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NECROLOG
Dimitrie Vatamaniuc

A închis ochii pentru vecie marele cărturar Dimitrie Vatamaniuc, la vârsta de 98 de ani,
după o viață de muncă dăruită poporului său.

S-a născut în vestitul sat Sucevița, la 25 septembrie 1920, în familia unor țărani cu
dragoste de carte. Face școala primară în sat, Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi” la Rădăuți și
Școala Normală de Învățători la Cernăuți, iar Facultatea de Litere și Istorie la Universitatea
din Cluj. Își susține doctoratul cu o teză despre Ion Popovici Bănățeanu și se lansează într-o
muncă de durată, răsplătită cu titlul de Membru de Onoare al Academiei Române.

După câteva scrieri de început, s-a angajat în realizarea unor lucrări de mare însemnătate
și mai ales să ducă mai departe ediția Eminescu începută de Perpessicius.

În 1956 este numit cercetător la Institutul de Istorie Literară și Folclor și un scurt timp
este lector la Facultatea de Filologie din București, dar din motive politice (rude ale sale erau
cunoscute ca luptători anticomuniști în Munții Bucovinei) este destituit. Lucrează în continuare
la Biblioteca Centrală Universitară și ca redactor la Centrul de Informare și Documentare
Științifică (1964-1974). Apoi se întoarce la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G.
Călinescu”, dar este scos și de aici și va lucra la Muzeul Literaturii Române din București
până în anul 2001. Se decide să se retragă în arhive și biblioteci și devine un mare filolog și
editor al operei lui Mihai Eminescu.

Ajutat de profesorul bucovinean Radu Grigorovici, vicepreședinte al Academiei Române,
înființează la Rădăuți Centrul de Studii Bucovina, devenit Institutul „Bucovina”, al cărui
director a rămas, unde conduce Revista „Analele Bucovinei”, publicație ajunsă la 50 de
volume, cu un redactor excepțional care este Vasile Schipor. 

Fondează programul Enciclopedia Bucovinei în Studii și Monografii. Este inclus în
colegiile de redacție ale unor publicații. Este editorul operei integrale a lui Ioan Slavici și al
unei mari monografii privitoare la acest autor. Între anii 1975-1993 reia publicarea operei lui
Mihai Eminescu și duce această ediție la bun sfârșit, la baza căreia stau manuscrisele și textele
apărute în presa vremii. Publică unele bibliografii comentate: Ioan Slavici (în colaborare,
1973), Ion Agârbiceanu (1974) și Lucian Blaga (1977).

Descoperind la Editura Academiei, printre dosare uitate, dactilograma lucrării Toponimia
minoră a Bucovinei de Nicolae Grămadă, fost profesor la Universitatea din Cernăuți, mi-a
adus lucrarea, cu rugămintea insistentă, să pregătesc editarea. Aceasta s-a întâmplat în 1996
și opera apare în același an, în două volume, la Editura Anima, care lucra pentru Editura
Academiei Române.

Prin opera sa, Dimitrie Vatamaniuc se așază printre cei mai de seamă cărturari pe care 
i-a dat poporul nostru și, odată cu întregirea monumentului editorial al lui Eminescu, și-a
ridicat și sieși un nepieritor monument. 

Ion POPESCU-SIRETEANU
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Acad. Dimitrie Vatamaniuc la Târgoviște

Acad. Dimitrie Vatamaniuc a onorat cu numele său Târgoviștea literară prin prezența în
Colegiul director al revistei.

În memoria marelui cărturar, publicăm imagini inedite cu acad. Dimitrie Vatamaniuc la
Târgoviște, unde a fost invitat la 27 aprilie 1989 să lanseze, la Liceul „Voievodul Mircea”,
volumul „Mihai Eminescu, Opere XVI. Corespondență. Documentar”, Editura Academiei
RSR, 1989, volum pe care l-a coordonat.

Evenimentul a avut loc în cadrul progamului de omagiere a lui Mihai Eminescu, prilejuit
de comemorarea centenarului morții marelui poet, când profesorul Eusebiu Platcu și colegii
săi de catedră au ianugurat cabinetul „Mihai Eminescu” și au invitat personalități ale lumii
literare a momentului.

Acad. Dimitrie Vatamaniuc a venit însoțit de poeta Adela Popescu și de George Muntean,
istoric literar, cercetător și culegător de folclor, scriitor și, după 1989, om politic.*

La sosirea în Târgoviște: Adela Popescu, Eusebiu Platcu, George Muntean și acad.
Dimitrie Vatamaniuc.

*Fotografiile sunt preluate de pe film din arhiva profesorului Eusebiu Platcu.
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Acad. Dimitrie Vatamaniuc și George Muntean însoțiți de Eus. Platcu vizitează liceul și
cabinetul „Eminescu”. Pereții holului și ai cabinetului erau pictați cu imagini inspirate de
opera eminesciană.



Profesorul Eusebiu Platcu prezentând elevilor și profesorilor volumul al XVI de „Opere”
eminesciene.

Acad. Dimitrie Vatamaniuc dând autografe.
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Dead Poets Society

Vă aduceţi aminte de profesorul de engleză,
John Keating, din filmul lui Peter Weir – Cercul
poeţilor dispăruţi, cel care îşi îndemna studenţii să
îşi facă vieţile extraordinare, să nu cadă pradă
conformismului şi regulilor de tot felul ? Cel care îi
încuraja prin metodele sale nonconformiste să-şi

dezvolte în mod liber personalitatea şi individualitatea?  Robin Williams în rolul profesorului
de literatură, de la liceul care pregătea elite/ Welton Academy,  a făcut el însuşi filmul
memorabil, în aşa fel încât cu greu ne mai putem imagina pe altcineva jucând acest rol. Şi
totuşi acest rol îl joacă şi astăzi, pe viu (pe cont propriu şi pe riscul lui, spun unii) fiecare poet
autentic – trăind şi scriind poezie, citind şi rostind poezie, îndemnând pe cei din jur să elibereze
poezia din ei înşişi, să trăiască aşa cum spunea protagonistul într-una dintre   replicile filmului:
,,Trăiți clipa, băieți. Faceți ceva cu viețile voastre.”!  

După un asemenea scenariu trăiesc şi respiră poeţii adevăraţi ai lumii. Inclusiv Tom
Schulman mărturisea la un moment dat că scrisese scenariul acelui film după o experienţă
concretă,  trăită la Montgomery Bell Academy, unde cunoscuse această tipologie în persoana
unui profesor numit Samuel Pickering. 

Graţie poeţilor (mai) sunt posibile în lumea de azi (nebună, nebună, nebună…) poezia
şi mesajele ei subtile. Ca să vedem cum trăiesc poeţii această ,,distracție profundă și înțeleaptă”
(sintagma fiind a unui critic de la The Washington),  ar trebui să participăm, de exemplu, la
marile festivaluri de poezie. Să luăm parte la ceea ce se întâmplă acolo, văzând/ auzind/ trăind
poezia. Sună ciudat, poate anacronic, în lumea acestui prezent sărăcăcios şi fărâmicios, al
cărui mister dispare plăpând ca un puf de păpădie. În care inefabilul vieţii nu se mai simte,
bucuria de a fi viu se disipează în grijile de zi cu zi, fiorul miraculos(ului) se face nevăzut în
societatea post-modernă, de tip caracatiţă (caracatiţa fiind una dintre cele mai deştepte
nevertebrate, cu braţe numeroase, cu ochi complecşi şi cu orientare constantă). În societatea
aceasta răul/urâtul/minciuna, fără schelet intern sau extern, există pretutindeni având fiecare,
prin similitudine cu braţele caracatiţei, creier propriu. Ne-am declara de partea poeziei
participând la festivalurile profesioniste, aşa cum suntem fiecare, credincioşi sau profani ai
metaforei. Ne îndrăgostim iremediabil de subtilităţile poeziei, ne lăsăm cuceriţi de senzaţie şi

Magda GRIGORE
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de trăire, de sinceritate şi de idee, de sărbătoarea pe care ea o inoculează simţurilor şi
sentimentelor.

Serile de poezie de la Struga se petrec neîntrerupt din 1962, fiind prezente acolo, în
Macedonia, peste 100 de ţări anual. Este cel mai vechi festival, unde vin să trăiască poezia
invitaţi din toate continentele, cunoscuţi şi activi în revistele literare şi de cultură
internaţionale. În oraşul Medellin (Columbia) s-au petrecut 28 de ediţii ale unui asemenea
festival, poate cel mai exotic, anual sunt prezente în desfăşurător peste 50 de ţări participante.
Festivalul înseamnă acolo inclusiv istorie şi atitudine, de când grupul de poeţi conduşi desigur
tot de un poet (Fernando Rendon) au manifestat public împotriva războiului civil care generase
trauma câtorva decenii în oraşul continentului sud-american. Poeţii au răspuns războiului cu
poezie, arătând lumii un alt fel de-a trăi! (acest lucru a făcut ca Festivalul Internaţional de
Poezie de la Medellin să primească Premiul Nobel de Alternativă pentru Pace în 2006).
Festivalul de poezie de la Trois Rivières (Canada) a ajuns la peste 30 de ediţii şi reuneşte anual
poeţi din toată lumea. Alături de acestea mai sunt şi alte festivaluri al căror renume este în
creştere : Las Palmas din Canare/ Spania, Izmir din Turcia,  Festivalul de la Genova, Festivalul
de la Medana (Slovenia), Festi’Val de Marne (Franţa) Poetry International Festivalul
Rotterdam etc.

