseudonimul lui Geo
Dumiterscu, ironiza campania denigratoare revărsată asupra volumului. Apariția revistei nu a
fost aprobată de cenzură!

Dragoș Protopopescu
Profesor universitar de anglistică, vehement criticat de G. Călinescu în Istorie, Dragoș

Protopopescu a trecut peste resentimentele personale și a reliefat în numărul triplu, 20 - 22,
din Meridian, iulie 1941, câteva din calitățile „acestei cărți monumentale”: volumul este plin
de „substanță, de imensă muncă sistematizată și de creație feerică pentru a nu impune, dacă nu
respectul elementar, cel puțin o oarecare timiditate.”

G. Călinescu a selectat „un material enorm în condiții dintre cele mai precare și ne
face un dar măreț.” Dezaprobă reproșarea subiectivității: „... în științele spiritului nu există
obiectivitate, ci poziții spirituale și diferențiate.” „Acest prinț” al criticii contemporane române
este „un conservator național de tipul Petre Carp, Titu Maiorescu și E.Lovinescu”, familie
spirituală, cu o tradiție „dintre cele mai consolidate în România...”

Adrian Marino
În iunie 1944, Adrian Marino și-a încheiat studiile universitare: „Total dezarmat și

dezorientat – va evoca lunile acestui an – fără nici un plan de integrare socială, mă comportam
liber, gratuit și «disponibil». Pluteam în derizoriu și haos, între fascinația lecturilor și spectacolul
tot mai violent al străzii.”
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În acest context – mărturisea peste ani – „am făcut imprudența, mai mult: prima eroare
gravă, chiar capitală a vieții mele, de a accepta oferta de a-i deveni...asistent, transmisă prin
C.Ivașcu, întâlnit – întâmplător pe stradă.” Dar – se întreba după șapte decenii  - era, pe atunci,
în 1944, chiar o adevărată eroare?” Propunerea lui G. Călinescu a venit într-un moment de
acută atenuare a siguranței de sine...

Acceptând invitația lui G.Călinescu, Adrian Marino a considerat, atunci, o datorie de
a reveni asupra Istoriei literaturii române, printr-o nouă cronică, publicată în Viața
Românească, XXXVI, nr.1, nov.1944, pp.121-124.

În spațiul european – afirma – G. Călinescu nu este singurul care a intuit „identitatea
structurală dintre critică, sprijinită în mod firesc pe atitudinea de valoare, și istorie literară
organizată asemănător unei scări de valori.” A împins analiza până „la limitele absolute ale
metodei impresioniste.” Alternând constant unghiul perceptiv: „...portretul, judecata, citatul
viu, detaliul semnificativ, gestul tipic, preocuparea de inefabil, anecdoticul, polemica, etc.”,
volumul impresionează prin „marea sa varietate formală și de conținut.” Autorul și creația lui
sunt receptate de către G.Călinescu „în lumina cea mai favorabilă, ori cea mai necruțătoare,
relevantă în tot cazul.” Ca niciodată, literatura română „a fost pusă în valoare.”

Intuiția impresionistă, aptitudine a conștiinței de a descoperi și valorifica esența,
dublată de „de un foarte profund și convins mizantrop” sunt trăsături „definitorii” ale criticului
Călinescu. Intuiția explică, analog, „puțina receptivitate la idei și la controversa strict teoretică.”
Percepția concretă, „plastică, portretistică explică spațiul restrâns acordat eseiștilor”.

Citatele, „decupări caracteristice, relevante” îl apropie, în contemporaneitate de A
History of English Literature, semnată de Arthur Compton-Ricket. Însă, mai degrabă își are
rădăcinile imediate în Croce și în prezentările lui „cvasimonografice”, care „vedea în fiecare
artist și operă o individualitate”.

G.Călinescu folosește metoda „asociativ-istorică, am zice comparativă”, sinteza
biografică (Saint-Beuve), reconstituirea mediului (Taine); „asociațiile” cu literaturile europene
contemporane și celelalte domenii culturale, plastică, muzică toate se disting „prin inedit,
erudiție și substanțialitate.” Metoda de a include un scriitor în seria istorică „era revendicată
într-un vechi articol din revista Roma de profesorul său, Ramiro Ortiz.” Preferințele „intime”
merg însă „în direcția valorilor clasice”, nerecuperând integral nicio creație modernă, decât
printr-o constantă raportare la marile modele.

În concluzie, G. Călinescu a realizat „una din cele mai pasionante lucrări critice
produse vreodată”, cu „o uimitoare capacitate de emoție artistică, întocmai ca orice altă
producție majoră de artă literară.” Să deschidem volumul lui G.Călinescu, pentru a experimenta,
„în mod concret, savoarea sa indicibilă!”

Acceptând invitația de a fi asistent la catedra lui G. Călinescu și ulterior colaborator
la Națiunea, Adrian Marino a semnalat apariția compendiului la Naționala -  Mecu, printr-o
notă inserată în Universul literar, LIV, nr.9, 10 martie 1945, p.16: Istoria mare „a fost acoperită
de un cor de voci amenințătoare”; în jurul compendiului s-a așezat „o tăcere apăsătoare.”

Trei luni mai târziu, a revenit asupra volumului, în cronica G. Călinescu, apărută în
Viața Românească, XXXVII, nr.5-6, mai-iunie 1945, pp.82-84. Tânărul releva deosebirea
accentuată „de nivel intelectual” dintre G. Călinescu și contemporanii săi. Critic „de valoare
europeană”, el vorbește „un limbaj necunoscut epocii noastre imediate; își domină de departe
epoca; pluralismul preocupărilor irită permanent contemporanii. G. Călinescu a început „să
joace treptat rolul unui etalon invizibil al gustului și rafinamentului”; peste „un număr oarecare
de ani, toate aceste afirmații vor deveni simple locuri comune!”



Bustul lui Mihai Eminescu dezvelit pe 16 iunie 1918 în fața Centrului de Cultură și Arte din
Curtea de Argeș, realizat din inițiativa acad. Gheorghe Păun.

Sculptură de Radu Adrian.
Fotografie: Nicolae Lazăr
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MIHAI EMINESCU

Icoană și privaz

De vrei ca toată lumea nebună să o faci,
În catifea, copilă, în negru să te-mbraci 
Ca marmura de albă cu faţa ta răsari,
În bolţile sub frunte lumină ochii mari
Şi părul blond în caier şi umeri de zăpadă 
În negru, gură  dulce, frumos o să-ţi mai şadă!
De vrei să-mi placi tu mie, auzi? şi numai mie,
Atuncea tu îmbracă mătasă viorie.
Ea-nvineţeşte dulce, o umbr-abia uşor,
Un sân curat ca ceara, obrazul zâmbitor
Şi-ţi dă un aer timid, suferitor, plăpând,
Nemărginit de gingaş, nemărginit de blând.
Când îmbli a ta haină de tine se lipeşte,
Ci gingaş-mlădioasă tu râzi copilăreşte.
De şezi cu capul mândru pe spate lin lăsat,
Tu pari sau fericită sau parc-ai triumfat...
Ciudat... Stau melancolic, greoi ca şi un trunchi,
Când veselă ţi-ai pune chiar talpa pe genunchi.
Căci mă cunosc prea bine şi nu-mi vine să cred
Că mă iubeşti pe mine tu, tu! ce eu te văd
Atâta de frumoasă, atât de răpitoare,
Atât  cum nu mai este o alta pe sub soare;
Îţi baţi tu joc de mine, cu ochii mă provoci
Şi vrei cu al meu suflet tu numai să te joci...

Ş-apoi... Merit eu oare mai mult de la un înger
Decât de-a lui privire eu sufletu-mi să-mi sânger?
O bate-ţi joc, copilă, ucide-mă de vrei,
Zâmbirea gurei tale, un vis din ochii tăi
Mai mult e pentru lume decât un trai deşert...
Şi încheierea vieţi-mi: pe tine să te iert.
Ce sunt? Un suflet moale unit c-o minte slabă
De care nime-n lume, ah! nimeni nu întreabă.
Şi am visat odată să fiu poet... Un vis
Deşert şi fără noimă ce merit-un surâs
De crudă ironie... Şi ce-am mai vrut să fiu?
Voit-am a mea limbă să fie ca un râu
D-eternă mângâiere... şi blând să fie cântu-i.
Acum... acuma visul văd bine că mi-l mântui.
Căci toată poezia şi tot ce ştiu, ce pot,
Nu poate să descrie nici zâmbetu-ţi în tot.
Te-am îngropat în suflet şi totuşi slabii crieri
Nu pot să te ajungă în versuri şi descrieri.
Frumseţa ta divină, nemaigândită, sfântă
Ar fi cerut o arfă puternică, ce-ncântă;
Cu flori stereotipe, cu raze, diamante,
Nu pot să scriu frumseţa cea vrednică de Dante.
O bate-ţi joc de mine, pigmeu deşert, nedemn,
Ce am crezut o clipă de tine că sunt demn.
O, marmură curată, o, înger, o, femeie,
Eu să te-ating pe tine cu-a patimei scântee,
Eu, eu să fiu în stare o clipă să-mi închipui
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C-al meu e trupul dulce? c-a mele: faţa-i, chipu-i...
Nebun ce sunt... Nu râzi tu? O, râzi de mine... Râzi.
Plângând cu-amărăciune , eu ochii să-mi închiz,
Să nu mai văd nainte-mi acea frumoasă zeie
Cu capul ei de marmur pe umeri de femeie...
Astfel îmi trece viaţa, astfel etern mă chinui
Şi niciodată, Ana nu m'a lăsat la sânu-i,
Căci ea nu vrea iubire... vrea numai adorare...
Tâmpit să-mi plec eu fruntea ca sclavul la picioare
Şi ea să-mi spuie rece: „Monsieur, ce ai mai scris?”.
La glasu-i chiar ironic, să fiu în paradis,
Să fiu prea, prea ferice, de-a vrea să cate numa
Pe acest mizerabil, ce o priveşte-acuma.
Da, da!, să fiu ferice de-un zâmbet, de-un cuvânt,
Căci zâmbetul mai mult e ca viaţa-mi pe pământ.
Să simţi cum că natura îşi bate joc de noi:
Ici-colo câte-un geniu  şi preste tot gunoi.
Şi eu simt acest farmec şi-n sufletu-mi admir
Cum admiră cu ochii cei mari odat' Shakespeare.
Şi eu, eu sunt copilul nefericitei secte
Cuprins de-adânca sete a formelor perfecte;
Dar unde este dânsul cu geniu-i de foc
Şi eu, fire hibridă  copil făr' de noroc!
Făr' de noroc? De ce dar? Au nu sunt fericit
Că-n calea mea o umbră frumoasă s-au ivit?
Nu mi-e destul-avere un zâmbet trecător,
O vorbă aruncată ironic de amor?
Comoară nu-i destulă privirea, un cuvânt,
Ce viaţa-mi însoţi-va de-acum pân-în mormânt?
Sunt vrednic eu a cere sunt demn să am mai mult?
A lumei hulă oare în juru-mi n-o ascult?
Putut-am eu cu lira străbate sau trezi
Nu secolul, ca alţii un ceas măcar, o zi?
Cuvinte prea frumoase le-am rânduit şirag
Şi-am spus şi eu la lume ce-mi este scump sau drag...
Aceasta e menirea unui poet în lume?
Pe valurile vremei, ca boabele de spume
Să-nşire-ale lui vorbe, să spuie verzi ş-uscate
Cum luna se iveşte, cum vântu-n codru bate?
Dar oricâte ar scrie şi oricâte ar spune...
Câmpii, pădure, lanuri fac asta de minune,
O fac cu mult mai bine de cum o spui în vers.
Natura-alăturată cu-acel desemn prea şters
Din lirica modernă e mult, mult mai presus.
O, tristă meserie, să n-ai nimic de spus
Decât poveşti pe care Homer şi alţi autori
Le spuseră mai bine de zeci de mii de ori.
Da, soarele bătrânu-i, bătrân pământu-acuma :
Pe gândurile noastre, pe suflet s-a prins bruma
Şi tineri numa-n inimi vedem frumseţea vie,
Dar gândul nostru-n ceaţă n-o pune pe hârtie...
Suntem ca flori pripite, citim în colbul şcolii
Pe cărţi cu file unse, ce roase sunt de molii.
Astfel cu meşteşuguri din minte-ne un pir 
Am vrea să iasă rodii sau flori de trandafir.
În capetele noastre de semne-s multe sume,
Din mii de mii de vorbe consist-a noastră lume,
Aceeaşi lume strâmbă, urâtă, într-un chip
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Cu fraze-mpestriţată, suflată din nisip.
Nu-i acea altă lume, a geniului rod,
Căreia lumea noastră e numai un izvod...
Frumoasă, ea cuprinde pământ, ocean, cer
În ochi la Calidasa, pe buza lui Omer?
O, salahori ai penei, cu rime şi descrieri
Noi abuzăm sărmanii de mâna-ne de crieri...
Căci plumbu-n veci nu-i aur... şi-n noi se simte izul
Acelei meserie ce-o-nlocuim cu scrisul...
În loc să mânui plugul, sau teasla şi ciocanul
Cu aurul fals al vorbii spoiesc zădarnic banul
Cel rău al minţii mele... şi vremea este vama
Unde a mea viaţă şi-a arăta arama.

„Să reproduci frumosul în forme” ne înveţi:
De-aceea poezia-mi mă împle de dispreţ...
Dator e-omul să fie a veacului copil,
Altfel ca la nevolnici el merit-un azil
Într-un spital... Acolo cârpească cu minuni
Păreţii de chilie şi spună la minciuni...
Da! ticălos e omul născut în alte vremi...
Sincer, îţi vine soartea s-o sudui, s-o blestemi:
Blăstămurile însăşi poet te-arată iarăşi,
Al veacului de mijloc blâstâmul e tovarăş.
Între-un poet nemernic, ce vorbele înnoadă
Ca în cadenţă rară să sune trist din coadă
Şi-ntre-ofiţerul ţanţoş cu spada subsuoară
Alegere nu este, alegerea-i uşoară.
Pocnind în a lui haine, el place la neveste,
Fecioara-nfiorată îşi zice: acesta este...
Acesta da... Simţire tu ai şi este dreaptă.
Nebuni suntem cu toţii, natura-i înţeleaptă 
Un corp frumos şi neted te face să iubeşti,
În braţul lui puternic tu simţi că-ntinereşti.
Doar nu eşti tu, nebună
S-alegi în locu-i, fată, pe un împuşcă-n lună,
Pe-un om care stă noaptea ş-a minţii adâncime
În strofe o disface şi o aşază-n rime...
Soldatul spune glume uşoare tu petreci...
Pe când poetul gingaş, cu mersul de culbeci,
E timid, abia ochii la tine şi-i ridică.
El vorbe cumpăneşte, nu ştie ce să-ţi zică
Privindu-te cu jale, oftează – un năuc...
Şi zile-ntregi stau astfel în jilţ, ş-apoi mă duc
Şi ani întregi putea-voi tot astfel ca să şez
Şi-n inima copilei de fel nu-naintez.
Copil, copilul nu e ? voieşte să petreacă.
Ce caut eu cu ochi-mi, cu-a lor privire seacă?
Ce-i zic Dumnezeire, şi înger, stea şi zeie,
Când ea este femeie, şi vrea a fi femeie?
Şi totuşi... Ah, odată, mi-a spus cu vorbe dulci:
Aş vrea pe braţ, aicea, tu capul tău să-l culci,
Să mângâi a ta frunte, nefericit copil!
Acest cuvânt, Divino, mai zi-l odată, zi-l.
Vezi tu, închipuirea în veci îmi e tovarăş.
Un vis, ca o poveste, în veci revine iarăş:
S-ajung o zi, în care, în strâmta mea chilie,
Tu să domneşti ca fiică, stăpână şi soţie
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Şi-n ore de durere, când gândul mi-a fi veşted
Să simt cum dulcea-ţi mână se lasă pe-al meu creştet
Ş-atunci ridicând capul, dând ochii-mi peste spate,
Să văd ah, pământeasca-mi, duioasa-mi zeitate...
Fugi, fugi! Ce te aşteaptă cu mine într-un veac,
În care poezie şi visuri sunt un fleac:
Nu te îndemn eu însuşi ca să-mi urmezi în cale,
Să fiu nemernic martor nefericirii tale.
Decât să scriu la versuri, mai bine-aş bate toba:
Cu rime şi cu strofe nu se-ncălzeşte soba.
Chiar inima-mi de-aş da-o să bei dintr-însa sânge:
Nevoia este ghiaţa ce-amoru-n grabă-l stinge.

...................................................

Visând astfel ia sama cu mine că petreci,
Copil cu gură caldă, cu picioruşe reci.
Te-apropii, mă-ntrebi dulce: cum nu te curtenesc?
O vorbă-ai vrea în fine s-auzi cum o rostesc...
De-un ceas tu caşti în faţa-mi acuma-nsă doreşti
Drept preţ, să-ţi spun amoru-mi în versuri franţuzeşti,
Idee! Şi de braţu-mi atârni dulcele-ţi braţ.
Întorc spre tine capul, privesc fără de saţ,
Cu gura de-al tău umăr încet şi trist şoptesc:
Eşti prea frumoasă, Doamnă, şi prea mult te iubesc!
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EMINESCU, ÎNTRE ZELATORI 
ȘI DETRACTORI

Îndemnuri repetate, rostite cu aplomb de
cohorta elitiştilor „deromânizaţi”, ne invită să-l
abandonăm pe Eminescu. Ieşind din zodia
naţionalului, cum ni se tot explică, nici Eminescu,
ca poet naţional, nu mai poate supravieţui. El (ne)
apare ca „exasperant de învechit” şi nu mai poate
interesa. E drept, reproşurile sunt îndreptăţite dacă
ne gândim la revărsarea de osanale şi apologia
somnoroasă, căzând în banalitate şi blocaj clişeistic,
condamnând eminescologia la trândăvie
intelectuală și hibernare sinucigaşă. Eminescu n-

are, însă, a se teme de spiritul critic. Iar acesta nu înseamnă zel demolator, aşa cum îşi închipuie
defăimătorii de azi, seduşi de moda demitizării, ca înfloritoare mitologie postdecembristă,
stimulaţi de un reprobabil şi profitabil „antiromânism românesc”. Inferiorita, generată de o
cultură mică, apăsată de complexe, face ravagii în contrast cu războiul orgoliilor, purtat cu
zgomot mediatic de atâtea personalităţi gonflate. O discuţie pe această temă presupune,
obligatoriu, reîntoarcerea la Eminescu. A redescoperi prospeţimea textelor prin lectură,
dincolo de colbuitele clişee didactice, dincolo de avalanşa de sinteze şi analize (urmând doar
a fi ingurgitate), procură pricepătorilor, prin iradierile Operei, delicii nevestejite. Evident, nu
putem nesocoti flora exegetică, acea „vegetaţie barocă”, „parazitară”, cum zic cârcotaşii. Dar
a ne reîntoarce la text, bucurându-ne de bogăţia spirituală revărsată acolo, înseamnă a evita
mortificarea. 

Între convenţionalitatea elogiilor, revărsate nemilos şi etichetele infamante, oferite
nu mai puţin generos, adulatul Eminescu rămâne o prezenţă disputată, stânjenitoare, pentru
unii; şi, trebuie să recunoaştem, fără efecte concrete în Istoria şi destinul nostru. Ideea
Eminescu n-a avut, într-un secol caragialean, care, din păcate, continuă, şi o funcţie
modelatoare. Am fost în atâtea rânduri gata să ne despărţim de genialul poet numai pentru a
nu supăra pe unii sau pe alţii, dovedind o obedienţă condamnabilă. Inflexibil, Eminescu este
atipic şi incomodează. În numele ajustării, Eminescu e repus, periodic, în discuţie. Ceea ce,
desigur, e binevenit. Doar că propunând „detronarea”, atacând centralitatea canonică
eminesciană ca maladivă, mortificantă etc., discuţiile cad în încrâncenare, provocând
polarizări: fie exagerări pioase, prin „repetiții instituționalizate”, observa V. Nemoianu, fie
furii demolatoare, ignorând tocmai esenţialul, aprofundarea analitică. 

Disputat cu febrilitate, aşadar, răstălmăcit, recitat, sărbătorit, redus la clişeu, falsificat
(conjunctural, de regulă), Eminescu, suportând varii „jocuri de imagine” a fost, de fapt, o
victimă. Taberele în conflict (apărători indignaţi vs contestatari iritaţi) au exploatat, fără milă,
tema Eminescu. Încât, ceea ce ştim azi despre marele poet este ceea ce au făcut alţii din
Eminescu: tratat festivist, cu admiraţie protocolară, mortificat prin obligativitate şcolară,

Adrian Dinu RACHIERU
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mustrat, trecut prin demascări, revizuiri, penalizări etc., supus ironiilor şi corecţiilor sau,
dimpotrivă, îngropat sub stratul gros al aberaţiilor pioase. Fiindcă, negreşit, „caracuda
publicistică” se înfruptă cu astfel de enormităţi, exagerând în ambele sensuri. Un Eminescu
confiscat, clişeizat, desfigurat, împovărat prin cumul etichetologic (profetism, titanism,
ecumenism, teleportare ş.a.) şi, mai ales, necitit, sfârşeşte prin a fi înstrăinat de sine. Acesta e
marele pericol al despărţirii de Eminescu. În locul unui Eminescu viu, avertiza Solomon
Marcus, riscăm să avem doar o statuie.

*

Pentru cultura română, problema Eminescu rămâne, se ştie, un război imagologic.
Admirat sau contestat, considerat un reper axial, intangibil sau, dimpotrivă, un scriitor
alternativ, expirat, Eminescu trebuie citit din perspectivă holistă, îmbrăţişând – deopotrivă –
lirica şi jurnalistica sa. Or, tocmai dualismul eminescian întreţine vrajba. Considerată „o
eroare”, gazetăria a fost repudiată de unii, exploatată, amputată şi deformată (dogmatizată)
de alţii, deşi Eminescu – un spirit inflexibil, netranzacţional – nu a fost un îngust doctrinar de
partid. Încât asumarea eminescianismului, captându-i „vocile”, vădind organicismul viziunii
(ca tematică identitară) devine un imperativ, urmărind, în timp, şi devenirea sa, prin efectele
catalitice şi metamorfoza canonului eminescian, în siajul cărora a crescut literatura română.
Verificând „rezistenţa” celulei româneşti, angajând, ca perpetuă provocare, destinul culturii
noastre. Iar lumea românească, cu ipocriziile ei, în agitaţie haotică, măcinându-şi energiile în
eterna ciondăneală politică, cunoaşte, în Evul Media, şi o deculturalizare freatică, „birjărind”
limba. O Românie schizoidă, gâlcevitoare, întârzie asimilarea lui Eminescu. Despre El, spunea
Tudor Arghezi, ar trebui să vorbim „mai des şi cât mai des”, cu dorinţa de a-l avea mereu în
preajmă. Or, sub flamura revizuirilor, demistificatorii, „sătui de Eminescu”, foiesc, întreținând
– au pretenția – o „operă sanitară”, denunțând obsesia specificului național, autohtonismul
exacerbat, chiar formula „suspectă”, „ilegitimă” de poet național într-o vreme a
destructurărilor. Cel care, pentru Noica, era „o lume”, devine – pentru alții – un mit
împovărător, un terorist „urât de elevi”, băgat „pe gât”, chiar o sursă a răului românesc prin
protolegionarism, în ochii lui I. Negoițescu. Interesat de anatomia răului politic, până și
Adrian-Paul Iliescu, pornind de la ipoteza (corectă!) că „în Eminescu există mai mulți
Eminescu, toți adevărați”, îmbrățișează teza disjuncției, vorbind despre „lărgimea spirituală”
a poetului în simbioză, însă, cu „îngustimea morală” a publicistului visceral, atins de „orbire
maniacală”!

Totuși, de o permanentă actualitate, actualizat abuziv (deseori), castrat,
decontextualizat, folosit ca stindard sau pretext propagandistic, Eminescu, prin propensiunea
enciclopedică, rămâne, spunea Pompiliu Constantinescu, „un teren de întâlnire”, fiind parte
constitutivă a identităţii noastre. Dacă, prin 1990, Dan C. Mihăilescu cerea „să se tacă mult”
despre poetul-gazetar, recomandând „o cură de decenţă”, observăm că nu tăcerea ar fi soluţia.
De fapt, nici nu s-a tăcut; iar decenţa incriminează, în egală măsură, atât jenantele exhibiţii
eminescofobe, cât şi abundenţa encomiastică. Până la urmă, şi „ghiduşiile iconoclaste” (cf.
Dan C. Mihăilescu) din buclucaşul număr al Dilemei (nr. 265 / 27 februarie – 5 martie 1998)
au revitalizat interesul, iscând dezbateri aprinse şi dovedind că Eminescu rămâne un scriitor
viu, invitându-ne în „cercul fermecat al eminescologiei” (cf. Pompiliu Constantinescu). Chiar
dacă, fatalmente, strădaniile unor generaţii succesive, bănuia criticul, produc „o alternanţă de
dominante”. Arsenalul combatanţilor din „Galaxia Grama”, invocând, repetitiv, o originalitate
discutabilă şi o biată valabilitate locală (şi ea contestată), întreţine o benefică polemică. 

Îngrijorat de simptomele înstrăinării, Alex Ştefănescu se întreba ce s-ar putea face
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pentru „relansarea” operei lui Eminescu, înţelegând că soluţia ar fi să recucerim o altă stare
de spirit*). „Ca în vremurile noastre bune”, zice criticul, invadat de nostalgie. Ne putem întreba,
fără a fi neapărat maliţioşi, când or fi fost ele... Oricum, faţă de Eminescu, ne prevenea Noica,
con-vieţuind cu el, trebuie „să ne aşezăm în răspundere”. N. Iorga, în 1930, scria mustrător:
„îl pomenesc mulţi, îl studiază câţiva şi nu-l urmează nimeni”. Încât, acelaşi Noica, acceptând
punerea lui în cumpănă, cerea – imperativ – să fie făcută „cu tot atâta cuprindere şi belşug de
idei”. Cine ar fi cutezătorul? Chiar ivindu-se, nimeni, dincolo de opţiuni, rivalităţi, orgolii
inflamate etc., nu poate semna ex-comunicarea. În cazul lui Eminescu vorbim despre o
despărţire imposibilă. Deşi un „ritual al iconoclastiei” bântuie, vizând nume mari ale culturii.
Eminescu, însă, rezistă. Din fericire, fixat în epicentrul fondului sentimental al neamului, ca
„divinitate intangibilă” (cum glăsuiesc unii, îngrijoraţi şi alergizaţi de îndărătnicia mitului),
Eminescu, prin operă şi viaţă, stârneşte polemici înverşunate într-o lume turmentată,
centrifugă, bântuită, în plin vacarm, de febra contestatară. Fireşte, nu (îi) dorim o posteritate
somnoroasă, inerţială şi, dealtminteri, nici un nume nu trebuie scutit de tratamentul critic. Dar
de aici şi până a propune „desfiinţarea” unor personalităţi literare e cale lungă. Ceea ce nu
pare să-i descurajeze pe furibunzii şi inclemenţii pigmei literari. Să fie Eminescu un expirat,
printre „cadavrele care nu se dau la o parte singure”? Uitând, vinovaţi, de datoria de a urca
înspre Eminescu, spre acel ins netranzacţional, blamând – în epocă – „negustoria de principii”,
într-o lume, azi, în picaj moral, pragmatizată, achizitivă, confecţionând efemere vedete în
eprubetele media, iubind etichetologia şi preţuind, în democraţia noastră uşuratică şi
zgomotoasă, defăimarea unor simboluri. „Consumat” istoriceşte (după unele voci), mumificat,
supus tirului de acuze (paseism, reacţionarism, xenofobie, antisemitism ş.c.l.), idolatrizat şi
clişeizat, Eminescu se încăpăţânează să rămână o permanenţă. Problema Eminescu animă şi
agită spiritele. Încât, posteritatea eminesciană e vie, expansivă şi controversele iscate îi asigură
o longevitate străină de supravieţuirea muzeală, cu iz funerar. Sunt, aşadar, semne că „odihna”
eminescologiei, întreţinută o vreme de dulcea hibernare post-călinesciană a fost curmată. Ca
reper absolut, Eminescu are dreptul la o posteritate vie, ceea ce s-ar putea traduce prin râvnita
schimbare de imagine. Împovărat de îngheţata clişeistică didactică, întreţinând un halou
admirativ, împins frecvent într-un festivism găunos ori, dimpotrivă, supus voinţei agresive de
contestare, Poetul naţional, rămas „măsura noastră” (zicea Noica), se oferă generos exegezei. 

Cu poziţie dominantă în imaginarul colectiv românesc, Eminescu a fost fixat, prin
prestigiul călinescian, sub această glorioasă sintagmă. O consacrare simbolică, longevivă,
suspectată de imobilism, care îi îngrijorează pe unii comentatori alergici, doritori a reconfigura
canonul, pulverizând îndărătnicele „tabuuri naţionale”. Precedată de folosirea formulei de
„autor naţional”, de circulaţie pe la mijlocul veacului al XIX-lea, buclucaşa sintagmă suportă
– demonstra Dan Mănucă – diferite accepţiuni (etnică, culturală, psihologică, etno-filosofică,
istorică, artistică), impuse de afirmarea sentimentului naţional în epocă, exaltând, în literaturile
mici, argumentul etnic, îndeosebi. Chiar dacă respectiva construcţie lexicală pare a-l scufunda
pe marele poet în atemporalitate, chiar dacă apelul la Eminescu (anexat ideologic în varii
direcţii) are un indiscutabil rol legitimant, sintagma a suportat „succesive redesenări” (cf. Ioan
Stanomir). Cei preocupaţi de „istoria şi anatomia unui mit cultural” deplâng, se pare, rezistenţa
etichetei fondatoare, firească, dealtminteri, pentru o cultură începătoare, în căutare de sine,
bântuită de spaime identitare şi acuzând febril nevoia de repere. Tinereţea culturii noastre
avea nevoie de această identificare, consacrând simbolic un construct cultural pe tipar mitic.
Şi supus, inevitabil, uzurii simbolice, cu deosebire prin grila didactică, rulând un buchet de
bătătorite teme critice.

În biografia ultimilor ani eminescieni, ne încredinţa testamentar Petru Creţia, vom
găsi mereu „ceva adânc de aflat”. Antimitologul Lucian Boia, devenit – prin şarja de la
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Humanitas – un istoric „popular”, crede, dimpotrivă, că mitul eminescian „e pe cale de a se
disloca”, poetul revenind la condiţia lui originară. Mai mult, într-o carte de ecou (Mihai
Eminescu, românul absolut, 2015), analizând „facerea şi desfacerea unui mit” şi recunoscând
că practică, de fapt, o mitologie răsturnată, Lucian Boia, contestând, şi el, „fabrica de mituri
conspiraţioniste”, afirmă senin că „subiectul”, ambalat în formula lui Petre Ţuţea, a încetat să
intereseze! Totuşi, dacă „transfigurarea” (emergenţa mitului în imaginarul românilor) se
bucură de inventarierea scrupuloasă a ingredientelor, „destructurarea” e doar anunţată. Aşadar,
„desfacerea” mitului se amână! Dl. Boia, contrazicând spusele lui M. Eliade, pentru care, prin
Eminescu, era salvată identitatea neamului, ne rămâne dator cu o demonstraţie imposibilă!
Chiar și Cioran, negaționistul radical, era de părere că fără Eminescu am fi un neam „aproape
de disprețuit”.

Imprevizibil, cum mărturiseşte, refuzând înregimentarea, cu „vocaţie de om liber”
(v. dialogul cu Eugen Stancu, în Istoriile mele, Ed. Humanitas, 2012), Lucian Boia vrea o
Istorie inteligentă; asta ar însemna un „joc intelectual”, în care istoricul îşi pune, neostenit,
întrebări, căutând răspunsuri noi, ferindu-se, de regulă, de verdictele tari. Or, Lucian Boia,
dovedind hărnicie şi stil gazetăresc (împins spre tabloidizare), contrariază. Cultivă dezinvolt
colajul de idei şi pozează în demolator, preocupat de teme fierbinţi. Pledează pentru o Românie
altfel, ca unicitate în negativism, marşând pe „condiţia de frontieră” (între impulsuri contrarii,
între izolare şi receptare); în ochii lui Alex Ştefănescu apare ca „un profesionist al denigrării
românilor”. Evident, subiectul Eminescu nu putea să-i scape. „Chinuit” de aflarea unui titlu
potrivit, se opreşte la formula lui Ţuţea, revizitând „fazele transfigurării mitice”; altfel spus,
cercetează emergenţa mitului eminescian în imaginarul românilor, într-o carte care, suntem
preveniţi, discută doar tangenţial despre Eminescu!

Seria de autor de la Humanitas l-a făcut, peste noapte, popular. „Starizat”, cu
reputaţia unui istoric mereu în răspăr cu „ideile de-a gata”, atent la stil, „conservatorul”
(totuşi!) Boia merge pe propriu-i drum, ispitit de demitizarea discursului istoriografic
(demythologizing turn), urmând sfatul lui Voltaire: istoria nu trebuie să plictisească! Desigur,
nici să calomnieze...Aici, în jocul cu trecutul, pendulând între adevăr şi ficţiune, avem acces
doar la reprezentări şi imagini, parţiale şi superficiale. Istoria, recunoaşte L. Boia, rămâne un
domeniu aproximativ; iluzia scientistă s-a spulberat, acea Istorie precisă, cum o voia Ranke,
s-a dovedit o utopie; încât, fiind „mai puţin ştiinţifică”, nici nu dă soluţii. Firesc, şi demersurile
lui Boia, impuse ca adevăruri personale, de o deconcertantă diversitate, chiar sub armură
demitizantă, purtate „cu o insistență uluitoare”, observa Eugen Simion, rămân în zariştea
aproximaţiilor.

Eminescu, prins în capcana adulaţiei (ca mit intangibil) ori contestat ciclic, prin
revizuiri rituale, supus „mutaţiei valorilor”, este folosit în fel şi chip. Aici, L. Boia are dreptate:
„tot ce se petrece astăzi e problema noastră, nu a lui” (p. 199). Instrumentalizarea postumă
oscilează, observăm, între absolutizarea autoritară şi relativizarea inteligentă (când nu e
anihilantă). În epocă, Eminescu – scrie, minimalizator, Boia – era „doar ceva mai mult decât
un necunoscut” (p. 195); memorialistica, un „gen delicat”, îi trezeşte, îndreptăţit, serioase
rezerve, urmând a fi consumată „cu moderaţie” (p. 209). Se războieşte cu „fabrica de mituri
conspiraţioniste” respingând mal-praxis-ul medical ca „eroare voită” (p. 193) şi ironizează,
fără rost, „trista” lume academică, cea care „nu pare a-şi pune prea multe întrebări” (p. 186),
lansând, însă, „vorbe mari fără acoperire”, glorificând un Eminescu „atotştiutor şi a toate
prevestitor”. E vizat, se înţelege, şi dublul academician (Mihai Cimpoi), ignorându-i-se truda
de-o viaţă pe tărâmul eminescologiei, acceptat, totuşi, ca „principal specialist în Eminescu de
pe malul stâng al Prutului” (p. 190). În fine, preocupat de teza anihilării lui Eminescu, Lucian
Boia notează că „marea ofensivă anti-Eminescu” (p. 174) a pornit în 1998, odată cu Dosarul

28 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VII, nr. 2, aprilie-iunie 2018



TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VII, nr. 2, aprilie-iunie 201829
Dilemei. Şi se întreabă îngrijorat: „De ce atât de târziu”? O explicaţie, bună în toate
împrejurările, ar fi „deceniile de comunism” (p. 174), dar Boia îşi pune nădejdea în oboseala
zelatorilor. Consfinţind „prizonieratul” lui Eminescu, cu atâţia paznici dogmatici, construcţia
mitologică „e pe cale de a se disloca”, aflăm (p. 215). Nici cu traducerile nu stăm grozav.
„Refuzat la export” (cf. Ioana Bot), cu un impact firav, Eminescu se înfăţişează „destul de
oarecare” şi rămâne „un nume necunoscut” (p. 212). Concluziv, faimosul istoric ne
consolează: „nu e nimic de făcut” (p. 213).

Iată că cel care, după vorbele lui Cioran, ne-a dat un rost, poate fi, într-o ţară
nevertebrată, tăgăduit cu uşurătate. Suferind pentru „ruşinea de-a nu şti tot”, cum zicea Noica,
Eminescu nu e doar un mare poet. El este şi rămâne simbolul identitar al unui neam, greu
încercat de istorie, ispitit, prin voci cârtitoare, de voluptatea maculării şi nesaţiul
autodenigrării. Să observăm, în treacăt, că până şi Eugen Negrici (v. Iluziile literaturii române,
2008) era mai blând, acceptând că, dacă în receptarea operei, ne aflăm la un punct de răscruce,
mitul lui Eminescu „n-ar merita a fi rănit”. El şi-a conservat „puterea misterioasă de
reverberaţie”, satisfăcând – în timp – complexele identitare. În fond, hulita „efervescenţă
mitogenetică” nu este doar a noastră. Dar într-o „țară bogată în caractere slabe”, depreciind
rigorismul moral, constatase C. Rădulescu-Motru, Ideea Eminescu (etică, în primul rând)
deranjează și va isca mereu războaie culturale. Dincolo de imagistica tăioasă a intelectualilor
revizioniști, împinsă în radicalitate, Eminescu rămâne figura centrală a unei culturi care se
luptă cu complexul insignifianței, biruindu-și scepticismul fundamental.

*) Încercând a trezi, în regim de captatio, curiozitatea neiniţiaţilor, refuzând orice fandoseli
speculative şi exegeze hipersofisticate, proiectul lui Alex Ştefănescu, Eminescu, poem cu
poem, propunea o lectură (recitire) relaxată, „la firul ierbii”, provocând fie entuziasm (Tudorel
Urian), fie reacţii tăioase, anunţând ratarea ca eminescolog a criticului (Şerban Axinte).



Magda Grigore – 
Biblioteci subiective , scriitori argeșeni

În eseul introductiv, Magda Grigore dezvoltă
o idee exprimată anterior de Borges: „patria lui este
o bibliotecă!”. Literatura introduce receptorul într-
o lume imaginară, subiectiv percepută, în funcție
de structura lui caracterială și abilitățile personale
de receptare. Citind, ne identificăm „ cu literatura”,
cu „biblioteca personalizată”, ea ne modelează și,
de-a lungul timpului, ne maturizează. În acest
context -  adaugă vocea critică – scriitorii argeșeni
constituie o entitate individualizată, chiar dacă nu

cad toți sub lumina orbitoare a prezentului. Eliberată de sub canoanele comuniste, piața de
carte a explodat „într-o nebuloasă valorică”, firesc decantată într-o percepție subiectivă asupra
lumii.

1.Tehnica
Magda Grigore a citit și analizează textul literar din perspectiva hermeneutică:

exegeză, interpretare și conceptualizare, urmărind decriptarea semnificațiilor incluse ale
creației literare. Metoda a fost utilizată de Mircea Eliade pentru descifrarea , interpretarea și
valorificarea „profunzimilor” existente în textele sacre și profane.

Aproximativ în aceeași perioadă temporală, Hans - Georg Gadamer a expus, în
Estetique et poétique I, II, 1993 – observa Adrian Marino în volumul Hermeneutica lui Mircea
Eliade o metodă de cercetare, „de cuprindere, sistematizare și descifrare a totalității creațiilor
spirituale, a universalității spiritului uman”.

Utilizând ideile hermeneutice, Magda Grigore reliefează semnificația particulară a
operei și o raportează la universalitatea spiritului uman – cum se exprima anterior G.
Călinescu- , spre a surprinde esența creației deosebită de sensurile ei auxiliare. Accentul cade
succesiv pe două planuri ale enunțării: „istoria”, receptată ca desfășurare de sentimente și
structuri evenimențiale – și discursul narativ, ca tip de cunoaștere.

Receptarea este pusă în mișcare de două acțiuni corelative: recitirea sistematică a
textului și motivarea semnificației estetice sau – dimpotrivă – reliefarea lipsei de valoare. Prin
dublul siaj metodologic, vocea critică validează esența creației, univers imaginar, deosebit de
sensurile auxiliare. Magda Grigore coboară constant în structura interioară a textului, spre a
reliefa nucleele definitorii. Mai totdeauna, diverse felurite fragmente epice nu prezintă aceeași
valoare, nu sunt, în egală măsură, purtătoare de sens.

2. Profiluri epice
În Quantica, 2013, vocea poetului Ștefan Dumitru Antimescu reliefează transferul
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liric de la specificitatea atomică a teoriei cuantice, la particularitățile umane ale noțiunii.
Imaginea frecventă o constituie neștiutele depărtări spațiale, iar „tăcerile” călătoare, metafora
fluentă.

Versurile – subliniază vocea critică – respiră „tristețe voalată”, melancolie provocată
de vremelnicia „prizonieratului” ființei în temnița provizorie a materiei. Singure „sufletul și
mintea” pot călători fără limite. După o vreme, și unul și alta pornesc într-o călătorie incertă,
dar definitivă, spre lumea „de dincolo”. Din acest motiv, structura monologică a versurilor
este centrată asupra „eului trecător” care intră și iese din existență, întorcându-se în neființă.

Poetul a intuit o posibilă echivalență între „principiul incertitudinii” teoretizat de
Heisenberg, în 1927, și câmpurile energetice „ale vieții și ale morții”, caracteristice trăirilor
sufletești. Fiecare nouă călătorie imaginară explorează un spațiu necunoscut. În fiecare poem,
substantivul „depărtare” este transfigurat și subordonat tematic întregului volum.Explorate
extensiv și intensiv, „ sub aspectul timpului, al materiei, al existenței și nonexistenței”, dar și
a depărtărilor „ din sine însuși”, distanțele galactice rămân impenetrabile. Vocea poetului
tânjește să rămână o „statuie a liniștii”. Aspirația este pusă de Magda Grigore în relație cu
extensia modernă a „teoriei cuantice a conștiinței”, realizată de Stuart Hameroff. Incubat în
„interiorul celulelor cerebrale – în neuroni, în relațiile informatice conținute”, ceea ce numim
suflet se redistribuie în univers. Atât în viață cât și după moarte, creierul uman se comportă
ca un virtual „computer cuantic”.

În No man′s patria, 2002, același poet a realizat o poezie „a presimțirilor, a ipotezelor
și implicit a profețiilor, o pledoarie conștientizată și o refulare a inconștientului devenit punct
de plecare a lirismului”. Este lirica unui poet „condamnat să înțeleagă altfel lumea” și să o
trăiască „în dezacord cu omul comun”, o creație ce revendică „strălucirea adevărurilor curate
ale lumii.”

Ion Popa Argeșanu a intrat în spațiul literaturii cu volumul Fresce, 1969, prefațat de
Nichita Stănescu. Privirea poetului a conferit întregului o „interdependență misterioasă, așa
cum tunetul și fulgerul apar împreună într-o relaționare unică.”

Două etape distincte: cinci volume publicate în comunism și alte cinci după
prăbușirea sistemului – prezintă o unitate creativă, perceptibilă în legăturile tematice, în
savoarea limbii muntenești”, factor coagulant între teme și motive clasice și romantice. Și
preferința pentru un limbaj ușor arhaic, revendicând cuvinte din vechime, prin care conferă
discursului liric „încărcătură valorică” și „patină de argint vechi.”

Câteva dintre motivele specifice poeziei semnate de Ion Popa Argeșanu sunt așezate
de Magda Grigore sub „trivalența timpului”: „evaziunea în spațiile amintirii grandioase”,
vechea Eladă, Egiptul „foșnitor”; personalități care au generat schimbări hotărâtoare în
evoluția omenirii, scriitori celebri prin „aura inspirației”, spațiu „al regăsirii luminii și
întunericului, bucuriei și tristeții, mizeriei și strălucirii.”

Alte coordonate ale creației – subliniază Magda Grigore – sunt detaliul purificator,
universul mărunt și frisoanele senzualității. Extremele „merg spre viziunea nietzcheeană a
impulsului dual, contradictoriu”, cu o față apolinică și o alta dionisiacă, amândouă revalorizate
din spiritualitatea antichității grecești. Prin „armonie, ritm și imagine”, versurile semnate de
Ion Popa Argeșanu exprimă emoția „unui lirism subiectiv”, trăit – cum se exprima Ervin
Laszlo – miraculos conectat la „toate evenimentele realității.” Într-o astfel de poezie, „visul
anulează timpurile”, egalând eternitatea „în cutezanță, lumină și nemurire.”

3. Convergențe
Noțiunea de „convergență” denumește similitudinile parțiale sau integrale dintre

două sau mai multe structuri lexicale, similarități teoretice sau stilistice, deosebiri formale ori
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de substanță, apropieri de esență între modalități felurite de exprimare. Toate sugerează
posibile analogii tematice și/ sau de substanță, relevate prin citate directe. Un principiu
semnificativ, caracteristic metodei analitice, constant utilizat de Magda Grigore, constă în
lectura repetată a aceluiași volum, pentru a trece dincolo de structura de suprafață a textului,
în profunzimile lui incluse.

Din perspectiva unei asemenea convergențe, Magda Grigore explorează
semnificațiile adânci, polisemantice, existente în volumul La porțile nenorocului, 2012,
semnat de Ion Popescu – Sireteanu. O autobiografie „extrapolată în frescă istorică națională”
– afirmă cu îndreptățire vocea critică. Magda Grigore urmează aievea îndemnl exprimat cu
mai bine de trei secole în urmă de Alexander Pope, în Essay of criticism,  1711: „...în oricare
operă, criticul trebuie să sesizeze intenția autorului” și – adaug – structura interioară a creației. 

Titlul volumului – comentează Magda Grigore – dezvăluie un simbolism inclus. De-
a lungul vremurilor, românul a așteptat mereu un timp prielnic, „dar nenorocul este și a fost
un personaj bizar, care nu ia în seamă așteptările tuturor. A fost și este – și astăzi, adaug –
așteptat, așa cum personajele lui Samuel Beckett îl așteptau pe Godot...”

Studiul Laurei Bădescu: Epistola în literatura medievală portugheză, 2007, este
inclus de Magda Grigore în spațiul istoric și în contextul cultural al unei epoci determinate,
izbutind să reliefeze valențele literare ale inserțiilor epistolare ascunse sub crustele
documentare ale textului. O introducere sintetică dezvăluie semnificația sensurilor. Deși
acreditarea estetică a scrisorilor s-a produs în timp, toate epocile istorice au apelat la
corespondență, modalitate personalizată a comunicării scrise.

Cele două pagini ale introducerii și conexarea analitică a volumului din 2007 cu Eseu
asupra epistolei medievale în literatura românească, 2003, dezvăluie intelectualismul
prezentării. Fără a-și reprima afectivitatea, Magda Grigore își exprimă cu precădere exigențele
inteligenței.

Remarc modalitățile diversificate de abordare a textelor. Volumul Secunde de grafit,
2010, de Claudiu Bârsilă, este receptat prin intermediul câtorva constante specifice câmpului
lexical: viața ca vis și permanentă amintire, întâmplările ca viitor potențial, criza identitară.
Existența personajului Ray este desfășurată prin „sunete, senzații, detalii vizuale.” Toate au
ca substrat textul, „povestirea”. Evenimentele relatate se înscriu „în zona echivocului și a
dubitativului.” Contrastelor tematice, Magda Grigore le adaugă expunerea contrapunctică la
persoanele întâi și a treia, „obținând o glisare dinspre fluxul memoriei spre obiectivare.” Iar
integrarea personajului în real rămâne atipică, „luând chipul și asemănarea neconformistă a
nei revolte nedeclarate.”

Octavian Dărmănescu și-a construit volumul Diversiuni lirice, 2012, pe convergența
dintre specia pamfletului și eliberarea scriitorului „de tabuuri și cutume.” El scrie sub
presiunea vieții imediate, „prezentul fiind coordonata visată, iar vocea reală fiind discursul
distrofic pus sub lupă.”

4.Analize succinte, caracterizări expresive
În Memoria frunzelor uscate, Marie-Hélène Fabra Brăteanu reconstituie istoria

propriei familii, dar și o secvență „din istoria mare” a României, evocare știută din „amintiri
fracturate”: povestirile mamei, jurnalul bunicii, istoriile refugiaților români, înainte de ′89.

Pentru Roman Forai, poetul este un „arhipelag”, existența lui este alcătuită „pe de o
parte din simțuri orgolioase, fericiri păgâne, singurătăți, interogații, pe de altă parte din
implicarea spirituală” (Scrisori către Dumnezeu, 2011)

Universul liric imaginat de Alexandru Marchidon, în Exil în inimă, 2012. Are
seducător aer arhaic asumat „cu mitologie și credințe vechi, cu obiceiuri strămoșești și cutume
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tradiționale.” În Kiseleff 10.Fabrica de scriitori, două ediții, 2003 și 2014, Marin Ioniță evocă
experimentul proletcultist al comunismului românesc: crearea unui scriitor nou: „tipul de poet-
socialist”, visat de Mihai Beniuc. În Supradoza: poeme de uscat zilele, 2008, de Coana Lena,
vocea critică sesizează efortul de abilitare a „expresiei umane sub toate formele ei” așa cum
pleda Gelu Naum, în Critic mizeriei, „pentru abolirea constrângerilor și desființarea limitelor.”

Atenticitatea trăirilor asumate de Cristina Onofrei, în Poezia′naltei domnișoare, 2003,
constă în „mărturisirea așteptărilor fragile”, ale celui „îndrăgostit de viață.” În Suflet în zbor,
Silvia Petre Grigore întoarce deplasarea spațială spre sine, aducând înăuntru „ceea ce sufletul
poate transporta pe aripa lui fragilă”, mesaje potențiale „transmise unui posibil interlocutor.”
Prima stație înainte de paradis, 2012, de Lucian Costache rămâne „o carte despre destin cu
orientările axiologice problematizate, cu o structură ficțională irizată de sinele biografic al
autorului.” În Timpul regăsirii și al mărturisirii, 2016, Ana Vulcan Chirea a făcut din 
propria-i existență „o artă asumată pe drumul înțelepciunii și al smereniei.” Monologul rostit
de Ștefan Dumitru Afrimescu este sintetizat metaforic „un monolog într-o sticlă”, aruncat „pe
apele deznădejdii”, dovadă sigură „a unei existențe efemere.”

Studiile incluse de Magda Grigore în volumul Biblioteci subiective, conturează un
stil personalizat, un limbaj fluent și deopotrivă elegant. Modalitatea prin care vocea critică
argumentează valoarea artistică a volumelor analizate sau, dimpotrivă, le subliniază carențele
interioare rămâne percepția valorică, subordonată distanței și perspectivei narative. Evaluarea
universului interior și valorizarea lumii imaginare sunt, deopotrivă, subordonate validării
temporale! Astfel încât, sub privirile Magdei Grigore, textul își dezvăluie semnificațiile
personalizate, asemenea multiplelor fațete ale unui diamant contemplat sub razele iscoditoare
ale luminii!
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Al doilea mesager – o carte a revoltei

Romanul Al doilea mesager, publicat de
Bujor Nedelcovici în 1985 la Editura Albin
Michel din Paris, trimis prin căi clandestine în
Franța, atrage atenția în primul rând prin refuzul
de a fi publicat la Cartea Românească, ceea ce
atenționează asupra caracterului incomod al
scrierii și a atitudinii protestatare a autorului său.
Cartea, care este o distopie, se detașează de
celelalte ale prozatorului prin radicalizarea
atitudinii critice asupra regimului comunist.

Accentul se mută de pe analiza psihologică pe o fotografiere completă a societății.   
Subiectul este simplu: un scriitor care a cunoscut gloria, dar și ostilitatea exilului, se

întoarce după unsprezece ani în țara natală, insula Belle-Ille, dominată de un regim totalitar.
Ceea ce găsește aici este o societate în care controlul îmbracă formele autodenunțului. În
momentul în care între ființa umană și sistem apare o neconcordanță, atunci când omul începe
să își pună întrebări despre orânduirea socială și politică a lumii în care trăiește, Institutul
contribuie la reintegrarea acestuia în societatea în care își duce existența. Oamenii sunt
uniformizați, gândesc și acționează doar cum le este permis, trăiesc în dificultăți materiale și
sunt dominați de frică. Încercând să-și publice o carte al cărei manuscris fusese predat editurii
înainte de plecarea sa în exil și să obțină un post de profesor la Facultate, Danyel Raynal intră
într-un spațiu al iluziilor alimentate de reprezentanții conducerii. Refuzând să accepte
compromisul cu Puterea, scriitorul-personaj se găsește obligat să împartă locuința cu altcineva,
să nu mai aibă cu ce se hrăni, să viețuiască în condiții inumane. Încurajat de prietenul său,
Jean Elby, care îl așteptase să se întoarcă, Danyel Raynal încearcă să organizeze o manifestație
protestatară, ce rămâne însă fără ecou. Deși discursul său fusese transmis în direct, nimeni nu
mai crede în veridicitatea celor afirmate, considerând că reprezintă doar o modalitate de a
mima libertatea în insulă. Prietenia scriitorului cu fiul chiriașei, Gregoire, oferă prilej
intrododucerii parabolei mancurților și structurează romanul. Dacă prima parte, Jean Elby,
dezvăluie procesul parcurs de către Danyel Raynal în cunoașterea insulei, partea a doua, Noul
mancurt, prezintă dezumanizarea personajului, care devine, în cele din urmă, consilierul
Guvernatorului. Cartea abandonează ordinea cronologică a desfășurării evenimentelor,
îmbinând planul prezentului cu jurnalul scriitorului ținut în perioada petrecută la Institut, pe
care acesta îl recitește din nevoia de a înțelege ce s-a petrecut cu el în acel timp. Sfârșitul
oferă scrierii ciclicitate, plasând acțiunea într-un plan al repetării continue și, prin aceasta, al
eternizării. Danyel Raynal îl ajută pe Gregoire, fiul său spiritual, format în umbra cărților și
a muzicii pe care i le lăsase în momentul plecării sale la Institut, să părăsească insula.  În
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modul acesta, autorul imprimă cărții o notă de optimism, lăsând posibilitatea întoarcerii
băiatului și a schimbării. Scriitorul-personaj repetă gestul prietenului său, Jean Elby, care nu
se putuse lăsa modelat, alegând să se sinucidă. Moartea sa în apele mării nu este întâmplătoare,
apa deținând un rol catharctic. Pe de altă parte, întoarcerea lui Marcel în insulă repetă
întoarcerea artistului.

Danyel Raynal urmează un traseu individual: el este scriitorul care nu se poate adapta
într-un spațiu străin, alegând să se întoarcă în locurile natale. Drumul parcurs în țară este plasat
sub semnul nevoii de a înțelege ce a făcut posibilă pierderea atributelor umanității și controlul
desăvârșit care predomină insula. Danyel Raynal trăiește, aproape în permanență, un parcurs
al dedublării, care marchează natura sa conflictuală și prezintă efectul societății asupra ființei
umane, care devine una fracturată. Pe măsură ce descoperă impostura care caracterizează
lumea în care s-a întors, procesul depersonalizării se accentuează, personajul-scriitor
transformându-se într-o ființă scindată. Ceea ce reușește să facă noua societate este să înăbușe
conflictul interior pe care îl trăiește și care este,  paradoxal, suportul echilibrului său, să îl
transforme într-o ființă mutilată, unidirecționată și manipulată. Dobândirea stării de împăcare
cu sine presupune renunțarea la propria existență în singurătate, austeritate și imposibilitatea
iubirii și a compasiunii. Dualitatea scriitorului-personaj este marcă a complexității sale.
Dedublarea sa reprezintă totodată o etapă în procesul de modelare. Universul prezentat este
unul al fericirii absolute, al egalității oamenilor și al petrecerii: “Astăzi avem doar entuziasm,
eroism și sărbători! Asta ne ține treji, angajați și vigilenți! Mai avem, e adevărat, supunerea,
uniformizarea, omogenizarea și mai găsești tu un alt cuvânt din familia acte de soumission.
Suntem oamenii viitorului și trăim fericiți în Insula Victoriei.” Iubirea, compasiunea,
însingurarea, umorul au fost înlăturate. Societatea nou formată se află sub cupola absurdului
și a tăcerii, în care oamenii refuză protestul, fiind controlați și stăpâniți de simpla prezență a
trupelor de ordine. 

Al doilea mesager a fost considerat o utopie negativă pe linia lui George Orwell.
Creația lui Bujor Nedelcovici depășește cartea predecesorului său prin ingeniozitatea
mecanismelor care stau la baza noii societăți, controlată nu prin forță, așa cum se întâmplă în
romanu 1984, ci prin modificarea psihologiei umane, care este definitivă și presupune
imposibilitatea răzvrătirii. În vreme ce George Orwell imaginează un sistem care limitează
resorturile rațiunii umane, ceea ce definește scopul Nouvorbei, Bujor Nedelcovici anulează
realizarea acesteia, înfăptuită de Institut. Romanul este o contra-utopie care întrunește
trăsăturile genului. Autorul descrie o lume ostilă ființei umane, evidențiind o serie de primejdii
instituționalizate care duc la pierderea libertății și la dispariția omului ca individ. În romanul
lui Bujor Nedelcovici, ca în toate contra-utopiile, aparatul birocratic a luat proporții
monstruoase, valorile culturale și-au pierdut semnificația, omul fiind manipulat pe căi rafinate
– modificarea psihologiei umane. Mișcarea de emancipare este prezentă prin episodul
disursului pe care Danyel Raynal îl ține. Scriitorul român oferă un final deschis cărții sale,
neînlăturând speranța unei posibile salvări a umanității din mașinăria dezumanizatoare a
puterii, în timp ce povestea lui George Orwell se închide într-o lume în care omul a fost ucis. 

Bujor Nedelcovici reia în acest roman tema artei și a scriiturii. Alter-ego al acestuia,
Danyel Raynal prezintă crezul său artistic. Într-o societate anormală, rolul scriitorului este de
a înfățișa condiția ființei umane secătuite spiritual. Artistul este un misionar, un mărturisitor
de adevăr, care trebuie să se pună în folosul celorlalți. 

Creionarea unei societăți private de libertate, în care ființa umană s-a transformat
într-o instanță robotizată, este susținută de un plan al simbolurilor, prezente atât la nivelul
scenelor, cât și al personajelor, al viselor  și al gesturilor. Avertizând asupra unei lumi
apocaliptice, invazia de râme și omizi, vântul de vest și vacile care își sug laptele evidențiază
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nefirescul situației. 
Fiind o distopie, Al doilea mesager deține un puternic caracter de protest împotriva

orânduirii sociale a vremii, ceea ce reprezintă principalul element prin care se detașează de
alte scrieri ale lui Bujor Nedelcovici. Atitudinea critică la adresa societății, prefigurată în
romanele anterioare, se accentuează. Paleta de simboluri și mituri subliniază condiția ființei
umane, care este închistată într-o lume secătuită spiritual, larvară și instinctuală. Traseul
individual al personajului Danyel Raynal evidențiază imposibilitatea viețuirii firești într-o
societate totalitară. Cartea rămâne și astăzi o lectură incitantă, care invită cititorul spre
meditație asupra ideii de libertate a ființei umane, asupra manipulării și a formelor pe care
aceasta le poate îmbrăca.
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Copacii albi în Stăpânul inelelor

Influența miturilor asupra conștiinței
culturale contemporane își demonstrează
certitudinea prin puterea de diagnoză a literaturii,
în general, dar, mai ales a literaturii fantasy. La
Tolkien, în trilogia Stăpânul ineleleor, arborele
este foarte bine reprezentat, simbolizat şi pus în
contexte care valorizează concepții variate.
Reprezentarea literară a copacului din Gondor

(trilogia Stăpânul inelelor, Întoarcerea regelui) este doar una dintre ele, ilustrativă pentru
redefinirea și reinterpretarea miturilor și a elementelor definitorii ale acestora, deci specifică
literaturii fantasy. Copacul Telperion, principiul masculin este argintiu și reeditează o lumină
a Nordului, iar Laurelin, principiul feminin este auriu și reface lumina Sudului, așa cum a
existat, în forma lichidă, înainte de distrugerea de către Melkor. În opoziție cu ansamblul
inițial, consacrat, construit pe dualitatea perechii Soare-principiu masculin și Lună-principiu
femin, Luna, de exemplu, poate avea și o personificare masculină, prin asocierea ei cu simblul
ofidian. De asemenea, și Soarele poate fi o personificare a principiului feminin prin asocierea
cu vegetația și fecunditatea, dar aceste personificări s-au detașat de ansamblul inițial pentru
a urma o carieră autonomă în mit și legendă1. Această detașare de care vorbește Mircea Eliade
a urmat carieră în literatura lui Tolkien care nu urmărește evoluția dualității principiilor
masculin-activ, feminin-pasiv (Soare-Lună), ci își reclamă sensurile de la etimologia
cuvintelor. În germană, cuvântul soare are genul feminin, iar luna are genul masculin, iar
cateva dintre dialectele vorbite în nordul Europei păstrează această particularitate.

Dacă Cosmosul are forma unui arbore uriaș, cei doi luminători vegetali sunt chiar
Cosmosul manifestat în lumină. Din această cauză, arborele dăruit elfilor de către Yvanna,
după distrugerea lui Telperion și a lui Laurelin de către Melkor nu are lumină proprie, pentru
că el nu este consubstanțial cosmosului, chiar dacă este creat tot de doamna Yvanna, dar nu
înseamnă că nu este încărcat cu sacralitate. Însemnul clar al sacralității sale este păstrat, peste
veacuri, de circumscrierea în cele două cercuri care separă spațiul imediat apropiat arborelui
din Gondor de restul cetății (gestul de circumscriere este, probabil, cel mai vechi însemn al
stabilirii unui centru  și al sacralizării). Arborele argintiu reușește să dăinuie peste timp în
forma regăsită de Gandalf la Gondor. Timpul și vremurile șterg din vechea lumină cosmică,
pentru că rămâne doar un copac alb, fără strălucire. 

Însemnele sacralității sunt date de spațiul care îl înconjoară și de elementele care

Cora STĂNESCU

1 Eliade, op. cit., p. 165
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contribuie la tabloul general. Copacul se află în mijlocul unei fântâni arteziene, aplecat
deasupra unei ape care tâșnește și care îi udă ramurile, ca apoi să picure înapoi, în fântână.
Imaginea păstrează elemente din legenda venirii valarilor, când Nienna plânge, iar lacrimile
ei formează un pârâu care udă copăceii Telperion și Laurelin. La rândul ei, această imagine
vine să confirme schema consacrată copac-piatră-apă, cele trei elemente făcând parte dintr-o
unitate reprezentată în variantele foarte vechi ale miturilor, variante care, ulterior, s-au
simplificat, rămânând la principiul esențial, arborele.

Curtea interioară a orașului este pavată cu piatră din aceeași (non)culoare, iar izvorul
artezian completează schema primordială. Apa care însoțește copacul (aproape fără excepții,
curgătoare) este manifestarea latențelor germinative, creatoare. Atât în cazul lacrimilor care
au udat copacii primordiali, cât și în cazul havuzului din Gondor, apele îndeplinesc aceeași
funcție, oricare ar fi structura ansamblurilor culturale în care s-ar găsi: ele preced orice
formă și suportă orice creație2.

Eliade vorbea despre reprezentarea Cosmosului pe pământ ca fiind singura realitate
acceptată sau cunoscută de popoarele arhaice. Rămășiță a sacralității cosmice, copacul din
Gondor se oglindește trist în apa cea vie a fântânii arteziene. Reflexul copacului este mai real
decât realul pentru că este mai pur. Apa are calitatea de a resacraliza pe deplin copacul care
(pare)/(este) mort, fie și numai prin această oglindire care îl purifică și care îl re-creează,
dându-i viață din nou sau măcar sugerând o latență germinativă (indicată nu numai de apă, ci
și de culoare, după cum vom vedea). Referindu-se la opera lui Edgar Allan Poe, Bachelard
spunea: 

Așa cum viața este un vis într-un vis, universul este un reflex într-un reflex; universul
este o imagine absolută (s. a.). Imobilizând imaginea cerului, lacul creează în el un cer. Apa,
în tânăra-i limpezime, împrumută puteri intime care aparțin fiecărei picături din acest lichid
ce reflectă un cer răsturnat în care aștrii capătă o nouă viață.3

Apa limpede în care se oglindește copacul alb este apa tânără și purificatoare ce încearcă
să revitalizeze copacul din cetate, dar se reîntoarce tristă în neputința ei, în oglinda de unde a
tâșnit4. Personificarea apei nuanțează literar substanța acesteia. Din apă veselă, jucăușă,
limpede, devine apă tristă, cumva conștientă de neputința ei de a revitaliza sacralitatea, în
încercări nesfârșite. Gaston Bachelard spunea că apei pure i se cere mai întâi o puritate activă
și, totodată, substanțială. Prin purificare, omul participă la o forță fecundă, înnoitoare,
polivalentă. Cea mai bună dovadă a acestei puteri intime este că ea aparține fiecărei picături
din acest lichid. Nenumărate sunt textele în care purificarea apare ca o simplă stropire.
Fossey, în cartea sa despre Magia asiriană, insistă  asupra faptului că, în purificarea prin
apă, nu are loc niciodată scufundarea, ci stropirea, fie simplă, fie repetată de șapte ori sau
de șapte ori câte șapte5. 

De fapt, cuvintele lui Bachelard vin să întărească ceea ce spune și Eliade despre puterea
fragmentului care face parte dintr-un întreg sacral. În termenii lui Bachelard, este un exemplu
legat de o lege fundamentală a imaginației materiale (s. a.): pentru imginația materială,
substanța valorizată poate acționa, chiar în cantitate infimă asupra unei foarte mari mase de
alte substanțe. E însăși legea reverii puterii: să ții într-un mic volum, în căușul palmei,
mijlocul de a domina lumea6

2 Eliade, op. cit., p. 182;
3 Gaston Bachelard, Apa și visele, Univers, București, 1999, p. 51-52;
4 A sweet fountain played there in the morning sun, and a sward of bright green lay about it; but in the midst,

drooping over the pool, stood a dead tree, and the falling drops dripped sadly from its barren and broken branches
back into the clear water.

5 Gaston Bachelard, op. cit., p. 146;
6 Ibidem;
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Schema copac-apă(-piatră) pe care o valorizează literar Tolkien este identificată în multe

dintre imaginile mentale și stilizările reprezentative pentru  simboluri și mitologii variate.
Copacul alb din Gondor poate fi o replică a lui Yggdrasil, Arborele cosmic al mitologiei
scandinave. Fragmentul din Edda Veche îl înfățișează astfel: Știu că este un frasin numit
Yggdrasill; o licoare albă (s. n.) îl stropește mereu și dintr-însa se scurge în văile pământului
roua; el e veșnic verde și umbrește izvorul Urdallr. Dinaintea frasinului a fost zidit un palat
în care locuiesc fecioarele Norne; ele îi cresteză scoarța.7 Yggdrasil este arborele cosmic prin
excelență,  un axis mundi care leagă, pe verticală, trei lumi: cea a zeilor Aseni, lumea
oamenilor și lumea cealaltă, iar distribuția fizică a lui merge pe linia logicii omenești. Coroana
(ulterior, însemn regal) este rezervată lumii de sus, trunchiul oamenilor, iar rădăcinile lumii
subterane, deloc simplificată.

Morfologic, similitudinea dintre copacul din Gondor și apa care îl stropește, pe de o parte
și Yggdrasil stropit de licoarea albă este evidentă, chiar și fără a uita să menționăm că sensul
lui „a stropi” în românește poate fi și de a „hrăni”, „a alimenta”. Sensul zglobiu și, oarecum,
neobișnuit al curgerii apei, rămâne, însă, în ambele cazuri. La Tolkien este o alegere literară,
cel mai probabil inspirată de mișcarea inversă a licorii neobișnuite (albe) care stropește frasinul
Yggdrasil. Eliade spune că arborele lângă un izvor sau lângă o fântână este o imagine
exemplară a Paradisului (s. a.); în Mesopotamia, replica acestei imagini este gradina cu un
arbore sacru și un izvor păzite de Regele –Grădinar, reprezentându-l pe Dumnezeu8.
Verticalizarea apei, mai ales în cazul fragmentului selectat din Întoarcerea regelui este, ca și
în cazul stâlpului cosmic, o dublare a ascensiunii și verticalizării copacului. Copacul alb din
Gondor parcă încearcă permanent o verticalizare, o regăsire continuă și ineficientă a sacralității
pierdute, iar apa este cea care, personificată, îi sprijină eforturile.

Dacă arborele alb a măsurat mitologic spațiul și material, acum dovedește și implicații
temporale. Copacul, prin uscăciunea și desacralizarea lui anunța sfârșitului unui Ev, în fapt,
desacralizarea timpului. Comparativ, mitologia scandinavă vorbește de frigul năsprasnic de
dinaintea Ragnarökului, fiind cauzat, în timp, de erorile sacrale ale zeilor și oamenilor9. Dacă,
în continuare, Ștefan Borbély vorbește despre o eroare particulară (ignorarea datoriilor rituale
față de morți), în acest caz, polaritatea Bine-Rău impune o evidențiere a efectelor negative
provocate de puterea din ce în ce mai mare a Răului (Sauron) care își racolează parteneri
pentru a avea putere absolută (ca în Primul ev, în cazul lui Melkor).

În general, albul copacilor este valorificat foarte divers, iar romanele despre care am
pomenit mai sus ilustrează diferit simbolistica acestei culori. Romanul Stăpânul inelelor
valorifică simbolul acestei culori în tradiție occidentală, accentuând latura pozitivă a albului
din care face o culoare a Binelui, promovând, prin această culoare, dogmele creștinești.
Regalitatea, divinitatea și sacralitatea sunt purtătoare de lumină și alb, în timp ce toate
elementele Răului vor fi întunecate sau negre. Vrăjitorul Saruman, odinioară susținător al
Binelui, îmbracă haina albă, dar dedesubturile Isengardului (cetatea unde locuiește) mustesc
de întunericul orcilor care taie pădurile pentru a fabrica armele oștii lui Sauron (stăpânul
întunecat). În cazul particular al copacului din Gondor, culoarea este un indiciu al regalității,
atâta timp cât, așa cum am arătat, el este un dublu al lui Aragorn și, mai important, urmaș al
sacrului Telperion din vechime. De remarcat este însă existența a două culori și, ulterior, a
doi copaci, Laurelin având culoare aurie, neresuscitat divin de către cei doi zei coborâți în
viitorul Pământ de Mijloc. 

7 Edda Veche, Völuspa, 1-66, apud Victor Kernbach, Miturile esențiale, Editura științifică și enciclopedică,
București, 1978, p. 88;

8 Mircea Eliade, Istoria credințeleor și ideilor religioase, Noua eshatologie, vol. II, Editura științifică și
Enciclopedică, București, 1986, p. 188-189;

9 Ștefan Borbély, op. cit., p. 117;
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Geografii infernale 

reprezentate în opera  

„Divina   Comedie” 

de Dante Alighieri

„Divina Comedie” este o operă de factură
complexă, care face dificilă fixarea în canoanele
unei specii anumite. Va fi numit poem, potrivit
istoriei literare. Prin conţinut şi sensuri, „Divina

Comedie” este un poem alegoric, în care este înfăţişată călătoria lui Dante prin Infern,
Purgatoriu şi Paradis, vreme de şapte zile. 

La începutul poemului, Dante, aflat la jumătatea vieţii, rătăceşte printr-o pădure
întunecoasă şi, încercând să urce un deal luminos, este urmărit de trei fiare sălbatice: o panteră,
o lupoaică şi un leu. Pădurea întunecoasă simbolizează viaţa lipsită de echilibru, iar fiarele:
desfrâul, lăcomia şi trufia- păcatele cărora oamenii le cad cel mai lesne pradă. Totodată,
protagonistul întâlneşte umbra lui Vergiliu- poet latin, alături de care îşi începe călătoria în
lumea de dincolo.

Plin de teamă, Dante îşi începe coborârea în Infern, aflat lângă cetatea Ierusalimului, nu
înainte de a citi pe poarta Infernului: „Lăsaţi speranţa, voi, care-aţi intrat!”. Ajung la malul
râului Aheron şi observă cum luntraşul Caron trece sufletele pe celălalt mal. Cei doi pătrund
în fiecare dintre cele nouă cercuri prezentate într-o anumită gradaţie.

Primul cerc: Limbul

Înainte de primul cerc, sau anticamera infernului, este hoarda lașilor. Aceștia se zbat goi,
mâncați de viermi și de muște. Ulterior, înaintând, descopera că primul cerc este cel al
oamenilor virtuoși, dar care nu au apucat să fie botezați, fiind astfel considerați păgâni.
Pedeapsa lor este: aceştia sunt situați într-o formă inferioara Paradisului și locuiesc într-un
castel cu șapte porți, reprezentative pentru cele șapte virtuți: castitatea (curățenia), cumpătarea
(temperanța), caritatea (milostenia), hărnicia, răbdarea, bunătatea și modestia (smerenia),
opuse celor șapte păcate capitale. Aici îi întâlnesc pe Aristotel, Socrate, Iulius Cezar etc.

Al doilea cerc: Desfrânații

Următorul cerc descendent le este rezervat desfrânaților și păcătoșilor din dragoste. Aici,
sufletele celor ce au comis păcatele acestea sunt condamnate să fie spulberate de un vânt

Nicoleta PÎRVU



violent, ce le împiedică să-și găsească liniștea, simbol al chinurilor prin care au trecut din
cauza dorințelor carnale cât erau în viață. Dante și Virgil întâlnesc aici pe Cleopatra, Elena
din Troia, Paris, Ahile sau Tristan.

Al treilea cerc: Mâncăii

Când ajung în cel de-al treilea cerc, Dante și Virgil dau peste un monstru înfiorător,
Cerberul, care stă de pază și îi veghează pe cei ce nu au cunoscut cumpătarea în desfătările
trupești. Păcătoșii se zvârcolesc pentru eternitate într-o mocirlă întreținută perpetuu de o
grindină. Starea în care se află sufletele e rezultatul unei vieți fără haotice, în care doar
plăcerile egoiste au primat. În acest cerc, cei doi întâlnesc oameni obișnuiți, comuni.

Al patrulea cerc: Zgârciții și risipitorii

Guvernați de zeul grec al lumii subterane, Pluton, entităţile cercului al patrulea îndură o
pedeapsă sisifică, fiind forțați să împingă cu pieptul roci enorme, simbol al ambițiilor și
lăcomiei după bani. Ei sunt împărțiți în două categorii: cei care acumulau posesii și cei care
le-au risipit. Păcătoșii aceștia se se concentrează la munca lor atât de intens, încât Dante și
Virgil nu apucă să le adreseze vreun cuvânt. 

Printre aceste suflete, întrezăresc oameni ai bisericii și chiar și papi.

Al cincilea cerc: Furioșii

Este locul în care cei mânioși și cei ursuzi din pricina mâniei sunt pedepsiți, fiind nevoiți
să se zvârcolească în noroi, pe deasupra râului Styx, luptându-se cu pumnii; se mușcă, se
sfâșâie între ei. Astfel, aceștia sunt forțați să-și ducă povara păcatului lor fără tihnă.

Tot aici, Dante și Virgil sunt întâmpinați de politicianul Filippo Argenti.

Al șaselea cerc: Ereticii

Cu cât coboară mai adânc în măruntaiele iadului, cu atât densitatea și intensitatea trăirilor
se amplifică. În această regiune au fost adăpostiți ereticii și blasfematorii, scepticii care au
fost blestemați să se perpelească în morminte de foc, simbolul patimilor ce i-au mistuit cât
erau în viață. Astfel că Dante li se adresează câtorva figuri impunătoare în istorie, cum ar fi
filosoful Epicur sau Frederic al II-lea al Sfântului Imperiu Roman.

Al șaptelea cerc: Violenții, sinucigașii, cămătarii

Cercul următor este segmentat în trei brâuri. Sunt astfel, în primul brâu,  cei care, în viața
lor, s-au arătat violenți cu aproapele lor. Păcatele de care se fac vinovați i-au azvârlit într-un
mâl de sânge clocotitor, până la gât, sunt guvernați de Minotaur, iar dintre figurile importante
peste care Dante va da se numără Alexandru cel Mare sau Dionis.

Al doilea brâu al cercului este și mai sinistru, dacă suportă un nivel de comparație. Aici
se află sinucigașii, transformați într-un desiș de crengi noduroase, pline de țepi și otrăvitori,
sfâşiate de Harpii, torţionari antici. Dante rupe o creangă care apoi sângerează. Figura
reprezentativă pentru acest loc este juristul Pier delle Vigne. Tot în acest loc se află cei care
și-au bătut joc de bunurile personale, păguboșii sau pustiitorii, vânați de câini fioroși și
înfometați, și care sfârșeau prin a fi hăcuiți de aceștia.