Cum stau lucrurile în România?  Deşi departe de ceea ce se întâmplă în festivalurile
despre care am amintit, există şi aici freamăt,  preocupare şi interes. Puţin , dar mai
mult decât nimic. Festivalul Nopţile de poezie de la Curtea de Argeş s-a aflat anul acesta la
cea de-a 22-a ediţie. Este organizat de Academia Internaţională Orient-Occident, un festival
privat care a început în 1997 din ideea poetului Dumitru M. Ion, căruia i-a fost alături în
iniţiativă (ca şi în viaţă) poeta Carolina Ilica. Desfăşurătorul festivalului a inclus lansări de
cărţi, expoziţii de artă, concerte de muzică românească tradiţională, spectacole, excursii,
vizitarea unor monumente de patrimoniu sau locuri pitoreşti, întâlniri cu personalităţi culturale
şi politice şi, mai ales, obişnuitele şi mult aşteptatele recitaluri (poetice) plurilingve. Am
participat anul acesta la festivalul Nopţile de poezie… alături de poeţi din peste 30 de ţări,
celebrând împreună poezia, ca pe chintesenţa vieţii. Ca în fiecare an s-a lansat antologia
festivalului: în prezent, Poesys 21. Este, prin urmare, cel mai vechi festival internaţional de
poezie din România şi funcţionează după criterii stricte care susţin şi confirmă valoarea lui
internaţională. Cea mai mare parte din numărul invitaţilor sunt din afara graniţelor ţarii, durata
este de cel puţin 5 zile şi locaţia gazdă reprezintă un punct geografic cu valoare (re)cunoscută
pe harta istorică şi culturală naţională. Alcătuit după modelul marilor festivaluri de rezonanţă
din/în lumea contemporană ( Struga/ Medellin/Trei râuri etc), Poetry nights a fost o iniţiativă
culturală avansată pentru anii ’90, într-o Românie care abia învăţa ce înseamnă proiectele
culturale de anvergură.

Pe plan naţional, se mai petrec însă lucruri asemănătoare  – Festivalul Internaţional de
Poezie de la Bucureşti, aflat în 2018 la cea de-a 9-a ediţie, a adunat 150 de poeţi din peste 30
de ţări. Organizatori, co-organizatori, parteneri, coproducători şi parteneri media au făcut an
de an eforturi ca acest festival să prindă rădăcini şi să devină un eveniment cunoscut. Festivalul
Internaţional Poezia la Iaşi, aflat acum la cea de-a 5-a ediţie, a avut invitaţi din patru
continente: Europa, America de Nord, Africa şi Asia. Mai sunt Festivalul Internaţional de
Poezie şi Muzică de Cameră – Poezia e la Bistriţa, care a ajuns la 10 ediţii; Festivalul
Internaţional de Poezie de la Sibiu, 5 ediţii/Poets in Transylvania; Festivalul Internaţional de
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Poezie de la Sighet, ediţia XLIV-a; Festivalul internaţional Porţile Poeziei la Reşiţa, 8 ediţii;
Festivalul Internaţional de Poezie ,,Zilele Nichita Stănescu”, de la Călăraşi, ajuns la 7 ediţii.
Universul creativ, vocile auctoriale distincte, formele individuale de expresie artistică probează
laolaltă frumuseţea indiscutabilă a unor asemenea întâlniri. Oraşele gazdă ar trebui să acorde
o mai mare atenţie acestor manifestări. În Argeş, de exemplu, nici anul acesta (nici în anii
trecuţi) presa scrisă şi televiziunile nu s-au întrecut să se documenteze, să transmită ştiri şi/sau
mesaje ale festivalului. Din puţinele informaţii care au apărut în peisajul mass-media, şi mai
puţine dintre ele au transmis publicului lucruri esenţiale despre acest eveniment, lucruri
relevante şi corecte. Ca să ne dăm seama de diferenţe ar trebui să vedem măcar câteva
fotografii, unele accesibile pe internet, de la festivalul de la Medellin. Par incredibile! Un
public incredibil de numeros, pe care nu-l pot asemăna decât cu mulţimea văzută pe străzi la
mitinguri/la revoluţii sau în timpul marilor pelerinaje.

Cercul poeţilor dispăruţi funcţionează în zilele noastre ca o metaforă. Poate desparte şi
distinge marele public de poeţi. Marele public trăieşte un timp polemic şi reticent, iar poetul
are timpul lui subiectiv, ideal(ist), rotund. Cercul se rostogoleşte pentru el până în timpul
mitic, perfect, al copilăriei  (a lui şi a lumii întregi). Timpul primordial, sacru, timpul fără
fisură. A scrie poezie este şi azi, aşa cum a fost dintotdeauna, un fel de a căuta şi de a găsi
(real sau imaginar) un echilibru între vis şi realitate, între certitudini şi îndoieli, între lumini
şi umbre, între credinţă şi revoltă. Poezia are capacitatea de a transmite (încă) încredere în
autenticitatea, onestitatea şi efervescenţa trăirii, a simţirii şi a gândirii pozitive într-o lume
concretă, agresată permanent de probleme real-dramatice, în care valorile cardinale nu au
coerenţa ideală. Poetul vede lumea prin vitralii, având avantajul unei duble percepţii:
contemplarea detaliilor care o alcătuiesc şi contemplarea întregului. Bucuria de a trăi/poezia
vieţii va umple întotdeauna golul, social, existenţial/inevitabil, din inima celor care văd lumea
prin metaforă.
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a cugeta și cuget

Verbul latin cogito, cogitare avea sensurile „a
reflecta”, „a se gândi la”, „a avea de gând”, „a
intenționa”. Limba română l-a moștenit și i-a
diversificat înțelesurile, astfel că a cugeta a ajuns
să însemne: 1) „a se gândi (timp îndelungat), a
medita” 2) „a se gândi la ceva, a urmări o idee, a fi

cu gândul la ceva, a-și pune o problemă”; 3) „a pătrunde ceva cu mintea, a judeca, a raționa”,
„a sta la gânduri, a chibzui”; 4) „a-și da seama de, a ține seama de”; 5) „a fi de părere”, „a-și
da cu părerea”; 6) „a-și închipui ceva sau pe cineva”; 7) „a crede”; 8) „a intenționa, a proiecta,
a plănui, a născoci”. Cu acest înțeles verbul era odinioară folosit în câteva expresii: a cugeta
sfaturi cu sensul „a unelti”; a cugeta în bine sau în rău (cuiva), adică „a avea gânduri bune
sau rele față de cineva”. Acest verb a dat naștere unei mari familii lexicale.

Cugetat, -ă, înseamnă „gândit, pus la cale”; necugetat, -ă, este „cel care nu se gândește
îndeajuns asupra unei acțiuni; nechibzuit”; cugetător, -oare, este „cel care gândește, cugetă”,
cu antonimul necugetător; bun cugetător este „cel bine intenționat”, față de antonimul rău
cugetător „cel rău intenționat”, „care umblă cu gânduri ascunse, rele, viclene”. Frecvență
mai mare are subst. cugetare, acum cu sensul „gândire concisă asupra unui lucru, exprimată
de obicei în scris, inclusă în cărți de maxime”, sinonim cu maximă.

Cel mai  de seamă cuvânt din familia vb. a cugeta este cuget, considerat ca postverbal.
Acesta are un mare număr de sensuri; vom reține o bună parte dintre ele: 1) „acțiunea de a
cugeta, gândire, procesul gândirii”; 2) „gând, idee”; 3) „minte, spirit”, aici și expresiile: a-i
trece cuiva prin cuget și a-i da cuiva în cuget; 4) alt sens al lui cuget este „puterea de a
judeca, de a înțelege, rațiune, minte”, „raționament, judecată”. Cu două cugete se spune
despre un om șovăitor, iar a sta pe cugete se spune despre cel care stă pe gânduri. Cuget
înseamnă și 5) „putere de a închipui, închipuire, imaginație, fantezie”; 6) „putere de a concepe
cu mintea sau de a reflecta, concepție, reflexiune”; 7) „fel de a gândi” 8) „fel de a concepe,
de a crede, opinie, credință, convingere”; 9) „preocupare, grijă”, „îngrijorare, neliniște”; 10)
„intenție, proiect, plan, gând”; 11) „dorință, aplecare, pornire, patimă, instinct”; 12)
„bănuială”; 13) „înțeles, noimă”; 14) „conștiință”. Cu acest ultim sens, cuget stă la baza expr.
mustrare de cuget sau a cugetului, cu înțelesul „părere de rău, remușcare, regret”; fără
mustrare de cuget „ fără conștiință, fără scrupule”; cuget curat sau cuget drept înseamnă

Ion POPESCU-SIRETEANU
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„conștiință liniștită”.
Bogăția sinonimică a lui cugeta, cuget, cugetare, cugetător este deosebit de mare și

trimitem cititorul la Seche, Dicționar de sinonime, 191.
În opera sa literară, Eminescu a folosit în multe rânduri verbul a cugeta: Vezi pe-un

rege ce-mpânzește globu-n planuri pe un veac, Când la ziua cea de mâine abia cuget-un
sărac, subst. cuget: Vezi acolo pe urâciunea, fără suflet, fără cuget, Cu privirea-mpăroșată
și la fălci umflat și buget, subst. cugetare: Deodată trece-o cugetare, Un văl pe ochii tăi
fierbinți… (pentru alte extrase, vezi Dicționarul Eminescu).

Pentru vorbitorul de astăzi, cuget și cugeta sunt cuvinte din domeniul limbii literare, în
special din domeniul limbii artistice, cu un oarecare parfum arhaic (cu excepția unor zone din
Transilvania, unde aceste cuvinte se folosesc în vorbirea curentă). Dar altădată ele ocupau un
loc de mare însemnătate în cărțile de învățături; în Cazania a doua a lui Coresi, substantivul
este folosit de 90 de ori, iar verbul de 62 de ori, dar mai înainte, în Psaltirea Scheiană, de 17,
respectiv de 16 ori. Motive asupra cărora nu vom stărui aici au apropiat, de vb. cugeta și de
subst. cuget, vb. a gândi și subst. gând, au determinat o concurență puternică a acestora și,
după secole de folosire în paralel, s-au impus gândi și gând, ca elemente transilvănene și
nord-moldovenești. Cugeta și cuget și-au restrâns treptat circulația, dar ele rămân în
continuare cuvinte fundamentale, mult întrebuințate în limba textelor cu conținut moral și
filosofic.
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Rubrica de faţă este consacrată unor tineri
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 corectitudine 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. 

Oana Popa – despre formularea complimentelor în limba română

Oana Popa s-a născut la 26 iunie 1984, în comuna Moroieni, Jud. Dâmbovița, ca fiică de
oameni ai școlii. După studiile primare (în clasa mamei sale – Emilia Popa) și gimnaziale în
comuna natală, a urmat Liceul „I. Văcărescu” din Târgoviște, apoi Facultatea de Litere, secția
română-franceză, în cadrul Universității „Transilvania” din Brașov. Pentru studiile de master
s-a înscris la programul de „Management al educației” organizat de Facultatea de Științe
Economice de la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, iar pentru nivelul următor a fost
admisă la Școala Doctorală de Științe Umaniste, Domeniul Filologie, de la Universitatea
„Ovidius” din Constanța.

Petre Gheorghe BÂRLEA

15 f i l o l o g i a  s e c o l u l u i  a l  X X I - l e a



A participat la mai multe manifestări științific, printre care Colocviul Internațional
„Latinitate – Romanitate – Românitate” ocupă un loc privilegiat. Și-a publicat o parte din
cercetările în domeniul filologiei și didacticii în reviste de profil, precum, și în culegerile
academice Cultură și Comunicare (2016, 2018) sau Studii de Didactică a Limbii și Literaturii
(2015, 2017).

În prezent, este profesoară de limba și literatura română și directoare a Școlii cu clasele
I-VIII din Moroieni.

*
*       * 

Lucrarea1 tinerei cercetătoare Oana-Petruţa Popa tratează fapte de limbă din sfera actelor
de vorbire expresive, mai precis – complimentul, din perspectiva competenţelor şi
performanţelor probate de către vorbitorii limbii române în formularea enunţurilor respective.

Autoarea îşi circumscrie cu grijă domeniul de cercetare, întrucât aprecierile laudative
din sfera actelor de vorbire ornate, protocolare, se pot confunda uşor unele cu altele: evaluările
didactice şi profesionale, laudele de încurajare şi stimulare, anumite formule nestanardizate
de salut, declaraţiile de dragoste etc. pot conţine complimente, se pot identifica cu acestea,
după cum pot să nu aibă prea multe elemente în comun. În principiu, autoarea constată că un
compliment reprezintă o evaluare onestă, chiar dacă nu neapărat obiectivă, dezinteresată şi
neapărat validată ca atare de către receptor, fie   printr-o formulă uzuală de mulţumire, fie
printr-un compliment „întors”, fie, pur şi simplu, printr-un gest de aprobare, printr-un zâmbet
de recunoştinţă etc. În orice caz, numai o comunicare face-to-face, încadrată într-un schimb
oarecum ritualic de replici conferă statutul de compliment propriu-zis unor asemenea acte de
vorbire. Cazurile speciale – de compliment indirect (redirecţionat, mascat etc.), de fals
compliment sau de răspuns negativ, de absenţă a răspunsului etc. sunt tratate în paragrafe
speciale din clasificările propuse în teză.

Analizele se bazează pe un bogat corpus de exemple, deşi autoarea afirmă în câteva
rânduri că în societatea modernă asemenea schimburi protocolare de aprecieri se manifestă
mult mai rar decât în epocile vechi, mai ales în cele baroce. Cele mai multe texte sunt culese
din vorbirea cotidiană, prin efortul reunit al mai unor culegători din anturajul autoarei, de-a
lungul a cinci ani de înregistrări mai mult sau mai puţin sistematice. Alte exemple au fost
selectate din textele literare, din mass-media, din surse informatice, precum şi din lucrările
teoretice consultate. 

Întreg corpusul este supus unor analize operate cu instrumentele de lucru ale pragmaticii
lingvistice, ale teoriilor moderne consacrate interacţiunilor verbale, ale psiholingvisticii şi
sociolingvisticii. În demontarea mecanismelor care generează un act complimentator se face
apel, cum era de aşteptat, la elemente de gramatică structurală şi semantică, de gramatică
descriptivă, deseori, cu unele incursiuni în dialectologie sau în analiza retorico-stilistică.
Această dorinţă de a nu lăsa nimic neexplicat în formularea secvenţelor „evaluare laudativă
– răspuns – reofertare eventuală”, care ar alcătui schema definitorie a unui compliment,
conduce uneori la diluarea analizelor, la coborârea în detalii banale, vizibile pentru un
profesionist al ştiinţei cuvântului, la demersuri fastidioase pe alocuri.

În general, însă, demonstraţia este solidă, clasificările raţionale, punând în evidenţă
efortul de a descrie în detaliu un aspect deosebit de interesant şi de complex, în acelaşi timp,
al actelor protocolare de limbă. 

Perspectiva de abordare este una predominant lingvistică, deşi interacţiunile respective

1 Oana Popa, Exprimarea complimentului în româna actuală, București: Editura Universitară, 2018, 360 p.
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se circumscriu unor contexte socio-psihologice şi comportamentale vizând un anumit aspect
al relaţiilor interumane. În analiza enunţurilor respective, autoarea decodifică mesajele la trei
niveluri: structura de suprafaţă, structura compoziţională şi structura de profunzime. Toate,
însă, sunt raportate la datele strict lingvistice, care formează conţinutul primului strat de
semnificaţii luat în considerare. Astfel, sunt inventariate construcţii morfologice ale
complimentului, mai precis, clasele gramaticale prin care se exprimă termenii-cheie din
evaluările apreciative cu privire la calităţile fizice, spirituale, materiale ale „beneficiarului”,
constatându-se că aceştia sunt mai ales adjective, cum era de aşteptat, dar şi substantive,
adverbe, verbe. Aceiaşi termeni-pivot sunt analizaţi din perspectiva logico-semantică, în nu
mai puţin de trei subcapitole semnificative: unul axat pe valorile semantice propriu-zise, iar
altele două centrate pe criteriile tematico-onomasiologice ale cuvintelor care revin cu frecvenţă
relativ mare în enunţurile de tip compliment. De altfel, mici calcule statistice chiar confirmă
această scară a frecvenţelor unor termeni prototipici în formularea complimentelor în limba
română (şi, corespunzător, şi în alte limbi). Pe de altă parte, teza în discuţie inventariază şi
anumite structuri sintactice recurente în construcţia complimentelor, uzuale fiind cele de tipul
„Tu eşti...”, „Tu ai...” şi „Tu faci...”, corespunzătoare celor trei tipuri de evaluări pozitive
formulate, de obicei, cu privire la o fiinţă umană: existenţa (într-o anumită ipostază moral-
intelectuală), posesia şi acţiunea.

Toate acestea o conduc pe autoarea lucrării la concluzia că un compliment este un act de
vorbire oarecum standardizat, ca structură relativ stabilă, dacă nu chiar fixă, ceea ce nici nu
ar fi de mirare, dată fiind funcţia sa socială şi statutul său de act ritualic cotidian, obişnuit în
lumea civilizată, chiar dacă nu unitar, la diferite straturi ale societăţii. De aici provin şi cele
câteva referiri pe care Oana Popa le face la adresa universaliilor gândirii şi chiar la universaliile
limbii. Totuşi, fiind vorba despre un act de vorbire din seria „expresivelor”, nu automatismele
sunt cele care conferă trăsături definitorii complimentului, ci invenţia psiholingvistică. Acesta
este motivul pentru care analiza structurilor de suprafaţă este încheiată printr-o incursiune în
stilistica complimentelor. Acestea sunt, prin definiţie, structuri cu mare încărcătură conotativă,
pe măsura necesităţii obţinerii performanţelor pragmatice presupuse de un compliment, „bine
ţintit” şi acceptat ca atare. Dacă uzanţele, precum şi principiul economiei vorbirii impun şi
formule standardizate, autoarea îşi propune să vadă cât anume din acestea reprezintă, totuşi,
acte de vorbire îngrijite şi în ce măsură o apreciere supraornată stilistic îşi păstrează statutul
de compliment sincer şi eficient. Concluzia este că delimitarea între cele două extreme
urmează contururi foarte fragile, orice exagerare într-un sens sau altul putând anula efectul
de compliment autentic. 

Dacă există o standardizare, aceasta se află la nivelul de profunzime, unde acţionează
nişte scheme logice general umane. Relaţiile de tipul „cauză/efect”, relaţiile condiţionale,
consecutive etc. se reflectă în structurile logico-sintactice ale evaluărilor amiabile şi, de aici,
asupra selecţiilor lexico-semantice, fono-morfologice ş.a.m.d. 

Între aceste două straturi se află cel de legătură, al arhitecturii schimbului de replici care
alcătuiesc un compliment propriu-zis. În principiu, este vorba despre enunţuri asertive, cu
aspect emfatic, exclamativ, dar deseori un compliment se poate formula şi printr-o
propoziţie/frază interogativă, alteori pe formulele paradoxale ale negaţiei etc. În orice caz,
toate cele trei niveluri se află într-o strânsă interdependenţă, iar efectul final este rezultatul
armonizării lor şi adaptării lor la conţinutul mesajului, la personalitatea destinatarului şi la
contextul extralingvistic al actului comunicării. 