În cel de-al treilea și ultimul brâu al cercului șapte, Dante dă peste o întindere pustie și
stearpă, unde sufletele sunt goale, hăituite de o ploaie de foc eternă, pârjolite și urlând a

41 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VII, nr. 2, aprilie-iunie 2018



disperare. Locul le este rezervat cămătarilor, sodomiților.

Al optulea cerc: Proxeneții, lingușitorii, simoniacii, ghicitorii

Este un cerc imens, alcătuit din mai multe bolgii, terifiant și sinistru, alocat unora dintre
cei mai mari nevrednici. Sunt așadar, prima bolgie, pentru proxeneți și seducători, care se
înfățișează goi, biciuți de diavoli. A doua bolgie le e rezervată lingușitorilor, care sunt obligați
să stea într-o mare de scârnă. Bolgia a treia este destinată simoniacilor, preoților ce eliberau
indulgențe și celor cărora nu te puteai spovedi fără să plătești. Acești atârnau cu capul în jos
în gropi minuscule, iar tălpile le erau arse de flăcări.

Dante trece podul către bolgia a patra, unde întâlneşte ghicitorii. Păcătoșii aceștia au
capul întors în spate și plâng în continuu. Bolgia a cincea este locul politicianilor corupți,
delapidatorilor, care sunt aruncați în smoală și sunt împinși cu sulițele înapoi când încearcă
să iasă. În bolgia a şasea, ipocriții pășesc sub povara unei mantii de plumb. Aici îl întâlnesc
pe unul dintre cei mai mari ipocriți, preotul Caiafa, care a îngăduit răstignirea lui Iisus în ciuda
faptului că știa că era nevinovat. Damnații din această bolgie îl calcă în picioare în defilarea
lui veșnică sub greutatea capei de plumb.

Bolgia a şaptea îi înfățișează pe hoți, fugăriți de șerpi care îi mușcă, a opta bolgie le este
rezervată sfătuitorilor de rău, care se bălăcesc pe fundul bolgiei, învăluiți de limbi de foc, iar
în bolgia a noua sunt semănătorii de vrajbă, care bântuie eviscerați, cu organele la vedere,
alții cu căpățânile în mâini. În ultima bolgie sunt falsificatorii, alchimiștii și cei care au comis
sperjur. Falsificatorii zac grămadă unii peste ceilalți, smulgându-și pielea, pe când alchimiștii
au trupurile putrede, umflate de apă.

Al nouălea cerc: Trădătorii

Aici sunt cel mai aproape de Lucifer, de capătul lumii htoniene. Bolesc și rabdă o
neclinteală veșnică a celor mai mari păcătoși de pe pământ, în viziunea lui Dante, și anume
trădătorii. Toți sunt scufundați și claustrați pe vecie într-un lac de gheață. Și acest cerc este
alcătuit din mai multe brâuri . În funcție de severitatea păcatului, sufletele sunt fie mai aproape
de suprafață, fie mai adânc înfipte în lacul de gheață. Cei mai mari trădători dintre trădători
sunt cei ce i-au vândut pe făcătorii de bine (îl găsim aici pe Iuda, evident). Aceștia stau
paralizați în imensitatea de gheață și își ronțăie țestele unii altora pe vecie.

Aici se sfârşeşte călătoria în Infern a celor doi poeţi şi, mai ales, a lui Dante. Scopul
acestei călătorii impresionante este autocunoaşterea, regăsirea spirituală, regăsirea armoniei
existenţei şi desăvârşirea. Astfel că Dante subliniază calitatea morală a textului.

La nivelul compoziţiei numerice a „Divinei Comedie” se identifică surse pitagoreice şi
creştine. Cifrele la care poetul a recurs sunt trei, nouă şi zece. Astfel că fiecare parte a poemului
este divizată în zece: Infernul este alcătuit dintr-o pădure întunecoasă şi nouă cercuri. La nivel
vizual, Infernul este în formă de pâlnie.

1.8K48

Putem demonstra astfel că păcatele pecetluite de către personaje, tipologii umane sau
personalităţi istorice, sunt împărţite conform structurii ireale ale Infernului. În viziunea lui
Dante, aceste individualităţi pot fi oprimate prin intermediul unor pedepse fizice.
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În chip de postfață*

Că sunt bucovinean / Tărășeni-Cernăuți / am
considerat, întotdeauna, cel mai de preț
eveniment din existența mea insignifiantă,
fiindcă pe la patru-cinci ani am auzit că pe acolo
ar fi trecut Eminescu, fără să știu cine a fost.
Când am aflat și am înțeles că era vorba despre
Poet, eram departe, foarte departe de acele locuri,
la celălalt capăt de țară, iar din Bucovina
rămăsese Putna.
Toată suferința unui neam de refugiați,

deportați, asimilați, deznaționalizați am purtat-o
zeci și zeci de ani scufundată în cele mai tainice
cămări ale sufletului, cu nădejdea că într-o zi

vom redobândi micul paradis pierdut.
Istoria a fost pentru noi mamă vitregă: de această speranță, ignorată chiar de cei care

ar trebui să o întrețină, își aduc aminte doar în cinice campanii electorale.
Pe măsură ce nisipul scădea vertiginos în clepsidră, m-am decis să depun mărturie,

născută din durere și blestem, împotriva criminalului ultimatum care a sfâșiat inima de aur a
Bucovinei.

Nu sunt dintre cei care au aplecare către texte rafinate.
Scriu absolvit de umilința scriitorului nevoit să-i curteze pe redactor, editor, să

cerșească reclama cronicarului, să-i facă pe plac cititorului care strâmbă din nas. Aș fi complet
rușinat de o asemenea postură.

Adevăratele bucurii răsar din neputința de a nu scrie, eliberat de inconfortul oricărei
prejudecăți, despre tragedia pământului care te-a rodit.

O scurtă perioadă de timp, trei-patru ani, am extins-o temporal, dar și spațial, am
agrementat zestrea amintirilor proprii cu flash-uri memorialistice fictive pentru a conferi
narațiunii o voită ambiguitate, indispensabilă unei scrieri de acest gen. Toponimia și
topografia, în bună parte, sunt recognoscibile: Cerna/Cernăuți, Bogdănești/Siret. A rezultat o
primă variantă de text, pe care am tipărit-o cu titlu ce sugera că în dosul faptelor descrise
există o altă realitate. Lectori grăbiți s-au oprit la prima fațetă – cea erotică, fără să bănuiască
măcar că aceasta este doar o… nadă pentru a stârni curiozitatea cititorului. Second erotic…,
Demierotica persiflează chiar prin titlu această tendință generală de a citi totul prin grila
sexualității [nu scriu pentru marele (?) public cititor, nici pentru madam Babetta, nici pentru
domnul Moșuli(că), ci pentru specia rară care știe să dezmierde apetisantele moliciuni
feminine și epiderma cu asprimi a cuvintelor]. În Vârsta erotică ironia coboară în structura
romanului: în afară de un sfârșit ortodox, există și un alt posibil final: nerecomandat
pudibunzilor.

Într-un text aflat în pregătire / titlu provizoriu – Domiciliu forțat / drama exodului
din Sfânta Bucovină Fără Vină capătă forme și mai concrete și mai extinse. E de la sine înțeles
că va exista și un sos erotic.

*Postfață la romanul Vărsta erotică, de Eus Platcu, ediție bibliofilă, Ed. Bibliotheca,
Târgoviște, 2008

Eus PLATCU
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Petru Caraman

În 1956 s-au împlinit 20 de ani de la moartea lui Ibrăileanu şi la Facultatea de
Filologie a Universităţii din Iaşi s-a organizat comemorarea marelui critic. Festivitatea a avut
loc în Aula Eminescu, plină până la refuz de studenţi, profesori, invitaţi din Iaşi şi din ţară.

Au vorbit, pe rând, rectorul Universităţii,
profesorul Ion Creangă, profesorul Gavril Istrate,
decanul facultăţii, prof. Al. Dima, şeful Catedrei de
Literatură Română, şi alţii, foşti studenţi şi
colaboratori la „Viaţa Românească”. Din partea
Academiei a vorbit doctorul Vasile Mârza,
preşedintele Filialei Iaşi, profesor la Institutul de
Medicină. La urmă, când prof. Istrate a mulţumit
participanţilor şi a spus că declară şedinţa închisă, de
pe un scaun din primul rând s-a ridicat un bărbat înalt,
încă tânăr, dar cu părul alb, zvelt, ascuţit la faţă, s-a
întors către public şi a spus:

- Domnilor, nici unul dintre cei care au vorbit
nu l-a cunoscut bine pe Ibrăileanu, iar cei care au
vorbit la început nu l-au cunoscut defel...

La masa prezidului era o evidentă stare de
nemulţumire, iar din sală mulţi, mai ales studenţii, nu
ştiau cine este vorbitorul acesta atât de îndrăzneţ, care-
i sfida pe oficiali şi ni s-a adresat cu domnilor nu cu tovarăşi.

... Eu am fost cel mai apropiat elev al
profesorului şi acesta mi-a propus să fiu
asistentul lui, dar eram atras de cultura
populară şi voiam să mă specializez în acest
domeniu.

- Am declarat şedinţa închisă! a spus
decanul facultăţii pe un ton iritat, după ce s-
a consultat în primul rând cu Mârza.

- Ce nu mă laşi să vorbesc despre
profesorul meu? Cine-ţi dă dreptul să mă
opreşti? a protestat Caraman.

- Să taci! a sărit ca ars Mârza. Eşti un
duşman al poporului şi nu ai dreptul la
cuvânt. Au vorbit doar cei pe care i-a
delegat partidul!

- Dumneata să taci! Ai tras de câteva
ori cu pistolul în ’44 şi crezi că ai dreptul să
spurci Academia cu prezenţa dumitale? Eu
sunt elevul lui Ibrăileanu, eu am fost
studentul lui eminent, nu dumneata, un
intrus şi un panglicar!
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- Şedinţa este închisă! a spus

încă odată profesorul Istrate, pe ton
ridicat.

- Trebuie să spun ce am de
spus! a ridicat tonul şi Caraman.

- Să taci! N-ai dreptul să
vorbeşti! s-a răstit din nou decanul.
Tovarăşi, puteţi pleca! s-a adresat
asistenţei.

Cei mai mulţi s-au ridicat şi
acum se îndreptau spre ieşire. A ieşit
şi Petru Caraman vociferând. Nu-l
cunoşteam şi mă întrebam cine să fie
domnul acela îndrăzneţ care voia să se
ia de gât cu balaurul. Nu-l cunoşteam
pentru că de câţiva ani buni fusese dat
afară din învăţământul superior, de
când a protestat în Senatul
Universităţii împotriva stăpânirii
Basarabiei şi Bucovinei de către
Sovietici. În universitate nu prea intra,
decât la şedinţele Societăţii de Ştiinţe
Filologice, unde le vorbea celor
prezenţi şi despre suferinţele sale după

excluderea din învăţământ.
- Era prim secretar la Comitetul Judeţean la PCR consăteanul meu Virgil Cazacu.

Nu-l cunoşteam, dar el auzise de mine şi ştia în ce condiţii supravieţuiesc. Într-o zi, îmi trimite
veste că mă aşteaptă să stăm de vorbă. Bine, zic. Şi merg la Partid. Spun cine sunt. Portarul
sare, mă salută cu „să trăiţi” şi mă conduce la primul secretar. Acesta se ridică zâmbind, îmi
întinde mâna şi-mi oferă un scaun.

- Domnule profesor, îmi spune la un moment dat, am posibilitatea să vă ofer un post
bine plătit...

- Şi ce trebuie să fac acolo?
- Nu faceţi nimic. Staţi acasă şi...
- Şi pentru ce să iau salariu? m-am

mirat.
- Pentru că sunteţi o personalitate

şi vreau să vă vin în ajutor.
- Bine, domnule Cazacu, dar vreau

să lucrez cu tineretul, să le spun studenţilor
din ceea ce ştiu...

- Asta-i mai greu...
- Şi atunci? întreb eu mirat.
- Staţi acasă, vă odihniţi, scrieţi...
- Domnule, nu-mi pot permite să

iau bani degeaba. Daţi-mi posibilitatea să le
vorbesc tinerilor...

- Asta-i mai greu, v-am spus...
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- În acest caz, nu pot primi oferta

dumneavoastră, nu pot primi bani
degeaba!

- Dar, domnule profesor...
- V-am spus: nu pot lua bani de la

degeaba.
M-am ridicat şi am plecat. Atât.

X
Îl vedeam mereu lucrând în Sala

profesorilor de la Biblioteca Centrală, cu
un maldăr de cărţi în faţă. Ajungea de
dimineaţă şi sta până aproape de prânz.
Uneori venea şi după amiaza.

Peste mai mulţi ani, când pregăteam
antologia Amintiri despre
Ibrăileanu, am rugat-o pe profesoara
Ecaterina Teodorescu să-l întrebe pe
profesor dacă vrea să scrie despre
fostul său dascăl. Răspunsul a venit
fără întârziere şi îmbucurător. Avea
multe pagini scrise întru amintirea
criticului şi profesorului Ibrăileanu. A
stabilit o întâlnire la el acasă. M-am
prezentat la ora fixată. Mi-a deschis
Doamna şi m-a introdus în cabinetul-
bibliotecă. Peste câteva clipe a venit şi
profesorul. S-a uitat la mine şi mi-a
spus:

- Parcă te cunosc de la Bibliotecă...
- Da, sunt mereu în sala de lectură...
- Spune-mi, te rog, cine are să publice volumul pe care îl pregăteşti?
I-am spus că o să apară la Editura Junimea şi că am în vedere să apară şi un al doilea

volum.
- Să vedem dacă articolul meu n-o să fie scos de cenzură...
- Nu cred! Nu se poate, domnule profesor! am protestat eu, ca și cum m-ar fi întrebat

cineva ce se cenzurează.
- Se poate orice în regimul ăsta! Şi s-a întunecat. Eu nu am mai putut să public de

foarte mulţi ani. Nimic! Domnule Popescu, îmi vine să dau foc la tot ce am lucrat. De ce să
scriu şi să ţin teancuri de dosare? Eu scriu pentru oameni, pentru cercetători. Şi ăştia mă ţin
închis!

- Va veni vremea când o să se publice scrierile dumneavoastră, mi-am dat cu părerea.
- Da, dar când? N-o să mai fiu eu atunci... să-mi corectez textele. Să ştii că teroare

mai mare decât acum a fost doar la ruşi în vremea lui Lenin şi Stalin...
Discuţia a mai continuat câteva minute.
- Să ai grijă de text. Este singurul exemplar!
Am promis că voi avea grijă să nu se piardă. Apoi m-am ridicat, mi-am luat la

subsuoară mapa cu textul despre Ibrăileanu, mi-am luat rămas bun şi am plecat.
- Dacă o să fie respins, n-o să cadă cerul pe pământ!
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- Cred că se va publica, l-am încredinţat din nou.
- Când apare cartea, să-mi dai un semn...
- O să v-o aduc, s-o vedeţi, să vă bucuraţi...
M. R. Iacoban, directorul Editurii Junimea, s-a ţinut de cuvânt, aşa că spre sfârşitul

anului 1974 a apărut cartea în formatul consacrat seriei Amintiri despre scriitori, în care au
mai apărut până atunci Amintiri despre Eminescu, Amintiri despre Titu Maiorescu şi
Amintiri despre Sadoveanu. 

Este cel mai amplu material din volum (p. 77-114) şi se intitulează G. Ibrăileanu –
profesorul, istoricul culturii, scriitorul beletrist... (Din amintirile unui fost student al
său), fiind dedicat „Doamnei A. C. – studentă şi ea odinioară a profesorului Ibrăileanu”. În
josul semnăturii, pe p. 77, a rămas informaţia „fost profesor la Universitatea din Iaşi”. 

Curând după aparaţie, erau gata şi formele de plată. Când am ajuns la profesor, peste
câteva zile, acesta m-a întâmpinat cu un zâmbet larg; primise mandatul poştal.

- Domnul Popescu, atâţia bani n-am mai văzut de multă vreme...
I-am oferit un exemplar din carte şi am plecat, bucuros de bucuria pe care i-am făcut-

o.
Peste două săptămâni, mă întâlnesc în tramvai cu profesorul. Era foarte supărat că

în materialul lui au rămas greşeli de corectură şi în special în textul grecesc de la sfârşit. I-am
cerut iertare pentru greşeli, explicându-i că întreaga corectură s-a făcut în editură şi că eu eram
plecat în concediu. L-am rugat să-mi dea textul corectat, să pot pregăti o erată. Mi-a trimis
prin poştă şi textul şi o scurtă scrisoare, pe care o reproduc aici: ?

Am regretat mult mânhnirea pricinuită de neintervenţia mea în corectarea şpaltului.
Singurul motiv de a se trece totul cu vederea era că textul se va putea corecta. Dar am avut
mulţumirea că articolul publicat de mine era primul text publicat în România, cu semnătura
Petru Caraman, în anii comunismului.

X

Când G. Ivănescu a împlinit 65 de ani, în 1977, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi a organizat sărbătorirea acestuia în Sala Senatului. Au venit numeroşi invitaţi din Iaşi
şi din ţară, încât marea sală era neîncăpătoare. Au vorbit, pe rând, reprezentanţi ai judeţului,
ai Rectoratului, ai Facultăţii de Filologie, ai Institutului de istorie literară şi folclor, ai Filialei
Iaşi a Academiei Române, dar şi colegi, foşti elevi şi colaboratori ai sărbătoritului.

Spre sfârşitul ceremoniei, a cerut cuvântul şi Petru Caraman. Ştiam că o să-şi
pigmenteze discursul cu ceva neobişnuit şi ascultam şi mai atent. Stam într-un loc de unde
puteam vedea întreaga sală, inclusiv masa prezidiului, pregătită cu flori aduse de la Grădina
Botanică.

- Domnilor, e frumos că Gheorghe Ivănescu a împlinit aceşti ani. Frumoasă vârstă,
vrednic om! Activitatea lui este bine cunoscută de către cei care se pricep şi are elevi atât la
Iaşi, cât şi la Timişoara şi la Craiova, că a fost mânat de biciul vremurilor prin multe locuri.
Dar oriunde a fost, omul a sfinţit locul, a demonstrat că este un savant dintre cei mai străluciţi.
Toţi îl preţuiesc şi îl preţuim. Este, cum s-a spus, de mai mulţi ani, membru corespondent al
Academiei Române. Cu activitatea lui, Gheorghe Ivănescu merita demult să fie membru plin
al acestei instituţii, în care, din păcate, s-au oploşit şi mulţi indivizi fără nici un fel de merite
şi care mai mult încurcă treburile. Mi s-a spus că aşa a hotărât partidul. Dar mă întreb eu: de
ce se bagă partidul în Academie? Ce are el comun cu Academia? Să-i lase pe oamenii de
ştiinţă să-şi facă treaba în linişte şi pace! În problemele culturii şi ştiinţei, să hotărască oamenii
de cultură şi de ştiinţă!
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După ce a terminat de spus ce-a dorit să spună, şi-a luat puţinele hârtii, le-a pus într-

o mapă şi a ieşit ca o furtună!
În timp ce vorbea, m-am uitat în sală de la un capăt la altul. Cu excepţii numărate pe

degete, toţi participanţii, inclusiv cei de la masa prezidenţială, şi-au plecat capetele în semn
de nesolidarizare cu afirmaţiile rebelului. Cel mai demn a fost domnul Ivănescu: l-a privit
drept pe Caraman. Nimeni n-a bătut din palme. Frica era stăpâna noastră a tuturor. Aproape
toţi gândeau la fel, dar aproape toţi s-au comportat ca nişte laşi. Nimeni nu avea curajul lui
Caraman.

Deşi în sală erau şi securişti, cu obligaţii precise la această întâlnire, profesorul Petru
Caraman nu a păţit nimic. Termina de vorbit, îşi lua hârtiile şi pleca grăbit, de parcă era aşteptat
în altă parte să spună ceea ce alţii se temeau să spună.

În toţi anii de dictatură comunistă, Petru Caraman a fost un opozant declarat. N-a
fost arestat, dar cred că dosarul îi era mereu completat cu noi şi noi hârtii.

A fost un om chinuit şi din cauza firii sale năvalnice, dar mai ales din cauza unor
oameni care credeau stăpâni peste vremi. 

Eram în Aula Academiei Române, Filiala Iaşi, în clădirea vechii Universităţi, la
Institutul de Medicină. Prezentau comunicări tineri cercetători în domeniul etnografiei şi
folclorului. Şi semnatarul acestor rânduri a prezentat o comunicare despre motivul oile
pierdute în cultura populară românească. La discuţii a luat cuvântul şi Petru Caraman, care a
făcut interesante observaţii pe marginea unor lucrări citite. Dar prezenţa marelui savant l-a
iritat pe Vasile Mârza, nelipsitul cerber al comunismului.

- Dumneata să nu mai vorbeşti. Nu ai dreptul să vorbeşti! i-a spus lui Caraman.
- Nu mă laşi să vorbesc într-un domeniu care-i al meu? a ţipat Caraman.
- Nu! Nu ai dreptul să vorbeşti aici!
- Dacă a i c i, eu nu am dreptul să vorbesc, ce drept ştiinţific ai dumneata să fii în

fruntea acestei filiale a Academiei Române? Ce ai scris? Cine te recunoaşte ca om de ştiinţă?
Huuu! Ruşine! Ruşine!!

*

În 9-10 ianuarie 1980 a murit Petru Caraman (născut 14 decembrie 1898), după ce
a suferit traume psihice inimaginabile și mari lipsuri materiale. L-am văzut acum vreo două
luni, slăbit, cu baston, urcând obosit prin fața Universității. Stejarul acesta, drept în toate
furtunile, părea gata să se răstoarne, dar nu încovoiat. Mergea tot drept, privind ca de obicei
departe peste capetele celorlalți.

Corpul său neînsuflețit a fost depus, cu aprobarea unanimă a Senatului, în Sala Pașilor
Pierduți, iar instituția care n-a putut să mai fie slujită de marele cărturar, l-a onorat – târziu –
cu atenții, cuvântări elogioase și coroane (de fapt coroanele au fost cumpărate din banii
cadrelor didactice, ele cerându-și parcă iertare de la marele dispărut; câte 9 lei de persoană).

*

În 1981 a fost declarat membru al Academiei Române post mortem.

*
Prezint aici scrisoarea profesorului Caraman adresată mie în 2 aprilie 1975 și

corectura la textul său din Amintiri despre Ibrăileanu, II, 1974.



Când noi înșine suntem obiecte mici 
și uneori dezorientate

Am mai scris, fugitiv, despre modul în care
ne raportăm la România sau Românica, din
perspectiva dublă, dinăuntru –de obicei extrem
de critic- și din afară, în calitate de ceilalți, cei
care am fi dorind să fim. Am scris mai demult
despre identitatea anticipată, aceea conținută de
un celălalt, de obicei occidental, fie acesta spațiu

sau entitate colectivă. În ultimii ani au apărut destule studii despre românii care locuiesc sau
lucrează, temporar, în alte țări decât cea de origine. Cercetările inițiate cu ani în urmă de
sociologul Dumitru Sandu și echipa sa, cartea publicată de Ruxandra Trandafoiu, Diaspora
Online (2013), referitoare la menținerea și remodelarea identității în interacțiunile din mediul
virtual, nenumăratele forumuri virtuale și platforme dedicate accesului la informație
imobiliară, la piața muncii, la evenimente culturale, toate acestea ajută la înțelegerea
românilor din afara țării. Sau, din altă perspectivă, dezvoltă ruptura, din ce în ce mai adâncă
în ultimii ani.

S-ar putea crede că, la  peste 10 ani de când România are un alt statut în Europa, măcar
la posibilitatea cetățenilor ei de a călători fără vize și de a se stabili, temporar sau definitiv,
unde îi duc profesia și interesele personale, lucrurile nu se mai judecă în termenii încrâncenării
anilor 90, când relația emigrației pre-1989 cu cei din țară se desfășura în termenii ecuației
schizoide invidie-admirație-ură. Din păcate, evenimentele politice din ultimii ani au revelat,
atât în mediul virtual, cât și în relațiile directe dintre indivizi și comunități că definirea
identitară se face printr-un joc perpetuu între hiperbolă și litotă, procedee retorice pe care
fiecare dintre protagoniști și le atribuie. Cei doi protagoniști generic sunt românii dinăuntru
și românii din afară. Pe rând, fiecare dintre acești protagoniști manifetsă nostalgie față de ce
are celălalt- accesul constant la uzul limbii române, la peisajele românești, la spațiul în care
s-au născut, etc, sau dimpotrivă, accesul la un nivel de trai ridicat, la traiul într-o societate
democratică, la tot ceea ce occidentul a însemnat de-a lungul istoriei pentru români. În acest
joc al nostalgiei reciproce se naște conflictul, pentru că fiecare dorește să convingă, să educe
pe celălalt cu privire la ceea ce înseamnă să fii român. Din conflict, nostalgia și admirația
reciprocă se transformă în reproșuri, în spatele cărora se află, așa cum a fost remarcat, ura de
sine, dezamăgirea, diminutivarea propriei identități în fața unui celălalt hiperbolic, de obicei
occidentalul adevărat. Dacă explorăm confruntările și insultele aruncate, fără prea mult
discernământ, între grupul dinăuntru și cel din afară,  constatăm că, de fapt, ne aflăm în fața
unui discurs în fața oglinzii. Altminteri este dificil de înțeles schizoidia, în vreme ce, lăsând

Mona MOMESCU
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la o parte confruntările politice, toată lumea se bucură de imagini superbe din România,
bucătărie tradițională, jocurile copilăriei etc. În intervalul dedicat armistițiului celor două
tabere, nostalgia cultural-etnică se combină cu aceea politică, spre confuzia și mai mare a
cuiva care ar privi din afară toată această luptă retorică. Pe scurt, epoca de aur, cu toate
lucrurile ei rele, se înfrumusețează atunci când românii dinăuntru și cei din afară decid să
coboare pe tărâmul retoric  al unei identități mici, benigne, drăgălașe, familiale.

Foarte dificil să mai înțelegi ceva de aici, mai ales când intervin și confruntările inter-
generații, cum ar fi decreței/tineri frumoși/oameni frumoși/disidenți/oameni morali/elite și ce
va mai fi existând.

În războiul acesta mai mult retoric (din fericire, doar retoric!), puțin se spune despre
rădăcinile identității românești din afară și încă mai puțin se reflectează asupra unei realități
identitare dincolo de lucrările pe care le-am menționat la început. Deși s-au creat direcții,
servicii, programe guvernamentale dedicate românilor din alte țări (am o rezervă la sintagma
de pretutindeni), acestea apar mai curând destinate a modela un român ideal din afară, cel
pentru care țara și cultura de origine sunt deopotrivă limba română, literatura canonică,
dimensiunea etnico-folclorică actualizată prin serbări de această natură,  bucătăria românească,
în general o definre esențialistă și evident, stabilă, care se aplică tuturor românilor din toate
spațiile pe care le locuiesc, indiferent de istoria comunității românești de acolo, de relația cu
limba română sau cu celelalte componente identitare menționate mai sus. Așa se face că
membri mai tradiționaliști ai comunităților cu pricina devin etalon pentru definirea identității
și a nevoilor de reconectare a acelor comunități cu România.

Or, situația este cât se poate de diferită și complicată. Oricât ne-ar displăcea, emigrația
din România nu se rezumă la două grupuri: emigrația economică post-1989 și emigrația
politică și economică pre-1989. Între aceste două grupuri, care se autodefinesc destul de
entuziast și vocal, există infinit mai multe straturi ale generațiilor a doua, a treia, a patra de
emigranți, pentru care rețetele de identificare și, în consecință, interacțiune nu pot fi cele
prezentate mai sus.

Pentru că am avut șansa de a lucra cu un grup destul de important, ca număr, de studenți
descendenți ai românilor în anul universitar care tocmai s-a încheiat, atât la nivelurile
începător, cât și intermediar, am propus un mic experiment, pentru a înțelege mai bine modul
în care se raportează aceștia la identitatea românească. În paralel, o mică cercetare personală
în arhive new-yorkeze mi-a adus confirmarea observației mai vechi, anume că, cel puțin pentru
zona cercetată de mine, emigrația din România a avut o puternică dorință de asimilare și
integrare. La începutul anilor 1940, de pildă, exista deja o generație de români născută pe
pământ american, care scria în română preotului unui biserici, cerând scuze că ortografia nu
mai e atât de corectă, căci nu mai folosesc limba română nici măcar în familie atât de frecvent.
Cu toate acestea, această generație nu înceta a se identifica etnic parțial cu România și de a
păstra, în jurul bisericilor sau al centrelor de educație și cultură, o tradiție pe care ei înșiși o
creau, și care proba evident nașterea unei identități distincte româno-americane. Nu știu cum
stau lucrurile în alte țări unde emigrația din România are un statut istoric, pentru că nu am
avut acces la arhivele de acolo. Dar bănuiesc că există grupuri bine definite de români cu
cratimă, cum se numesc, pentru care confruntarea retorică hiperbolă-litotă nu mai există, după
o anume perioadă de coagulare a unei noi identități în țara de adopție.

Interviul cu studenții cursurilor de limba și cultura română din acest an a relevat
informații încă și mai interesante: toți aceștia sunt născuți pe teritoriul SUA. În unele cazuri
ei reprezintă a treia generație de potențiali vorbitori de română, părinții fiind și ei născuți aici.
În toate cazurile, relația cu România a fost mediată de narațiunile identitare ale părinților și
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bunicilor: în cele mai multe cazuri, emigrând din România la începutul anilor 90, familiile
le-au transmis copiilor povești de groază, cu fuga de comunism (în 1994-1995),  persecuție
religioasă (1993) sau imposibilitatea de a împăca propriile convingeri și dorința pentru o
transformare rapidă a societății românești post-1989 și ritmul real al acestor transformări.
Evident că narațiunile familiale nu au fost verificate nicicând, astfel că, după accesul la
informații din cele mai diverse surse, studenții au evaluat critic narațiunea de familie,
încercând să se situeze cu obiectivitate între cele două identități (cea românească și cea
americană). Mai precis, cu toții au declarat că identitatea primară este cea americană, limba
principal este engleza, iar relația cu limba română s-a suspendat, la un moment dat, fie din
cauza discriminării în grupul de prieteni, fie din cauza interdicțiilor părinților, cauzate de
puțina cunoaștere a limbii engleze de către aceștia, sau de traume personale, transferate asupra
copiilor. 

Cum se raportează acești româno-americani la cultura română, ce e pentru ei cultura
română? Pentru majoritatea, elementul pitoresc domină reprezentarea culturii române și modul
în care se raportează la ea: bucătăria tradițională, sărbători tradiționale în familia extinsă,
uneori abandonate după decesul bunicilor, muzică românească actuală (foarte puțin întâlnim
referințe la folclorul muzical la generația tânără), călătorii în România, dar, desigur,
ocazionale, în care subiectul nu se simte ca o persoană care se întoarce acasă, ci asemenea
uneia care trăiește nostalgia părinților prin delegație, beneficiind de o narațiune indusă cu
privire la locurile vizitate, la istorie și la situația actuală de fapt din România. Cu foarte puține
excepții,  uzul limitat al limbii române, precum și proveniența din căsătorii mixte etnic îi fac
pe acești descendenți niște spectatori, nu neapărat actori ai propriei identități românești.

Spre deosebire de comunitățile recente din Europa, a căror mobilitate dinspre/înspre
România este mai ridicată și datorită factorului geografic, generația nouă de româno-americani
nu se situează în încrâncenarea retorică pe care am menționat-o la început. Pentru ei, România
e parte a identității, iar studiul limbii e un mod de a se reconecta cu aceasta, fără patetisme și
declarații de iubire.
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A L E X A N D R U   G E O R G E*
(n. 1930, Bucureşti – d. 2012,  Bucureşti)

prezentat de Mircea BĂDOIU

Alexandru George este pseudonimul lui
George Alexandru Georgescu. 

Urmează şcoala primară şi apoi cursurile
liceului Mihai Viteazul din capitală. Numai după un
an întrerupe cursurile Facultăţii de filologie din
Bucureşti din cauza unor „pete” la dosar şi este
nevoit să-şi câştige existenţa ocupând funcţii cu
profiluri variate: muncitor în construcţii, desenator,
referent tehnic, traducător pentru asociaţii de
ingineri şi tehnicieni, bibliotecar la Academia
Română. În scurt timp debutează şi se afirmă nu
numai ca autor de proză scurtă, romancier,

traducător, ci şi ca redutabil eseist, deseori surprinzător prin aciditatea opiniei sale critice.
Numele său poate fi întâlnit în majoritatea publicaţiilor literare din ţară, în ultima perioadă
Editura Bibliotheca fiindu-i gazda multor creaţii de suflet, izvorâte din filiaţia Şcolii de la
Târgovişte, în componenţa căreia este identificat de istoria literară. Din multitudinea scrierilor
sale menţionez pe cele mai reprezentative, istoricii şi criticii literari având încă multe de spus
despre opera omnia a acestui prolific scriitor. 

1969 – Debut cu povestiri în Luceafărul şi Ramuri
1970 – Simple întâmplări cu sensul la urmă, proză scurtă
1970 – Marele Alpha, eseu
1975 – În jurul lui Eugen Lovinescu, eseu
1981 – Mateiu I. Caragiale, eseu
1984 – Caiet pentru..., roman

1986 – Dimineaţa devreme, roman
1987 – Seara târziu, roman                              
1988 -  Cinci sau chiar şase personaje în jurul unui  autor
1994 – Caragiale, eseuri
1996 – Oameni şi umbre, roman
1999 – Reveniri, restituiri, revizuiri, eseuri 
2000 – Confesiuni împotrivă 
2002 – Confesiuni în curs şi la fine
2003 – Tot pentru libertate 
2007 – Litere şi clipe
2008 – Simplex
2009 – Paşii unui fantasticist

Alexandru GEORGE

*Prezentarea scriitorului. a operei acestuia, selecția fragmentelor din romanul Dimineața devreme, de Al.
George și întreg comentariul textului aparțin domnului MIRCEA BĂDOIU.
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Romanul  DIMINEAŢA  DEVREME, scris de Alexandru George, este editat la
Cartea Românească în 1987. L-am citit la puţin timp de la apariţie în librării. Despre autor
ştiam  că este unul dintre cei cinci scriitori de referinţă ai „Şcolii de la Târgovişte”. Am relevat
atunci modul de „croşetare” a momentelor auctoriale cu episoade din lectura unor cărţi de
aventuri, care circulau în vremea copilăriei sale interbelice. Procedeul nu constituia o noutate
stilistică, dar pe măsură ce parcurgeam cele cincisprezece capitole ale cărţii, interesul creştea,
ca pentru oricare alt cititor pasionat de pe valea superioară a Ialomiţei. Descopeream  într-un
roman toponimii bine cunoscute, nume reale de conlocuitori, întâmplări veridice, atmosfera
specifică staţiunii de odihnă şi tratament  Pucioasa – toate înscrise ulterior într-o indubitabilă
istorie.

Deşi bucureştean  prin naştere, din motive de îngrijire a sănătăţii, autorul a locuit o
perioadă în apropierea fostei capitale a Ţării Româneşti, ale cărei împrejurimi i-au devenit nu
numai familiare, ci şi subiect literar. Fiecare capitol este prefaţat de scurte fragmente menite
să orienteze cititorul asupra conţinutului. Acestea aparţin unei pleiade de scriitori al căror
nume nu mai are nevoie de altă prezentare:  Eugèn Ionesco, Jules Verne, Jack London, Conan
Doyle, Thomas Mann, Sthendal, Tolstoi etc. 

Dictonul „viaţa e făcută din neprevăzut”, preluat din alegaţia lui Paul Valery, deschide
structura compoziţională a romanului, avertizându-l pe cititor  că în fiecare clipă a existenţei
sale survine altceva decât ceea ce era de aşteptat.

„Până în ziua plecării nu mai crezusem că o să părăsim în anul acela Bucureştii. Mama
avusese o mulţime de ezitări: spaima firească de evenimentele atât de neaşteptate, neliniştea,
zvonurile continue despre războiul care bătea la uşă, nervozitatea generală o făcuseră să uite
de durerile ei reumatice din anotimpul rece care o obligau să se ducă în fiecare an la un
tratament recomandat de medici. Am aşteptat aşa, de pomană, întreaga vară, pentru că abia la
sfârşitul lunii august, tocmai atunci când căldurile toride se mai atenuaseră, o neaşteptată criză
mai acută să o decidă dintr-o dată pe mama să plecăm totuşi, cu orice risc.

Nu izbucnise între timp niciun război şi cu atât mai greu era de crezut că el se va declanşa
în toamnă. Dacă am fi fost în primăvară, poate...

Dar, în nesiguranţa generală, cine mai putea spune ceva precis?
Teroarea istoriei, cum spune Hegel văzându-l pe Napoleon intrând victorios în Jena,

încălecase pe cal, dar nu pornise la acţiune, aveam să o înţeleg peste câtva timp. Aveam deci
tot răgazul să ajungem la Pucioasa şi, în ceea ce mă privea, să ne distrăm cu inima sărită că
va trebui să ne facem peste noapte bagajul şi să ne întoarcem în grabă înapoi acasă. Adevărata
mea grijă era că părăsind Bucureştii pentru vreo două săptămâni, o să vină între timp Ultimul
Mohican, filmul pe care-l aşteptam de atâta vreme.[...] Citisem şi răscitisem romanul; îl ştiam
pe dinafară, totuşi eram curios să văd şi filmul în două serii: o montare grandioasă, o acţiune
palpitantă, plină de neprevăzut.

În ciuda acestor frământări şi temeri, totul a decurs normal. Bagajele, mult mai reduse
de data aceasta, au fost făcute în grabă, trenul a plecat exact la ora anunţată, a mers chiar mai
repede decât personalul obişnuit pe direcţia Pietroşiţa. Era unul dintre automotoarele Malaxa,
recent puse în funcţiune; al nostru era absolut nou, lucios, proaspăt vopsit în roşu, strălucind
de eleganţă” (v. p. 6-7).
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Călătorii din preajmă discutau aprins despre iminenţa războiului, fără să ajungă la o
părere unanimă în privinţa celor care purtau vina izbucnirii lui. Personajul-narator, aflat în
imposibilitatea de a participa şi el la discuţii, se retrage pe culoar după ce trenul a trecut de
gara Chitila. Se simţea mai atras de lectura cărţii Crima din grotă, pe care o procurase discret
din colecţia Excentric-club şi despre a cărei lectură mama nu avea cunoştinţă. S-ar fi împotrivit
sigur, motivând că-şi strică ochii citind în tren... Fără să fie văzut, începe să taie filele cu
pumnalul pe care-l purta, nu la dreapta în teaca de piele atârnată la centura uniformei de străjer,
ci la stânga, asemenea unui personaj din captivantul serial. 