Aceeaşi grijă maximă pentru clasificări riguroase, după criterii solide – pragmatice,
lingvistice, socio-psihologice etc. – se remarcă şi în analiza răspunsurilor la compliment,
considerate, cum s-a înţeles din cele arătate aici, parte integrantă din actul de vorbire descris
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în teză. Şi asta, pentru că aprecierea laudativă se deosebeşte de actele de vorbire similare din
sfera interacţiunilor verbale protocolar-emfatice şi ritualice numai în măsura în care răspunsul
îi conferă şi îi validează statutul de compliment. Acesta este motivul pentru care capitolul
consacrat răspunsurilor este aproape la fel de mare ca şi cel al „enunţului prim”, cum este
denumită partea laudativă propriu-zisă, într-o terminologie destul de flexibilă, capabilă să
ilustreze complexitatea şi mobilitatea conceptului de bază cu care operează. 

În sfârşit, discuţia fundamentală despre raportul dintre standardizare şi creativitate în
formularea complimentelor revine şi într-un mic capitol destinat modului de construire al
acestor acte de vorbire în alte limbi şi în alte culturi – prin comparaţie cu limba, cultura şi
civilizaţia românească. Rezultatele scurtei incursiuni în maniera de complimentare a diferitelor
popoare conduce spre aceeaşi viziune duală. Pe de o parte, funcţionează universaliile limbii
şi ale gândirii. Toţi oamenii apreciază şi ţin să facă cunoscut acelaşi lucru semenilor lor –
valorile etice, estetice, comportamentale. Schemele logice, de profunzime, sunt aceleaşi, diferă
doar virtuţile limbii respective, acel „geniu intern” al fiecărei limbi, pe care îl invoca Wilhelm
von Humboldt.

Diferă, de asemenea, competenţele şi performanţele fiecărui complimentator şi
complimentat, dar şi sistemul de referinţe din fiecare tip de identitate culturală. Autoarea
exemplifică aceste diferenţe prin tabú-urile unor culturi cu privire la aprecierile calităţilor
fizice ale femeilor, preferinţa unor popoare pentru formulele fixe etc. 

Lucrarea este interesantă prin subiectul tratat şi valoroasă prin efortul imens de a aborda
sistematic, integrator, edificator un fenomen social, psihologic şi lingvistic cu mare impact în
manifestarea relaţiilor interumane şi, corespunzător, de o mare complexitate structurală şi
formală, foarte delicat în privinţa definirii şi descrierii, un subiect netratat monografic, din
această perspectivă şi la acest nivel, în spaţiul cercetării româneşti, după ştiinţa noastră.
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Sentimentul religios
trăit de G. Călinescu 

Una din laturile personalității lui G.
Călinescu se subordonează unui profund sentiment
religios, cu adânci rezonanțe si durabile
repercusiuni asupra structurii sale psihice.
Atitudinea caracterizează nu numai certitudinea
subiectivă a scriitorului în prezența unei
centralități spirituale indeterminate, dar şi
convingerile lui afective şi relațiile interumane.

Religia -  accentua G. Călinescu în Jurnalul Literar, 1939 – „se bizuie pe un instinct
fundamental.” O afirmație, pe care ulterior, Mircea Eliade o va duce până la capăt: religia
este un elemnet component al conştiinței umane.

G. Călinescu a trăit revelația cristalizării sentimentului religios în prima clasă de
gimnaziu. Atunci, a trecut printr-o „zguduire mistică în alb şi negru”, ce a avut drept consecință
imediată intrarea în spațiul unei experiențe sufleteşti de excepție. Disjuncția revelată de G.
Călinescu nu era întâmplătoare.

Latura „neagră” a fascinantului univers în care intra cu sfiala noului venit, a 
constituit-o atracția către ocultism în genere, mai exact pentru ceea ce teoreticienii numesc
astăzi parapsihologie. Consulta drumurile întortocheate ale destinului, cu ajutorul
spiritismului, hipnozei şi a sugestiei. Cunoştea puterea benefică a pietrelor prețioase, era vrăjit
de catopromancie, încercând să-şi întrezărească viitorul, cu ajutorul oglinzii în noaptea  Anului
Nou. Sechelele acestei curiozități juvenile l-au însoțit întreaga viață. Adesea, o împrejurare
sau alta le aviva, lăsând în sufletul omului matur o dispoziție constantă spre superstiție.

Latura „albă”, „aureola” a aceleiaşi zguduiri psihice, cu intense implicații sufleteşti a
cunoscut-o în vacanța de Paşti, a clasei întâi gimnaziale. Atunci şi-a început activitatea de
”corist de biserică”, şi a retrăit-o, cu identică fervoare, în timpul studiilor gimnaziale.
Profesorul de muzică disciplină predată de Constantin Ghimpețeanu, dirija corul de notorietate
publică de la biserica „Sf. Nicolae” de pe Calea Victoriei. Dirijorul îşi reînnoia permanent
cântăreții cu noii elevi, după ce, la începutul anului şcolar, le testa calitățile vocale. G.
Călinescu era sopran şi, la nevoie, solist „specializat” în Heruvic, piesa lui de rezistență, după
cum va mărturisi după trecerea anilor. De atunci – se va confesa într-un târziu – „glasul meu
interior este de sopran.” Munca îi era răsplătită pecuniar. Dar nu pentru remunerația modestă
cânta G. Călinescu.

Ion BĂLU

19 c a t e d r a  G .  Că l i n e s c u



Îl captiva activitatea spirituală în sine, detaşarea completă de elemente impure ale lumii
comune. Intrarea în spațiul eterat al ritualului religios îl fascina. „Sus, sub îngerii de pe
catapeteasmă, umpleam bolta cu strigăte sacre.” Privirile cucernice ale bătrânelor evlavioase
îi transfigurau întreaga ființă, umplăndu-i inima de sublimă exaltare:

„Câți ani sunt de atunci? Liliacul era înflorit. Cu un buchet în mână, strâns în uniforma
de gimnaziu, urcam scările tocite ale balconului bisericii, călcând delicat peste mâinile şi
lumânările babelor. Mă aşezam în fața pupitrului şi deschideam condica de note pentru sopran.
Clopotul bisericii cânta necontenit şi frânghia se vedea urcându-se şi coborându-se prin găurile
tavanului şi duşumelei. Alte clopote se auzeau clinchetind de departe şi deasupra tuturor
vuietul gros al clopotului mitropolitan. Era noaptea Învierii şi în curând, la bagheta dirijorului
proclamam subțire: Christos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând.”

După aproape patru decenii, când scria rândurile de mai sus, simțea încă în brațe senzația
de apăsare a grelelor partituri, şi de Paşti când mergea la biserică, ani de-a rândul tresărea la
intrările corului şi simțea un „impuls” lăuntric de a răspunde: Doamne miluieşte, Doamne
miluieşte...” Activitatea  de corist, avea încredințarea, i-a îmbogățit sufletul cu inedite nuanțe
existențiale: ”noi care am cântat sub clopotniță şi am privit de la balustradă sclipirea altarelor
sub fumul crângului de lumânări din candelabre am păstrat o altă imagine despre cosmos pe
care cunoştințele noastre ştiințifice ori filosofice de mai târziu nu au alterat-o.”

Nu întâmplător, în aprilie 1916, în Națiunea, cotidian al cărui director era, G. Călinescu
nota aceste gânduri de evlavată intelectualitate, ce dezvăluie o nepieritoare încredere în
spiritualitate şi în efectul cathartic al credinței: „Îmi place să iau din când  în când Scriptura,
fiindcă cuprinde o învățătură liniştitoare ca un balsam suav şi am o predilecție deosebită (cu
toate că prețuiesc miresmele Biblicii române) pentru textul latin, pentru că-mi pare intonat de
heruvieni într-un grai paradisiac pe care îl vom vorbi toți când ne vom afla laolaltă în cetatea
lui Dumnezeu, dacă Domnul se va milostivi de noi, când după stingerea teribilelor trâmbițe
vom înfrunta Județul cel Mare.

Îmi place când clopotul Patriarhiei cutremură catapeteasma oraşului de la Dâmbovița
(râu care deşi nu e Tibru, trecând pe sub podul sacru 12 îngeri, vine totuşi smerit şi sărac ca
toată nația noastră), când clopotele mici sună mai rar ori mai repezite prin mahalale cu cireşi
în floare...”

Dar dincolo de trăirile mărturisite, G. Călinescu a meditat cu fervoare la statutul
existențial specific religiei, la deosebirea dintre religie şi mistică, şi a atitudinii făpturii umane
față de credință.

În timpul comunismului, mistica şi misticismul au fost caracterizate, fiecare în parte,
drept „credință eronată, idealist-religioasă, în existența unor forțe supranaturale.” În realitate,
mistica este o doctrină fondată pe convingerea intuiției. Singură încrederea poate să ridice
ființa umană în orizontul cunoaşterii ştiințifice a unei perioade istorice distincte, inevitabil
limitată la anumite mijloace şi modalități de cunoaştere. Însă dincolo de ceea ce descifrăm cu
ajutorul rațiunii există numeroase procese şi fenomene la care încă nu avem acces, în actualul
stadiu de dezvoltare a cunoaşterii umane.

Mistica şi misticismul nu se confundă cu „viziunea”, „revelația”, ”extazul” sau
„iluminarea”. Filosofia religiei distinge o mistică negativă, care duce la neantizarea făpturii
umane, la contopirea ei cu divinitatea. Şi o mistică pozitivă, care, dimpotrivă cheamă pe om
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la o deschidere plenară spre cunoaştere. Mistica, accentua F.H. Jacobi, rămâne singura
modalitate pentru făptura umană de a-şi apropia infinitul.