Scriitorul alternează episoadele călătoriei cu cele din miezul narativ al cărţii de aventuri,
menţinând cele două planuri şi obligându-l pe cititor să se concentreze în aceeaşi măsură
asupra lor.

„Se consumase aproape jumătate de drum şi în răstimpul rămas aş fi putut termina tot
primul capitol. Dar intram în gara Titu unde se puteau cumpăra celebrele pateuri cu brânză
ale lui Folas. Eu nu mă omoram după ele, le mâncam totuşi cu plăcere mai mult dintr-un fel
de obişnuinţă pentru că deveniseră un punct din ritualul vacanţei, ca şi mersul la Sursă, drumul
la Vulcana, scăldatul în Ialomiţa, Moşii de Sfânta Marie.

Când trenul se opri pentru vreo zece minute, privirea mi-a fost reţinută cu mai mult
interes de femeile cu coşuleţe de prune, de copiii care vindeau mere înfipte într-o crenguţă
subtilă de lemn descojit, ca smochinele înşirate pe sfoară, de porumbelul fiert sau copt, de
care însă mama nu mă lăsa să mă ating de teama unei prezumate crize de apendicită sau
încurcătură de maţe, cum auzisem spunându-se atunci în jurul meu în termeni producători de
spaimă.

Când trenul se puse din nou în mişcare aproape că isprăvisem pateul cu brânză. Din care
mai aveam destul. Peisajul mă distrăgea, începea să fie variat, în depărtări. Începeau să se
zărească linia dealurilor, relieful munţilor la orizont, care pentru mine erau de un exotism
aproape fascinant, ca un miraj, pentru că nu-i văzusem de aproape niciodată [...].  

... Intrasem în gara Târgovişte şi mama mă tot chema să mă întorc înapoi în compartiment.
Gara oraşului, cea mai mare de pe ruta noastră, era plină de ofiţeri de cavalerie, ca de obicei;
de data aceasta nu păreau mai preocupaţi ca altădată. Toţi aşteptau, după toate probabilităţile,
trenul care avea să-i ducă în direcţia inversă nouă, spre Bucureşti. Fumau nepăsători,
conversau între ei sau cu persoanele care veniseră să-i conducă, se plimbau aşteptând cu
mâinile în buzunar, doar cu câte o valiză, cu bagaje minime. Compartimentul nostru se golise
aproape complet. Puţini călători continuau drumul ca noi, spre Pucioasa sau mai departe. Nici
acum n-aş fi putut să citesc pentru că mama, îndată după ce trenul se puse în mişcare, a început
pregătirile de coborâre, ca şi cum am fi avut cine ştie ce bagaje, ca în alţi ani, când stăteam
mai bine de o lună şi trebuia să ni le tragem pe coridor pentru că în staţia Pucioasa automotorul
nu staţiona mai mult de un minut. Unul dintre domnii cu care făcusem prima parte a drumului
lăsase pe banchetă un număr mai vechi din Curentul şi privirea începu să mi se plimbe pe el
pânâ dădui de un titlu destul de mare şi atrăgător [...]. 

...Trenul se pregătea să intre în gara Pucioasa; nu mai aveam decât să coborâm valizele
în mare grabă, deşi nu era nicio aglomeraţie. Pe peron nu ne aştepta nimeni. Coana Frusinica
nu fusese vestită, ca de obicei, că sosim, aşa că nu venise în întâmpinarea noastră şi nici nu-l
putuse trimite pe băiatul ei, Spiridon, ca să ne dea vreun ajutor la manipularea bagajelor.

Gara era aproape pustie, aşa cum nu o văzusem niciodată; pe lângă ea,  cea din Târgovişte
părea aceea a unei mari metropole. În spatele clădirii aştepta, cu caii moţăind, vreo trei birji,
singurele din oraş care, în alţi ani, în timpul sezonului, nu pridideau să-şi ducă clienţii, aflaţi
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în suferinţă la adresele cerute şi să se întoarcă în grabă pentru a-i transporta pe alţii. De data
aceasta n-am parcurs distanţa în acel galop nebun al cailor care îngăduia birjarilor să facă la
fiecare venire a unui tren cel puţin două curse. Am mers liniştit, aproape la pas şi în zece
minute am ajuns în faţa casei coanei Frusinica de pe strada Beneşti (n.a., actuala Crinului).
Era o stradă liniştită, pietruită ca multe altele, dar nu pavată, prezentând pentru mine ca o
ciudăţenie a locului, amănuntul că peste praful ei se turna periodic păcură. Casa gazdei noastre
era una obişnuită în zonă, o casă mare, dar nu cu aspect de vilă ca altele, ci de casă ţărănească
de munte,  cu odăile de locuit peste o pivniţă foarte înaltă [...].  Când am pătruns în curte,
lângă poartă am regăsit cişmeaua, singura care asigura casei alimentaţia cu apă. În faţa ei sub
robinet se afla pus un hârdău voluminos în care se aduna apa din picăturile care scăpau
inevitabil când era folosit. Era ceva ce nu mai văzusem în Bucureşti la nimeni; mai ales că în
hârdău se aflau acum pantalonii roşii ai lui Spiridon care aveau să fie spălaţi. Ceea ce era în
cazul în speţă o necesitate frecventă şi cea mai sigură dovadă pentru mine că mai micul meu
prieten continua să facă pe el. Eu nu mi-aminteam să mi se fi întâmplat aşa ceva chiar la o
vârstă mai fragedă. Şi el avea cel puţin opt ani. În ciuda trecerii a încă unuia, deşi crescuse în
vârstă, Spiridon rămăsese un iremediabil nătăfleţ”(v. p. 17). 

„A doua zi fu una din obişnuitele zile de vacanţă, cum mai petrecusem aici la Pucioasa
destule. Ştiam că dimineaţa rămâneam practic vorbind liber, de capul meu, până la ora mesei;
mama îşi făcea obişnuitele băi între nouă şi unsprezece, dar era indisponibilă cam o oră înainte
sau după şi deci eu rămâneam complet nesupravegheat, chiar mi se recomanda să plec de-
acasă, dar să nu mă duc prea departe. Baia aceasta consta în şederea într-o cadă cu apă foarte
fierbinte în care mai înainte fuseseră câţiva bolovani dintre cei ce erau aduşi nu ştiu de unde,
poate dintr-o carieră aflată în localitate şi care conţinea filoane de iod şi de sulf foarte urât
mirositoare ale căror emanaţii, dacă nu aveau efect terapeutic prea grozav, dădeau atmosferei,
oriunde te-ai fi aflat mirosul caracteristic.  De multe ori pe străzi te încrucişai cu care trase de
boi care transportau în curţile oamenilor aceste pietre, iar şanţurile era pline de lăturile băilor,
care stagnau ori se scurgeau lent, în cel mai bun caz ajutate din când în când de câte o ploaie.

L-am căutat imediat pe Spiridon care era şi el în vacanţă şi, în principiu, disponibil
pentru orice hoinăreală sau pentru orice aventură.. Era un băiat de treabă, dar lipsit de orice
fantezie şi iniţiativă, care mă asculta şi-mi accepta aproape orice propunere.

... Am observat în stânga, în prelungirea curţii vecine pe cineva care stătea într-un
şezlong, printre arbori, cu câteva cărţi şi caiete alături, citind dintr-unul. M-am bucurat pe
măsură ce-l identificam; nu putea fi altul decât Coty Vasilescu, care venise aşadar şi anul
acesta la Pucioasa şi trăsese la aceeaşi gazdă ca şi mai înainte. Eram vecini, ne despărţea doar
un gard care, în prelungirea livezii, devenea o linie iluzorie de demarcaţie respectată în teorie
de cei doi proprietari” (v. p. 20).

Pe măsură ce se scurge timpul sejurului, facem cunoştinţă cu personaje de vârsta
apropiată naratorului, dar şi din rândul adulţilor – protagonişti ai unor  episoade revelatoare
din viaţa localităţii. Unii sunt vizitatori veniţi la tratament, alţii localnici surprinşi în modul
de viaţă specific urbei. În anturajul autorului şi al mamei sale întâlnim nu numai pe coana
Frusinica, gazda lor primitoare şi pe fiul ei Spiridon Dănilă, „elev în clasa a treia la Şcoala
primară Şerbăneşti, comuna Pucioasa”, ci şi cunoştinţe mai vechi precum băcanul Timofte,
patronul restaurantului Grigorescu, excentricul Mielu Tralala prezent pe toate uliţele, tanti
Cateluţa, preotul din Moţăieni şi familia lui, lucrători de la oficiul poştal, ofiţerul responsabil
cu apărarea pasivă etc. 

Vilegiaturiştii, trataţi anual în căzile cu apă sulfuroasă ale aceloraşi gazde, sunt alături
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de copiii lor, dornici şi ei să-şi petreacă din plin vacanţele copilăriei:  Coty Vasilescu, amânat
în toamnă pentru susţinerea examenului de corigenţă la geografie, Raul Spiegler, colegul evreu
cu prezenţă sporadică şi discretă alături de prietenii lui, din cauza antisemitismului provincial,
profesorul King, magicianul şi trupa din bâlciul Sfintei Marii, Madam Trifoi, prezicătoarea
bucureşteană sosită la Pucioasa nu numai la tratament, ci şi pentru „consultaţii” lucrative,
vânzătorul ambulant al fascicolelor de aventuri din capul podului de peste Ialomiţa etc.

Secvenţele narative derulate în arealul staţiunii se împletesc în fiecare capitol cu atractive
episoade poliţiste ale Crimei din grotă. Când acestea lipsesc, apar comentarii politice din
Universul, Curentul, Timpul, în majoritate pe tema războiului, sau butade şi reclame
versificate, publicate în aceleaşi ziare, distribuite la chioşcul din centru. Universul Sport,
Gazeta Sporturilor sau Realitatea ilustrată, greu de găsit... Mai era speranţa procurării lor la
gară, la descărcarea vagonului poştal ataşat după locomotivă, în timp ce custodele ceferist
oficia sub semnătură predarea coletelor.  

Interesante sunt ştirile de senzaţie adunate de pe mapamond în paginile publicaţiilor
bucureştene, opiniile contradictorii referitoare la alianţele implicate în declanşarea războiului,
versurile romanţelor lui Ionel Fernic...,  chiar şi calităţile fără cusur ale cremei de ghete
Gladys... 

Copiii rămân însă în sfera preocupărilor adolescenţei, fascinaţi de lectura fascicolelor
de aventuri,  sau făcându-şi de cap în cursul dimineţii, când părinţii sunt ocupaţi cu procedurile
tămăduitoare...

„Între noi se lasă o tăcere profundă. Până la urmă,  Coty îmi spuse pe cu totul alt ton
decât acela pe care-l folosise până atunci. 

- Diseară, sau nu, mâine, poimâine să mi-o dai şi mie... Eu nu mi-am adus nicio carte...  
I-am promis.

- Are de vânzarea de-astea un om la pod, la gârlă, interveni după o pauză în mod
neaşteptat Spiridon, cu un aport senzaţional. 

- Ce vorbeşti? Unde le vinde? întrebai eu acut interesat de această ştire.
- E un om la pod, la gârlă, le vinde pe nişte blăni, l-am văzut eu acolo ieri dimineaţă. A

venit numai de câteva zile.
Ştirea mi se păru neverosimilă. Ce putea să caute un individ oarecare la podul de peste

Ialomiţa, de ce îşi găsise loc să vândă tocmai acolo Excentrice? Şi încă pe nişte blăni? Totul
mi se păru de o stranietate inacceptabilă, care mă lăsa doar să presupun o oarecare confuzie
în capul lui Spiridon...

Dar dacă lucrurile stăteau totuşi aşa, şi omul acela se instalase acolo cu socoteală, pentru
că era drumul spre Sursă, frecventat numai de vilegiaturişti?  Am fi putut să ne ducem imediat,
dar nu aveam bani îndeajuns, aşa că mi-am rezervat satisfacerea interesului pentru a doua zi.
L-am lăsat pe Coty cu geografia şi l-am luat pe Spiridon cu care am ieşit în stradă. Când să
trecem prin spărtura gardului, el şi-a adus aminte de ceva şi începu să urle:

- Lasă, că vine el nenicul... Îi arăt eu lui!...
- Ştii ce? Dacă vrei să i-o faci lui Coty, să săpăm o groapă de lup, ca indienii comanchi,

ştii cum făceau ăia? Împotriva animalelor dar şi a oamenilor, a duşmanilor? (n.a., asemenea
capcanelor din strategia armatei române de pe Valea Prahovei, descrise de Camil Petrescu în
Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război)...

- Săpau o groapă, puneau în fund ţepi ascuţite şi o umpleau cu paie, cu ierburi, cu crengi
de copac... Cine călca peste ea cădea în fund şi nu mai ieşea.

Dar Spiridon nici nu vru să audă de aşa o propunere. 
- Nu mă lasă mama să sap gropi în livadă... Îi stric otava” (v. p. 25).

56 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VII, nr. 2, aprilie-iunie 2018



„În parc nu era aproape nimeni. Muzica militară era aşteptată să-şi înceapă programul,
dar ceva mai târziu, mă lămuri Spiridon pe la unsprezece. Ne-am îndreptat spre bufetul lui
Timofte dar aici, decepţie, era închis. Cele câteva mese metalice stăteau răsturnate sau aşezate
una peste alta; aşteptau să fie luate de acolo. Lăzi pentru sticle de bere stăteau goale aruncate
în jurul chioşcului de lemn.

L-am întrebat pe un băiat care făcea o oarecare regulă în această paragină dacă se mai
deschide bufetul, dacă mai scot pateurile şi cornurile.

- Nu... Nu se mai deschide... S-a închis de alaltăieri...
Aceeaşi dezolare am descoperit-o la ringul de dans care fusese inaugurat anul trecut cu

multă pompă; lămpile cu globuri colorate atârnau deasupra pătratului de ciment, cu un mozaic
ca o tablă de şah pe care începuseră să se adune frunzele. În chioşcul din apropiere nu mai
cânta, probabil, muzica militară, judecând după praful de pe bănci. 

Şi terenul de tenis şi cel de volei, care erau despărţite de o simplă plasă înaltă de sârmă,
erau goale.. Porţile stăteau deschise vraişte […].

Am făcut un tur al parcului şi am ieşit pe la intrarea principală unde era o sală zisă de
teatru, unde se organizau de fapt balurile şi unde cu un an înainte văzusem singurul film mut
din viaţa mea: Ultimele zile ale oraşului Pompei; îl văzusem seara târziu şi tot pentru prima
oară în viaţa mea adormisem în timpul reprezentaţiei; sau măcar aţipisem; m-am trezit la unele
scene poate din final unde fiarele sălbatice închise în ţarcurile unui circ sunt eliberate pentru
a se salva de incendiu şi îşi croiesc drum în panica generală, alături de şirurile de oameni.

Am trecut pe lângă restaurantul lui Grigorescu unde activitatea părea a se desfăşura
normal; nu avea deloc aerul că ar fi închis, se făceau pregătirile pentru ora prânzului în mod
normal. Am ieşit pe Regală (n.a., actuala Republicii) şi am luat-o în lungul străzii pe care o
cunoşteam aşa de bine, uitându-ne în vitrinele tuturor prăvăliilor unde nu am descoperit nimic
nou. Magazinul era deschis, numai că el era o băcănie, aşa că nici vorbă să găsesc acolo gogoşi
sau cornuri, aşa cum apăreau la anumite ore la anexa din parc, pe lângă care trecusem şi care
funcţiona se vede numai în timpul sezonului” (v. p. 26).

„A doua zi de dimineaţă, o împrejurare absolut neaşteptată avea să-mi modifice tot
programul: de data aceasta mama îşi făcea tratamentul, prin excepţie, foarte devreme, pentru
a fi gata cu baia cel mai târziu la zece, după care plecam cu trăsura la Moţăieni, o comună
învecinată, unde avea să trateze cu adevăraţii proprietari ai casei în care locuiam problema
închirierii. De fapt, nu era nicio problemă; gazda noastră, coana Frusinica, nu voia să mai ia
nici un ban,  cu câteva luni mai înainte îşi înstrăinase casa, o dăduse de zestre fiicei sale
Marioara, care era măritată de câţiva ani cu preotul din localitate.  Aveam să ne ducem acolo
în acel sat, ceea ce nu era prea neplăcut: în fond, o plimbare cu trăsura era o noutate pentru
mine, mai ales într-o zonă mai deluroasă, pe care nu o cunoscusem şi care mă atrăgea cu tot
neprevăzutul peisajului. Numai că dusul acolo mă împiedica să-mi fac programul meu obişnuit
de hoinăreală dimineaţa, care în ziua aceea, cuprindea neapărat şi mersul la negustorul acela
misterios de la pod. Până una-alta am luat-o totuşi prin livada noastră, în căutarea lui Coty,
pe care eram convins că am să-l găsesc învăţând de zor pentru apropiatul lui examen de
corigenţă... M-am apropiat de el doar pentru a-i spune câteva vorbe, dar în momentul acela a
apărut din mizera bucătărie a casei Mielu Tralala, fiul gazdei lui Coty... Mielu Tralala era un
băiat ceva mai mare ca noi – avea în jur de treisprezece-paisprezece ani; nu urma nicio şcoală,
poate că nici nu frecventase vreodată vreuna. Era considerat de cei mai mulţi nebun, de aceea
era poreclit aşa; mai simplu spus, până de curând fusese socotit doar un copil rău, neascultător.
Umbla totdeauna neîngrijit, aproape zdrenţăros; nu l-am văzut niciodată altfel decât în
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picioarele goale. Acum avea pe el o cămaşă foarte decolorată, murdară, nişte pantaloni ţinuţi
de o singură bretea, cu un crac mai lung şi unul mai scurt. Avea o privire ciudată, rătăcită şi
un fel de zâmbet fără expresie, de om distrat care se gândeşte parcă mereu la altceva decât la
ceea ce se vorbeşte. Niciodată nu l-am văzut trist sau măcar prost dispus, indiferent de ce
necazuri se abăteau pe capul lui, sau pe care ştia să şi le facă singur...

Mielu devenise pentru scurtă vreme eroul unei întâmplări care-l făcuse să fie considerat
un fel de inamic public al oraşului. Anume, într-un moment de neatenţie din partea mea, îmi
furase puşca cu dopuri, o luase la el şi-i înfipsese un ac cu vârful în afara într-unul dintre
proiectile. Apoi pândise pe strada Regală pe un băiat foarte voluminos, un precoce obez, care
venea în fiecare an cu familia sa la Pucioasa şi i-l descărcase în fund. Fapta lui avusese urmări
neaşteptate, mult mai mari decât s-ar fi crezut. Părinţii băiatului veniseră cu poliţia acasă al
Mielu, acesta trebuise să se facă nevăzut, în timp ce victima fusese internată în spital. Vreme
de o săptămână tot oraşul îl căutase pe Mielu Tralala; nimeni nu ştia unde acesta se ascunsese
de teama bătăii pe care dealtfel, şi aşa, o încasa aproape zilnic de la tatăl său pentru diferite
isprăvi. Nimeni, cu excepţia lui Coty, faţă de care fugarul se lăudase odată, divulgându-i
ascunzătoarea lui secretă. Dar Coty se dovedise a fi un adevărat cavaler: ştia  că duşmanul lui
stă ascuns în cimitirul oraşului, adăpostit în singurul cavou existent acolo, unde şi dormea. S-
a dus, deci, vreme de vreo săptămână şi i-a dus fugarului unele lucruri de mâncare,  pe lângă
ce mai izbutea acesta să fure din livezile învecinate. L-am vizitat şi eu o dată şi i-am dus
caramele şi ciocolată; vederea lui atunci mi-a dat senzaţia că trăiesc scena întâlnirii lui Huck
cu negrul Jim, din Aventurile lui Huckleberry Finn, refugiat în bălţile fluviului Mississipi şi
încercând să-şi găsească scăparea din sclavie  prin fuga în Nordul salvator. De atunci
raporturile dintre Coty şi Mielu se schimbaseră radical, fără a deveni totuşi foarte bune. Nu
se mai certau, dar nimeni nu-i vedea ducându-se împreună pe undeva, cum se întâmpla cu
mine şi cu Spiridon, aproape tot timpul pe care-l petreceam la Pucioasa”(v. p. 39-40).

„Trebuia neapărat să dau peste Raul Spiegler, pe care şi la Bucureşti îl vedeam, deşi rar,
pentru că el învăţa acum la altă şcoală decât mine. Dar văzusem că în faţa casei cucoanei
Frusinica trăsese birja ce avea să ne ducă la Moţăieni, aşa că m-am despărţit în grabă de
prietenii mei şi m-am întors pentru a face pregătirile de plecare. .

Localitatea aceasta cu un nume aşa de ridicol nu promitea nimic special pentru mine,
care eram obişnuit cu aventurile. Era departe de sonoritatea Vulcanei sau a Moroienilor şi cu
atât mai mult de insolitul Bezdead, un sat pe care-l ştiam în apropiere, dar nu-l văzusem
niciodată.

Am plecat cu trăsura uruitoare şi am ieşit spre Ialomiţa, prin partea de nord a oraşului.
Când am pătruns în lunca râului plin de meandre, peisajul mi-a părut surprinzător; podul
metalic pentru calea ferată se zărea ca scheletul unui monstru fantastic încălecând puţinele
accidente ale reliefului şi pierzându-se între dealuri. Printre pâlcurile de sălcii se vedea
instalată în spaţiul deschis o şatră de ţigani, care-şi trimitea spre cer fumurile unor focuri
invizibile pentru mine la acea distanţă.

M-au surprins însă corturile pe care le puteam distinge destul de clar. Erau de forme
variate, dar nu ca acele ale indienilor nord-anericani pe care le cunoşteam aşa de bine; erau
făcute după toate probabilităţile din petice de pânză ordinară, dacă judecai după culorilelor
decolorate în felurite grade. Nici vorbă să fie confecţionate din piele de bizon ca acelea ale
mohawkilor sau ale mocasinilor, care ţin focul înăuntru şi ploaia în afară, îngăduindu-ţi să te
fereşti de orice intemperie... Am trecut la mare distanţă de şatră şi am început să urcăm spre
zona dealurilor, din ce în ce mai înalte, singurul lucru mai atrăgător în acea regiune. Aş fi vrut
să ajungem până la munţii care se zăreau mai în depărtare sau la Fieni, unde vizitasem în anul
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precedent o rudă a noastră, inginer la Fabrica de becuri de acolo” (v. p. 41-43).

„Am străbătut deci încă o dată parcul, la fel de pustiu şi acum, am trecut pe lângă sala
de teatru, fără măcar să ne oprim în faţa unor mari afişe care anunţau şi acolo ceva totuşi
neobişnuit, anume că în localitate a sosit de curând celebrul profesor King, marele magician,
iluzionist, chiromant, reîntors recent dintr-un turneu în India şi că va da numai două
reprezentaţii extraordinare în acea sală, probabil în zilele următoare. O poză care reprezenta
capul unui bărbat bătrân cu barbă şi cu turban alb nu se putea să nu te impresioneze. Am trecut
în grabă prin piaţa oraşului, care era mai mult un obor de vite, şi unde acum se făceau pregătiri
febrile pentru târgul de Sfânta Marie şi ne-am îndreptat spre sursă [...]. Podul era în
reconstrucţie, dar aceasta nu ajunsese mai departe de jumătatea drumului. Pentru a se da
posibilitatea trecerii pe malul celălalt se făcuse un fel de podeţ provizoriu de scânduri legate
cu cabluri de sârmă, folosindu-se stâlpii vechii construcţii, care rămăseseră mai mult sau mai
puţin în picioare. La capătul dinspre oraş erau adunate materialele care se foloseau la
construcţie; pe un morman de scânduri mai late decât cele obişnuite, adunate în acest scop şi
despre care am aflat cu acea ocazie că se numesc blăni, îşi etala marfa misteriosul om.

Era greu să scape nevăzut vederii, dar tot atât de greu mi-ar fi fost, dacă nu-i vedeam
marfa, să deduc cu ce se ocupa. Era un individ uriaş, deşirat şi roşcovan, îmbrăcat într-un fel
de costum de vânător: pălăriuţă verde, pantaloni bufanţi, bocanci din care ieşeau ciorapi de
lână înălţându-se până la genunchi. Era în mod vizibil mult prea gros îmbrăcat pentru anotimp
şi pentru ceea ce vedeai la oamenii din jur, de parcă venise de cine ştie unde şi străbătuse cel
puţin vreo pădure, niscai munţi sau chiar gheţarii Himalaiei.

Spiridon nu se înşelase aşadar, nu mă indusese în eroare; negustorul avea de vânzare
Excentrice, dar nu şi alt soi de cărţi; în schimb, pe un fel de tarabă improvizată, făcută dintr-
o tăblie de scândură întinsă pe o capră, şi din două geamantane deschise se revărsau o mulţime
de mărfuri: săpunuri, mărgele, borcănaşe cu tot felul de pomezi, cravate bărbăteşti, şireturi,
mosoare de aţă, panglice, cutii... M-am apropiat de mormanul de cărţulii care puteau să numere
treizeci-patruzeci de bucăţi. Pe majoritatea lor le cunoşteam, le citisem, chiar le aveam acasă
la Bucureşti, deşi socoteala cărţilor pe care le posedam era totdeauna foarte nesigură. Am
început să aleg.

- Cum le daţi? L-am întrebat pe straniul negustor, deşi, de regulă, preţul fiind trei lei
bucata, ar fi trebuit să le vândă fără discuţie la jumătate, aşa cum se vindeau cărţile vechi.

- Doi lei una... mi-a răspuns el.
Am ales şase cărţi.
- Vi le iau cu zece lei. La Bucureşti e cu jumătate de preţ.
- Aici e altfel! Îmi răspunse scurt negustorul. Făcu o pauză, văzând că mă oprisem din

căutat, apoi mă întrebă nesigur pe seriozitatea tranzacţiei noastre: 
- Ai zece lei? Ia să-i văd...
I-am arătat banii şi omul la vederea lor, şi-a schimbat brusc atitudinea. Probabil că nu

sperase nici atât:
- Dă-i încoa!...

I-am dat banii şi mi-am luat cărţile. Mă alesesem cu şase Excentrice: În ghearele pasiunii,
Carnavalul din Veneţia, Prizonierul eschimoşilor, Fantoma galbenă, Demascarea
negustorului de fete şi Prinţesa dolarilor. O bună recoltă pentru zilele următoare, deşi din
cauza multiplelor peripeţii constatatsem că aici la Pucioasa citeam mult mai puţin ca la mine
acasă”(v. p. 58).

„Înainte de a sosi presa de la Bucureşti, mi-a venit o idee: să-l caut pe Raul Spiegler,
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dacă se va fi aflat cu adevărat în Pucioasa, cum mă informase Coty. M-am dus deci ceva mai
în josul străzii şi am intrat pe un fel de ulicioară cu aspect rustic, urcând o mică pantă unde,
pe stânga, într-una din case, locuise familia Spiegler anul trecut.

Nu ştiam însă exact unde, aşa că m-am învârtit pe loc câteva minute, fără să încerc a
întreba de prietenul meu a cărui prezenţă, în cazul că se ascundea, nu trebuia s-o divulg. După
câteva minute, când, negăsind pe nimeni, mă hotărâsem să o iau înapoi, m-am auzit strigat.
Era Raul, în carne şi oase, stătea pe prispa uneia dintre case, rezemat cu o mână de un stâlp. 

Mi-a făcut un semn mut dar vehement să mă întorc din drum, să intru la el în curte. Ceea
ce m-am grăbit să fac.

Mi-a părut bine că l-am găsit; nu era unul dintre prietenii mei buni, de la Bucureşti, dar
ne înţelegeam amândoi foarte bine atunci când ne vedeam şi întâlnirile cu el, în lipsă de
altceva, erau, mai ales aici la Pucioasa, binevenite. Raul era cu o clasă înaintea mea şi fusesem
câtva timp colegi de şcoală. Dar el intrase în liceu şi, în felul acesta, aproape că-l pierdusem
din vedere. Raul era o sursă inepuizabilă de cărţi de aventuri; el însuşi citea enorm şi avea
cele mai neaşteptate cunoştinţe în materie, ceea ce-i dădea asupra multor băieţi de aceeaşi
vârstă un avantaj zdrobitor. Era singurul dintre noi care poseda seria aproape completă cu
Aventurile lui Demonax, demonul văzduhului, pe care n-o mai întâlnisem la nimeni şi pe care
dealtfel mi-o  şi împrumutase cu câteva luni înainte. Totdeauna se purtase cu mine amabil.

De data aceasta Raul părea puţin abătut; mi-a spus că nu iese din casă, pentru că aşteaptă
pe cineva, dar pe seară are să treacă pe la mine. Ca să-i stârnesc curiozitatea,      i-am pomenit
de cărţile aduse de la Bucureşti şi de Excentricele pe care le achiziţionasem aici în împrejurări
atât de neprevăzute.

- Eu am citit aproape toate Excentricele, îmi spuse el, cu un aer sceptic.
- Vino, totuşi, să le vezi; poate găseşti ceva care te interesează... [...]

Am făcut o nouă încercare de a-l scoate din casă pe Raul, invitându-l să mă întovărăşească
pentru a cumpăra ziarele. M-a întrebat ce mă interesează din lucrurile ce se scriu în ziare, că
îmi spune el totul.

- Războiul merge foarte prost, preciză el pe un ton aproape stins... Nemţii înaintează
mereu, au ajuns foarte aproape de Varşovia. Ce mai vrei să ştii?

- Anglia o să câştige războiul... i-am replicat eu. Anglia stăpâneşte cele şapte porţi ale
lumii: Gibraltarul, Malta, Suezul, Adenul... Singapore... şi celelalte... Doar ea e stăpâna
mărilor. 

- Varşovia e capitala Poloniei, mi-a spus Raul, ca şi cum şi-ar fi închipuit că eu nu
înţelesesem ce a vrut să spună, sau pentru că toată tirada mea nu-l interesase de fel. 

- Dacă nemţii cuceresc Varşovia, ce o să se-ntâmple? l-am întrebat, totuşi.
- Polonia o să se prăbuşească, aşa spune tata, mi-a răspuns el cu acelaşi glas uscat...

Se pare că prietenul meu avea dreptate, nemţii se îndreptau către Varşovia şi foarte
curând urmau să angajeze o bătălie, care în caz de victorie, avea să aducă prăbuşirea Poloniei,
mult mai rapidă decât ar fi crezut cineva cu o lună înainte. A trebuit totuşi să ne despărţim, eu
îndreptându-mă către chioşcul de ziare”(v. p. 75-77). 

În toamna anului 1939 s-a declanşat cea mai mare conflagraţie din istoria omenirii.
Germania nazistă simulează o infiltrare poloneză în portul Danzig, pentru a-şi motiva invazia
asupra Poloniei. În scurt timp, cu toată îndârjirea polonezilor de a-şi apăra ţara, superioritatea
armatei lui Adolf Hitler  îşi dovedeşte eficienţa şi al doilea război mondial se declanşează
pentru o durată de aproximativ şase ani. Teatrele de operaţii se întind pe multe meridiane din
Europa şi Africa, din Atlantic şi Pacific. În perioada imediat următoare, alianţele părţilor
beligerante devin notorii şi consecinţele soldate cu milioane de victime nu întârzie să apară...
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În acest context, istoria consemnează şi „odiseea” tezaurului polonez, cu tranzitarea lui
pe teritoriul României, prilej pentru documentarişti, scriitori şi cineaşti de mai târziu, de a
reflecta subiectul în creaţiile lor (n.a., v. filmul artistic Trenul de aur, coproducţie polono-
română, 1987,  în regia lui Bohdan Poreba, după scenariul reputatului Ioan Grigorescu). Cu
totul neaşteptat, Pucioasa intră în cavalcada întâmplărilor generate de marele conflict,
găzduind o colonie cu refugiaţi polonezi. Prezenţa lor aici, rememorată de  scriitorul Alexandru
George în romanul Dimineaţa devreme, se încadrează narativ pe parcursul mai multor pagini.

După lungul drum al refugiului cu peripeţiile sale, familiile acestora sunt găzduite în
staţiune. Despre evenimentul respectiv, regretatul meu vecin de palier, Constantin Dinulescu
– fost ofiţer de poliţie la Prefectura din Târgovişte şi mai apoi deţinut politic până la amnistiere
(v. Martirii poliţiei române, de Florin Sinca, RCR Editorial, 2014), îmi povestea că într-o
noapte din toamna lui 1939 – fără ca structurile abilitate din Ministerul Internelor să aibă vreo
informaţie despre intenţiile polonezilor –  toţi au dispărut fără urmă (!). Ulterior au aflat că la
Constanţa îi aşteptase un vapor, pe care s-au îmbarcat şi   s-au îndreptat spre Anglia...

Relaţia dintre adolescenţii celor două etnii este descrisă într-un număr apreciabil  pagini,
din care stanţez pe cele mai sugestive: 

„... În clipa în care începusem să discutăm de eventualul plan pentru ziua aceea, care
presupunea mai ales o vizită la Raul, pe care trebuia neapărat să-l scoatem din casă, măcar
pentru a-i demonstra că nu are de ce să se teamă, a survenit ceva absolut extraordinar: ca şi
cum destinul voise să ne ofere noi surprize şi să ne avertizeze că e zadarnic să facem ipoteze
asupra logicii desfăşurării evenimentelor şi să luăm măsuri, în mijlocul ogrăzii gazdei lui
Coty, la numai câţiva metri de noi, a căzut şi a început să facă salturi din ce în ce mai mici,
ajungând până în faţa noastră, o minge de fotbal. O minge de fotbal de un tip mai mare decât
aceea zisă numărul 3 Mociorniţa cu care jucasem noi acest sport. Nu era nici ca aceasta, dar
nici cât una reglementară, folosită în meciurile oficiale. Era mai grea decât mingea numărul
3 şi făcută din petice de piele romboidale de culoarea gri deschis. Era aproape nouă.

Am privit stupefiaţi. Dar înainte ca vreunul din noi să întrebe ceva, Coty veni cu
explicaţia:

- Polonezii!
La auzul acestui cuvânt, care putea semnala un grav pericol, noi, în loc să ne trântim pe

loc la pământ şi să ne ascundem în iarba înaltă ca indienii mohawsks, din prerie, am ridicat şi
mai mult capetele şi ne-am îndreptat privirile spre strada Matei Basarab (n.a., actuala Tudor
Vladimirescu de lângă parc) de unde venise bolidul.

- Polonezii, explică în continuare Coty; sunt refugiaţii polonezi... Au venit şi la noi
să caute camere. 

- Sunt şi la tanti Cateluţa... Are două familii, interveni şi Spiridon, fericit că ne poate
oferi şi el o explicaţie.

- Polonezii ăştia au o grămadă de bani, spuse şi Mielu, care se apropiase de noi. Îi ştiu
eu.

Coty luă mingea şi se îndreptă spre poartă.
Vizavi, într-o curte cu gardul neobişnuit de înalt, se putea simţi o oarecare mişcare. Apoi

vreo două-trei capete blonde se iviră pe deasupra ulucilor. Coty ţinea mingea cu o mână ca s-
o vadă polonezii, dar aceştia se temeau pesemne să iasă. Ajunse în mijlocul străzii, când în
sfârşit s-a deschis poarta şi a apărut un băiat de vreo doisprezece ani, spelb şi el, îmbrăcat în
alb,dar cu o cămaşă roşie, care putea fi de sport. 

- Nu le-o da, spune-le să jucăm mingea cu ei... propuse Mielu şi eu găsii ideea bună.
Pe poartă apăru încă un polonez, tot un băiat, de vreo doisprezece-treisprezece ani, sau
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oricum mai înalt decât primul, apoi unul ceva mai mic.
- Moi... vous, strigă Coty la ei, jouez  foot-ball?!
De partea cealaltă urmă o pauză de surprindere, apoi unul făcu spre Coty gestul de a-i

lua mingea, parcă incredul mai mult decât duşmănos.
- Nix, replică acesta retrăgându-se puţin, jouez foot-ball!
Cel mai mare dintre polonezi dădu afirmativ  din cap, ca şi cum ar fi înţeles ceva.
- Aha?! Wollen Sie mit uns Fussball spielen? doch?

- Yes, aprobă Coty, cu aerul că a şi înţeles ceva din propunerea interlocutorului său.
Urmă o vie discuţie între cel care lansase fraza şi ceilalţi, dar în limba lor ininteligibilă

pentru noi, în care predominau ş-urile şi sâsâiturile. Apoi unul dispăru în curte şi peste câteva
momente se întorse cu un alt băiat, tot blond ca şi ceilalţi, dar parcă mai în vârstă, fără însă a
fi mai înalt decât tovarăşii săi.

- Wollen Sie mit uns Fussball spielen? repetă el întrebarea, parcă pentru a se asigura.
- Ja, i-am răspuns eu.
- Zwei Mannschaften: Rumänien und Polen?
- So...
- Sehr gut!...
Şi a luat cu un gest hotărât mingea imaculată din mâinile uluitului Coty şi a dat un fel

de ordin camarazilor săi, care părură a-l asculta.
Cei cinci polonezi s-au aşezat în lungul drumului, unul ducându-se şi marcând poarta

cu pietroaie dintre cele care zăceau sempitern pe mai toate drumurile din această localitate,
aşteptând să fie folosite la o mereu amânată reparare a părţii carosabile.

După care, cu aceiaşi paşi hotărâţi, se duse în terenul nostru şi măsură cu talpa distanţa
dintre buturile porţii improvizate.

- Pe ce jucăm? mă întrebă Coty. Să stabilim pe ce jucăm.
- Pe nimic. Pe ce să jucăm? Ăştia nu ştiu de-alde astea.
- Spune-le că la 10-0 le luăm mingea şi echipamentul, stărui Coty.
- Lasă, am replicat eu, nu cred că o să ajungem la un asemenea scor.
- Trei cornere, henţ careu! Continuă Coty. Să nu fie discuţie.
- Asta se ştie, am răspuns eu, ca să nu mai trebuiască să mă hazardez în formularea pe

nemţeşte a unei fraze atât de complicate.
L-am pus pe Spiridon în  poartă, deoarece nu eram sigur pe ceea ce ar fi putut fi aportul

lui pe teren.
Mielu avea însă propriile sale aprehensiuni şi ţinea să pună şi el condiţii:

- Măi, nene, ăştia o să ne nenorocească  la ţurloaie! Eu aşa nu joc. Spune-le să se descalţe.
- Polonezii nu joacă în picioarele goale, ţi-o spun eu.

- Mamă, mamă, ce-o să ne mai paradească atunci...O să vedeţi. Ia te uită la ăsta, răspunse
el, arătându-ni-l pe băiatul cel mai scund, care era şi cel mai zdravăn.

Acesta avea în picioarele foarte scurte ciorapi care acopereau gleznierele, ca un adevărat
jucător de fotbal; părţile de la genunchi în jos se înfăţişau bombate ca nişte ghiulele. 

- Asta e! Aşa e jocul... […]
Polonezul care făcea pe şeful celorlalţi înţelese că eram gata şi se duse la centru terenului,

schimbă câteva vorbe cu altul, apoi, spre stupoarea noastră, scoase un fluier din buzunarul de
sus al cămăşii sale kaki şi sună prelung şi strident începutul meciului.

N-a durat mult ca să ne dăm seama că polonezii ne dominau nu numai numeric, ci şi ca
tehnică. Abia ne dezmeticisem noi cu cine aveam de-a face, că unul dintre ei, driblând uşor
pe Spiridon, care părăsise poarta şi se afla pe la mijlocul terenului nostru, înscrisese un gol de
toată frumuseţea şi simplitatea.[…]
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Succesul fu primit de ceilalţi cu ţipete de bucurie, cu exclamaţii puternice.
- Bă, dobitocule, îl apostrofă Coty pe Spiridon, ce dracu căutai afară din poartă ? Tu nu

şti că trebuie să aperi poarta ?
- Da ce, bre, eu să nu joc? făcu acesta, începând să se întunece.
- Măi Spiridoane, am intervenit eu; joci şi tu, dar stai în poartă, aştepţi să vină mingea

la tine, nu te duci tu după ea. Aşa e jocul...Tu eşti portar.[…]
Portarul nostru părea a nu avea idee că-i era îngăduit să pună mâna pe minge, ba chiar

că ăsta e rolul lui, să o prindă. O lăsase  să treacă  într-un zbor la semiînălţime,     într-o poziţie
destul de uşor de parat... 

Uitând de dezastrele lor de acasă, polonezii săreau în sus de bucurie şi repetară pe toate
tonurile şâşâiturile lor de entuziasm” (v. p. 96-100). 

Confruntarea dintre cele două entităţi naţionale continuă în defavoarea autohtonilor,
vizibil depăşiţi de oaspeţi. La un moment dat, de peste gardul despărţitor se aude vocea
doamnei Vasilescu, care-şi cheamă acasă feciorul, ameninţându-l în fel şi chip cu măsuri
punitive, în care tatăl avea rolul executorului.  Enervat că trebuie să părăsească jocul, Coty se
răzbună pe minge şi-i aplică o lovitură verticală. Bolidul se îndreaptă spre plopii de deasupra
străzii şi rămâne agăţat între două crăci. Polonezii privesc nedumeriţi starea de fapt, Spiridon
le amplifică emoţiile începând să plângă şi competiţia este sortită eşecului. Combatanţii
întrerup  meciul căutând împreună  soluţia salvatoare: Mielu Tralala adună câteva pietre din
drum şi deschide focul asupra obiectivului. Încercarea lui se soldează cu o nouă poziţionare,
mai durabilă, a mingei.

Nici tentativa unuia dintre polonezi de a recupera balonul cu o prăjină de susţinere a
culmii de rufe a gazdelor, nu a avut sorţi de izbândă. În cele din urmă, cel mai înalt dintre
jucători, l-a luat în cârcă pe cel mai slăbănog şi după mai multe lovituri de prăjină fără efect,
reuşeşte să pună capăt incidentului. Învinşi, coechipierii lui Tralala se resemnează în faţa
evidenţei, în timp ce adversarii se fac nevăzuţi dincolo de gard, în curtea lor.

Mama naratorului se afla la tanti Cateluţa, vecina cu aparat de radio, de la care mai
aflam veşti importante despre mersul evenimentelor. Războiul se desfăşura într-o singură
direcţie şi exista posibilitatea de a ne ocoli, aşa cum spera toată lumea. Subiectul, dezbătut cu
prioritate de cele două doamne, era însă cu totul altul: „chestiunea gravă a măritişului fetei
din vecini, logodită sau aşa ceva, cu viitorul tovarăş de viaţă”...

Capitolul al 11-lea este prefaţat de un  scurt episod din Stendhal (Mănăstirea din Parma).
Ideea desprinsă de aici sugerează cititorului imaginea ostilităţilor câmpului de luptă cu ororile
sale de neînlăturat – premoniţie care precipită finalul sejurului şi revenirea în capitală.  

„Gândurile mele începuseră să se îndrepte exclusiv spre întoarcerea acasă, pe care o
aşteptam aproape cu nerăbdare. Ca totdeauna, după o săptămână-două de stat la Pucioasa
începeam să mă plictisesc. La Bucureşti mă aşteptau cu totul alte evenimente: primul an de
liceu, reîntâlnirea cu prietenii de acolo şi mai ales filmele noi care veniseră între timp, în
absenţa mea. În apropiere de casa noastră se deschisese un nou cinematograf,  Mioriţa, la care
nu apucasem să mă duc decât odată; erau mai elegante şi interiorul şi publicul pe care-l
văzusem acolo. Mi-era oricum mai la îndemână decât America şi Splendid, situate ceva mai
departe de Calea Moşilor, aşa că la întoarcere îmi propusesem să nu-l ocolesc...

... Era pentru prima oară când mă trezisem aşa de târziu; era trecut de zece. Şi tot prima
oară că întârziam în pat, eu care de obicei mă trezeam direct în picioare. Acum că nu mai
aveam mult de stat la Pucioasa, ştirile despre mersul războiului, oricât ar fi fost de rele, nu
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mă mai interesau; consideram că voi fi la adăpost, dacă atunci când se va întâmpla ceva mă
voi afla acasă, la Bucureşti. Mama era închisă în camera ei, dar nici nu mă mai gândeam să
profit de imobilitatea la care era constrânsă de cura zilnică pentru a evada în oraş, în vreo
escapadă...[...].

După aceea, am plecat pentru prima oară în acel sezon, la restaurantul din parc, unde în
anii precedenţi luam de mai multe ori masa. Acum însă atmosfera era complet schimbată;
mesele erau aproape neocupate. Chelnerii doi-trei, care mai rămăseseră nu aveau ce face,
orchestra fusese suprimată. În schimb, ca amănunt surprinzător, partea restaurantului care nu
se afla în grădină, era ocupată numai de grupuri de polonezi, care, după cum am fost lămuriţi,
încheiaseră un contract cu proprietarul  şi li se asigura astfel zilnic masa. M-am uitat în zadar
crezând că voi revedea şi recunoaşte pe foştii noştri adversari din partida de fotbal; nu am
identificat pe niciunul, dar poate că se aflau toţi acolo pierduţi în mulţimea de capete blonde,
care apăreau, la distanţă, pe deasupra meselor.

Război şi pace. În acelaşi timp se petreceau evenimentele cele mai felurite în această
lume care bănuia numai proporţiile nenorocirilor şi se temea în genere de o ameninţare
indistinctă şi inactuală. În faţa noastră se aflau oameni străini care, cum ne-a asigurat domnul
Grigorescu, patronul restaurantului, vor rămâne în continuare la Pucioasa, pentru că nu mai
aveau patrie, vor fi cazaţi în casele rămase libere după plecarea sezoniştilor. Ei trecuseră prin
război, suportaseră poate bombardamente, dar nu participaseră efectiv la vreo bătălie, şi acum
scăpaseră într-un anume fel de el, trăiau în refugiu pe un teritoriu pacific, asemenea unui ocean
liniştit care ar putea să se pună şi el în mişcare datorită curenţilor veniţi din alte părţi.[…].

În mod cert, în ceea ce mă privea, regretam plecarea precipitată din Pucioasa, doar că
nu apucam astfel să asist la deschiderea bâlciului de Sfânta Marie-mică, după ce-l pierdusem
pe cel de la 15 august. Nu erau grozav de multe lucruri de văzut care să  mă atragă acolo, căci
în materie de scamatorii  şi stranietate, ceea ce-mi oferise profesorul King, magicianul, depăşea
cu mult ceea ce puteam vedea la un astfel de bâlci, dar  voiam  să mai particip ca să mă verific
la unele încercări de forţă, cum era de pildă puterea plămânului, un aparat în care suflai
deşertându-ţi tot aerul din plămâni pentru a putea ridica într-un tub de sticlă fără oxigen un
fir subţire de lichid roşu asemeni mercurului dintr-un termometru...

Nici vorbă nu fu însă să ne abatem din drum, să ne plimbăm. Chiar dacă nu se justifica
urgenţa plecării prin ştirile conţinute în ziarele din acea zi, ele ascundeau avertismente
neliniştitoare. Îndeosebi m-a impresionat profund, ca şi cum mi s-ar fi adresat tocmai mie
următoarea sinistră înştiinţare: 

MASIVE BOMBARDAMENTE ALE AVIAŢIEI  GERMANE  ASUPRA  VARŞOVIEI.

Oricum, mă întorceam cu certitudinea că la Bucureşti aveam să înfrunt tot felul de
incidente primejdioase, şi la o scară mult mărită. La Pucioasa totul se desfăşura lent, diminuat,
cu întârziere. În ciuda primejdiilor însă, la Bucureşti eram la mine acasă, în cadrul firesc al
existenţei mele....

Am văzut deci pentru ultima dată casa aceea cu aspect rustic, edificată peste o pivniţă
înaltă, şi am ieşit pe poarta de lemn lăsând în urmă cişmeaua de la intrare în al cărui hârdău
eram curios să văd dacă în anul următor aveam să regăsesc, puşi la muiat pentru a fi spălaţi,
pantalonii lui Spiridon. Am auzit pentru ultima oară roţile cu obezile metalice ale trăsurii, în
timp ce ne îndreptam spre gară, în trapul cailor, iar mirosul de păcură exala uşor, din
caldarâmul încins de razele încă puternice ale soarelui de septembrie.” (v. p. 127- 128, 134-
136, 142). 
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Spectacol despre zei şi nimfe

Se spune că arta deţine secretul
întruchipării tendinţelor speciei umane de-a lungul
timpului, în mai multe forme succesive, iar teatrul
este oglinda în care acestea se reflectă. Renaşterea
a favorizat în special artele plastice, un anumit tip
de teatru, în timp ce clasicismul a acordat muzicii
o semnificaţie superioară. Odată cu construirea

teatrelor de operă, fapt care a favorizat popularizarea
dramei muzicale şi a baletului s-a particularizat un nou perimetru artistic, mult mai complex.
Interferenţa dintre genurile artelor a devenit din ce în ce mai evidentă. Baletul a intrat ca
Interludiu în comedii moliereşti, iar muzica unor compozitori celebri au susţinut spectacolele
de curte, care impresionau, la vremea lor, mai mult prin formă decât prin conţinutul de idei. 

Concentrarea elementelor eterogene de cantată şi operă, de pastorală dramatică,
ambientate în fastul şi amploarea montărilor cu ansamblu mare de balet, solişti, două coruri
şi orchestră, toate au condus spre idealul “grand-opera” care va răsări şi înflori ulterior.

În  secolul al XVIII-lea cea mai elevată manifestare în domeniul muzical era
considerată a fi opera. Această formă avea valoarea unui examen de maturitate artistică, în
timp ce muzica instrumentală ajunsese să fie doar o anexă a celei vocale. Teatrul muzical
devenise, în Franţa secolului al XVIII-lea, spectacolul  preferat. Publicul aprecia tot ce i se
oferea din punct de vedere al decorurilor şi al efectelor scenice, iar, în locul reprezentării
realului, o prefera pe aceea a fantasticului. 

Jean Jacques Rouseau comenta aducerea supranaturalului pe scenă cu fină ironie:”La
naşterea operei, inventatorii ei, vrând să eludeze  nefirescul îmbinării muzicii cu vorba în
imitarea vieţii omeneşti, au avut ideea să mute acţiunea în cer sau în infern şi, neştiind să-i
facă pe oameni să se exprime, au preferat să îi facă pe zei şi pe draci să cânte, mai degrabă
decât pe eroi şi pe păstori. Astfel magia miraculosului a devenit baza teatrului liric”.

Asemenea uzanţe din mediul artistico – muzical l-au influenţat şi pe compozitorul
francez Jean Phillipe Rameau (16831-764), atunci când a creat un număr notabil de opere –
balet.  A compus mult pentru acest gen, lucrări a căror origine se află în spectacole fastuoase
cu subiect alegoric, în care a îmbinat dialogul vorbit cu aria cântată şi cu baletul. Dansul îşi
datorează progresele variatelor creaţii ale lui Rameau în care a introdus şi dialogul vorbit.
Trei sunt calităţile care au propulsat acest gen de spectacol: varietatea ritmică, subiectul şi
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caracterul expresiv, precis determinat. Pasajele de dans din operele Pygmalion, Castor şi Polux
şi Indiile galante l-au condus pe muzicianul francez spre spectacole, în care baletul era
preponderent, cu acţiuni de proporţii reduse, anticipând un gen, care mai târziu s-a dezvoltat
independent. 

Comedia-balet “Platée”*, îmbogăţeşte muzica franceză cu noul model scenic,
prefigurând opera lirică de factură comică al cărei succes va exploda în secolul al XIX-lea
dacă ar fi să menţionăm doar creaţiile lui Jacques Offenbach. 

Pentru Platée, Rameau a venit cu situaţii excepţionale în cadrul acţiunii şi al muzicii.
Ca om de teatru vizionar, el a înţeles că pe scenă este nevoie de mişcare, de varietate,
caracteristici eminamente de teatru muzical şi, mai ales, de sincretism. Astfel compozitorul a
modelat “o pastă sonoră” cu care a aniticipat impresionismul ce avea să strălucească peste
două veacuri, a folosit intens cromatismul şi procedee orchestrale originale, mişcări simultane
în sens contrar, diviziuni ritmice (diferite la fiecare voce) şi un număr considerabil de
onomatopee. Totodată, recitativul şi ethosul intervalicii lui Rameau se integrează exemplar
în fenomenele sincretice, producând o imensă putere de a emoţiona chiar şi  indirect. De pildă,
eroii debitează tirade patetice, exclamă, se agită, în timp ce muzica răsună ca o amintire a
unor suferinţe trăite cândva, în trecut. Expresia zbuciumului din prezent părea neinteresantă,
deoarece, în Franţa secolului al XVIII-lea, exteriorizarea sentimentelor violenta bunul gust,
iar idealul estetic, formulat de Boileau, recomanda păstrarea justei măsuri, ţinuta elegantă,
echilibrată. Se poate afirma, fără rezerve, că muzica lui Jean Phillipe Rameau nu provoca
ceea ce se înţelege astăzi prin  “senzaţii tari”.

Comedia-balet “Platée” ţinteşte hazul, comicul rafinat, simţul parodiei, contrastul
dintre liric şi burlesc demonstrând că Rameau a fost un virtuoz al glumei în ciuda aparenţei
sale de om ursuz. El a surprins totodată publicul, combinând elementele tragicului cu cele ale
comicului şi a îndrăznit să înfrunte principiile estetice ale gândirii clasice care impunea ca
puritatea unui gen să fie riguros respectată. 

Prin muzică, compozitorul redă discrepanţa dintre aspectul fizic, masiv al Platéeei
şi veleităţile sale de ingenuă, care accentuează ridicolul personajului. Rolul a fost repartizat
vocii de contratenor, pentru care Rameau a adoptat o scriitură de soprană, cu fiorituri în
registrul supraacut, cu care să ilustreze situaţiile penibile create de protagonistă. Din această
cauză contratenorul este nevoit să ţipe sau să cânte în falset, fapt care transformă aria într-un
moment grotesc. Melodica transcende muzica propriu-zisă, prelungindu-se în gestul, mimica
şi dansul actorilor-cântăreţi. 

* Comedia-balet  Platée, pe libretul lui Jacques Autreau (1657-1745), după o legendă
grecească de Pansanios a fost dedicată celebrării nunţii Delfinului Franţei (fiul regelui Louis
al XV-lea) cu Infanta Spanie, iar spectacolul a fost reprezentat la Versailles.

Platée este o nimfă urâtă, stăpână peste broaşte şi păsări. Trăieşte într-o mlaştină de
lângă muntele regelui Kiteron de care se îndrăgostise. Declaraţiile ei de iubire erau asemenea
orăcăielilor unei broaşte. Vrând să se răzbune pe gelozia Junonei şi să îşi bată joc de nimfa
bălţilor cu noroi, Jupiter îl trimite pe Mercur ca să-i vorbească Platéei despre dragostea lui
pentru ea. Zeul zeilor i se arată când ca măgăruş, când ca o cucuvea. Fericită, Platée îi cântă
acestuia despre frumuseţile fiinţelor naturii. Plictisit de prostia nimfei, Jupiter îşi reia
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înfăţişarea de zeu. Personajul Nebunia este pus de zeu să îi organizeze nunta cu Platée, cu
speranţa că o va lecui pe Junona de gelozie. Într-un târziu, soţia geloasă soseşte la nuntă,
uimită fiind de urâţenia miresei. În râsetele batjocoritoare ale zeilor care se retrag de la
petrecere, Platée asistă la spectacolul cu dansuri executat de nimfe şi satiri. Rămâne singură
înconjurată de Nebunie şi de localnici. Spectacolul de balet,  în onoarea lui Bachus, încheie
comedia-balet.

În  nici o altă operă Rameau nu a atins o asemenea plasticitate. A elaborat partitura
cu maximă atenţie pentru detalii, de aici marea mobilitate a muzicii, ce atinge culmi ale
rafinamentului. Totodată, asistăm la experimente ale comicului  ca de pildă sensul lipsei de
sens,  cotituri de 180 de grade, ambele identificabile în scurtul Interludiu transplantat în
Uvertura care serveşte drept motto al întregii opere. Totul se ansamblează într-un divertisment
de mari proporţii, în care J. Ph. Rameau răstoarnă toate barierele în vremea când clasicismul
francez delimita cu stricteţe comedia de tragedie. Autorul atinge aici subtila dialectică a tragi-
comicului. 

Platée rămâne cea mai îndrăzneaţă şi “modernă” operă din câte a semnat
compozitorul francez. S-a afirmat că paginile muzicale ale lui Rameau seamănă cu ale unui
Bach sau Händel, chiar dacă frazele muzicale ale celor doi erau de mai largă respiraţie, pe
când discursul muzical al francezului era, cel mai adesea, concis.

În epocă, din categoria operelor-balet, Platée şi-a păstrat celebritatea până în prezent,
beneficiind de montări moderne, inclusă fiind în stagiunile permanente ale teatrelor de operă
şi în programele festivalurilor de gen.
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RESPONSABILITĂȚI ESTETICE
SAU SHAKESPEARE SI 
BUFETUL CHINEZESC

Solicitând o anumită sensibilitate gurmandă,
spectacolul de teatru e comparabil în acest sens cu
un vin bun sau cu un desert rafinat. Cum altfel ne
putem explica, odată ce curiozitatea tramei
dramatice ne-a fost satisfăcută, motivația care ne
împinge să vedem, iar și iar, „Romeo si Julieta”, de
exemplu, știind foarte bine de la bun început că

deznodământul va rămâne implacabil același, indiferent de noua montare. Căutăm probabil
cu fiecare reprezentație savori prețioase, înregistrate într-o memorie afectivă de un gen
particular, imposibil de reconstituit integral de altfel, circumstanțele exterioare nefiind
niciodată identice (altă distribuție, altă sală, alt public etc). Dacă adăugăm la acestea propria
evoluție de spectator-degustător e foarte puțin probabil să retrăim o emoție estetică de aceeași
calitate de la o reprezentație la alta. Am putea adăuga fără ezitare: din fericire! Nu numai
pentru că altfel spectacolul teatral ar fi pe cale de dispariție, dar și pentru că, dacă prima dată
când ai gustat o cremă de zahăr ars ai avut nenorocul ca zahărul să fie într-adevăr ars, asta nu
înseamnă că de vină e desertul.

Pe scurt, mai ales când e vorba de capodopere, primele experiențe în calitate
spectator, au repercusiuni indiscutabile asupra tuturor celor care vor urma. De unde și
responsabilitatea și anxietățile legate de alegerea celor dintâi reprezentații shakespeariene
pentru propriile progenituri. Pentru ale mele a fost mai întâi un „Hamlet” clasic, dar fără
strălucire (probabil prea lung pentru răbdarea de spectator-începător), apoi un „Macbeth”
confuz (în care rolurile feminine erau jucate de actorii masculini, ca în epoca elisabetană, 
într-un decor futurist), un „Richard III” psihopato-electro-rock, (pe care din fericire l-au șters
complet din memorie), urmat de un „Regele
Lear”, cu un mare actor francez, însă mult prea
în vârstă chiar și pentru personajul eponim, și
pentru a cărui viată, ne-am temut până la căderea
cortinei. După care am făcut o pauză.

In plus, dacă luăm în considerare cele
130 de săli de spectacol în care în fiecare
săptămână au loc la Paris 300 de reprezentații,
am putea crede că e foarte simplu să mergi la
teatru. Eroare. Oferta este desigur considerabilă,
însă calitatea nu totdeauna prezentă. De aceea,

Anca PLATCU-LOUNI
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când ne-am hotărât să reiterăm tentativele de
inițiere în ale teatrului shakespearian, am decis
să reducem riscurile și am optat pentru o valoare
sigură: „Furtuna” la Comedia Franceză
(paradoxul nu e sesizabil decât din exterior!). In
schimb, biletele a trebuit să le procurăm cu mai
mult de două luni înainte, ceea ce, într-un fel,
promitea a priori un spectacol de calitate.
Oricum, în felul acesta, dacă montarea nu era
nici de data asta la înălțimea așteptărilor, le
rămânea cel puțin să admire sala Richelieu,

monument istoric și arhetip de teatru à l’italienne. 
Aveam și alte garanții. Regizorul, canadianul Robert Carsen, este in ultimul timp

inconturabil pe scenele lirice pariziene, semnând pentru exigenta Operă Garnier o lungă serie
de montări dintre care două – „Flautul fermecat”, de Mozart si „Rusalka”, de Dvořak – sunt
programate pentru stagiunea 2018-2019. 

Sacul pentru pomul lăudat l-am lăsat acasă. Am luat în schimb o punguță ca să
adunăm eventual câteva scoici de pe țărmul insulei lui Prospero, fostul duce de Milano,
surghiunit aici împreună cu fiica sa, Miranda, de către propriul frate, uzurpatorul Antonio, cu
sprijinul regelui de Napoli. Prospero, devenit mag, pune stăpânire pe insulă și pe cei doi
locuitori ai ei, Caliban, ființă primară, fiul vrăjitoarei Sycorax, și duhul Ariel, pe care îl
eliberează de sub vraja acesteia din urmă. Shakespeare, care cunoștea eseul lui Montaigne
„Despre Canibali”, nu ezită, de mai multe ori să sugereze paradoxul situației în care
dezmoștenitul Prospero îl privează pe Caliban, moștenitorul de drept, de proprietatea insulei.
Însă planurile de răzbunare ale fostului duce de Milano nu se încurcă în considerații de ordin
genealogic și furtuna pe care o provoacă e menită să convoace acuzații și să restabilească
legitimitățile (în ceea ce-l privește, bineînțeles).

La ridicarea cortinei asupra unei „cutii
scenice” debarasată de orice urmă de decor am
renunțat și la punguță și la scoici. Iar când
Miranda și-a făcut apariția împingând în fugă un
pat de spital pe care zăcea Prospero, am ezitat un
moment între a-mi cere scuze pentru neinspirata
alegere a acestei montări și versiunea mai lașă
de a pregăti la ieșire o argumentație bazată pe
Umberto Eco și „opera deschisă”. 

In mod cu totul neașteptat, magia
teatrului, a cărei metaforă totală este această
piesă testamentară lui Shakespeare, s-a produs. Pereții gri, austeri și triști prind viată, devin
ecrane pe care sunt proiectate succesiv figurile personajelor (numeroase și nu foarte ușor de
identificat de altfel de la bun început, ca în multe alte piese shakespeariene) cu care ne
familiarizează această scenă de expoziție. O utilizare pe cât de simplă, pe atât de ingenioasă
a luminii, va proiecta apoi pe aceste canavale, de-a lungul întregului spectacol, imagini
fantastice născute din magia lui Prospero. Evocând teatrul de umbre, grafismul elegant trimite
în permanență la celebra replică din final: „suntem din plămada din care sunt făcute visele”.
Pe fundal e proiectat un țărm de mare filmat, în care valurile se rostogolesc cu zgomot pe
scenă. Insula se naște aici, sub ochii noștri, stimulând activitatea creatoare a spectatorului. In
plus, aruncând o privire pe program, voi putea spune copiilor, cu o mândrie bine disimulată,
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că autorul decorului, Radu Boruzescu1, e român și, din spusele regizorului canadian, un
colaborator apropriat. De altfel, cu privire la conceperea spațiului scenic și a rolului său în
coerența spectacolului, Robert Carsen precizează: „pentru mine acest decor a fost unul dintre
cele mai complexe de imaginat: cu cât lucram mai mult la conceperea sa împreună cu Radu
Boruzescu, cu atât realizam mai mult că trebuia să fie cât mai neîncărcat posibil. Numai cu
această condiție ar putea să dea seama de diferitele fațete ale piesei. Până la urmă, totul
trebuie să se petreacă în imaginația spectatorilor.”

Când de sub patul lui Prospero apar mai întâi sălbaticul Caliban și apoi spiritul pur,
Ariel, lectura regizorală devine perfect lizibilă: animal, rațional, spiritual, elementele acestei
trinități contradictorii coexistă ca prin magie în identitatea fiecăruia dintre noi, ceea ce îi
permite lui Robert Carsen să afirme că „ în fond în « Furtuna », totul se petrece în creierul
unui om...”

Același principiu al unei simplități elegante este aplicat și costumelor (Petra
Reinhardt), cămăși albe și compleuri sobre, pentru toți cei din exteriorul insulei. Această
opțiune generează în schimb o constrângere suplimentară pentru jocul actorilor care,
uniformizați vizual, sunt deci obligați să creeze o identitate puternică fiecărui personaj, fără
sprijinul semnificant al costumului. „Pensionarii” Comediei franceze, cum sunt numiți
membrii trupei, constituie o adevărată castă printre actori, fiind recunoscuți pentru rigoarea
și calitatea interpretării lor. Acestea sunt confirmate în bună măsură, dacă ținem seama și de
disparitatea rolurilor. Evident, Shakespeare nu e echitabil și toate rolurile nu au aceeași
consistență: Michel Vuillermoz, interpretul lui Prospero, e prezent în scenă aproape în
permanență, beneficiind astfel de posibilitatea de a aborda un registru de nuanțe incomparabil
mai amplu decât cel pe care i-l oferă lui Serge Bagdassarian, personajul antagonist, uzurpatorul
Antonio, de exemplu. In schimb, ce decepție (inclusiv pentru odraslele mele) când interpreta
Mirandei, singurul rol feminin al piesei (Georgia Scalliet), nu depășește nivelul unei lecturi
„pe roluri” dintr-o clasă de liceu.

In schimb, ce deliciu, spumos, acidulat și generos în scenele comice dintre bufonul
Trinculo (Hervé Pierre), Stephano, majordomul bețiv (Jérôme Pouly) și Caliban (Stéphane
Varupenne). Plaja e murdară, plină de deșeuri, mediu natural al personajelor comice care
eșuează aici. Asemenea lui Prospero, Caliban are intenția să-și recupereze drepturile de
proprietate și formează o coaliție curajoasă, dar nu temerară, stimulată de efectele vinului. 

Persistând în
alegerea unei piese de
Shakespeare, urmăream de
fapt această abundență de
festin intelectual, decisivă
pentru inițierea apetitului
estetic. In marile piese
shakespeariene, mai mult
decât la orice alt autor,
complexitatea personajelor,
devenite arhetipuri
familiare chiar înainte de a
face cunoștință cu ele,
varietatea limbajului,
jonglând între truculență și
metaforă, apelarea la
referințele mitologice,
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meniul este prestigios și delectarea
indiscutabilă.

Anticipând aprehensiunile
gustative ale europenilor,
restaurantele chinezești au inventat
formula „buffet à volonté”: pe o
masă lungă sunt prezentate o
multitudine de feluri de mâncare din
care și cel mai reticent novice va găsi
ceva pe gustul său. Neofiții revin
invariabil, ademeniți de amintirea
deliciilor precedente, dar mai ales
tentați de experimentarea unor noi
senzații exotice. 

Înțeleg că a compara
experiența unei reprezentații

shakespeariene cu aceea a unui meniu chinezesc, poate părea a priori cel puțin deplasată. O
precizare. In franceză, limba unui popor cu excelente referințe estetice și culinare, această
similitudine intrinsecă se găsește nu numai, ca și în română, în cele două „gusturi” dar și în
expresia „rester sur sa faim”(a rămâne nesăturat, a nu fi total satisfăcut, a avea ceva rezerve)
utilizată în egală măsură în sens propriu sau
figurat, cel din urmă cu precădere în raport cu
o experiență artistică.

Revenind la ideea inițială, cultivarea
gustului, pentru hrana trupului sau a sufletului
în egală măsură, sunt esențiale pentru lenta si
dificila cristalizare ce duce spre un „gourmet”
sau un estet. Drumul e lung si „indigestiile”
numeroase. De data asta noi am avut parte de
bucate alese.

1 Diplomat al Institutului de Arte
Plastice din Bucuresti, Radu Boruzescu
realizează câteva scenografii pentru film în țară
(Felix și Otillia, Cu mâinile curate, ambele în
1972), după care se stabilește la Paris în 1973,
împreună cu soția sa, Miruna, creatoare de
costume pentru teatru și film. Cuplul are succes
chiar din anul următor și lucrează pe scenele franceze și internaționale. In afară de regizori
precum Lucian Pintilie, Fernando Arrabal, Claude Régy, Andrei Serban sau Alan Schneider,
din 2005 începe o colaborare fructuoasă și constantă cu Robert Carsen.
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POEMUL

Poemul e-o cometă,
cu miii de herghelii,
plesnind pe bolta nopţii
lungi cozi trandafirii

în iureş de copite
cu scăpărări focoase ! –
scoţând la luminare, 
din cuiburi răcoroase,

puzderie de stele
aproape adormite –

lăsându-ne o clipă
(cât veacul !),
de mirare . . .

Adela POPESCU
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ELOGIU

Te laud,
mână a mea, cu cinci raze,

strălucind ca o stea
în noaptea, defintivă, a mea 

şi-a părinţilor mei, care te-au creat,
prin milenii, cu dor, fără preget,

de la primul la ultimul deget:
de la degetul mare,
care le-adună pe toate

sub jurământ de solidaritate;
la arătătorul, care deschide drumul

şi scapără şi aprinde rugul; 
la mijlociul, împărţind perspective egale:

cu deal şi cu vale;
la inelarul, aproape prelat, 

cu sacre datorii încărcat,
gândite de zădărniciile lumii, de la est la vest;
şi până la degetul mic, ultimul, cel mai modest – 

care nu se răsfaţă
şi le lasă, pe toate celelalte surori, 

să-i treacă, fericite, în faţă.

Înţelegeţi de-acum, cât elogiu am vrut să-i adun,
descriindu-vă acestă mână sadea:

pentru că, numai ea a fost în stare 
s-aştearnă între noi – 

mai parşivă ca gheaţa – 
această carte moroi. 
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când o femeie râde
la marginea întâmplării 
și râde din tot sufletul

bucură-te
ai fost ales să-i fii definiție

un ciot rămas din copacul
care ne acoperise cândva
sărutul dulce al adevărului
adună în el
tot întunericul de azi
care a înghițit cu dușmănie
lumina noastră

sfâșietor 
țipătul celei
ce și-a pierdut verdele
iar acum se lasă ucisă

rătăcesc între insomnii
cuvinte tăcute
absența ta ca destin
și nesfârșita noapte

dacă va ploua
să mă ții de mână
în drumul spre noi

iubesc ca un copil
iar daca cineva mă va întreba
ce vreau să fac când voi fi mare
am să-i răspund așa
să fiu copil

amintiri din eternitate
timp împărțit la doi
îmbrățișare și zbor
caligrafie pe suflet
numele tău

Atena Gabriela STOCHIȚĂ
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aș vrea să-ți fiu pământ și tu floare
cer și tu nor
val să-ți fiu și tu mare

o picătură de-aș fi dintr-o singură ploaie
să-ți cad pe obraz într-o zi oarecare

m-aș face izvor și te-aș ține cărare

povești de pe drum și din vise adunate
două pietre surori și a mea jumătate

un imperiu de dor pe un raft își așteaptă
mâna stângă să-i fie ca o aripă dreaptă

un altar fără preț și din tot doar o parte
să te pierd n-aș putea  cu o singură moarte

să te am vieți la rând reînscris în destin
tot aș mai vrea fiindcă ar fi prea puțin

pentru toate zilele în care îți doreai să-ți scriu
mi-am scris viața doar o singură dată
din cuvinte simple și la îndemâna oricui
fără teama că cineva mi-ar putea ucide visul

din bratele tale
nu mă va smulge niciun apus

și știi de ce
pentru că fiecare răsărit

l-am început cu tine

soarele este doar unul

sub povara tăcerilor
și a sufletului pierdut
ochiul se închide
ca-ntr-o plecăciune
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Scrânciobul  (XVI)

E vară. Au crescut zilele. Dar oricât sunt de
lungi, nu ne ajung. Mai ciupim un pic și din nopțile
cu cerul spuzit de stele, cu răcoarea lor odihnitoare,
cu liniștea întreruptă, când și când, de zgomote
dinainte știute, cu Mizdrache, strecurându-se prin
gaura din gard, mânat de chemări numai de el
auzite, care încep în săptămâna brânzei și țin toată
vara, și întorcându-se rănit în războaie, niciodată
biruitor: ori în trei lăbuțe, ori cu un ochi aproape

scos, întotdeauna grozav de flămând și miorlăind, ca și cum noi suntem vinovați că prostănacul
a pierdut meciul. Îi dăm lăptic cald (ca să nu-l apuce, din nou, strănutatul), mâncărică
pisicească, îi oblojim rănile, îl trimitem cu Lavinia la doctor, îl reparăm, pentru ca, peste scurt
timp, s-o ia de la capăt. E prostănacul nostru și îl iubim. L-a crescut Sebi, care dormea în
fotoliu, pentru că, stând culcat, nu putea respira, în timp ce Mizdrache se lăfăia în ditamai
patul. Când a rămas singur stăpân și peste pat și peste fotoliu, și-a căutat multă vreme stăpânul
– de fapt, supusul –, neînțelegând de ce s-a schimbat lumea și fotoliul e gol.

E vară. Cu căpșuni, cireșe, perișoare mălăiețe cu codițe lungi, mere văratice din grădina
noastră și pepeni aduși cu mașinile  tocmai de la Dăbuleni. Îi putem cumpăra pe-ncercate.
Acum trei veri în urmă, negustorul de pepeni știa regula: alegea cei mai frumoși doi pepeni
și îi aducea pănă la masa din grădină, primea banii și stabilea cu Sebi când să-i aducă pe
următorii. Pepeni pe săturate!

Cireșe mi-a adus Mădălina de la supermarket. Sunt tocmai din Africa de Sud.
Ca și tatăl său, Tata avea convingerea că trebuie să mâncăm fructe pe săturate atunci când

este sezonul lor și din cele care se fac pe la noi. În grădina noastră, ca și în cea a bunicilor,
găseam dude, zarzăre, mere, pere, gutui, coacăze negre și roșii, zmeură, căpșuni, nuci,
alune,vișine. A existat și experiența cu piersicii și cireșii, dar pomii n-au rodit, n-au rezistat la
ger. La Vulcana sunt, prin păduri, cireși sălbatici, cu fructe mici, negre, amare, din care Mama
făcea o dulceață delicioasă. Însă cireși cu fructe dulci și zemoase nu știu să fi fost, cel puțin
nu în partea noastră de sat, în Zălogi. Filmul copilăriei mele se oprește o clipă la imaginea
târnei pline cu cireșe pietroase aduse cu greu, peste dealuri, de la Pietrari, de nenea Neculae.
În generația următoare, iată-le pe Mădălina și Anca pozând cu cireșe la urechi. Peste o altă
generație, Anca, cerând fetelor să spună românește ce le-a adus și Sandra, grăbită: „ciroșii!”.

Cu mult înainte să fi citit îndemnul lui Geo Bogza: „Mâncați cireșe din cireș!” (ale cărui
conotații n-are rost să le prezint aici!), mi s-a întâmplat minunea. O singură dată în viață,
eveniment rar ca orice minune: am mâncat cireșe din cireș!

Gabi MAREȘ
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Colega mea din gimnaziu, care era din Vulcana de Sus, Polixenia Vasile, a invitat câteva
fete să culeagă cireșe. A fost singura dată când am fost sus, printre frunze și cireșe. Nu-mi
amintesc câte am cules, dar, cu siguranță, am mâncat pe săturate: curgeau sâmburii pe pământ
de prin tot cireșul!

*

„Adormirea Maicii Domnului” sau „Sfânta Mărie Mare” a fost și este una dintre
sărbătorile regilioase cele mai cinstite la Vulcana-Băi. Aproape în fiecare familie există cel
puțin o Marie. În familia noastră erau trei Marii, pe care le iubeam și le respectam: Mama-
Mare, Mama și Nașa – Maricu, soția fratelui Tatei, Gheorghe. Printre urmași, Cica – Maricica
este Marie, dar și nepoata ei este Sabina-Maria.

Astăzi lucrurile stau altfel. Registrul stării civile din ultimii ani este plin de nume aduse
de prin toate țările Europei.

În  1916, la intrarea României în Primul Război Mondial, chiar regina țării era Maria și,
dacă, în acel moment, românii o admirau fie și numai pentru frumusețea ei fizică și morală,
în timpul războiului și după acesta, aveau să o venereze pentru felul în care fusese alături de
ostași, știind să-i îmbărbăteze înainte de marile bătălii, care cereau curaj în fața morții posibile
în orice moment, dar mai ales pentru comportamentul ei față de ostașii răniți. Mama răniților
era o Marie ai cărei fii, românii, purtau crucea împlinirii unui ideal, ce le era necesar ca și
independența obținută cu cîteva decenii înainte – Unirea. Acolo, în preajma teribilelor lupte,
în confruntări inegale, românii, neechipați pentru lupte, cu arme din alte războaie, prost hrăniți,
așezau trupurile și voința lor, sintetizate în memorabilul Pe aici nu se trece!, în fața unei armate
bine echipate, cu arme inventate să ucidă dușmanul înainte de a se ajunge la lupta corp la corp
a războaielor anterioare. „Ne-a acoperit pământul lui Dumnezeu” – constatarea ostașului din
cunoscutul roman camilpetrescian – fusese trăită de orice soldat român, în orice luptă dată cu
nemții de-a lungul arcului Carpaților. 