În articolul Lucifer, 1928, G. Călinescu aborda mistica şi problematica ei dintr-o
perspectivă ce prezintă similarități cu gândirea filosofilor europeni, contemporani momentului
istoric: „Mistica renunță la a şti sau tocmai e un efect al nevoii de a şti mai mult?” – se întreba
G. Călinescu. Şi adăuga: „mistica e căutare, adică nemulțumire a spiritului, în vreme ce
credința poate fi numai renunțare a spiritului, în vreme ce credința poate fi numai renunțare
şi supunere la dogmă.”

În acest context, instituționismul teoretizat de Bergson „e un intelectualism, adică o teorie
a cunoaşterii prin supratensiune a spiritului, fără nicio intervenție a vreunui factor de dincolo
de conştiință (revelație, grație divină). Teoria bergsoniană a cunoaşterii ridică tocmai
inefabilul, indefinibilul la o valoare conştiitivă mai mare decât luciditatea noțională. În sfârşit,
orice metafizică îşi propune tocmai cunoaşterea indefinitului şi insondabilului şi ideea de
cunoaştere nu este obligatoriu legată de luciditate, limitare, definire etc.”

Raționamentul lui G. Călinescu reprezintă o similaritate neaşteptată cu ideile teoretizate
de Simone Weil în La Connaiseance surnaturelle, 1949 şi Lettre a un religieux, 1951.
Sentimentul de transcendență este pătruns de lumină şi raționalitatea, mistica determinând
umanul să ia cunoştință de sine însuşi, în realitatea concretă a existenței.

„Capacitatea religiei se confundă cu capacitatea idealului” – adăuga G. Călinescu, în
1939. De aceea, „religia dezvoltă în cetățean puterea de credință în idealuri, în instituții, în
nație, şi-i dă acel spiritualism fără de care o țară ar fi o tabără de aventuri.”

Raportul dintre ateism şi credință este abordat într-un chip nou şi demontarea
mecanismului său interior are, peste ani, neaşteptate rezonanțe contemporane: „Cine-mi va
spune că nu crede în nimic, fiind totuşi un intelectual, se înşeală. Filosoful care înlătură
dogmele unei religii înlocuieşte aceste dogme cu un sistem filosofic, care constituit numai pe
cale raționalistă nu încetează de a fi un soi de religie de vreme ce nu poate să răspundă la
întrebarea asupra finalității lumii, deci a spiritualității ei. Nu există în lumea care gândeşte
raționalişti-atei şi mistici-antiraționalişti, ci gânditori cu sistem propriu şi credincioşi, adică
indivizi care acceptă să intre într-o biserică fără discuție. Cu cât într-o cultură sunt mai mulți
gânditori, cu atât acolo spiritul religios este mai puternic.”

În acelaşi text, G. Călinescu a introdus o frază care, după aproape nouă decenii, îşi
păstrează nealterată valabilitatea general-umană: „Renaşterea încrederii în sensul spiritual al
lumii pentru intelectuali, a credinței ortodoxe pentru mulțime este cu totul trebuitoare nației
noastre care trece printr-o criză de crasă materialitate.”

Încă dincolo de atitudinea pragmatică, de asumarea afectivă şi rațională a credinței,
sentimentul religios îşi trimite reflexul în gândirea estetică a lui G. Călinescu.

După evenimentele din vara anului 1944, G. Călinescu nu a mai vorbit despre religie. 
S-a apropiat de Partidul Național Popular, partid aflat sub directa influență a Partidului
Comunist Român. La Congresul desfăşurat la Bucureşti, între 10 şi 12 ianuarie 1946, G.
Călinescu a fost ales în Comitetul Central al partidului şi a fost numit directorul ziarului
Națiunea. Noul Partid a contribuit exemplar la explicarea „justeții” măsurilor revoluționare,
inițiate de P.C.R. în mediul „păturilor mijlocii” ale populației: intelectuali, liber-profesionişti,
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funcționari, mici industriaşi, comercianți. Scena politică era dominată de tensiunea existentă
între „forțele revoluționare”, grupate în jurul comuniştilor, şi opoziția partidelor „istorice”.

În acest context, G. Călinescu a ajuns la concluzia că îi incumbă o răspundere civică
majoră: „Am stat închis într-o bibliotecă şi zgomotul evenimentelor m-a scos afară, în plină
stradă. Noua democrație mi-a întins mâna.” În activitatea politică G. Călinescu a descoperit
„satisfacția care compensează micile vanități şi intrigi care mă dezgustaseră în viața literară”
şi motiva: „Am ajuns mai târziu unde alții au sosit mai devreme, însă am ajuns în mod onest
şi de jos.”

Prin propria-i experiență, G. Călinescu a intuit ideea sartiriană, exprimată în Ființa şi
neantul, 1943: omul autentic trăieşte cu adevărat în măsura în care optează pentru un anume
mod de existență, „se face” el însuşi, refuzând a fi imitația altora. Dar în cursul anilor 1946-
1947, G. Călinescu a fost nevoit să se supună normativelor comuniste.

În seara zilei de 24 decembrie 1947, secretarul de redacție al ziarului s-a pomenit cu G.
Călinescu în birou. Numărul de Crăciun al ziarului era încheiat. Dar articolul de fond despre
sărbătoarea tradițională a românilor nu fusese acceptat de conducerea partidului.

Atunci G. Călinescu „şi-a dat pălăria pe ceafă şi, aşa cum era, îmbrăcat cu paltonul, s-a
aşezat la birou şi a prins să scrie repede frază după frază. „Sub privirile secretarului de redacție,
întâia filă s-a acoperit în treizeci şi cinci de minute, cu rânduri caligrafiate perfect cu cerneală
verde a stiloului pe care-o folosea directorul, iar după un alt sfert de oră articolul era gata. Se
chema: Crăciunul nituitorilor şi relata despre întrecerea muncitorilor de la şantierele navale
din Galați şi Turnul-Severin.

Hotărârea partidului de a nu mai sărbători Crăciunul a constituit preludiul instaurării
ateismului în viața publică a României!

22 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VII, nr. 3, iulie - septembrie 2018



PROFESORUL PETRU URSACHE 

S-a stins, la o vârstă cu totul respectabilă, prof.
univ. dr. Petru Ursache (1931-2013), un mare și
harnic specialist în cercetarea culturii populare.

L-am cunoscut în anii studenției. Era un
student cuminte, mereu prezent în marile biblioteci
ieșene și în special în Biblioteca Centrală
Universitară.

Și-a susținut doctoratul în 1971 cu o teză
despre revista „Șezătoarea”, ca în anii următori să
publice un mare număr de cărți originale și ediții.

S-a născut în 1931, în satul Hărpășești, jud.
Iași. Urmează școala primară în satul natal și la Iași Liceul Național. Devine student al
Facultății de Filologie (1952-1956), la terminarea căreia lucrează la Biblioteca Județeană „Gh.
Asachi” din Iași.

Își începe cariera universitară de la gradul de preparator și, în 1992, ajunge la gradul de
profesor.

Colaborează la un mare număr de publicații științifice și de cultură. La vârsta pensionării
i se acordă titlul de profesor emerit. Premiul Opera omnia i se acordă de către Revista
„Convorbiri literare”.

Publică volumele Poetică folclorică (1976), Prolegomene la o estetică a folclorului
(1980), Eseuri etnologice (1986), Etnoestetica (1998), Cazul Mărie. Sau despre frumos
în cultura orală (2001). Renunță la termenul folclor și îl preferă  pe cel de literatură orală,
din cauză că acesta cuprinde și ideea de calitate. În cercetările sale se oprește la  capodopere,
ocolind creația populară în ansamblul ei. Pentru acest învățat, Miorița cu variantele sale
reprezintă „o viziune epopeică” și trebuie înțeleasă ca „o metaforă a morții”. Păstorul mioritic
are un „comportamnet mitic”.

În Etnoestetica se ocupă de cercetarea unor categorii, între care frumosul, sublimul,
sărbătorescul, tragicul, comicul, absurdul.

În colaborare cu soția sa Magda Ursache a publicat mai multe ediții și antologii: Mircea
Eliade, Meșterul Manole, Studii de etnologie și mitologie (1992),  Arta de a muri (1993),
Nichifor Crainic, Nostalgia Parnasului (1994), Puncte cardinale în haos (1996), Titu
Maiorescu, O cercetare critică (1996).

Despre opera lui Petru Ursache au scris numeroși cărturari, între care Const. Ciopraga,
Octav Păun, Iordan Datcu, Nicolae Turtureanu, Liviu Papuc, Dan Mănucă, Leonida Maniu,
Constantin Cubleșan...

Prin întreaga sa operă, Petru Ursache se așează într-un șir de mari cărturari care s-au
format la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Ion POPESCU-SIRETEANU
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Sărbătoare grandioasă 
cu obiecte mici

Pentru că am scris și în numărul trecut
despre identitatea noastră, transmisă altora și
percepută de ei, m-aș opri din nou la aceasta, la
lumea obiectelor mici ale sufletului, care se
plasează între noi, oamenii, și torc perfid, ca niște
uriașe pisici bine hrănite. Nu mă refer aici la
sentimentele, reacțiile și soluțiile de viață pe care
le recomandă specialiștii în domeniul
motivațional de oriunde în lume, ci la

încrâncenarea socială care a pus stăpânire, tot mai puternic pe noi.
Iluzia omogenității de tip „într-un cuget și-o simțire”, propagată zeci de ani de ideologia

patriei a generat, de aproape 30 de ani, un concert de instrumente dezacordate. De bună seamă,
acesta era necesar și previzibil măcar un deceniu după 1990, pentru „așezarea apelor”. A
produs, la noi și aiurea, o literatură abundentă în domeniul politologiei, științelor sociale și a
contribuit, firesc, la „edificarea” unor cariere jurnalistice de mare vizibilitate. Cu alte cuvinte,
așa cum era de așteptat, și-a creat eroii, a înfierat dușmanii. Un joc cu personalități „mari”, de
toate părțile baricadei. Un joc al uriașilor din basm, care, pe măsură ce creșteau, trăiau într-o
țară din ce în ce mai mică. O jucărie de țară, o păpușă pentru fetițe și băieți, alintată, cum se
știe, Românica. Apoi, jucăria aceasta s-a transformat într-una sinistră și, însuflețită de un duh
rău, așa cum vedem în filmele de groază și a început să atace copiii. De spaimă, unii au fugit
în alte țări. În țările cu multe obiecte. Obiecte pe care le-au trimis regulat acasă, obiecte mari
și mici, care s-au aranjat miraculos și au construit case din ce în ce mai mari. Din care oamenii
au fugit iar, pentru că și casele acelea au crescut la fel ca uriașii-eroi. Pe măsură ce jucăria
Românica devenea mai mică, mai bună de mângâiat pe cap cu un gest de milă, duioșie și ură,
banii deveneau tot mai mari, până au ajuns niște euroi în toată regula, numai buni pentru eroi,
dar inaccesibili celor care nu au primit acest statut. De unde, din 2007 încoace, prezența
obsesivă a euroilor în scenete umoristice, în seriale „cum cere poporul”, în noul folclor urban
marginal.

Eroii s-au împărțit, o vreme, între intelectuali și neintelectuali, între oameni cu dinți și
oameni fără dinți, între cei din domeniul sacru al tehnologiei informatice și ceilalți, între cei
cu euroi și cei fără. Indiferent cum s-ar fi numind încă, aceste grupuri se confruntă fiecare de
pe teritoriul său. Ce rămâne în mijloc? Un șanț de apărare, un râu al uitării eterne? Când, la
inițiativa lui Sorin Adam Matei, am participat la volumul Idolii forului, alături de voci robuste,
de diverse vârste, am fost certați, aproape unanim, că promovăm mediocritatea, promovând,
sau măcar acceptând, atacul la adresa intelectualilor. După zece ani, unele dintre vocile
acuzatoare au ajuns la concluzii similare cu ale noastre, cea mai importantă fiind că nu poți
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lăsa, social, un spațiu nepopulat decât de ură, ideologie goală, la mijloc. „Clasa de mijloc a
spiritului”, așa cum o numea Sorin Adam Matei, nu este o țară a mediocrilor, ci un spațiu,
mai mult, care mai atenuează peisajul romantic al vârfurilor amețitoare și al prăpastiilor fără
fund. Un spațiu da, poate mic-burghez și „căldicel”, dar în care litota și hiperbola se mai
îmblânzesc. 

Cum s-a văzut recent, lipsa acestui spațiu „de mijloc” a dat naștere la canibalizări
reciproce între noi. Nu mai menționez poziționarea la polii ideologici „occidental/est-
european/, capitalist/comunist sau altele. Nu cred că taberele care se redistribuie, se
suspectează, se confruntă mai ales pe platformele sociale se mai pot revendica de la aceste
„narațiuni mari” ale modernității. Nici măcar de la multiplele opțiuni ale postmodernității.
Este evident că ideologia extremei-stângi occidentale a devenit, la noi, o asumare onorantă
de dreapta, cum ideologia dreptei intolerante a devenit o acuză de populism și comunism. Și
atunci, unde mai suntem, cum definim obiectele mici ale existenței cotidiene în anul unei
„narațiuni mari”, cum este săbătoarea Centenarului Unirii. O scurtă analiză a presei ne arată
cum cele două tabere care se confruntă mereu, indiferent de schimbarea regulilor jocului pe
parcurs, se acuză una pe cealaltă, cum că nu onorează marea sărbătoare. Marea Unire n-a
însemnat numai momentul regal, de „descălecare” simbolică la Alba Iulia, ci o sumă de
refuzuri secesioniste, de mici uniri, în spații pe care oamenii le simțeau mai protectoare, mai
familiare, asta dacă recitim, în presa vremii, măcar reacțiile bănățenilor și pe ale basarabenilor.
Poate că asta ar trebui să ne spună ceva despre atitudinea noastră de copii care vor totul sau
nimic, care nu pot trăi decât între litota Românica și măreția unui spațiu supra-național,
eventual de dimensiuni galactice. Fascinația omogenității salvatoare, care e de obicei aceea a
noastră, nu a celuilalt, este unul dintre paradoxurile care face ca spațiul de mijloc să rămână
nelocuit. Că marile „descălecări” se produc îndeobște pe platformele sociale, aceasta este o
altă discuție. 

Probabil că nici cuvinte mari, cum ar fi „coeziunea socială”, „pactul pentru X/Y” nu mai
spun nimic, atâta timp cât ele nu vin natural, din modul în care ne raportăm la obiectele mici
ale relațiilor pe care le construim fiecare. Este firesc să avem opinii diferite, dar să găsim un
spațiu de mijloc în care „ne putem juca” toți. Nu „descălecatul” ritual, în care mulțimea se
contaminează de eroismul descălecătorului, va sărbători unirea, ci acceptarea faptului că nu
trebuie să comți acte de eroism zilnic, nici să te raportezi continuu la afară, pentru a te simți
bine înăuntru, indiferent cum definim înăuntru și afară. Nu ne putem ghiftui cu frumoasele
mâncăruri virtuale pozate obsesiv și distribuite pe rețelele sociale, nu putem mângâia pisicile
și cățeii din spațiul virtual, căci acestea nu ne pot uni. Nici măcar nu trebuie să ne unească în
mod celebratoriu și pe negândite. Poate că e mai eficient să ne consumăm fiecare bucatele
preferate, să mângâiem animalele de casă pe care le avem și să facem gesturi mici,
nepopularizate. Cred că există, în fiecare familie, comunitate, oameni care fac aceste gesturi,
însă obsesia celorlalți de a-i face cunoscuți, eventual cu parapon discursiv de tipul el este
elevul care a luat X premii, dar nu-l popularizează nimeni, el este preotul care hrănește 500
de suflete, dar nu știe nimeni, ea este femeia care are grijă de... anulează, din nou, spațiul de
mijloc. Rezultă de aici că unirea vine numai din apăsatul butonului îmi place pe rețeaua
socială, sau din ample articole laudative în presă, scrise mai totdeauna cu dispreț implicit față
de celălalt, ne-eroul.

Nu putem avea eroi sau antieroi supradimensionați pe care să încercăm să-i culcăm în
Românica, precum pe Albă-ca-Zăpada în pătuțurile piticilor. Ceea ce e foarte interesant e că
putem accepta paradoxul de a trăi într-un perpetuu conflict romantic al extremelor, dar
acceptăm cu greu că unirea, sau sărbătorirea ei, așa cum o înțelegem fiecare, înseamnă crearea
unui spațiu de mijloc al conviețuirii neeroice, dar responsabile și discrete. În care, eroii și
antieroii se liniștesc, se topesc încet, ca fiorosul om de turtă dulce din Shrek, înecat într-un
pahar cu lapte vărsat.
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PROFIL  ANA BLANDIANA – 
O „IDENTITATE EXPONENȚIALĂ”

Doar încredinţându-se paginii albe, doar
aşternând pe foaia de hârtie („ca patrie”) poezii
„şoptite din înalt” şi „construindu-şi” apoi,
înstrăinându-se, cărţile, aruncate, fireşte, în lume,
Ana Blandiana îşi află, mărturisea, epicentrul
fiinţial, gustând bucuria de a fi scriitor. Sau doar

scriitor, în anii din urmă. Să ne amintim că, scris fără bucurie, dezvăluind adevăruri „în
premieră”, Fals-ul tratat de manipulare (Humanitas, 2013) era o carte tristă, o biografie a
umilinţelor. Nicidecum o carte de memorii, ci o încercare de  a-şi înţelege viaţa şi singurătatea
(împărţind atâtea necazuri, dar şi reuşite). Cercetând, de pildă, „desprinderea” de generaţie,
schizofrenia unor destine, visul de a scrie cărţi, acuzând – ca incurabilă idealistă – tentativele
de deturnare. Iluzionarea, implicarea („nebănuită”) în varii direcţii, încăpăţânarea de a înţelege,
drămuindu-şi „rezervele de naivitate”, costă. Pendulând între eroic şi ridicol, necapitulardă,
cu „preţul” de a fi sacrificat orele hărăzite scrisului. Or, Fals-ul tratat, odată isprăvit, ne anunţa
poeta, înseamnă reîntoarcerea la literatură! Dezamăgită de viaţa „de breaslă”, asaltată de
puzderia atâtor întâmplări / dezinformări şi cumva despărţită chiar de propriile texte, Ana
Blandiana găsea forţa de a reveni. Interioritatea vulnerabilă, dar doritoare să se exprime,
confiscată lungă vreme de o exterioritate convulsivă, confuză, plonjând într-o libertate tulbure,
cercetată, însă, cu ochi vigil, au închis, în fine, un lung ocol prin Istorie, lăsând să triumfe
poezia. Ceea ce confirmă şi placheta Orologiul fără ore (Humanitas, 2016).