Vara anului 1916 trebuie să fi fost, la Vulcana, asemenea celorlalte veri – călduroasă, ca
să transforme iarba cosită în fân, să scoată din case bătrâni și copii, să pună la treabă pe toată
lumea.

În același timp, îngrijorarea, determinată de intrarea României în război, trebuie să-i fi
cuprins și pe vulcăneni. Vor fi venit ,,boieri” la băi și în vara aceea, iar veștile veneau nu
numai prin gazete, ci și prin aceștia. Pe de altă parte, vulcănenii, făcând negustorie cu țuică,
ajungeau, cum spuneau ei, dincolo de București și se întorceau acasă nu numai cu grâne, ci și
cu vești.

Erau apoi câțiva oameni cu carte care  puteau nu numai citi ziarele, ci și să le explice ce
se întâmpla atunci în lume și în țară.

Învățătorul Ion Gh. Mareș era un om informat asupra situației din Europa și din țară, în
perioada neutralității României, de la începutul Primului Război Mondial. Era abonat la ziare
sau, când era cazul, își cumpăra gazetele pe care le aprecia. Prin urmare, știa ce miză uriașă
ar fi avut România dacă ieșea biruitoare din război: întregirea teritoriului locuit de români și
fost al țării, în special Transilvania. Treceți, batalioane române, Carpații!; Ardealul, Ardealul,
ne trebuie Ardealul! spuneau cu patos cântecele momentului. Fără îndoială, Ion Gh. Mareș
cânta cu elevii aceste cântece, care făceau să vibreze sufletul oricărui român. Le vorbea despre
nevoia  eliberării și a aducerii în trupul țării a celorlalte teritorii românești: Basarabia,
Bucovina, Banatul, Crișana. Era un foarte bun orator și putea să-i înflăcăreze pe cei care-l
ascultau și aveau încredere în el.

Deși nu făcuse stagiul militar obligatoriu, ca orfan de ambii părinți, spera că va fi
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mobilizat împreună cu ceilalți bărbați apți de luptă din Vulcana-Băi. Împrejurările au vrut ca
el să fie scutit de mobilizare în armată în Primului Război Mondial, ca tată a cinci copii, câți
avea în acel moment, dar mai ales ca singurul învățător din satul său. Este uimitor cum statul
din acel moment avea grijă de educația generației următoare: România Mare, în a cărei
formare credea, avea nevoie ca generația următoare să fie educată, pentru a avea grijă de
destinele țării. Învățătorul era mai de folos la școală, decât pe câmpul de luptă.

Ion Gh. Mareș a cerut să fie primit ca voluntar în armată. El nu putea să asiste de acasă
la cea mai cumplită jertfă pe care poporul român o făcuse vreodată pentru împlinirea idealului
Unirii.

În noaptea de 14 spre 15 august 1916, clopotele bisericilor anunțau nu numai marea
sărbătoare a Sfintei Marii, ci și intrarea României în război. Într-un articol publicat în ,,Graiul
Dâmboviței”, Ion Gh. Mareș evocă, peste ani, momentul acela:

,,[…] exact acum 20 de ani, în miez de noapte, clopotele ne cheamă la praznicul cel mare;
mă văd în satul meu, în fața bisericuței, împreună cu toată lumea, cu toți mobilizabilii, din
care mulți elevi de-ai mei; înălțau rugi Tatălui Ceresc pentru izbânda dorită de atâta vreme;
în ființa tuturor este ceva ferm, fiecare are o atitudine bine stabilită; nu este o atmosferă de
jale, ci de înălțare patriotică. 

Plecarea a avut loc chiar a doua zi, fără prea multe lăcrimi și suspine.
Învățător și elevi până ieri, astăzi toți o apă și-un pământ, toți apărători ai patriei în

primejdie, am dat roată tuturor hotarelor.”

*

Fără pregătire militară, voluntarul Ion Gh. Mareș a fost repartizat în Regimentul 18
obuziere, ca artilerist. Pregătirea sa militară a fost făcută în cadrul bateriei, care l-a luat ca
„tânăr cu termen redus”. Comandanții au contat, desigur, pe pregătirea lui intelectuală de
învățător, care l-a ajutat să deprindă repede, în cadrul unor cursuri pe regiment, mânuirea
obuzierelor. Dinu Mareș, vărul meu, în lucrarea „Vulcana-Băi. Instantanee medievale,
momente de istorie locală, modernă și contemporană comentate”, Ed. Curtea Veche, 2016,
cap. Un artilerist la Vulcana, presupune că bunicul nostru „a luptat într-o baterie de obuziere
de 105 mm., model 1912. A terminat războiul cu gradul de plutonier, notat în biletul de liberă
tracere, la data de 1918, mai, 25. Biletul menționează că Ion Gh. Mareș „se va lăsa liber pe
ziua de 26 mai 1918 […] până când va fi anunțat a se prezenta la baza județului Vaslui pentru
a-și primi ordinul de mobilizare și a fi trimis în teritoriul ocupat, conform ordinelor ce se vor
da la timp”. 

După locul în care se afla Tata-Mare la terminarea războiului, se pare că ultimele lupte la
care a participat au fost în Moldova. Important a fost că a avut norocul să scape cu zile, fără
să fie rănit, și să se întoarcă acasă.

*

La Vulcana, ca peste tot unde ajunsese ocupația germană, viața devenise din ce în ce mai
greu de dus. Ca în orice război de cotropire, hrănirea armatei dușmane se făcea prin jefuirea
populației ocupate. S-a păstrat, de pildă, în familie, o întâmplare tragi-comică, avându-l ca
erou pe străbunicul Ilie Popescu.

Într-un sat din zonă de colinară ca Vulcana, animalele, în special porcii, se cresc greu.
Dacă pentru bovine hrana principală o constituie fânul, făcut din greu toată vara, să crești un
porc însemna să te duci pe drum cu căruța, să vinzi ce poți din gospodărie și să cumperi
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porumb. Porcul de Crăciun era, de fapt, hrana familiei peste iarnă. Având de gând să stoarcă
mai multă vreme bunurile ocupaților, nemții luau, fără milă, porcii din fiecare gospodărie, nu
și scroafele, care trebuia să facă purcei, pentru a fi  rechiziționați în etapele următoare. Ilie
Popescu a crezut că-i poate duce cu vorba pe „proștii de nemți, care nici măcar nu știau
românește”. S-a opus cât a putut luării porcului din bătătură, spunându-le sus și tare că nu e
porc, e scroafă, deși era de ajuns ca neamțul să se uite sub coada animalului să constate că e
porc, așa că nu trebuia să-i spună străbunicul, care s-a ținut degeaba după căruța cu porcul lui
până la ieșirea din sat, ceea ce neamțul nu voia să priceapă: „Nu e porc, e scroafă!”.

În lucrarea citată, Dinu Mareș notează amintirile tatălui său, doctorul Gh. Mareș, fiul
învățătorului, care în 1916 avea 10 ani: „nemții au luat clopotele de la biserică și bronzul, pe
unde îl găseau, pentru fabricarea tunurilor, orătăniile de curte, mieii, porcii, vitele [...]. S-au
confiscat toți caii sănătoși cu înălțimea de la 1,50 m. în sus.

Lemnul de nuc și de frasin a fost declarat material de război necesar pentru paturile
puștilor. S-au luat toate firele de borangic nelucrate, mari cantități de lemn pentru construcții
și foc. Au cărat în Germania petrol de la toate schelele dâmbovițene.”

Greu pentru cei de pe front, greu pentru cei de acasă, în vreme de război. 
Întors acasă, cu suferința celui care  constată câți fii ai satului au căzut în război, având

sprijinul preotului Vasile Dumitrăchescu și al comunității, ridică în curtea bisericii
Monumentul Eroilor din Primul război Mondial din Vulcana-Băi.

În Albumul pedagogic al României Mari, apărut în 1927 la Editura S. Freisberg-
Delureanu, Galați, sub o sumară prezentare făcută lui Ion GH. Mareș, ,,institutor în Băile
Vulcana”, ,,fondator al mai multor societăți culturale și unități cooperatiste”, stă scris: La
întoarcerea sa din campanie, a luat inițiativa ridicării primului monument în teritoriul
vremelnic ocupat, în memoria eroilor din Vulcana și l-a inaugurat sub ochii trupelor germane
la 28 iulie 1918.*

Acum 100 de ani!

*Monumentul a apărut pe coperta a IV-a a numărului 1 / 2018 al revistei Târgoviștea literară.
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Cu diploma, încotro?

Nu e mulţumire sufletească mai mare pentru
un părinte ca aceea de a-şi vedea copilul realizat.
Chiar dacă intrarea la facultate nu mai este o
problemă, depinde de facultate, pentru că a dispărut
concursul de admitere, iar pentru finalizarea
masteratului nu-ţi trebuie decât banii de taxă, dacă
nu ocupi unul din locurile fără taxă. Încheierea
studiilor reprezintă uşa deschisă pentru a intra în
viaţă cu fruntea sus. Cu această diplomă în mână şi

cu un CV, în care îşi  găseşte loc menţionarea liceului absolvit, tânărul specialist urmăreşte la
mica publicitate posibilitatea obţinerii unui job, în urma unui interviu sau, eventual, a unui
concurs. Am zis job, pentru că în exprimarea modernă este o impietate să mai vorbeşti de loc
de muncă.

Aşa stând lucrurile, nu puteam să nu răspundem invitaţiei prietenului nostru comun
Zaharia, care s-a simţit dator să facă cinste cu ocazia absolvirii masteratului de către fiu-său
Ninel.

Zaharia  e sincer şi ne spune că masteratul urmat de Ninel a însemnat altceva decât ce
a făcut băiatul în facultate, dar aceasta e regula ca să te consideri cu studiile finalizate. Ninel
a obţinut  încă o specializare, pe lângă cea dobândită prin cei trei ani de studiere a limbii
franceze. A urmat masteratul în competenţe în industria turistică. 

Iată-ne ocupând o masă la restaurantul Piatra Craiului, căruia popular i se mai spune
şi La trei chiftele. Meniul a fost stabilit de Zaharia cu ceva timp în urmă, aşa că imediat ce
ne-am ocupat locurile la masă a apărut chelnerul cu aperitivele şi cu sticla cu votcă. Matache
s-a servit primul, umplându-şi până la semn nelipsitul ţoi, cu care ne-a obişnuit de atâta vreme.

Ciocnim, îl felicităm pe Zaharia pentru reuşita băiatului şi-i urăm acestuia  succes în
viaţă.

- Am avut emoţii, spue prietenul.
- De, măi băiete, zic eu, pretenţiile cresc de la o generaţie la alta.
- Ce generaţie, spune Matache, mai degrabă de la un an la altul. Nu vezi că o ţinem tot

într-o reformă şi cu învăţământul?
- Aşa e, aprobă Zaharia, dar eu nu mă refeream la studii, ci la ce va urma.
Zaharia simte nevoia să fie mai explicit.
- Am întors cu Ninel problema pe toate feţele. Băiatul are două posibilităţi: să dea

examen de titularizare în învăţământ şi să ocupe o catedră cine ştie pe unde, sau să plece din
ţară.

- Ai fi de acord? întreabă Vergică. Cum să plece?

Teodor OANCĂ
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- Cum au plecat şi alţii, răspunde Zaharia. 
-Dacă ar vrea să predea limba franceză, că în asta s-a specializat, zice Matache, cred

că un loc de muncă sigur ar găsi undeva în Africa, într-o fostă colonie franceză. Cu franceza
studiată la noi în trei ani nu ştiu dacă ar face faţă într-un sat din Franţa. Mai ales că la masterat
numai de franceză n-a fost vorba.

-Vorbeşti serios? întreabă Zaharia.
-Dacă vrei să fii convins de acest lucru, rămâne Matache pe poziţia lui, convinge-l să

se prezinte la examenul de titularizare, să ocupe o catedră aici, în judeţ, că în municipiu e mai
greu.

-Crezi că băiatul n-ar face faţă? zice Zaharia puţin ofensat.
-Examenul la care mă refer ar fi o testare a nivelului de competenţă profesională.
-Examenul de titularizare în învăţământ a devenit tot mai dificil, intervine Virgil.
-Eu cred că nu examenul în sine crează emoţii în rândul candidaţilor, ci nivelul de

pregătire din timpul facultăţii, intervin şi eu în discuţie. Cunosc pe cineva care e student la zi,
lucrează în comerţ şi, deşi nu frecventează cursurile, este bursier, căci a promovat examenele
cu note care îi asigură obţinerea bursei. 

-Prezenţa la cursuri nu mai e obligatorie, aşa cum era pe vremea noastră, recunoaşte
Zaharia.

-Cu atât mai mult când e vorba de îvăţarea unei limbi străine, insistă Matache. Fii
sincer şi spune dacă şi-a aruncat băiatul ochii pe o revistă franţuzească, să simtă nivelul
cotidian al exprimării limbii franceze din zilele noastre. A citit o carte beletristică, fie ea şi de
poveşti: „Abă ca zăpada şi cei şapte pitici”, în limba franceză?

-N-am de unde să ştiu, zice Zaharia. 
-Vecinul meu de apartament, continuă Matache,  a vrut să publice un articol într-o

revistă frenţuzească de logică. L-a rugat pe un lector universitar de la franceză, nu mai spun
cine, să traducă textul.  A trimis articolul tradus, încântat  că o să-i apară lucrarea într-o revistă
străină, dar să vezi: după  trei săptămâni a primit o scrisoare de la redacţie în care i se propunea
să fie de acord cu unele modificări privind stilistica exprimării. Sigur că a fost de acord, a
mulţumit şi aşteaptă acum să apară revista şi s-o primească.

-Eu cred că Ninel va face faţă unei testări şi în Franţa. Cu nivelul la care conoaşte
limba franceză îşi va putea găsi un post convenabil.

-E posibil, aruncă Matache gaz pe foc. Nu uita că Franţa a plină acum de cetăţeni veniţi
din Africa, unde limba franceză e, dacă nu una maternă, precis e vorbită în familie.

-Poate în Canada, zice Virgil. Ajung acolo români care habar nu au de limba franceză.
-Dar nu profesează în învăţământ, zic eu convins că nu spun o prostie.
-Ei, pentru început, zice Zaharia, se orientează el, până îşi face relaţii.
-Şi acolo e pe relaţii? mă bufneşte râsul.
-Totuşi, zice Zaharia, Ninel are o diplomă care nu poate fi ignorată.
-Măi, omule, zice Matache, dacă nu Franţa, dacă nu Africa, dacă nu Canada, n-ar fi

mai bine să se pregătească Ninel cum trebuie ca să promoveze examenul de titularizare aici?
Cu timpul poate ajunge să ocupe o catedră la o şcoală din cartier.

-Fără îndoială, recunoaşte Zaharia, există atâtea posibilităţi de luat în seamă.  Trebuia
să-l fi adus şi pe el la discuţia noastră.
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Istoria unei posedări
(fragment)

Posedarea unui suflet uman de către o entitate –
malefică în cea mai mare parte a cazurilor – apare,
după cum spun teologii, într-un moment de
renunțare completă, de coborâre definitivă a
brațelor în fața vieții. Persoana cade în genunchi și
nu mai dorește sau nu mai poate, nu mai are energia
necesară ridicării și continuării vieții. Se spune că
te abandonezi. Adică te dai altcuiva care să facă ce

o vrea cu tine. Nu te dai lui Dumnezeu, căci asta presupune un oarecare efort. Sau ai uitat să
spui „facă-se voia Ta, Doamne!”. Ai un dor nespus de neant. Vrei să fii nimic, să te cuprindă
vidul absolut al existenței. Ești sătul de atâta existență, de chestia asta care se numește „viață”,
îți este lehamite de ceruri, de ierarhii, de lupte, de Dumnezeu însuși pe care l-ai și uitat de
când nu l-ai mai simțit. Pe un astfel de teren al predării definitive în fața vieții se instalează
diavolul. Acesta nu mai întâmpină nicio barieră, nicio ușă închisă, niciun simbol de interdicție
scrijelit în pragul sufletului. Intră ca pe bulevard în sufletul omului. Și de aici preia el frâiele
materiei și ale sufletului care stă amorțit și suspendat în ghearele necuratului. De fapt, sufletul
e atât de amorţit, de obidit şi de intrat într-un somn care este foarte asemănător somnului
morţii, încât cineva trebuie să vină să ia frâiele animalului, căci acesta se stinge fără scânteia
sufletului. Şi cine altul este acest „om de serviciu” decât diavolul, cel bun la toate, căci se
spune că tot răul spre bine, şi deci chiar diavolul susţine binele. Ăsta vine şi preia manetele
animalului şi începe şi el să îl mişte cum îl taie capul. Se şi distrează, căci are o meserie ingrată.
Din când în când sufletul, adică proprietarul de drept al animalului, preia frâiele. Atunci începe
o ceartă puternică între diavol şi suflet: unul trage de manetă la dreapta, altul la stânga şi uite
aşa vezi că omul o ia razna – medicii şi ateii nu cred în scenariul ăsta, ei vorbesc doar despre
o bătălie între substanţele chimice din creier, dar asta e o altă poveste – şi uite aşa apare omul
dezmăţat pe stradă, urlă, ţipă, depinde de cum se ceartă ăia înăuntrul lui. Uneori crapă
animalul, alteori sufletul renunţă şi pleacă să doarmă mai bine undeva, acolo sus. Şi alteori
pleacă diavolul, după ce îl convinge ceva anume. Şi aşa îşi ia el un concediu sau este concediat
brusc, şi pleacă iar şi stă pe undeva până când din nou vine un moment prielnic să plece în
misiune. Alţii spun că posedarea unui suflet nu vine ca ceva din afara lui, adică nu vine o
entitate ca atare să pună mâna pe manete. Este vorba despre o defectare puternică a sufletului.
El, după cum ştiţi, este unul. Împarte şi el această calitate după chipul şi asemănarea cu
Dumnezeu. Cel care este Unic. Când se defectează Unul din suflet, devine doi, dia-ballein,
care în greaca veche înseamnă rupere (în două la început, apoi în mii de bucățele, în legiuni
întregi de bucățele), deşirare, dezbinare. Adică sufletul începe să se destrame precum o perdea.

Pompiliu ALEXANDRU
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Nu mai stă laolaltă adunat. Îţi moare sufletul căci devine ceva ce nu este el, adică devine Doi.
Sau mai mulţi, cum zice cartea... „numele meu e Legiune”. La corp, adică la animal, lucrurile
stau mai simplu, sufletul pleacă, iar ceea ce îl ţinea într-un mănunchi adunat, având un nume,
acum se destramă, putrezeşte. Dar putrezeşte calm, se desface fără zgomot, fără durere, căci
pietrele din care eşti făcut nu dor în sine. Dor doar dacă sunt urcate pe un suflet. Ei bine, cu
sufletul este altfel, ăsta trece printr-un proces mai cumplit, căci doare să devii doi când tu, de
fapt, ai fost făcut să fii unul. Şi uite aşa, te rupi în cel puţin două părţi. Una vrea hăis, cealaltă,
cea, iar din astea iese o durere care le întrece pe toate durerile pietrelor din animal. Te trezeşti
într-o zi că spui că mai ai pe unul în tine, că tu te-ai rupt în două şi că părţile astea se bat între
ele. Atunci, veni unul smintit să zică, înseamnă că Sfânta Treime e şi mai avansată în nebunie
şi în moarte. Ei bine, aici este altceva. Acolo este o armonie între cele trei părţi, care de fapt
nu sunt trei, ci tot una. Adică sunt trei şi una în acelaşi timp. Dar, la suflet, de ce să nu fie la
fel? Se spune că ar fi şi la suflet tot cam aşa. Dar rar. La genii. Sau la sfinţi. La îndrăgostiți.
Sau la oamenii speciali. Cei care au ajuns să fie sub Unul Dumnezeu chiar atunci când e spart
în mii de bucăţele. Pe om îl doare spargerea asta, dar de fapt are o gâdilătură la inimă, cum se
spune şi în Pelerinul rus, are o fericire care se construieşte pe durerea asta încât nici nu poţi
să spui că acolo şi-ar fi băgat dracu coada. Din contră, acolo şi-a făcut simţită prezenţa Duhului
lui Dumnezeu. El le leagă şi nu le separă. Nu există hăis şi cea. Există numai hăis sau numai
cea. Te simţi unul-întreg, fiind mai multe deodată. Şi în armonie cu tot ce există, nu rupt,
deşirat. Cam aşa ar fi dacă am compara pe cele divine cu cele sufleteşti, umane. Dar ce e cu
durerea asta dată de diavolul care pune mâna pe câte un om? Asta e greu de spus. Şi mai mult,
e greu de spus ce rol are durerea în lume. S-ar părea că Dumnezeu şi-a făcut bici din ea, căci
prea ne predă des lecţia asta. Sau este o metodă a sa de predare-învățare. Prea îi acordă
importanţă, una-două. Prea ne spune că nu ajungem la El decât pe calea durerii, a calvarului.
Dar pe cine doare când ne doare? Piciorul te doare? Unii spun că durerea e în creier. Dar dacă
o cauţi acolo, tot nu o găseşti, căci, culmea, creierul nu doare. Parcă acesta ar sta pentru
altcineva pe care nu îl vedem și nu îl percepem. O fi sufletul acela care nu are un loc al lui în
animal. O fi plutind în jurul animalului precum aura la sfinți. Nu există o arie a durerii, nu
este un loc precis. Iar dacă îl găsesc unii din când în când, cine se uită la acea arie? Cine simte
durerea de pe aria respectivă? Totul este o iluzie... am iluzia de fapt că mă doare piciorul,
când, de fapt, durerea ar fi în creier. Dar creierul nu doare, cum spuneam, e doar un organ
care nu doare dar iubește să o exprime cuiva. Altcuiva. Atunci cine percepe durerea? Sufletul,
care o sta pe acolo pe undeva, sau nici măcar nu are un loc al său, ca în vorba aceea: „și cu
șunca în pod, și cu sufletul în Rai”. Ăsta e visul omenirii de când lumea: să meargă animalul
în treaba lui, dar noi să stăm cu sufletul cât mai departe de el, adică să îl privim de sus, protejați
de Rai, în timp ce manevrăm de la distanță animalul.  Dar sufletul nu ocupă un spaţiu în creier
sau în corp, el locuieşte doar în animal. E ca o părere, ca o imagine trecătoare pe acolo. Dar
durerea asta de unde o veni? Căci sufletul ăsta e atât de departe de lumea materiei, căci trece
prin ea ca aburul, încât nici măcar nu se poate spune că cele două se pot amesteca vreodată,
ce să mai spunem că se pot atinge măcar. Nici măcar precum apa şi uleiul nu sunt. Sunt precum
Andromeda şi coada unei cireşe. Atunci cum vine asta, să mă doară materia, sau să am dureri
„din cauza materiei”? Este o enigmă şi e bine să o lăsăm aşa. Diavolul ăsta este un fel de
administrator al durerii, care ar fi şi ea un fel de înşelăciune care ţine, dar nu vine dinspre
materie, ci dinspre lumea sufletului. El, diavolul, o fi colţul patului care te izbeşte în degetul
cel mic de la picior. Şi durerea care vine din partea asta este de mii de ori mai mare decât asta
care vine dinspre materie. Posedatul este unul măcinat de dureri de tot soiul, dureri care vin
dinspre lumea sufletelor. Uneori cică diavolul îţi apare şi în carne şi oase. Numai cei cu
adevărat vrednici de această întâlnire au parte de plăcerea asta. Au adversar pe măsură. Şi
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trebuie să te ţină bine picioarele pentru a sta drept în faţa diavolului în carne şi oase. Alţii se
văd zilnic cu câte un diavol pe stradă, la muncă, la piaţă, dar nu îl recunosc ca atare. Nici dacă
ar fi îngeri, tot nu i-am recunoaşte. Ne-am pierdut abilitatea asta de o grămadă de timp. Cei
mai mulţi dintre noi nu mai suntem în stare de asta. Doar pustnicii îi văd în carne şi oase şi
pe unii, şi pe alţii. Noi ducem o luptă interioară, dacă avem ocazia asta. Și pe orbește. Lovim
aerul, tragem cu urechea, lovim iar în gol, în timp ce dracu râde și ne împunge cu vătraiul în
coaste. Oamenii de știință, care nu cred că sufletul există, că doar nu l-a cântărit nimeni, nu l-
a spart cu ciocanul și nu l-au pus în vreun borcan, spun că mai bine vorbim despre durere ca
despre un fel de program. Ca la roboți. Îl programezi să îl doară, și îl doare. Adică îi dă așa,
un fel de zeamă pe vene care se duce în creierul lui de sârme și acolo face ceva zeama asta de
îl apucă pe robot toate cele dureri cumplite. Tot nu e bine! Ceva nu e în regulă. Dacă era o
zeamă, durerea dispărea de mult timp din noi, căci oamenii de știință o găseau, îi luau formula,
o puneau în borcan, ba chiar produceau butoaie cu zeamă de durere ca să o folosească în
războaie chimice. Noroc că nu au găsit-o. Știu doar că daca apeși cu degetul – cât mai mecanic
posibil – o durere se produce. Nicio zeamă nu se scurge prin apăsare, ca atunci când storci o
prună între degete. Ci se propagă ceva care se numește durere, iar durerea asta e percepută de
cineva care stă de vorbă doar cu creierul. Dracu știe toate astea, că d-aia e cel mai inteligent
dintre toate ființele făcute de Dumnezeu. Noi suntem eticieni, căci ne-a mâncat în părțile
mâncătoare și în loc să mâncăm din fructul nemuririi sau alte fructe minunate despre care nici
măcar Biblia nu vorbește,  noi am mâncat din ăla care are zeamă de bine-și-de-rău. Iar de
atunci ne luptăm cu astea de mamă-mamă! Diavolul – adică dracu, cum spuneam mai sus –
are un avantaj, căci el este inteligent și știe mai multe decât noi, și în felul acesta ne tulbură
binele și răul pe care se presupune că le-am administra după ce le-am ingerat. Oricum, vai de
sufletul chinuit de diavol.
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RAMA

Un petic dintr-o odaie ţărănească. Pe peretele
dinspre răsărit o fotografie mare care îl arată pe Fiu
în mărime naturală, îmbrăcat în uniformă militară.
Fotografia este încadrată de o ramă din lemn, groasă,
vopsită în negru. În colţul din stânga, sus, banderola

de doliu. Jos, o ulcică cu flori albe şi o lumânare aprinsă. Femeia, îngenuncheată în faţa
portretului, se roagă. Liniştea lungă şi calmă învăluie totul în jur Femeia tresare. A auzit lătrat
de câine sau poarta trântindu-se ?! Câteva clipe ascultă încordată. Apoi :   

   Femeia : A fost vântul… D-apoi cine să fie altcineva ?! Cine să mai treacă pragul
casei  ? Că doar cu toţii au plecat, unii în pământ… alţii pe cele vânturi călătoare… Singura mea
mângâiere…

Se poticneşte pentru câteva clipe. Plânsul, pâş, pâş, îi dă târcoale.
Femeia : …erai tu, dragul mamei !
Femeia ar vrea să plângă însă lacrimilor le-a secat izvorul demult. Aude o bătaie în lemnul

putred al porţii ?  
Femeia : Ei, cine e acolo ? 
Nimeni. Poate vântul să aibă degete cu care să bată în  porţi nedeschise ?!
Femeia : Am crezut că e poştaşul… Da’ de când mi-a adus ultima scrisoare de la tine, nu a

mai trecut nici el pe aici… Cine să mai îmi scrie ?! Fratele tău mai mic, noră-mea, nepoţii, m-au
uitat. Numai de la tine mai primeam veşti de parcă tu erai singurul care ştia carte. Aşteptam
poştaşul cum aştepţi limpezirea cerului după lungile şi nedoritele zile ploioase. Alergam la popa
Tică să mi le citească. Uneori îl mai trezeam din somnul de după-amiază. Nu se supăra săracu’,
e om bun în sufletul lui ! Nici eu nu mă duceam cu mâna goală. Ba câteva ouă, o sticlă cu vin,
ba o pâine proaspătă…

Iar bate cineva !?
      Femeia : Cine e ?

Liniştea nu lasă pe nimeni să intre în împărăţia ei.
Femeia  : De la un timp parcă mă caută cineva şi îi este frică să intre. Bate în poartă, ba la

uşă sau în geam. Dar nu e nimeni. Niciodată… Când am primit prima ta scrisoare era într-o joi.
Cu o zi înainte trăsnetul lovise cumpăna fântânii din mijlocul satului. Scrum a făcut-o ! S-au

Nicolae RADU
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speriat femeile, semn rău! l-au chemat pe popa Tică… Eu nu am ieşit din casă. Am văzut pe
geam linia frântă a cumpenei arzând.  Aşa… Era într-o joi când a venit Tănase Şchiopul, poştaşul
nostru. Îl mai ţii minte mamă ? Avea întotdeauna în buzunare, pentru voi  copiii, acadele, cocoşei
din zahăr colorat, înfipţi în capetele beţişoarelor albe… Eram în curte, dădeam de mâncare la
pasări, supărată de ale mele, îmi făceam griji pentru că erau pe terminate grăunţele, nici nu l-am
simţit când s-a oprit în faţa casei. Când a strigat „Ţi-a scris feciorul !” am ridicat capul. Zâmbetul
lui mi-a luminat sufletul. Cu greu m-am stăpânit să nu deschid scrisoarea şi să i-o dau lui să 
mi-o citească. Tănase avea gura slobodă, nu voiam să afle tot satul de frământările tale. L-am
cinstit cu o ulcică cu vin roşu, de anul trecut. Dacă toţi aţi plecat, cine să-l mai bea ! Am alergat
apoi la popa Tică. Nu era acasă, era plecat la târg. Am stat la poarta lui până spre seară când s-a
întors, frângându-mi mâinile şi numărând ulucile de la gard.

Se stârneşte un vânt. Femeia îl aude.
Femeia: Bine că s-a pornit vântul. S-o mai răcori oleacă… Şi o ploaie ar fi bună. Ţipă de

sete pământul ars.
Femeia ascultă un timp  joaca vântului prin crengile nucului din faţa casei.
Femeia : Îmi  scriai că eşti sănătos, ceea ce îmi doreai şi mie. Apoi, cum e pe la voi pe

acolo, cum e mâncarea, ca Ion a lu’ Trifu a fost rănit, i-au tăiat un picior, că se va întoarce acasă
dar vai de capul lui, aşa şontorog… Nu s-a mai întors în sat , mamă. A rămas la oraş, îl ajută pe
un văr de al său care are o băcănie, aşa că îi purtai degeaba de grijă.  Apoi întrebai de ce nu ţi-a
scris Lina, îi trimisese-i trei scrisori până acum şi nu aveai nici o ştire de la ea. Ce voiai să fac
dragul mamei, să te măi supăr şi eu, nu aveai tu destule pe cap ? Să-ţi spun că Lina se încurcase
cu băiatul lui Matache, şefu’ de post, băiatul ăl mare pe care l-a scăpat taică-su de front cu bani
şi alte ălea ? Asta voiai să-ţi spui ?!... N-am putut şi te-am minţit că fata e sănătoasă dar acum a
rămas singură cu treburile casei, cu munca la câmp… nici eu nu mai ştiu ce prosti ţi-am mai
îndrugat, iertate-mi fie minciunile !

Undeva tună, semn de ploaie. Femeia se roagă.
Femeia : Dă, Doamne, să plouă că s-a răsucit foaia porumbului, păcat de el că mare şi

frumos s-a făcut !
Aducerea aminte îi dă câteva clipe târcoale apoi se cuibăreşte liniştită în mintea ei.
Femeia : În ziua în care s-a îmbolnăvit de gălbinare vărul lui Janţă, vecinul de peste drum,

am primit altă scrisoare de la tine. Povesteai că e greu cu războiul, mor oameni mulţi, nici nu au
timp să se roage, unii n-au nici groapă, nici cruce, nici măcar o lumânare aprinsă. Scriai cât de
dor îţi este de casă şi m-ai întrebat iar de Lina. Te-am minţit şi atunci, că Lina a fost bolnavă dar
acum s-a făcut bine, că ţi-a scris, dar cine ştie pe unde s-a rătăcit scrisoarea ei… Puteam să-ţi
spui că Lina a rămas grea cu băiatul lu’ Matache ?! I-a spune tu, mamă, puteam ?!

Femeia tresare. 
Femeia : Parcă a lătrat câinele!
Îşi face repede câteva cruci.
Femeia : Doamne, iartă-mă, bătrână nebună ce sunt ! Cum să mai latre Haiduc dacă anul

trecut când făcuseră prunii puzderie de floare, a murit săracu’ lovit de o căruţă de-a ţiganilor care
dădeau tigăi şi cratiţe la schimb cu grâu sau porumb.

Se joacă vântul, încearcă dacă ferestrele sunt bine închise. Femeia ascultă un timp, apoi se
întoarce la ale ei.

Femeia : Mi-ai scris şi astă iarnă. Era în timpul gerurilor cele mari, când cerul nu se îndura
să ningă, se le mai înmoaie oleacă. Mă certai acum. Aflase-i despre Lina de la tatăl vărului tău,
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Ilarion. Ştiam că adevărul îl vei găsi până la urmă… Ziceai că ai să-i strângi de gât pe amândoi
când te vei întoarce acasă. Mare păcat făceai mamă ! Pe Lina a pedepsit-o Dumnezeu. Copilul
l-a născut mort, a lu’ Matache a lăsat-o, ruşinea o ţine încuiată în casă de luni bune

Tunetul s-a apropiat. Şi a sclipit, tăiş de cuţit, fulgerul. Vântul bezmetic şuieră prin crengile
nucului.

Femeia : Când a secat izvorul de la marginea satului, am primit ultima veste de la tine.
Acum îmi scria altcineva, tu nu mai puteai, dragul meu. 

Brusc, uşa se deschide lovită de vânt. Femeia îl ceartă :
Femeia : Da’ nu puteai întâi să ciocăni ?! Ce dai buzna buluc, să sperii oamenii !
Se întoarce spre uşă.
Femeia  : Trebuie să închid păsările
Ar vrea să pornească însă ceva o opreşte din drum. Fricos se întoarce. În cadrul ramei

negre, nimeni.
Femeia : Ionică, Ionică mamă, unde te-ai dus ?!
Se apropie de ramă. Golul ei o atrage. Vrea să facă un pas…
Femeia : Nu am închis păsările…
Atracţia ramei este mai mare. Un singur pas şi femeia este acceptată în golul ei. Rămâne

încremenită un timp, statuie cernită a durerii.
Afară plouă. Se aude poarta de la drum deschizându-se. Latră şi câinele. Paşi apăsaţi urcă

treptele de la intrare.
Femeia se întoarce uşor spre uşă. Nu-i mai este frică. În cadrul uşii, îmbrăcat în haină

militară, mereu tânăr, Fiul ei.
Un zâmbet înfloreşte pe buzele femeii. O linişte îi cuprinde sufletul şi trupul deşi nu mai

poate ieşi din Ramă să-şi sărute Fiul.
E supusa ei.

MAGAZINUL DIN COLT

Anticarul zâmbeşte pe sub mustaţa bogată.
- A, Cehov …! Bun, bun… Teatru… Livada cu vişini, Unchiul Vania Pescăruşul… Bine.

Doi  litri de lapte şi o conservă de peşte. Lapte proaspăt. E bine, domnule ?
Domnul dă trist din cap.
- Aşa… Să vedem ce mai avem pe aici…Dostoievski. Crimă şi pedeapsă. Două volume

cartonate. Interesant… Carne de vită în suc propriu, o pâine, o casoletă cu salată de icre de
crap…aşa…şi  doi litri de apă minerală carbogazoasă. Nu pot mai mult, credeţi-mă ! Mulţumit
?

-  Mulţumit, oftează celălalt.
- Umberto Eco. Numele trandafirului. Din păcate mai am trei-patru exemplare. Deci…

Un cozonac simplu, cinci ouă… E bine ?
- E bine.
- Şi aici… Stephan King. E bun. Se vinde. Un  kilogram de cartofi şi o jumătate de kilogram

de  roşii. Ultimul preţ.
- Fie, acceptă bărbatul. 
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Anticarul îi întinde mâna.
- Mai poftiţi pe la noi, domnule ! Paşte fericit !
- Mulţumesc. Şi dumneavoastră la fel.
Bărbatul ia cele două sacoşe cu alimente. Se face că nu vede  cum anticarul îşi freca mâinile

mulţumit. 
Deschide uşa, lumina caldă, mirositoare a lăcrămioare şi a liliac timpuriu al unui aprilie de

sărbătoare, îl învăluie. Anton, Umberto, Feodor, Stephan îl aşteptau pe o bancă. Îi luară sacoşele.
- Hai să mergem acasă !
Îşi croiră cu greu drum prin mulţimea care se grăbea cu braţele încărcate de cumpărături.
Acasă… O veche hală, acum părăsită, la capătul căreia, din cartoane şi bucăţi de folie,

înjghebase un acoperământ. Un căţel negru se învârte printre picioarele lor, lătrând şi dând vesel
din coadă. 

Bărbatul se apleacă, îl mângâie cu iubire, blând.
- Am rezolvat-o, Bobiţă ! Acum avem ce pune pe masa în sfânta noapte a Învierii Domnului.

Mă trezesc speriat. Adormisem îmbrăcat. Chiar adormisem ?! Căţelul meu mă priveşte 
curios. Pe  masă, cozonacul, ouăle roşii ... Întorc capul spre cărţile împrăştiate pe jos,

lângă pat şi răsuflu uşurat. Cehov, Dostoievski, Eco King, sunt la locul lor.
Afară, clopotele de la biserică anunţă că peste puţin timp va fi miezul nopţii. 



MARIN ALEXANDRU MANEA – 
sculptor în lemn

Când Eus Platcu își câștiga un nou
prieten era pentru el o sărbătoare, mai ales
dacă constata la acesta înclinații artistice,
precum și plăcerea taclalelor menținute în
spațiul literaturii, teatrului, artelor plastice sau
muzicii. Așa a fost când a descoperit în Marin
Alexandru Manea un sculptor în lemn ce
reușise să-și găsească un drum al său în
domeniu și să primească recunoașterea de
artist autentic. Când îmi spunea „m-am
întâlnit cu Manea” știam, după bucuria din
glasul lui, despre cine era vorba.

Argeșan de la Moșoaia, născut în 1931,
Marin Alexandru Manea s-a stabilit la
Târgoviște, impunându-se în viața culturală și
artistică locală, dar și în cea a întregului spațiu
românesc ca sculptor în lemn, ale cărui creații
își trag seva din excepționala noastră artă
populară,

După propriile-i mărturisiri, plăcerea
cioplitului în lemn a simțit-o din copilărie și nu l-a mai părăsit niciodată. Nevoia de studii și
de îndrumare în ale artei sculpturii a apărut mai târziu, în anii maturității, după ce se realizase
profesional ca ofițer în Armata Română și avea deja familie și responsabilitățile impuse de
aceasta. Așa că a urmat la Târgoviște cursurile Școlii Populare de Arte, unde a primit
îndrumările atât de necesare a doi profesori de excepție – Corneliu Marinescu și Marin Petre
Constantin. Prin aceștia, domnul Manea a cunoscut tehnici de sculptură în lemn, meșteșugul
cioplitului artistic, dar și curente, stiluri și arta specifică marilor sculptori ai lumii, printre
care, la loc de cinste, stă românul
Constantin Brâncuși.
Admirându-i fără rezerve opera,
domnul Marin Alexandru Manea
a făcut însă în așa fel, încât să nu
devină un epigon al acestuia.

Înzestrat cu umor și înclinat
spre jocul cu sensurile cuvintelor,
domnului Marin Alexandru
Manea îi place să spună că, în

Marin Alexandru MANEA, 
înconjurat de domnițele-linguri
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sculptură, „a pornit de la lingură”,
fapt de necontestat, dacă ne oprim
la sensul denotativ al cuvintelor,
pentru că, într-adevăr, primele
încercări de sculptură în lemn ale
acestuia sunt lingurile. Numai că
expresia „a o porni de la lingură”
conduce, printre altele, la
momentul civilizator al unui
început aducător de beneficii
serioase, al trecerii de la vulgar la
nobil, iar în plan artistic, de la
creația populară la cea cultă. În
ceea ce privește opera sculptorului
în lemn Marin Alexandru Manea,
expresia menționată mai sus aduce
în prim-plan un segment important
prin valoarea artistică a propriei
creații.

Singure sau în grupuri,
domnițele-linguri ale sculptorului
târgoviștean sunt, într-adevăr,
simbolice pentru spațiul cultural-
artistic popular românesc. Ceea ce
aparține prin simbolistică, talent,
material de creație zonei populare
este îmbogățit de imaginația unui
artist autentic. Poziționate lângă
alte obiecte care, în mod obișnuit,
sunt de o banalitate ce ar putea
irita bunul-gust al privitorului,
lingurile d-lui Manea primesc

conotații ce încântă și emoționează: par a fi femei tinere, frumoase și distinse, aflate în zi de
sărbătoare, așteptând parcă intrarea în horă sau lăsându-se admirate în costumele lor populare
din zona Muscel-Argeș-
Dâmbovița. Ia și fota sugerate de
broderia în lemn, făcută cu mare
artă de către sculptor, nu sunt cu
nimic mai prejos decât cele
lucrate cu acul pe costumele
populare din zonă. Cum chipurile
acestor domnițe sunt nevăzute,
costumele rămân să vorbească
privitorului despre culoare și
mișcare, prin această minunată
broderie în lemn.

Căldura lemnului, asociată
cu imaginația și vibrația
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sufletească a unui sculptor de talent determină privitorului de oriunde puternice emoții estetice.
Așa se explică faptul că sculpturile în lemn ale târgoviștenului Marin Alexandru Manea au
fost invitate la expoziții personale și de grup, în țară și în străinătate. Foarte bine primite au
fost în Franța, unde a fost invitat în numeroase rânduri, de pildă, la Salonul Internațional de
Artă Mantes La Jolie, la Galeriile Hautefenille; a reprezentat arta românească la o expoziție,
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în 2006, la Strasbourg.
Lucrările domnului Manea s-au bucurat de o

expoziție personală în cadrul Ministerului
Afacerilor Externe (1992). Remarcabil este faptul
că lucrările sculptorului târgoviștean își găsesc
locul în importante galerii de artă și colecții
particulare din Franța, Anglia, Statele Unite și
Japonia.

Personalitatea domnului Marin Alexandru
Manea se dezvăluie și prin activitatea de
colecționar de icoane, ceasuri mecanice și alte
obiecte de interes pentru un inițiat în domeniu.

Amândoi fiii Domniei Sale, căutându-și
drumuri proprii, sunt preocupați de sculptură, chiar
dacă aceasta nu este neapărat în lemn.

Minodora PLATCU
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„DON GIOVANNI” – ÎN CEASUL CE
DESPARTE IUBIREA DE URĂ 

Înainte de toate… revolta creatorului

„Nu-mi place să văd în jurul meu sărăcie,
oameni triști și amărâți. Mă deprimă să văd copii ai
străzii. Încă un lucru care nu-mi place absolut deloc
este faptul că în zilele noastre oamenii de cultură nu
mai sunt apreciați la adevărata lor valoare” declara
ȋntr-un interviu1 din 2009, baritonul Adrian Mărcan,

fost profesor de canto și asistent universitar la Facultatea de Muzică din Brașov, actual solist
al Operei din Brașov și al Operei Naționale din Bucuești. O realitate ușor sesizată de sufletele
care-şi dăruiesc viața – artei. Oamenii de cultură documentați au fost ȋnlocuiți de „fotografiile”
gazetăreşti developate la minut: venit, văzut, plecat, redat uitând că o reproducere, oricât ar
fi ea de fidelă, nu va avea niciodată valoarea originalului. Totuși, ne încăpățânăm să înlocuim
cultura cu „gazeta de perete”. Și pe deasupra mai suntem și mândri de asemenea ispravă…
Nu credeți cumva e cam mult? Aceasta atrocitate comisă – în detrimentul culturii – va lăsa în
urma noastră generații întregi de roboți, extirpate de orice trăire, prin înlocuirea directă a
scrisului înveșmântat omenește, cu figuri de stil, analogii, metamorfoze. Un flagel de care
suferă condeiul actual este incultura, infiltrată mișelește în cultură. Din redarea acestui
pelerinaj al cuvântului, semnalul de alarmă este acela că artiștii se alătură scriitorilor și mai
ales poeților, în salvarea frumosului exprimat de metaforă, la fel cum scriitorii și poetii, la
rândul lor, se alătură artiștilor clasici și celor lirici, în salvarea profunzimii scenice. N-aș fi
putut vorbi de Mozart sau de Andrei Șerban fără a semnala aceste realități dureroase ale omului
tehnologizat. Cine a aflat povestea punerii în scenă a operei „Don Giovanni”, știe deja că
această introducere era necesară. Noroc că mai există oameni, care au puterea și curajul de a
repara erorile altora. Artiștii însă, nu se vor da bătuți niciodată, indiferent de suferința la care
sunt supuși. Și știți de ce? Pentru că în sufletul lor mare și frumos, nu încape decât iubirea și
veșnicia.

Cu siguranță, bijuteriile regizorale ale maestrului Andrei Șerban nu mai constituie,
în fața nimănui, o surpriză, ci un stil elevat de viață. Întors în Romania, acolo unde își are
seva și rădăcinile, maestrul continuă să ne încânte, privirea, auzul, percepția. După un alt fel
de debut al „Văduvei vesele”, au urmat alte două: „Lucia di Lammermoor” și faimosul „Don
Giovanni” – acest Casanova, care, de aproape patru secole, își păstrează nealterată
modernitatea, actualitatea, provocarea creativă. Una dintre capodoperele lui Wolfgang
Amadeus Mozart, compusă în 1787, „Don Giovanni” s-a bucurat de libretul scris în limba

Amalia-Elena CONSTANTINESCU
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italiană, de Lorenzo da Ponte și de premiera absolută, chiar în același an, pe 29 octombrie, la
„Ständetheater”, Praga, sub propria baghetă muzicală. Regizorul Andrei Șerban a proiectat
punerea în scenă a acestei nemuritoare opere, în pofida tuturor greutăților pe care le-a
întâmpinat finalizarea acestui proiect. Faptul că Opera Națională Română din București s-a
bucurat de realizarea lui integrală, subliniază onoarea și încrederea, pe care regizorul le acordă
– încă o dată – poporului său.

Măreția scenei sau povestea din spatele unei povești…

Povestea lui „Don Giovanni”, o poveste transpusă liric, începe cu o crimă și se
sfârșește cu o masă în infern. O masă care – mai mult decât pretinsul ospăț – va simboliza
însăși judecata de apoi. O masă, în jurul căreia rolurile se schimbă: călăul devine victimă, iar
victima – călău. Să ai, în fața ochilor, această imagine, refăcută fidel și amănunțit pe scena
Operei Române din București, realizezi că ești unul dintre aleșii sorții. Ca de fiecare dată,
soliștii, ce animă personajele, acoperă integral paleta extinsă de la spiriduși la amfitrioni.
Distribuția operei verbește de la sine: Adrian Mărcan (în rolul lui Don Giovanni), Iustinian
Zetea (Leporello – debut), Cristina Maria Oltean (Donna Anna – debut), Simona Neagu
(Donna Elvia), Andrei Lazăr (Don Ottavio – invitat), Antoanela Bucur (Zerline), Iulian Sandu
(Masetto – invitat, Opera Națională Română din Cluj–Napoca), Marius Boloș (Comandor).
Această distribuție este încadrată de Ciprian Teodorașcu (dirijor), Andrei Șerban (regie, lumini
și decor), Daniela Dima (regizor asociat), Corina Grămoșteanu (costume), Daniel Jinga
(maestru de cor).     

Prin excentricitatea, atât de mult blamată de unii și apreciată de alții, Andrei Șerban
îl aduce pe „Don Giovanni” în contemporaneitate. Confictele expuse în această operă
(actualizată) sunt la fel de vechi ca omenirea, dar forma expunerii lor este menită să scoată în
evidență ingenuozitatea sau măestria regizorală. Povestea unei iubiri peste care se întinde
nestingherită aura morții, îl transformă pe Don Giovanni într-un fel de prototip al veșnicului
Casanova. Cuceritor și trădător, personajul în sine ridică o problematică amplă. Prin
interpretarea baritonului Adrian Mărcan, Don Giovanni dobândește autenticitate, mister,
profunzime. Vă întrebați cât de profund poate fi un cuceritor? Atât cât o privire a lui  Giovanni
spre Zerline, sau chiar o clipă mai mult, spre servitoarea Donnei Elvira – cea care deține cheia
sfârșitului de poveste. Privirea încărcată de pasiune a bărbatului matur, respinsă șăgalnic de
inocența ochilor unei copile. Acea privire demonică, șireată, precisă – foc, blestem, rătăcire,

Andrei Șerban alături de soliști – Foto: Paul Bucita



căutând cu disperare un drum al epuizării prin „amoruri ieftine și pasagere”, prin amoruri
clandestine. Totuși disprețul inocenței nu are leac, nu-și poate găsi vindecare, nici plasture
adiacent acesteia. Iubirea este învinsă de patimă și învingătoare prin suferință. Apariția
măștilor și jocul lor reprezintă un travesti clar, al morții iminente.  

Blestem sau provocare, uciderea din culpă a Comandorului în duel, devine sentință
pentru Don Giovanni, urmărit de crimă și ucis la rândul său de inocența triumfală a servitoarei
Donnei Elvira. Realitate sau imaginație, glonțul care-l trimite în infern simbolizează călătoria
închiderii cercului... La masa morții stau neclintiți: călăul transformat în victimă și victima
devenită călău (un călău psihologic, al călăului propriu-zis). Răzbunarea a schimbat rolurile,
iar tăcerea le învăluie complice, ca un compromis al vieții cu eternitatea. Întâmplător sau
ironic, locul unde Don Giovanni își găsește sfârșitul este chiar mormântul Omului de piatră.
Dincolo de el, răzbate chemarea din glasul Comandorului.     

Donna Anna (fiica Comandorului ucis de Don Giovanni) – soprana Cristina Maria
Oltean, o prezență scenică pe cât de firavă, pe atât de autoritară. În vocea sa expresivă, cu
inflexiuni tragice, reînvie parcă o parte a scenelor medievale. Cu fiecare notă, exprimă
lupta acerbă dintre iubire și răzbunare. 

Don Ottavio – tenorul Andrei Lazăr, întruchiparea năvalnică a tinereții. 
Donna Elvia – soprana Simona Neagu, vocea dramatică a soției părăsite. 
Don Giovanni – baritonul Adrian Mărcan, personajul principal, în jurul căruia

jubilează întreaga poveste. Prima oară când l-am ascultat cântând, trilul său aparte a fost ca o
nesperată revelație. Credeam atunci că vocea și prestanța scenică vor rămâne mereu – cel
puțin pentru mine – asociate prințului Danilo Danillovici (personajul principal din opereta
„Văduva veselă” de Franz Lehár) și meleagurilor Moldrosoviei. Acum când îl revăd în „Don
Giovanni” sunt convinsă că fiecare rol, oricât de mic sau de mare, fiecare personaj îl tratează
cu aceeași căldură, seriozitate, pasiune. Sunt oameni meniți să umple scena, prin simpla lor
prezență, iar baritonul Adrian Mărcan face parte dintre ei. E greu să scrii despre artiști valoroși:
e ca și când ai încerca să te substitui, o singură fracțiune de secundă, divinității. Și totuși îți
asumi acest sacrilegiu, din dorința de a duce mai departe vestea cea bună. Adrian Mărcan
surprinde și prin capacitatea de a susține un întreg spectacol. Personajul pe care îl
interpretează, aduce pe scenă permanenta sa prezență. Prin rolul lui Don Giovanni, Adrian
Mărcan realizează, cu grație și precizie, trecerea de la tipologia clasică a cureritorului, la aceea
a omului înfricoșat de propriile fapte, oscilând între căință și iertare. 

La celălat pol se află Comandorul – basul Marius Boloș – cu trei apariții decisive.
El este victima inevitabilei dispute, care se transformă în cel mai aprig călău. Amplitudinea
vocii sale venită direct din infern, umple loja de sub balconul central al Operei Române,
cutremurând vii și morții deopotrivă. Rolul Omului de piatră, așa cum este numit, i se
potrivește în totalitate. Duelul muzical dintre el și Don Giovanni atinge cote de trăire maximă,
devenind pilonul de susținere al întregului spectacol. Tabloul redat impecabil, creează iluzia
realității. Aproape că nu ai timp să sesizezi, ideea luptei lui Don Giovanni ca pe o luptă
interioară, ca pe o luptă imaginară, cu propria sa conștiință. Omul de piatră simbolizează de
fapt mormântul Comandorului, o simplă cruce lângă un monument funerar. Aparițiile sale se
petrec doar în mintea tulburată a călăului, acolo unde teama ia proporții luciferice. Aș putea
spune, dacă îmi este îngăduit, că baritonul Marius Boloș dă viață celei mai reușite și credibile
fantome: o apariție, aproape shakespeariană, capabilă oricând să transceandă opera și chiar
autorul. Machiajul celor două personaje (Don Giovanni și Comandorul) întrece orice putere
a imaginației, atingând – cu grație – limitele perfecțiunii omenești. Ai impresia că acolo, pe
scena Operei Române, s-au deschis mormintele și morții glăsuiesc. Poate de aceea, în scena
finală, soliștii ne fac semnul tăcerii, până cade cortina, peste liniștea poveștii și-a
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înfricoșătorului mormânt. Spectatorii înțeleg, conformându-se – oprindu-și fiecare până și
propria respirație –, rezistând cu greu impulsului de a aplauda. O secundă… două… trei…
liniște, prea multă liniște și întuneric deplin... Apoi o lumină difuză, pâlpâie vag, pe scena
peste care cortina a căzut lent. Soliștii reapar în taină și… în sfârșit, aplauze – rostogolite în
valuri de mare sau în frumoasa sălbăticie a cascadelor. Nimeni nu se îndură, să-i lase, să se
retragă spre cabine, pentru că fiecare își soptește în gând: „Voi reveni!” 

Și la final, aspecte dintr-o scrisoare deschisă a filosofului către regizor

Vibrant este și mesajul lui Horia Roman Patapievici adresat într-o scrisoare deschisă
regizorului Andrei Șerban: „dincolo de frumuseţea lor, care emoţionează uneori până la
dilatarea ori sincopa inimii, montările tale de operă nu sunt niciodată doar puneri în scenă
(ingenioase, fireşte), simple montări (în sensul de „ridicări”, de aduceri la vedere, la
vizibilitate) interesante, ci sunt, toate, interpretări filosofice ale muzicii, respectiv libretului
operei”.

Sepectacolele lui Andrei Șerban sunt „un mare noroc al scenei româneşti”. El este
acel regizor care imprimă soliștilor o „vitalitate artistică” aparte, reușind să transforme
spectacolul într-o „veritabilă revelație”. Interesantă este și ideea punerii față în față a tupului
și a sufletului, în relația stăpân – sclav (Don Giovanni – Leporello), prin „servitutea sufletului”
proiectat la granița înșelătoarei concepții despre „utopia reîncarnării”. 

La Andrei Șerban, acest „regizor filosofic”, „esteticul e întotdeauna emanaţia unei
idei” este de părere Horia Roman Patapievici. O idee a cărei interpretare cere, în permanență,
o reinterpretare pentru că ea are statut de motiv, de imbold, „prin materia creată a
spectacolului”, detașându-se astfel de orice ideologie.

Horia Roman Patapievici vorbește despre o înlăturare succesivă a morții simbolice
a timpului prin propria lui înviere, percepând totul ca pe o transfigurare mesianică, la nivel
creativ. Astfel, viziunea filosofului amplifică ideea conform căreia muzica cultă, provine din
acea dimensiune a sferelor divine, a ierarhiilor îngerești.

1 http://adevarul.ro/locale/brasov/brasov-portretadrian-marcan-figaro-don-giovani-operei-brasov-

1_50ad614e7c42d5a663941012/index.html
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Chipul – modalitate a aproapelui.
O perspectivă fenomenologică

Filosoful francez Emmanuel Levinas
afirmă că modalitatea în care se prezintă aproapele
se numeşte chip. Chipul îi trezeşte celui căruia îi
apare o responsabilitate pe care nu o poate contesta,
precedând orice consimţire liberă şi orice contract.

În reprezentare nu putem afla niciodată
chipul, de aceea el este însăşi ruinarea

fenomenalităţii: „Dezvăluirea chipului este nuditate – non-formă – abandonare de sine,
îmbătrânire, moarte; chipul este mai dezgolit decât nuditatea: este sărăcie, piele ridată; iar
pielea ridată este urmă a sinelui”i. Nuditatea absolută a chipului – fără apărare, fără acoperire,
fără locuinţă, fără mască – este cea care se opune în mod absolut (deci nu ca un „armistiţiu de
pace” sau ca o înţelegere) violenţei mele asupra sa. Fiinţa care se exprimă şi care se află în
faţa mea spune nu prin însăşi expresia, chipul său. Iar acel nu, fără a aparţine unei forţe ostile
sau unei ameninţări, este imposibilitatea de a-l ucide pe cel care îl „rosteşte”, şi, de asemenea,
este „posibilitatea de a întâlni o persoană printr-o interdicţie”i. Chipul semenului este
caracterizat prin posibilitatea de a ne afecta (dar nu la indicativ, ci la imperativ) şi de a rămâne
exterior oricărei încercări de includere în categorie.

În faţa chipului, cel responsabil se află deja în situaţia celui care a ratat, a pierdut un
trecut irecuperabil. Astfel, el nu poate surprinde în chipul celuilalt – urmă a Infinitului –
manifestarea unei esenţe. Non-fenomenalitatea sa face imposibilă contemporaneitatea cu
celălalt, aici fiind vorba despre o contemporaneitate într-un timp etic (timp „non-istoric”,
„spargere a timpului”). Aşa se explică insistenţa revenirii în operele filosofului francez a
cuvintelor ce trimit la un dincolo de conştiinţă, de fiinţă, prezent, ordine, principiu (arhé).
Astfel, în timp ce ne aflăm în faţa chipului aproapelui, noi suntem întotdeauna într-o întârziere
irecuperabilă; de aceea responsabilitatea este absolută, pentru că celălalt „ne chema” înainte
de a veni. Urgenţa pentru care am fost convocaţi de către altul o „amânăm” prin nerăspunsul
nostru.

Timpul comun măsurat de ceas, timp în care celălalt se dezvăluie, „se livrează” ca
imagine (sau mască) a sa, nu ne face contemporan cu el. Dimpotrivă, prin „imagine” aproapele
nu mai este aproape, ne permite distanţare şi devine comensurabil. Contactul cu celălalt este
rupt – chipul (urma) este ocolit şi măsurat după măsura eului nostru. Dar proximitatea „nu
intră în timpul comun al ceasului care face posibile întâlnirile. Ea este pur şi simplu
perturbare”ii. De aceea, scrie Levinas, obligaţia pe care o suscită proximitatea aproapelui nu
este pe măsura imaginilor pe care el le produce, „această obligaţie mă priveşte înainte de toate

Alexandru MĂRCHIDAN
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acestea sau altfel decât ele. Acesta este sensul non-fenomenalităţii chipului”i.
Discursul lui Levinas despre violenţă este legat în mod special de tema chipului.

Astfel, acţiunea violentă este un mod de a acţiona ca şi cum ai fi singur sau, cu alte cuvinte,
ca şi cum te-ai raporta la obiecte. Violenţa este posibilă prin refuzul de a te raporta la o libertate
şi de a privi chipul semenului, care opune o rezistenţă totală fără a fi o forţă. Războiul şi tirania
sunt caracterizate prin „falsificarea” semenului: nu i se priveşte chipul, libertatea sa este
considerată a fi „sălbatică”, o forţă ce limitează libertatea agresorului, iar absolutul său este
identificat cu ceea ce se opune şi mărgineşte eul meu. De asemenea, chipul înţeles ca simplă
manifestare a „substanţei” unui altul înseamnă tot o falsificare, pentru că ar fi redus la
trăsăturile sale. Realitatea supusă tiraniei este o realitate deformată. Opoziţia feţei celuilalt
nu este ostilitate, ci un imperativ, o poruncă pentru pace – unde pacea nu se referă la
suspendarea războiului, la o violenţă stăpânită (deci la o pace incompletă, neautentică). 

Vorbind despre concreteţea şi apropierea chipului, filosoful francez se referă şi la
„contactul cu o piele”. Pielea mângâiată nu este protecţia unui organism, adică simpla
suprafaţă a unei fiinţări, ci reprezintă distanţa dintre vizibil şi invizibil. „Subţirimea” sa se
referă la ambiguitatea fenomenului, deci nu este o măsură a cantităţii. Este ambiguă prin
expunerea sărăciei sale şi prin retragerea din expunerea absolută în ruşinea faţă de propria ei
sărăcie. Este ambiguă, de asemenea, prin alternanţa dintre „prezenţa enormă şi retragerea
acestei prezenţe”v, unde retragerea prezenţei nu se referă nici la o negare a ei şi nici la pura
latenţă, ci la alteritate. Mângâierea nu coincide cu procesul de cunoaştere anatomică.

Apare însă problema dacă nu cumva însăşi mângâierea poate fi o ameninţare la
adresa relaţiei etice, în măsura în care se află dincolo de chip, deci dincolo de privire. Dacă
raportul faţă-în-faţă poate fi înţeles ca întâlnire a două subiectivităţi, o comunicare bazată pe
interdicţia „să nu ucizi”, în schimb, în mângâire comunicarea este redusă la senzorial. Tocmai
din acest motiv este posibil să ia locul relaţiei etice. 

Mângâierea este descrisă printr-o serie de atribute ce stabilesc distanţarea de
ontologie: non-teleologie (de aici şi o „dez-ordine” a mângâierii), disparitate, non-
intenţionalitate, decalaj dintre apropiere şi cel apropiat, diacronie, milă, tânguire: „contactul
pielii este încă proximitate a chipului, responsabilitate, obsesie provocată de celălalt, fapt-
de-a-fi-unul-pentru-altul: aceasta este naşterea însăşi a semnificaţiei dincolo de fiinţă”v. În
„diacronia ireversibilă” care este mângâierea, susţine Levinas, se ruinează orice corelaţie
intenţională a actelor eului, în care celălalt apare sub forma unei imagini plastice sau sub
forma unui portret. Existenţa unică a semenului – a cărui „piele ridată” este propria sa urmă,
sărăcie ce îşi ascunde nefericirea – îmi porunceşte, mă convoacă „până şi din ultimul meu
refugiu cu o forţă de convocare incomparabilă, care nu poate fi convertită în forme”vi. 

Formele (spre deosebire de non-fenomenalitatea chipului) oferă un conţinut
privitorului şi îi acordă răgazul reprezentării, amânând urgenţa (deja ratată a) convocării,
ocolind un răspuns la porunca celuilalt. Prin reprezentări, cel chemat este distras de către
imagini prin care proximitatea aproapelui este anulată, redusă la „vorbe goale” ce primesc un
răspuns pe măsură. Astfel începe activitatea eului în care lumea este dominată.

Vorbind despre exterioritatea chipului, Levinas susţine că „Absolutul – abuzivul meu
– nu ar putea, probabil, să capete, în mod concret, loc şi sens decât în fenomenologie – sau în
fractura fenomenologiei – care se cheamă faţa altuia”vi. Prin exprimarea ambiguă care pare
să dea acelaşi sens fenomenologiei şi „fracturii” acesteia, gânditorul francez doreşte să afirme
că fenomenologia feţei nu este fenomenologie în sensul lui Husserl sau Heidegger, care află
eul transcendental, respectiv fiinţa, ca ultime structuri ale omului. Fenomenologia feţei ia o
întorsătură etică, din moment ce dă la iveală sinele responsabilităţii şi al neliniştii. 

Putem vorbi în cazul lui Emmanuel Levinas despre o fenomenologie morală, a
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„socialităţii”i, dar aceasta este o fenomenologie a non-intenţionalului, pentru că răspunsul ce
trebuie dat celuilalt nu este rezultatul unei vizări. Niciun alt termen din originalul vocabular
moral al lui Levinas nu a fost subiectul mai multor analize şi confuzii decât chipul. Aceasta
cu atât mai mult cu cât gânditorul francez afirma într-un interviux că „în modul meu de a mă
exprima, cuvântul faţă nu trebuie înţeles într-o manieră restrânsă. Această posibilitate pentru
[fiinţa] umană de a semnifica prin unicitatea sa, prin umilinţa lipsurilor sale şi prin mortalitatea
sa, măreţia chemării sale – cuvânt al lui Dumnezeu – la responsabilitatea mea pentru el, şi la
alegerea unică a acestei responsabilităţi, poate veni [chiar] de la goliciunea unui braţ sculptat
de Rodin. (...) faţa poate căpăta sens chiar pe ceea ce e «contrariul» feţei! Aşadar, faţa nu e
culoarea ochilor, forma nasului, frăgezimea obrajilor etc.”.

De asemenea, în lucrarea Dificila libertate, chipul este prezentat astfel: „Chipul nu
este asamblarea unui nas, a unei frunţi, a unor ochi, etc.; este toate acestea desigur, dar
dobândeşte semnificaţia unui chip prin dimensiunea nouă pe care o deschide percepţiei unei
fiinţe. Prin chip, fiinţa nu este doar închisă în forma sa şi oferită mâinii – ea e deschisă, se
instalează în adâncime şi, în această deschidere, se prezintă într-o manieră personală. Chipul
este un mod ireductibil potrivit căruia fiinţa se poate prezenta în identitatea sa. Lucrul nu se
prezintă niciodată personal, şi, în definitiv, nu are identitate. Lucrului i se aplică violenţa. De
el dispui, pe el îl apuci. Lucrurile se expun, ele nu oferă un chip. Sunt fără chip. Poate că arta
caută să dea un chip lucrurilor şi în aceasta rezidă, în acelaşi timp măreţia ei şi minciuna ei”x.

Chipul nu poate fi descris complet sau înlocuit cu imaginea. De aceea, deşi se referă
foarte des la chip, Levinas nu afirmă niciodată că privind „culoarea ochilor, forma nasului,
frăgezimea obrajilor etc.” avem de a face cu o semnificaţie etică specială. Înţelegerea
„chipului” în această modalitate ar însemna o reificare a sa, o cădere în sfera fenomenalităţii,
pe când el reprezintă ceea ce „nu poate fi înţeles”: „Chipul este prezent în refuzul său de a fi
conţinut. În acest sens el nu ar putea fi înţeles, adică înglobat. Nici văzut, nici atins – căci, în
senzaţia vizuală sau tactilă, identitatea eului învăluie alteritatea obiectului care devine astfel
conţinut”xi. Spunând că în senzaţia vizuală sau tactilă este înlăturată alteritatea obiectului,
Levinas reduce substanţial şansele pentru o clarificare a ceea ce înseamnă chip. În plus, ce
poate fi înţeles prin a-l privi pe celălalt şi ce este mângâierea dacă nu şi o senzaţie tactilă?

La o primă lectură la textelor levinasiene, pare că acesta spune „chip” pentru a se
referi la prezenţa concretă a celeilalte persoane, cuvântul devenind, aşadar, o metaforă a tuturor
aspectelor care ţin de fiinţa umană, însă aspecte ce scapă obiectivării. Chipul înfrânge
intenţionalitatea care ţinteşte spre el. Din fragmentul citat mai sus reiese însă că putem înţelege
chipul nu doar ca un aspect concret al corporalităţii, dar şi ca pe ceva abstract.

Levinas afirmă că prezenţa chipului semenului nu este deloc o experienţă, ci mai
degrabă o ieşire din sine. Totuşi, atunci când scrie că „Experienţa fundamentală pe care
experienţa obiectivă ea însăşi o presupune – este experienţa Celuilalt. Experienţă prin
excelenţă”xi, gânditorul francez nu se contrazice, deşi aceasta este prima impresie.
„Experienţa” (întâlnirea) celuilalt este experienţa prin excelenţă în sensul că fundamentează
orice act de cunoaştere, aşa cum întrebarea (sau fisura eului) este „înainte” de gândire şi
obiectivare, cum Rostirea se află „dincolo de” Rostit (discurs) şi îl face posibil, cum
semnificaţia proximităţii face posibilă orice semnificaţie, iar responsabilitatea nelimitată
întemeiază dreptatea şi egalitatea. Dar, deşi spuneam că Levinas nu se contrazice – atât timp
cât acordăm o mare concesie stilului său metaforic – acest lucru nu înseamnă că au fost
înlăturate dificultăţile. Este neclarificat modul în care experienţa întâlnirii semenului
întemeiază celelalte experienţe. Ori, Levinas utilizează această idee ca pe o axiomă. O să
vedem cum încearcă el să ofere o soluţie problemei amintite. 

Chipul „invită” la ieşire din egoism pe cel în faţa căruia se află, invită la conversaţie,
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este asemenea unei chei ce deschide drumul spre sinele responsabilităţii. Levinas consideră
că întâlnirea feţei aproapelui este atât de importantă pentru că ne cere (ne „porunceşte”) să
dăm răspuns, ne individualizează prin apel, ne responsabilizează. Celălalt ni se prezintă cu
adresarea „Iată-mă!”. Levinas face trimiteri la Biblie pentru a ilustra modul întâmpinării de
către semen. Prezenţa sa nu reprezintă o ameninţare (decât pentru ego), ci o dezvăluire a
sinelui autentic. A da răspuns înseamnă a te „defini” din punct de vedere etic, răspunsul nefiind
o construcţie asemenea cunoaşterii, ci act gratuit, deschidere spre infinit: „Relaţia dintre
Acelaşi şi Altul – sau relaţie metafizică – se petrece în mod originar ca discurs în care Acelaşi,
adunat în ipseitatea sa de «eu», de fiinţare unică şi autohtonă, iese din sine”xi.

Ţinând cont de toate aceste valenţe ale chipului, este dificilă o descriere
fenomenologică a sa şi a relaţiei faţă în faţă. Dermot Moran afirmă că este chiar imposibilă o
astfel de descriere, pentru că faţa reprezintă pentru Levinas „eveniment fundamental” şi este
dincolo de fenomenologie înţeleasă ca descriere a ceea este manifestx. Totuşi, fără să facă
parte din domeniul fenomenalului, chipul, în calitatea sa de urmă a infinitului, deschide
orizonturile alterităţii pentru cel care îl priveşte, şi trimite, deci, la ceea ce nu poate fi într-o
prezenţă concretă.

Dar fenomenologia este posibilă tocmai pentru că ceva nu este dat, nu este adevăr
manifest. Aşa este posibilă şi o fenomenologie a morţii, căreia nu i se poate face o asemenea
analiză decât „în lipsă”; însă, deşi absentă, ea este ca o umbră permanentă ce planează asupra
vieţii umane, iar pe fundalul său se detaşează întreaga existenţă. În cazul analizei
fenomenologice a lui Levinas asupra chipului şi alterităţii, este „dezvăluit” fundamentul etic
al responsabilităţii. Aici merită menţionată o nuanţă ce justifică utilizarea termenului
dezvăluire (neacceptat poate de Levinas, care evită cuvintele utilizate în „filosofia totalităţii”).
Este vorba, aşadar, nu despre o prezenţă sau înfăţişare a unei reguli etice pe chipul celuilalt,
ci despre o descoperire a sinelui responsabilităţii şi neliniştii pornind de la vederea mâinii
întinse a unui străin flămând sau a chipului unui om neajutorat.

Putem afirma, încercând să aducem mai multă claritate, că există în fenomenologia
cu finalitate etică a lui Levinas următorul lanţ de relaţii: întâlnirea, privirea chipul celuilalt –
bulversare a eului – dezvăluirea sinelui neliniştii, al responsabilităţii – datoria infinită pentru
semen, „supunerea” eului nostru semenului – conştientizarea acestei datorii odată cu apariţia
terţului – dezvoltarea eticii ca domeniu, şi de aici a justiţiei cu încercările (din domeniul
rostitului, al discursului care presupune vizare, cunoaştere) sale teoretice de stabilire a păcii.

Deşi Levinas aşază la baza eticii întâlnirea chipului semenului şi răspunsul celui care
îl întâlneşte, totuşi el afirmă doar că răspunsul trebuie să fie responsabil. Însă, ţinând cont de
ambiguitatea chipului, de faptul că, în goliciunea sa, chipul nu anunţă doar pacea – el poate
fi şi ameninţător –, răspunsul responsabil ar fi, în aceste condiţii, apărarea. Într-adevăr,
gânditorul francez lasă deschisă problema, din moment ce nu specifică semnificaţia
„răspunsului responsabil”. Oricum, rămâne de reţinut ideea că experienţa chipului este
„originară” (dar nu în sensul unei construcţii realizată prin serii diferite de vizări) şi
neasimilabilă. Apelul lansat de chipul semenului este pre-reflexiv, anterior oricărui cod moral.
Mai degrabă este vorba despre o „locuire” a lui acelaşi de către celălalt şi o supunere. Relaţia
faţă în faţă nu este tratată de Levinas ca o simplă relaţie între două fiinţe – ceea ce ar însemna
pentru el să reducă relaţia etică la una de tip ontologic: „Strălucirea urmei [infinitului] este
enigmatică, adică echivocă şi într-un alt sens, care o distinge de faptul de a apărea al
fenomenului. Ea nu ar putea servi drept punct de plecare pentru o demonstraţie care ar fi
condus-o în mod inevitabil în imanenţă şi esenţă. Urma se conturează şi se şterge în chip,
asemenea echivocului unei rostiri, şi modulează astfel modalitatea însăşi a Transcendentului.
Aşadar, nu putem adulmeca urmele Infinitului aidoma unui vânător ce îşi urmăreşte vânatul.
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Urma lăsată de Infinit nu este restul unei prezenţe; însăşi strălucirea ei este ambiguă”xv.
Problema prezentată de fiecare dată – şi căreia chiar gânditorul francez încearcă să-

i găsească o soluţie – este aceea a modului în care reacţionează un om care îl întâlneşte pe un
altul. Dar Levinas pune această întrebare ca şi când ar fi vorba despre prima întâlnire din viaţă
cu un semen, întâlnire a cărei reminiscenţă o purtăm întreaga existenţă şi ne marchează.
Dincolo de abordările etică, religioasă, fenomenologică, iese în evidenţă importanţa întrebării
sale: ce simte un om înaintea „chipului” altuia? Cum este posibilă „socialitatea”? Răspunsul
filosofului la această întrebare trece prin fenomenologie pentru a scoate în evidenţă o
„răsucire” de tip etico-religios. Şi, asemenea „bulversării” întâlnirii semenului, şi răspunsul
său rămâne marcat de ambiguitate.

Dacă în cazul fenomenologiei lui Husserl este posibilă, prin reflecţia eidetică, o
clarificare, adică aflarea esenţei unui fenomen – după ce au fost „înlăturate” şi „descurcate”,
rând pe rând, manifestările sale şi complexele raporturi cu orizonturile altor fenomene –, nu
vom găsi, însă, o clarificare a „fenomenologiei chipului”. Aceasta şi pentru că în timp ce
Husserl rămâne, în cadrul analizelor sale fenomenologice, la problema descrierii lucrurilor
aşa cum ni se prezintă şi la problema punctului de întâlnire subiect-obiect, Levinas transcende
problemele fenomenologice, aducând variabile noi în „ecuaţia” Acelaşi-Altul.

Nu ne referim doar la întorsătura etică – ceea ce reprezintă o împrospătare atât a
fenomenologiei cât şi a eticii, rămânând totuşi în cadrul fenomenologiei (sau, mai bine spus,
ieşind din fenomenologie prin însăşi metoda ei). Avem, însă, în vedere referirile frecvente la
porunca lui Dumnezeu în chipul celuilalt: „Iar concretitudinea responsabilităţii, în viitorul ei
extra-ordinar de necuprinzător, nu e ordonată prin Cuvântul său de pe faţa celuilalt?”xv. Prin
urmare, Levinas pare a introduce postulate exterioare metodei fenomenologice. De aici, printre
altele, şi ambiguitatea de care este marcat textul său. Din perspectiva levinasiană – afirmăxvi

Dermot Moran – reiese ideea că a atribui un chip reprezintă o condiţie pentru existenţa
chemării. Astfel, noi considerăm că Dumnezeu are chip datorită experienţei umane a chipului.
Deşi Levinas recunoaşte că şi animalele au chip, totuşi, în acelaşi timp, el nu oferă un criteriu
pentru ceea ce numeşte chip, aspect care înseamnă o importantă omisiune. Din acest motiv
nu se poate răspunde la întrebări cum ar fi, de exemplu, dacă peştele, amoeba sau embrionul
uman au chip. Pentru Levinas, susţine Dermot Moran în continuare, moralitatea este un
răspuns acordat solicitării chipului, iar de aici rezultă că dacă ceva nu are faţă, atunci nu există
nici chemare din partea sa şi nici responsabilitate. Prin urmare, modul în care înţelegem chipul
este crucial în acest context.