Comentând Fals-ul tratat, Sorin Lavric semnala un „paradox bizar”, subliniind că
notorietatea Anei Blandiana n-ar fi de ordin intelectual! Evident, nimeni n-ar putea contesta
ecoul public al iniţiativelor celei care a lansat ideea Alianţei Civice (chiar suspectată de
„angelism”), asigurând şi preşedinţia Academiei Civice; prinsă apoi în vârtejul evenimentelor,
va marşa în aventura PAC (împrumutând aura), vorbind în pieţe, emoţionând lumea,
ocupându-se de Memorialul de la Sighet, sprijinită, se ştie, de regretatul Romulus Rusan, în
pofida şirului de decepţii postdecembriste (invective, dezbinări, demascări, fantezii
calomnioase). Ca să nu pomenim de „întâmplările” antedecembriste, şi ele faimoase
(supraveghere, interdicţie, poezii copiate, de circulaţie subterană). Recunoscându-i rolul de
simbol cultural, depreciem, de fapt, poeta. Cea care, recapitulând, în volumul pomenit, timpul
străbătut, încăpăţânându-se a crede că lumea poate fi schimbată, se refugia în „oaza” scrisului
tocmai pentru a înfrunta „sâmburele de întuneric” al lumii. Acceptând că ameninţările i-au
dat putere. Fiindcă acel Fals tratat se ivise dintr-un acut sentiment al obligaţiei, se destăinuia
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Ana Blandiana (n. 25 martie 1942, la Timişoara). Cartea urma a filtra întâmplările care i-au
străjuit / influenţat existenţa, inspectându-şi „paradisul” (un „morman de sentimente şi idei”)
sub cupola unui imperativ: scrisul ca predestinare. Devenind, astfel, destin. Acceptându-şi
condiţia de martor şi recunoscând „spaima de literatură”, poate şi „vinovăţia” pentru timpul
sacrificat altor cauze. Pe care, totuşi, în vacarmul postdecembrist, cineva trebuia să le
îmbrăţişeze. Mulţi comentatori, aplaudând sau deplângând activismul civic al poetei
(„confiscată de politică” după seismul decembrist), evident cronofag, au insinuat ipoteza
abandonului. Altfel spus, Ana Blandiana, ispitită de politichie, s-ar fi despărţit de poezie. Poeta
a reuşit, parţial, demonstraţia potrivnică, vestejind ideea (de circulaţie, totuşi). Pentru a vesti
o aşteptată, definitivă retragere în cetăţile Poeziei.

Cum bine se ştie, cea care se considera „foarte ardeleancă”, vădea, la debut, frenezie
vitalistă, cuprindere extatică a lumii, fervoare afectivă şi, desigur, pasionalitate şi fraternitate.
Erau acolo (Persoana întâi plural, EPL, 1964), transferate în numele „tinereţii curate”,
efuziunile unei vârste (să ne amintim că poeta avea doar 22 de ani), dar, dincolo de jubilaţia
naturistă şi exploziile sincerităţii, au putut fi sesizate, pe de o parte, „pasul sigur” (cum zicea
G. Ivaşcu) şi, din alt unghi, zonele de penumbră (cf. Eugen Simion). Jubilaţia dezlănţuită era
împinsă într-un panteism blagian; poeta iubea „cu patimă ploile”, risipindu-şi fiinţa. Şi
mărturisind „o uimire bucuroasă”. Să recunoaştem, însă, că abia Călcâiul vulnerabil (1966)
îngăduia un diagnostic ferm, făcând vizibilă schimbarea atitudinii lirice. Poeta declarase, în
repetate ocazii, că ar fi vrut să debuteze cu al doilea volum, „uitând” placheta primă. „A muri
de alb” – cum suna un vers emblematic din faza entuziasmului genuin – suportă o previzibilă
convertire prin „marea lege-a maculării”, ca implacabil tribut. „Totul e fluid”, descoperă poeta
în jocurile dintre esenţă şi aparenţă, căutând şi aflând lumea. Încât, firesc, avântul juvenil,
exultanţa (neproblematizantă, deocamdată) suportă corectivul neîmplinirilor, provocând
ruptura. Dar, să notăm imediat, pe suportul continuităţii. Fiindcă Ana Blandiana oferă, la o
grijulie cercetare retrospectivă, certitudinea unei evoluţii lente, făcând din obsesia morală o
stare sufletească, drapată în faldurile unei candori mimate. Căutările poetei, provocând o
confruntare dramatică, dezvoltă o mitologie a purităţii, inventând un trecut fabulos. Şi, pe de
altă parte, „tributul pentru a trăi” îi ascute luciditatea, invitând-o la asceză, forţând „retorica
sfielii” (cum scria Alex Ştefănescu). Să fie vorba de bovarism? Acea comuniune voluptuoasă,
de un erotism suav, paradisiac, anunţată în „tonuri clare”, respingând formulele criptice, pare
a ceda teren unei detaşări care păstrează, în pofida glacialităţii, o sentimentalitate spiritualizată.
Încât poeta poate fi considerată, cu egală îndreptăţire, fie o senzorială (aprecierea e a lui Gh.
Grigurcu), fie, dimpotrivă, o fire raţională (M. Niţescu). Râvnind, însă, spaţiul candorii, ştiind
că e condamnată la solitudine, pedalând pe vocaţia etică. Problematizând, în consecinţă. Poeta
însăşi pare a se dezice de primul volum, considerându-l doar expresia unei vârste. Plus
imaginarul liric comun (al generaţiei), mâna redactorului / cenzorului, maltratând manuscrisul.
Încât, după acel liceal debut tribunist, cu două poeme, sub pseudonim (folosit apoi, sfătuită
de Ion Maniţiu), Ana Blandiana va prelua, în „încercarea de luminare”, destinul Tatălui, preotul
Gheorghe Coman, arestat de câteva ori (deţinut politic). Trece printr-un şir de suferinţe, adună
întrebări chinuitoare, e supusă unor interdicţii (ultimele, în 1985, 1988-1989), face din citit
un scut împotriva realităţii agresive. Iniţial „caldă”, vibratilă, beatificantă, afectată totuşi,
poezia se pliază unui vector moral, se încarcă de reflexivitate, ocoleşte, ciudat, erosul, capătă
asprimi care o împing în matca impersonalităţii, constata Nicolae Manolescu. Dezvăluindu-
şi, cu pudoare, suferinţa, vizitată de ispita regresiunii, cu presimţirea unor amintiri dintr-o altă
viaţă. „Din ce în ce mai muritoare”, poeta, în zodie postblagiană, vede „veşniciile cum cură”
şi acuză, în regim semi-oniric, obsesia somnului. Atmosfera meditativă a acestei lirici face
din firescul notaţiei prilej de filosofare, oferindu-i o amprentă stilistică, lesne recognoscibilă.
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Conjugând inefabilul cu intelectualizarea trăirilor, apăsând, fără excese supărătoare, pe nota
morală.

Evident, şi Patria mea A4 (2010), o carte „norocoasă”, primind – la Gdansk – premiul
„Poetul European al Libertăţii”, păstra, cu mici deplasări de accent, aceste constatări. În fond,
Ana Blandiana învăluia, cu aceiaşi privire mirată, printr-un lirism elaborat, elevat, încărcat
de gravitatea meditaţiei, lumea. Doar că acel spirit ingenuu, marcat – la începuturi – de
expansivitate şi jubilativism, acuza acum, prin infuzia de dramatism, degradarea, dezaxarea,
robotizarea. Sinele despodobit, răscolit de temeri şi spaime, întemniţat într-o „încăpere de
carne obscură” se visează în „cripta luminoasă de cuvinte”. Cândva, poeta, mereu
mărturisitoare, dorea „să sufere pentru toţi”, uitând trăitul, viaţa proprie pentru a dobândi o
identitate exponenţială (cf. Mircea Martin), aducând în prim-plan un eu general. Şi un
„program unanimist”, ca ofrandă (cf. Marian Popa). Făcând din implacabila lege a maculării
o obsesie fondatoare, în numele intransigenţei morale, de solemnitate fluentă. Dar acest
absolutism moral, cu „tonuri clare”, iubind „culori în stare pură”, cutreierat de marile întrebări
ale fiinţei, râvnea simplitatea, acea superioră înţelegere care să îngăduie „curăţirea de spaime”.
Adică o poezie confesivă, reflexivă, cu accente elegiace, dezvăluind un fond dramatic,
pendulând între gravitate şi seninătate, lepădând exaltările de altădată. Şi trecând, fără
superbie, metafizica prin filtrul raţiunii. Sunt, mai apăsat, texte interogative acum, încercând
a risipi starea confuză, panica, angoasa, onirismul invadator. Să observăm că poeta contrapune
instanţa metafizică („perfecţiunea fără milă”) celei lirice: binele şi răul coexistă, un
„Dumnezeu al vinovăţiei” a hotărât totul singur. Această mixtură spirit / materie, cum sesiza
Gh. Grigurcu, face din literatură o zonă-tampon: „Spaima ce se-amestecă cu taina / A cărei
dezlegare mi-e destinul” (v. Vânătoare în timp). Macularea, trecerea, destrămarea, conştiinţa
limitării etc. întreţin tensiunea între spiritul care se vrea învingător şi trupul ruinat, învăţând
murirea. Iar „opaiţul vieţii” cere sânge, constata poeta. În fond, lirismul Anei Blandiana se
zbate între „aspiraţia Unului” (acel Unu divin, o „cifră supremă”, râvnind androginia) şi feţele
Sinelui / personajele Eului, prelungind o rodnică – estetic vorbind – ambiguitate sau confuzie
identitară. Cu riscul, anunţat de Gh. Grigurcu, unei „trădări ontologice”. Deşi aceste
„singurătăţi neîntrege”, cum zice poeta, dezvăluie o fiinţă singular-plurală, care, prin ecou
public, îşi mărturiseşte identitatea şi exponenţialitatea.