Chipul şi evitarea responsabilităţii

Am putea întreba de ce unii se „eschivează” de la obligaţia responsabilităţii, lucru
care face posibilă crima? Levinas ar răspunde că aceştia nu privesc, de fapt, chipul. Din cauza
acestui refuz au loc toate actele de violenţă la adresa semenului.

Dacă mergem mai departe cu şirul întrebărilor şi căutăm să aflăm de ce refuză să
privească faţa celuilalt, atunci observăm că autorul francez nu ne oferă un răspuns satisfăcător.
El spune că falsificăm chipul semenului, îl denaturăm şi îl înlocuim cu o mască. Însă, nici
acum nu este rezolvată problema, care rămâne în mare parte aceeaşi: de ce există violenţă şi
crimă, de ce nu privim chipul semenului, prin ce este caracterizat refuzul de a privi chipul
(reducându-l la mască) şi cum putem diferenţia actul de a-l privi de refuzul privirii?

Levinas răspunde unor astfel de întrebări doar referindu-se la consecinţele celor două
raportări: a privi are ca rezultat „fisura” în eu şi „trezirea” responsabilităţii absolute, iar refuzul
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privirii are ca efect tratarea celuilalt ca obiect, ca element statistic şi acest lucru poate duce,
la rândul său, la violenţă. Nu trebuie considerată ideea falsificării chipului – şi tratarea sa ca
imagine, mască, reprezentare – un răspuns la întrebarea ce se întâmplă când refuzăm să-l
privim pe aproape. Ea nu reprezintă decât o desfăşurare a conţinutului cuprins în întrebare.

Ceea ce ne interesează din punct de vedere fenomenologic, dar şi etic, este un criteriu
care să delimiteze între a privi şi a nu privi chipul semenului. Nu am insista atât de mult asupra
acestei probleme dacă Levinas nu ar pune ca fundament al eticii întâlnirea cu urma Infinitului
– chipul aproapelui, caracterizat prin sinceritate, expresie pură, „extrădare”xi. Chipul este
prezentat ca expresie pură şi totuşi el nu este văzut de toţi. De asemenea, Levinas se referă în
nenumărate rânduri la „constrângerea” resimţită de cel care priveşte chipul, de culpabilitatea
şi de faptul de a fi „prizonier” al celuilalt.

În forma în care ne sunt prezentate răspunsurile la întrebările de mai sus, ajungem,
pe de o parte, la un cerc vicios (privitor la cazul când este privit chipul semenului), iar pe de
altă parte, la a considera că una dintre principalele premise ale eticii (dar, aşa cum vom vedea,
şi ale fenomenologiei) levinasiene nu poate fi susţinută.

Astfel, (1) afirmând că responsabilitatea (aflată în sine dintr-un timp imemorial, dar
închisă în carapacea eului care se identifică) este un preaplin ce pune stăpânire pe fiinţa umană
atunci când întâlneşte chipul celuilalt, ajungem la un cerc vicios dacă dorim să aflăm un
răspuns la întrebarea cum „ştim” (ce criteriu putem stabili) că am privit chipul semenului.
Din abordarea acestui subiect de către Levinas reiese clar că „semnul” întâlnirii chipului
celuilalt este bulversarea sau neliniştea eului. Aceasta înseamnă că aici responsabilitatea este
rezultat al privirii feţei. Dar, întrebându-se în acelaşi timp cum este posibilă tulburarea lui
acelaşi de către altul, sau de ce îl tulbură întâlnirea cu altul, Levinas afirmă că acest lucru se
întâmplă datorită unei… responsabilităţi absolute, „trezite” de întâlnire. Prin urmare,
responsabilitatea pentru altul este totodată sursă şi rezultat al privirii feţei, iar gânditorul
francez nu dă un răspuns satisfăcător problemei.

Nici celălalt caz (2), când chipul semenului nu este privit (ceea ce poate avea ca
rezultat violenţa la adresa sa) nu duce la rezultate care să se armonizeze cu premisele lui
Levinas. Astfel, dacă am răspunde că anumiţi oameni refuză privirea chipului semenului lor
din cauza faptului că sunt orbi din punct de vedere etic, atunci nu mai are nicio susţinere
premisa levinasiană conform căreia sinele neliniştii şi al responsabilităţii reprezintă o existenţă
profundă, latentă în absolut orice persoană.

Am putea afirma în continuare că responsabilitatea „se învaţă”, plecând bineînţeles,
de la o anumită „capacitate” de tip etic, aşa cum o limbă poate fi învăţată pentru că există o
capacitate în acest sens, dar aceasta conduce la ideea că există grade ale responsabilităţii.
Pentru ca o asemenea idee să nu pară pură speculaţie pot fi aduse exemple de înţelegere
„graduală” a responsabilităţii. Astfel, în literatura creştină privitoare la vieţile sfinţilorx,
responsabilitatea este considerată într-adevăr ca fiind absolută: pentru cei apropiaţi, cunoscuţi,
dar şi pentru străini şi pentru cei care nu vor fi niciodată întâlniţi, pentru existenţa dezastrelor
naturale şi pentru tot ceea ce înseamnă violenţă, distrugere, moarte.

Această înţelegere are ca fundament conştientizarea vinovăţiei umane (prin
nerespectarea poruncii divine) şi a unei nerecunoştinţe generale a omului faţă de iubirea divină.
În schimb, un ateu, dar şi credincioşii de rând văd în această perspectivă asupra
responsabilităţii ceva absurd sau cel puţin exagerat. Oricât de bine ancorată în respectarea
valorilor morale, o astfel de persoană nu se poate considera responsabilă pentru cei care suferă
din motive străine acţiunii rezultate din liberul său arbitru (chiar dacă poate avea sentimente
de milă faţă de aceştia), iar cu atât mai puţin se va simţi vinovat pentru că animalele se ucid
între ele şi pentru existenţa catastrofelor naturale.

102 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VII, nr. 2, aprilie-iunie 2018



Dar Levinas vorbeşte despre o responsabilitate absolută ce pune stăpânire, şi în niciun
caz nu ar admite o „gradualitate” a ei. Pentru acest gânditor se pare că responsabilitatea este
fie absolută (în urma întâlnirii chipului aproapelui), fie rămâne nedezvăluită, dar în mod latent,
„imemorial”, ea este totuşi deplină. Între aceste extreme – o responsabilitate deplină
„dezvăluită” şi lipsa dezvăluirii ei – Levinas nu admite cale sau căi de mijloc. Faptul de a
alege – odată cu apariţia terţului – între incomparabili, apariţia justiţiei, a discursului
(„Rostitul”) nu reprezintă căi intermediare. Ele pornesc tot din responsabilitatea absolută
pentru celălalt. Necesitatea de a cântări faptele şi solicitările fiecăruia dintre terţi, ceea ce duce
la o „temperare” a responsabilităţii, se realizează din obligaţia de a nu săvârşi o injustiţie, dar
aceasta provine din înţelegerea profund etică a faptului că terţul este tot un celălalt; prin
urmare, sursa justiţiei este, pentru filosoful francez, responsabilitatea infinită.

i E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, București, Ed. Humanitas, 2006, p. 189.
i E. Levinas, Liberté et commandement, Montpellier, Ed. Fata Morgana, 1994, p. 44.
ii E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, p. 189.
i Ibidem, p. 190.
v Ibidem, p. 191.
v Ibidem, p. 192.
vi Ibidem, p. 193.
vi E. Levinas, Între noi. Încercare de a-l gândi pe celălalt, București, Ed. All, 2000, p. 169.
i Termen utilizat de Levinas, referindu-se la relaţiile dintre oameni, fiecare dintre ei fiind unic, şi de pe al căror

chip Cuvântul lui Dumnezeu porunceşte responsabilitatea: „Iar concretitudinea responsabilităţii, în viitorul ei extra-
ordinar de necuprinzător, nu e ordonată prin Cuvântul său de pe faţa celuilalt?” (E. Levinas, Între noi…, p. 178).
Esenţa socialităţii constă în răspunsul dat chemării celuilalt.

x Redat în lucrarea Între noi…, p. 237.
x E. Levinas, Dificila libertate, București, Ed. Hasefer, 1999, p. 23.
xi E. Levinas, Totalitate şi infinit. Eseu despre exterioritate, Iași, Ed. Polirom, 1999, p. 167.
xi E. Levinas, Dificila libertate, p. 356.
xi E. Levinas, Totalitate şi infinit. Eseu despre exterioritate, p. 23.
x Dermot Moran, Introduction to Phenomenology, London, Routledge, 2002, p. 349.
xv E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, pp. 46-47.
xv E. Levinas, Între noi..., p. 178.
xvi Dermot Moran, op. cit., p. 350.
xi E. Levinas, Între noi..., p. 169. 
x Dar şi în romanul lui Dostoievski, Fraţii Karamazov, din care Levinas citează des o anumită idee atunci când

descrie unicitatea eului: „El este Eul care vorbeşte la persoana întâi, ca cel care îl face să vorbească pe Dostoievski
şi spune: «Eu sunt cel mai vinovat dintre toţi»; prin obligarea fiecăruia de către fiecare, cel mai constrângător, unicul.
Cel a cărui obligaţie faţă de un altul este şi ea infinită (…) fără să se interogheze în legătură cu reciprocitatea, fără să
pună întrebări despre celălalt în apropierea feţei sale” (Între noi..., p. 170). Vezi, despre absolutul vinovăţiei, şi E.
Levinas, Când Dumnezeu devine idee, Târgoviște, Ed. Pandora, 2001, p. 146: „Substituirea celuilalt înseamnă: în
ultimul meu refugiu faţă de mine să nu mă simt nevinovat, nici chiar de răul pe care îl face celălalt”. 
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REFLECȚII

Biciul, Marc Aureliu, unde aste biciul
„Sapă înăuntrul sinelui tău; acolo se află

izvorul binelui,  mereu gata să țâșnească dacă sapi
mereu” (VII, 47).

Frumos îndemn, cuvinte sublime! Dar de ce
nu se prinde? Ce-i lipsește, când le are pe toate?

Dreptul la iluzie
Un istoric militar spulberă importanța

Scutului Antirachetă de la Deveselu, pe care  - spune domnia sa – un bobârnac venit din Est
îl face țăndărele. O iluzie costisitoare.

Aceeași Cassandră – acum câțiva ani – își plângea în pumni nedreptatea ce i se făcuse:
pensia sa, substanțială, îi fusese subțiată.

Îmi zic: Ce-ți trebuie, nebune, mai mult decât o pensie decentă? De cine crezi că te poate
feri o pensie dolofană, de bobârnacul doamnei cu coasa?

Reveria – principiu creator
Casa se dărâmase aproape în întregime. Rămăsese, în mijlocul unei camere, ca prin

minune, pe o masă, o lampă. De parcă nici nu știa ce se întâmplase. Cu naivitate de copil
aștepta să se ridice în jurul ei o casă. Și se va fi ridicat, desigur, pentru că e „la fel de greu de
imaginat o casă fără lampă, ca și o lampă fără de casă” (N.1)

Reverie ideologică
Nu este pentru prima oară când îmi aud colegul X rostind cu solemnitate numele

gânditorului bolșevic V.I.L. Contemporan cu Lenin au fost mulți alții:  în Franța-Bergson, în
Germania-Heidegger, Husserl, Jaspers...

Dacă uitarea este semnul selectiv al culturii, de ce n-am face parte dreaptă fiecăruia? 

„ (...) rasații evrei, (...) cei mai nobelizați muritori ...” (N.2)
Se știe că natura își poartă de grijă, înscriindu-se în normele unei existențe armonioase,

ponderate, fără mutilări, fără exces. Iar dacă intervin factori perturbatori, ea se redresează din
mers, pentru că în ea se regăsesc sluga și stăpânul, genitorul și odrasla. În vremuri liniștite,
de pace, se nasc în proporții echilibrate fete și băieți;  s-a constatat însă că în perioadele de
după „războaiele urâte de mame” (bella matribus detestata, Horațiu),  vin pe lume, din
„dispoziție” naturală, ,mai mulți băieți.

Petru PISTOL
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Levitație
Pospai mai ușor decât zilele senectuții.

Roadele învățăturii
Există feluri și feluri de a-ți mărturisi participarea la exigențele învățăturii.
Fiul unor oameni săraci, trecut prin școală: Mă pretind și eu cu câțiva ani de cheltuială;
Poetul (Iuvenal): Ne-am ferit și noi mâna sub vargă;
Pugilistul: M-am ales cu câțiva pumni pe care nu-i meritam.
Și eu mi-am tocit coatele pe băncile școlii. Problema e de partea cui va fi fost lustrul.

Note:
Gaston Bachelard, Flacăra unei lumânări, Anastasia, 1994, traducere de  Marina

Baconsky, p.23.
Ștefan Ion Ghilimescu, Seducția clasicilor, Limes, 2018, p.176.
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[traducere]

CE ESTE RELIGIA?

Sorin-Dănuț Radu, 
Sebastian Dinu-Osman

PREAMBUL

În prefață la Religiile lumii (trad. rom., Ed.
Humanitas, 2014), Jean Delumeau precizează... că
cititorul „trebuie să se aștepte de asemenea să vadă
cum se vor nărui anumite certitudini prea repede
acreditate. Aflăm cu oarecare uimire că englezii au
fost aceia care au creat cuvântul hinduism în 1830
şi că termenul confucianism nici nu există în (limba)
chineză” (p. 11).

Mircea Eliade subliniază în Introducere
(M.E., Ioan P. Culianu, Dicționar al religiilor, trad.

rom., Humanitas, 1993), că „religia nu are o «istorie» şi istoria la un moment dat nu se poate
defini printr-o «religie», ci doar prin cîteva rămășițe incomplete ale unei religii. Căci o religie
este mai întîi un sistem infinit de complex şi mai apoi partea din acest sistem care a supraviețuit
în cursul istoriei sale; or, doar o părticică infinitezimală a acestui fractal este prezentă într-un
moment dat ce poate fi numit «acum»” (p. 17).

O definire a religiei devine, în această lume cosmopolită și, oarecum, profană, un
dialog dificil, deoarece majoritatea oamenilor identifică religia cu credința, deci, implicit ei
simt și nu pot transpune în cuvinte. Oricum ar fi, definiția rămâne... pe seama specialiștilor.
Articolul de mai jos este o asemenea încercare. Mulțumesc pe această cale lui Sebastian
Claudiu Dinu-Osman, care mi-a găsit și oferit acest document inedit. El este și coautorul
acestei traduceri. 

Este preluat din celebra Encyclopedia of Religion (Enciclopedia Religiei), editată de
istoricul Mircea Eliade (împreună cu Charles J. Adams), apărută în 16 volume la editura
Macmillan (New York, 1987). Curios este faptul că trebuie să parcurgi 11 volume (!), ca în
volumul 12, să găsești articolul despre religie, semnat de Winston L. King (împreună cu
Mircea Eliade), pe care îl redăm în două părți, din cauza întinderii sale. O traducere parțială
a apărut deja anul acesta. Pentru citările din alți autori (Durkheim, de ex.) am căutat
corespondențele și traducerile românești deja consacrate. De asemenea, mulțumiri și aprecieri
pentru poetul și prietenul meu, Alexandru Mărchidan, care a (re)văzut acest text și mi-a oferit
sugestii optime pentru anumite pasaje. 

RELIGIE*
Încercarea de a defini religia, de a găsi o esență distinctă, unică sau un set de calități

care să distingă „religia” de restul vieții umane este în primul rând o preocupare de tip
occidental. Această încercare este o consecință naturală a speculativului occidental,
intelectualismului, dar și o dispoziție științifică. Este de asemenea produsul dominant al modei
religioase occidentale, mai exact cadrul iudeo-creștin sau, mai precis, moștenirea teistă a

Sorin Dănuț RADU
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iudaismului, a creștinismului și a islamului. Forma teistă a credinței în această tradiție, chiar
și atunci când este descrisă din punct de vedere cultural, este creată din viziunea dihotomică
vestică a religiei. Adică structura de bază a teismului este în esență o distincție între divinitatea
transcendentă și orice altceva, între Creator și creația sa, între Dumnezeu și om. De exemplu,
termenul sfânt vine de la rădăcinile lingvistice care semnifică totalitate, perfecțiune, bunăstare;
termenul ne-sfânt se referă deci la ceea ce este fragmentar, la imperfecțiune, sărăcie, boală.
Sacralitatea este calitatea de a fi pus deoparte de natural sau obișnuit; opusul său, profanul,
înseamnă în mod literal „în afara templului” (notă Mircea Eliade – „în afara locului sacru”).
Fiecare sanctuar – sinagogă, biserică, moschee – este o întruchipare fizică concretă a acestei
separări a religiosului de toate celelalte. Într-un sens mai general, sacrul este ceea ce este pus
în mod specific în afara spațiului (și timpului, modului) comun, uzual; secularul este ceea ce
a rămas, lumea din afară, vârsta actuală, cu moda și preocupările ei. Această separare profundă
a fost instituționalizată într-o multitudine de forme: ritualuri sacre, inclusiv sacramente; cărți
sfinte și obiecte de închinare; zile sfinte; spații și clădiri sacre (biserici etc.); moduri speciale
de viață și îmbrăcăminte; comuniuni și ordine  religioase; și așa mai departe ad infinitum.
Multe dificultăți practice și conceptuale apar atunci când cineva încearcă să aplice un astfel
de model dihotomic la toate culturile. În societățile așa-zise primitive, de exemplu, ceea ce
Vestul numește religios este o parte integrantă a modului total de viață care nu este niciodată
trăit sau gândit ca ceva separabil sau clar diferențiat de restul modelului. Sau, dacă dihotomia
este aplicată acelei entități multiple, numită hinduism, se pare că aproape totul are o
semnificație religioasă. Într-adevăr, într-un sens real, este divin tot ceea ce este; existența în
sine pare a fi sacră. Numai că în cele din urmă realul se manifestă într-o multitudine de moduri
– între separat și obișnuit, între Dumnezeu și așa-numitul diavol, între sfânt și păcătos. Realul
este reținut la multe niveluri, în funcție de capacitatea personală.

Definiții. Atât de multe definiții ale religiei au fost încadrate în Occident de-a lungul
anilor, încât chiar și o listă parțială ar fi inutilă. Cu așa un succes diferit, toți s-au străduit să
evite, pe de o parte, definiția dură, ascuțită, particulară și, pe de altă parte, generalitatea fără
sens.

În mod previzibil, definițiile derivate în Occident au tendința să sublinieze distincția
clară între dimensiunile religioase și non-religioase ale culturii și, uneori, au echivalat religia
cu credințele, în special credința într-o ființă supremă. Evident, astfel de definiții exclud multe
religii așa-zise primitive și asiatice. O astfel de definire a avut criticii săi în Occident. Încă de
la sfârșitul secolului al XVIII-lea a fost făcută o încercare de a transfera accentul de la
conceptual la intuitiv în definirea religiei. Într-o declarație foarte influentă, Friedrich
Schleiermacher a definit religia drept „sentimentul dependenței absolute” – absolut, în contrast
cu alte sentimente relative de dependență.

Odată cu apariția disciplinelor sociologice și antropologice, un alt factor a fost
proiectat în definiție – contextele sociale, economice, istorice și culturale în care religia se
manifestă. Sociologii și antropologii susțin în mod corect că religia nu este niciodată un set
abstract de idei, valori sau experiențe dezvoltate în afara matricei culturale totale și că multe
convingeri, obiceiuri și ritualuri religioase pot fi înțelese numai în legătură cu această matrice.
Într-adevăr, unii susținători ai acestor discipline sugerează că analiza structurilor religioase
va reprezenta în totalitate religia. Emile Durkheim, un pionier al interpretării societății, a
afirmat în Formele elementare ale vieții religioase că „o societate are tot ceea ce este necesar
pentru a naște senzația Divinului în mințile indivizilor, pur şi simplu prin puterea pe care o
are asupra lor; pentru că ea, pentru membrii săi, este ceea ce este un zeu pentru credincioșii
săi”. Diferitele forme de psihologie provin din același context umanist ca și disciplinele
științelor sociale. Preocupările centrale ale psihologiei sunt mecanica psihică și forțele
motivaționale care rezultă din conștiința de sine umană. Într-un anumit sens, interpretările
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psihologice ale religiei sunt mai apropiate de cele care subliniază entuziasmul experiențial,
decât cele care accentuează aspectele intelectuale și societale. În rândul savanților religioși
occidentali s-au făcut încercări de a defini religia într-o manieră care evită „reducționismul”
diverselor discipline sociologice și psihologice care reduc religia la factorii ei componenți.
Un aspect important a fost analiza religiilor de natură variată în termeni de prezență a
conștientizării sacrului sau sfântului.

Cea mai recentă și influentă formulare a sacrului ca esență unică și ireductibilă a
întregii experiențe religioase a fost cea a lui Mircea Eliade. Nu mai este sacrul care trebuie
căutat aproape exclusiv în experiența lui Dumnezeu; experiența religioasă este exemplificată
abundent în simbolismul și în ritualurile existente în aproape toate culturile, în special în cele
așa-zise primitive și asiatice. Ea [experiența religioasă, n.n.] este întruchipată ca un spațiu
sacru, de exemplu, în altare și temple, în zone tabu, chiar limitat în ridicarea locuințelor în
conformitate cu un sens al axis mundi, o orientare către centrul universului adevărat (sacru).
Într-adevăr, structurile reprezintă deseori simbolic ceea ce este fizic invizibil, dar cel mai real
din toate universurile – universul veșnic perfect, la care încearcă să se raporteze fructuos.
Acest sentiment de sfințenie se atașează adesea copacilor, pietrelor, munților și altor obiecte
asemănătoare, în care pare să fie o putere misterioasă care trăiește în ele. Multe ritualuri
primitive caută repetarea sacrală a primului moment al creației deseori descris în mit, când
din haosul primordial a apărut ordinea recunoscută; timpul sacru – etern și timpul nefragmentat
– este prezentat în mod vital de către reînnoirea acestor mituri. În lucrarea Sacrul și Profanul,
Eliade scrie: „Fiecare festival religios, fiecare timp liturgic reprezintă reactualizarea unui
eveniment sacru care a avut loc într-un trecut mitic, la început”.

Este o chestiune de opinie dacă imaginea lui Eliade despre experiența sacrului, mult
mai elaborată și mai extinsă decât cele scrise aici, reprezintă un mod viabil de a defini și
descrie modul religios. Sociologii și antropologii pun la îndoială verificabilitatea în cazuri
concrete, precum și interpretarea datelor lui Eliade. Pentru ei, sfințenia este o construcție
ideală, nu o entitate autentică culturală sau experiențială. Lingviștii, psihologii și filosofii pun
la îndoială și identitatea unei astfel de entități distincte în modelele de limbă, experiență și de
gândire. Pentru toți acești critici, experiența religioasă este un compus al entităților și
experiențelor culturale, nu un lucru separabil în sine. Nu există nicio alternativă la astfel de
reduceri ale experiențelor și structurilor religioase în factori psihologici, sociali, politici și
economici ușor de identificat și non-misterioși? Dimpotrivă, nu există o alternativă la definiția
religiei ca o esență mistică, care [alternativă, n.n.]  poate fi localizată în fiecare cultură prin
metodologia potrivită, cum ar fi detectarea uraniului de către un contor Geiger? Adevărul din
primele opinii este că o conștiință religioasă, oriunde s-ar găsi, apare în contextul [concret,
n.n.] și este dată de o formă tangibilă de factori culturali, economici și sociali. În mod
tradițional, acești factori condiționează membrii unei societăți să perceapă și să experimenteze
lumea în moduri date ca fiind religioase.

În concluzie, se poate spune că aproape fiecare cultură cunoscută implică religia în
sensul de mai sus – o dimensiune profundă în experiențele culturale la toate nivelele –, un
impuls, indiferent dacă este slab definit sau conștient, spre un fel de supremație și
transcendență care va oferi normele și resortul pentru restul vieții. Atunci când sunt construite
mai mult sau mai puțin modele de comportament distinct în jurul acestei dimensiuni de
adâncime într-o cultură, această structură constituie religia în forma sa istoric recunoscută.
Religia este organizarea vieții în jurul dimensiunilor de adâncime a experienței – variată ca
formă, totalitate și claritate, în concordanță cu o cultură specifică.

[continuarea în numărul următor]
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Despre pelerinaj 
și transformare interioară

A apărut o carte extraordinară în spațiul cultural
târgoviștean. Este vorba despre Camino – drumul spre
lumină. Jurnalul unui medic anestezist de Ecaterina
Botoncea. Cartea a apărut la editura Dio, din București.
Până în acest moment volumul s-a lansat în trei locuri,
urmând în continuare probabil să apară în mai multe
orașe din țară, primul fiind Iași spre sfârșitul lunii iunie.
Lansările de până acum au debutat la Colegiul Medicilor
din Târgoviște, apoi la Teatrul „Tony Bulandra” din oraș.
Participarea a fost extrem de numeroasă, mai ales că
evenimentele au condus la o strângere de fonduri pentru
secția Îngrijiri Paliative a Spitalului Județean. Așa cum
doamna Botoncea spune, „o carte nu are un preț anume
care să se exprime în sume de bani. „Prețul” unei cărți
se măsoară cu alte unități de măsură”; de aceea sumele
strânse au fost donate acestui serviciu spitalicesc.

Doamna Ecaterina Botoncea (Petrescu) este
așadar medic anestezist la Spitalul Județean din

Târgoviște. Cartea domniei sale urmează astfel un curs al vieții de medic care face pelerinaje
zilnice pe culoarele spitalului între viață și moarte. A sta în proximitatea extremelor existenței
– viața și moartea, firul subțire care le separă – acest lucru te frământă și te consumă precum
pietrele de moară. Poate că de aceea medicul a simțit nevoia de a completa acest pelerinaj
zilnic cu unul special, care duce la origini, la sursa existenței, a meditației și a întrebărilor.
Cartea prezintă periplul unui Asclepios tulburat de atâta viață în lupta cu moartea și care pleacă
în căutarea sensului, a rostului acestei bătălii zilnice. În felul acesta a început pelerinajul de
840 de kilometri spre Santiago de Compostella, locul unde Sfântul Iacob – cel care a creștinat
Spania – și-a ales capătul de drum în lumea aceasta și unde pelerinii își aruncă și astăzi în
mare hainele într-un sens simbolic, precum niște piei uzate, care lasă loc omului renăscut,
transformat după călătoria dublă, în spațiu și în sine. 

Cartea prezintă aceste călătorii – interioare și exterioare –, rătăcirile gândirii care se
duc înapoi pe culoarele spitalului, în trecut, spre iubiri apuse, spre copii, spre copilărie, spre
umanitatea rămasă în oameni, spre jurnalul propriu-zis, spre durerile fizice. Toate acestea
formează un ansamblu închegat care te îmboldesc să urmezi exemplul. Până acum, toate
persoanele care au citit cartea au rămas cu o dorință – unii o vor pune și în practică – de a păși
pe acest drum. Simți transformarea interioară începând cu lectura deoarece cartea este extrem
de sinceră – sufletul autorului este pus pe tavă fără menajamente – iar această sinceritate este
atât de dezarmantă și ispititoare încât te simți liber să faci la fel. Ajungi, precum autorul, să
te dezbraci și să arunci în mare hainele uzate și ponosite ale rutinei vieții și să te bucuri, cu
mâinile în aer, că viețuiești. Căci viața creștinului adevărat este una a bucuriei vieții, a trăirii
în lumină, cu toate că ochii fug adesea spre fondul vieții, care este suferința. 

Pompiliu ALEXANDRU

109 eveniment



„TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ”
CETATEA DOMNEASCĂ A CUVÂNTULUI SCRIS

În desfăşurătorul FESTIVALULUI DE
C*ARTE care a avut loc la Piteşti, în perioada
14-18 mai 2018, în ,,templul viselor” (cum este
denumită Biblioteca Judeţeană ,,Dinicu
Golescu” Argeş, chiar de către managerul
instituţiei, sociologul şi scriitorul Octavian
Mihail Sachelarie), a avut loc lansarea revistei
Târgoviştea literară/ primul număr din acest an,
organizată de Ion Popescu Sireteanu (directorul
publicaţiei), Magda Grigore (redactor-şef) şi un
grup important de colaboratori: Amalia
Constantinescu, Alexandru Mărchidan, Sorin
Dănuţ Radu, Nicolae Radu (piteşteni) şi
profesorul universitar/scriitorul Petru Pistol din
Râmnicu-Vâlcea. 

Acum șase ani, de Ziua Națională a
României, într-o reședință domnescă cu parfum
medieval, Târgoviște, o revistă vedea întâia oară
lumina tiparului, năzuind să redeștepte mândria
celor ce simt românește.  Această revistă
materializată „din dorința de a împărtăși celor
care prețuiesc apa vie a tradiției, decantările
îndrăznețe ale noilor generații”
(http://tgvliterara.blogspot.ro/2012/12/eus-
platcu-se-naste-o-revista.html), avea să se
numească: Târgoviștea literară. Ea își propunea
să dialogheze „cu cei care în ceasurile de
lectură” descopereau „nețărmurirea visării”.
Patru ani mai târziu, la începutul primăverii
avea să plece, undeva într-un vis, chiar

fondatorul său: poetul/prozatorul/cronicarul și profesorul Eusebiu Platcu, cel care a unit prin
cultură două provincii spirituale – Târgoviște și Bucovina. Lor li s-a adăugat, iată, cea de-a
treia: Pitești(ul) pentru că Moldova și Țara Românească au străbătut și continuă să străbată
împreună istoria. 

Candela de veghe a istoriei este însă literatura. Mai mult decât atât, literatura poate
fi considerată una dintre cele mai frumoase pagini de istorie culturală care aparțin unui neam.
Menirea noastră este prin urmare aceea de a scrie mai departe, în cartea conștiinței noastre,
ceea ce ne-a învățat profesorul Eus Platcu, atunci când ne-a dăruit acest izvor de cultură
numit Târgoviștea literară. În acest dar primit de la profesorul bucovinean se află în prezent
și taina unui colectiv de redacție unit, un colectiv în care primează încrederea, admirația,
prețuirea reciprocă pentru munca intelectuală/culturală şi scriitoricească a celuilalt. Iar acolo,
acasă, se află încă două inimi care bat împreună cu noi în acest proiect: doamna Gabi Mareş
(Platcu), la Vulcana-Băi, în vila Mareş (reşedinţa mentorului nostru şi implicit a revistei) şi
Atena Gabriela Stochiţă (în Târgovişte) – inimi fără de care publicaţia nici nu ar mai fi fost
posibilă după pierderea iniţiatorului ei. 
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Fiecare dintre noi are acum responsabilitatea de a duce mai departe prestigiul acestei
reviste, idee care a fost şi este îmbrăţişată (şi sprijinită financiar) inclusiv de autorităţile
municipale târgoviştene, care fac front comun cu vechea vatră de cultură sedimentată în timp
la Târgovişte. Este ca o promisiune asumată pe care o vom duce mai departe, cât vremurile
ne vor lăsa. Este ca o responsabilitate pe care ne-am asumat-o voluntar noi înșine, odată cu
primul rând publicat în revistă. Aşadar, cine va avea plăcerea să o citească, să o răsfoiască (în
format tipărit şi/sau în format online) va (re)descoperi în paginile acesteia magia și
plenitudinea cuvântului gândit, trăit şi așezat cu emoţie pe hârtie pentru generaţiile de acum
şi pentru cele care vin.              

Magda Grigore, Amalia Elena Constantinescu 
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ANA RODICA BUGA –
Legendă, religie și istorie.

Reverberații în drama muzicală

Apărut la Editura Muzicală,
București, 2018, volumul Anei Rodica Buga
intitulat Legendă, religie și istorie.
Reverberații în drama muzicală dăruiește
cititorului avizat o temeinică cercetare a
acestei teme, făcute de către un muzicolog
riguros. Bibliografia trimite la lucrări
esențiale pentru susținerea temei, iar
exprimarea limpede și de multe ori sugestivă
îndeamna la lectură.

Pe de altă parte, cartea în sine este
frumoasă: imaginea teutonului de pe prima
copertă este fericit aleasă, ea dând sugestii
cu privire la cele trei domenii cercetate:
legendă, religie, istorie. De pe ultima
copertă, zâmbetul autoarei, ca și informațiile
despre activitea creatoare a acesteia
îndeamnă la o lectură nu numai instructivă,
ci și plăcută.
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CĂLĂTOR SPRE NOAPTE, 
de ION POPESCU-SIRETEANU

100 de texte în proză alcătuiesc noua
carte, pe care domnul profesor universitar
Ion Popescu-Sireteanu, cunoscutul lingvist,
o adaugă celorlalte volume de creaţie literară
publicate până acum.

Intitulată CĂLĂTOR SPRE NOAPTE,
cartea a apărut în condiţii excelente la
Editura Printis, Iaşi, 2018.

Tematica textelor este variată.
Distingem însă cu uşurinţă aspectul de
meditaţie al unora dintre ele care justifică şi
inspiratul titlu al volumului. Cele mai multe

însă au accentuat caracter satiric, plas ndu-i
în categorii umane detestabile, în special pe
indiviz din contemporaneitatea românească,
ce sunt interesante personaje literare ale
acestor texte.

Ceea ce dă valoare acestor proze scurte
din această carte este frumuseţea limbajului,
în care cuvintele sunt sugestive, dăruind
lectorului o mare plăcere a întâlnirii cu
textele domnului Ion Popescu -Sireteanu.

Minodora PLATCU, A.G.STOCHIȚĂ
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secretariatul de redacție

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

Colaborările primite până la 1 septembrie 2018 vor fi publicate în numărul 3/2018 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.

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

Coperta III - Domnițe-linguri în plină vară. Fotografie din colecția sculptorului Marin
Alexandru Manea.

Coperta IV - Monumentul eroilor din războiul întregirii neamului, orașul Pucioasa,
județul Dâmbovița.

Toate imaginile, din acest număr al revistei, înfățișând lucrările sculptorului M.Al.Manea
sunt preluate după fotografii aflate în posesia sculptorului.

114 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VII, nr. 2, aprilie-iunie 2018



Promo�ia 1952. A doua Promo�ie a Facultă�ii de Forare a Sondelor și Exploatare a

Zăcămintelor de Petrol și de Gaze. O Promo�ie de Aur din Ins�tutul de Petrol și Gaze

Bucureș�(autor: Dumitru Tocan)
Volumul se cons�tuie într-o radiografiere obiec�vă a învă�ământului universitar de acum mai bine de

o jumătate de secol, aflat în opozi�ie nedreaptă cu cel actual, când studentul poate împrumuta sau
cumpăra credite, când poate promova cu oricât de multe restan�e sau când poate „înghe�a” anul sub

pretexte mai mult sau mai pu�in jus�ficate, iar la final, după absolvire,
constatămdoar creștereanumărului șomerilor...

Studentul din „genera�ia de aur”, în modes�a sa autorul aproape că nici
nu a vrut să folosească sintagma, deși nu am fi deloc în culpă dacă am folosi
„de pla�nă”, nu ar fi putut suporta rușinea promovării pe căi obscure și nici
nu ar fi putut vreodată urma exemplul unor cadre didac�ce de acum pentru
care principalele criterii de notare nu au nicio legătură cu programa școlară
ori cu moralitatea și nici nu ar purtea să le evoce numeleîntr-o manieră atât
de naturală și plină de recunoș�n�ă. Ba mai mult de atât, după cum �inea să
îmi precizeze domnul Dumitru Tocan într-una din discu�iile noastre,
studentul de odinioară propunea măsuri aspre de (auto)sanc�iune care
puteau ajunge până la exmatriculare pentru cei care lipseau nejus�ficat sau
înmod repetat. Înprezent, o as�el demăsurănuarducedecât ladiminuarea
substan�ială a numărului cursan�ilor și implicit la desfiin�area multor
facultă�i cuautofinan�are.

Rigorile impuse, în primul rând, de o educa�ie aleasă sau de dorin�a de a demonstra capacită�i
superioare, împreună cu un auten�c bun-sim� și respect necondi�ionat pentru înaintași, și-au dat mâna
într-o formulă op�mă la Ins�tutul de Petrol și Gaze, iar rezultatele se cons�tuie într-o promo�ie de
specialiș� cu contribu�ii de necontestat la dezvoltarea industriei petroliere româneș� și implicit a �ării
noastre. Doar cu câteva excep�ii, șimă refer aici la cei care s-au despăr�it de această carieră dinmo�ve care
nu ne sunt prezentate în volum sau, mai trist, la cei cu care soarta a avut alte planuri nefaste, componen�ii
Promo�iei 1952 nu sunt altceva decât elite ale industriei româneș�. Pentru aceș�a care au studiat și
publicat căr�i și ar�cole de specialitate, au brevatat inven�ii în acest domeniu, au prac�cat în centre de
cercetare sau au primit diferite dis�nc�ii ale unor foruri na�ioale sau interna�ionale pentru ac�vitatea
sus�inutădesfășurată îndomeniul petrolier, toatăadmira�ia și considera�ianoastră!

Zâmbetul și gândirea pozi�vă - izvorul tuturor minunilor

(autor: Valeria Berindei)
Autoarea nu este altcineva decât sora domnului prof. Dumitru Tocan, o

personalitate puternică și ambi�ionasă care, în ciuda tuturor vicisitudinilor
vie�ii (război, cutremur, origine socială) a reușit să-și construiască o carieră
extraordinară, mai mult de atât o carieră într-un domeniu des�nat exclusiv
bărba�ilor - FORAJUL.

Volumul se cons�tuie într-o însumare de texte așezate cronologic
redactate în diferite perioade de �mp care descriu aspecte semnifica�ve de
via�ă și ac�vitate profesională. Ini�ial au fost concepute ca simple no��e și
însemnări sau pagini de jurnal, fără inten�ia de a fi publicate. Acesta este
mo�vul pentru care unele idei, relatări, descrieri de locuri sau persoane se
reiau în mai multe capitole ale căr�ii. În mod voit nu s-a intervenit pentru a
păstranealteratăauten�citateamaterialelor.

Pe de altă parte, din folosirea repe��iilor se pot chiar sinte�za cele mai reprezenta�ve stări, trăiri sau
sen�mente ce au încercat-o doamna Berindei de-a lungul �mpului și care, mai mult ca sigur, au avut un
cuvântde spus în luareadeciziilor îndiferitemomenteale vie�ii și ale carierei.

Noută�i editoriale – dâmbovi�eni celebri care au făcut carieră

A consemnat Ion Anghel, Editura ZVEN
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