Să reamintim că scrisul este pentru Ana Blandiana un dar tragic şi o ispită fatală. Dincolo
de uimirea contemplării, mereu nestinsă, el trezeşte o „bucuroasă disperare”. Fiindcă poeta
locuieşte într-o inconfortabilă tensiune. Posibila scindare a fiinţei ar trebui să împace starea
de nelinişte, de alarmă şi insecuritate, cu limpezimea calmă a rândurilor aşternute. Ana
Blandiana reuşeşte performanţa de a proteja acest miez dramatic într-o scriitură limpede,
conservând haloul misterios. Recunoscând conştiinţa limitei şi afişând, totuşi, „viziera
zâmbetului”. Dedublându-se, dar mărturisind, în repetate ocazii, că rostul scrisului este cel
de a veghea, fără eclipse de luciditate. Mai mult, „tot ce ating se preface-n cuvinte” ne asigură
poeta, de vreme ce „există un zeu care se crede cuvânt” (v. Iluzie). Ar mai fi de adăugat că,
străină de prejudecata specializării, Ana Blandiana consideră toate genurile „reductibile la
poezie”. N-ar trebui, aşadar, să mire că s-a încercat şi în proză cu acelaşi elan mitologizant şi
palpit cosmic, avansând reţeta miracolului, dovedind priză la real; sau, cum spunea nimerit
Valeriu Cristea, e vorba, mai degrabă, de un „fantastic îndrăgostit de real”. Fiindcă, pentru
Ana Blandiana, fantasticul prezintă „o înfăţişare mai plină de semnificaţii a realului”. Aşa
încât, filtrând lumea, refractând-o, autoarea ne livrează îmbietoare „proiecte de trecut”,
inventându-le; făcându-l de nerecunoscut. Experienţele revelatorii suportă intruziunea
fantasticului iar miraculosul face parte, insidios, din real: „A-ţi imagina – ne previne graţios
poeta – înseamnă a-ţi aminti”. Cum viaţa este vis irizările fantasticului ne invită în spaţiul
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increatului. Totuşi, să nu uităm dramatismul latent al mesajului. După o lungă gestaţie, în
1992, apărea Sertarul cu aplauze, un roman-parabolă, frizând absurdul, testând o altă reţetă
prozastică. Dar, de fapt, în tot ce scrie, Ana Blandiana se dezvăluie ca o natură romantică,
eminamente meditativă (cf. D. Micu); şi visătoria sau somnia, oferindu-i şi şansa de „a se
copilări”, „vindecându-se” – spunea poeta – de maturitate, ascund un sâmbure dramatic. Sub
faldurile calmului elegiac, metaforizant, sub aparenţa ambiguităţii şi a simplităţii se iţesc,
seismic, marile şi gravele interogaţii. Fiindcă, pentru Ana Blandiana, cuvintele trebuie să fie
„bune conducătoare de gând”, sprijinind dispoziţia meditativă. Sub aparenţa calmului elegiac,
răzbate ecoul precarităţii, se aud foşnetele unei lumi supuse derizoriului, în destrămare,
reverberând cosmic. Şi, nu în ultimul rând, polarizarea teluric / spiritual, alertând fiinţa.
Fiindcă motivul somnului, dorinţa de repaos ar induce „plutirea”, lentoarea, împăcarea. În
vreme ce aspiraţia spre puritate pare ameninţată, boicotată de aluviunile pe care „apa
curgătoare a zilei” le târăşte, provocând agitaţie şi haotism. Cum ne spălăm „într-un râu de
secunde”, trecerea devine ameninţătoare, ferită, totuşi, de gheara anxietăţii. Adierile
thanaticului invocă un „miros de trup abandonat de suflet” (v. Trup amar), accentuând acest
implacabil prag, ca dat organic, învăluit în lamentaţii discrete, catifelate, purtând „învelişul /
unei boli îngereşti” (e drept, mortală). Trecerea de la primul mormânt (al lichidului amniotic)
înspre momentul extincţiei, anunţat de ruina fiinţei, invocă acelaşi scenariu al contopirii cu
elementele, divolvându-ne în natură, fără delirul jubilant al începuturilor. Şi tot sub semnul
acvaticului, descoperim o veche predilecţie a poetei. Ea s-ar dori „o stâncă în mare”, mângâiată
de valuri. Altfel spus, rezistând tăcut, în van (recunoaşte), la zbaterea mării, văzută ca o „fiară
a apocalipsei”.  Ordonându-se pe această axă problematizantă, poemele noi agravează
simptomele, dar nu propun o altă formulă lirică. Răsfăţată de critică şi suspectată de abandon,
poeta revenea în forţă, risipind misterul. Politica n-a îndepărtat-o de poezie (cum suspinau,
temătoare, unele voci) şi, cu atât mai puţin, n-a retezat o prodigioasă carieră lirică; după cum
oboseala, astenia civică a societăţii româneşti n-au stimulat un lirism „de baricadă”. Auzind
„surd” realitatea, împovărată de cercurile vârstelor, Ana Blandiana ne propunea o colecţie de
tatuaje lirice. Au rămas undeva în urmă frenezia contaminantă şi elanurile juneţii, acea
frumoasă solidaritate (pierdută) care o soma să scrie, într-o descărcare de mare sinceritate:
„Epoleţii generaţiei mele / Cine ar îndrăzni să îi jignească?” Sub flamura revizuirilor s-au
lansat şi jigniri şi observaţii acid-judicioase cu privire la fenomenul liric al anilor ’60,
încercându-se „vacantarea” ierarhiei moştenite (cf. Nicoleta Sălcudeanu). Am uitat (deşi n-ar
fi trebuit) şi sintagma „poporului vegetal” (de mare ecou) şi aventurile celebrului motan
Arpagic; cu protectori înalţi în epoca ceauşistă (Geo Bogza, G. Ivaşcu, Gogu Rădulescu,
printre ei), poeta s-a lansat într-o lamentativă „opoziţie esopică” (cf. Marian Popa). Acum,
după aproape trei decenii de la dispariţia regimului dictatorial, striviţi de lehamite şi dezinteres,
navigând spre un viitor ceţos, ne mişcăm inerţial; răbufnirile mediatice au un ecou palid. Încât
poeta, înţelegând că timpul „e frumos ca un poem” îşi contemplă risipa, castrându-şi
efuziunile. Sub „tandra putere a morţii”, totul se degradează (vezi Sonet degradat). Universul
însuşi e în extincţie, populat cu îngeri bătrâni, „urât mirositori / cu iz stătut”. Întâlnim un cal
scheletic, un ciot de lumânare, aliaje confuze, putrefacţia e în extensie. Timpul, zice admirabil
poeta, „scrie pe trupul meu versuri” (vezi Op). Dar, să reţinem, folosind cuvinte „în care
moartea s-a copt”. Încât ipoteza modelului vegetal, lansată cândva de Valeriu Cristea, capătă
o deplină şi definitivă confirmare.

Şi volumul Refluxul sensurilor (2004) închidea un ton funebru, aşteptând noaptea-soroc.
Asediată de întrebări, tot mai străină în oglinda „moale”, poeta socotea că şi-a încheiat
destinul; stingheră, înconjurată de fantomele din „oglinzi bătrâne”, ea îşi reciteşte existenţa
într-un secol care nu-i aparţine. Peisajul familiar s-a dizolvat „în marea lumină”, un cal de
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aer o poartă, în travesti, spre o altă vârstă, ţărâna – suportând o ciudată transparentizare – o
„priveşte voluptuos”. Poemul însuşi „va fi altul”, la o altă lectură. Iar cohorta cititorilor
aşteaptă. Iată refluxul sensurilor, încolţind într-un moment fast, departe de a fi marcat un
impas creator; decantând acumulările unei existenţe, recunoscând, surdinizat-fermecător,
criza.

Călăuzită de imperativul moral, pendulând între pioşenie şi căutare („Mi s-a spus să te
caut” / Nu să te găsesc; v. Nec plus ultra), poeta trăieşte în patria neliniştii. Angajamentul de
„mărturisitor” vădeşte continuitate, accentuându-şi trăirile crepusculare, de vibraţie dramatică,
sesiza Constantin Cubleşan; iar transcrierea acestor stări (o „trecere pe curat”) îşi află izbăvirea
printr-un exerciţiu exorcizator, care va veni: „Mă supun ierbii / Care mă salvează / De
neliniştea care sunt eu însămi”. Încercând a afla „o rază de sens” (într-o lume „din care înţeleg
atât de puţin”, cum ne previne), Ana Blandiana cultivă replierea.

Să observăm că antologia Pleoape de apă (Editura Paralela 45, 2010) se deschidea
inspirat cu poema Darul, numind şansa de a-şi asuma destinul tragic al lumii prin „lumea
cuvintelor”. O suferinţă ritualizată, jubilativ-obosită, o vinovăţie a fiinţei, întreţinând obsesive
dezbateri morale, în fine, o nostalgie a timpului originar, androginic (locuind în „uterul
spaimei”) şi, în replică, prezenteismul „murdar”, agonic, dezolant, transformat în cuvinte-
merinde, care, ciudat, asigură tocmai destrămarea: „Din fericire am descoperit / Că totul /
Poate fi transformat în cuvinte / Şi am continuat să înaintez / Presărând / Vorbele în care mă
destram” (v. Poveste). Pe bună dreptate, Mircea A. Diaconu nota că sinele îşi instituie acum
prezenţa exclusiv prin scris, ca o ultimă ipostază, identificatorie. Iar poeta, înţelegând scrisul
ca patrie (se) va mărturisi într-o splendidă Biografie: „Nu mai am dreptul să mă opresc / Orice
poem nespus, orice cuvânt negăsit / Pune în pericol universul / Suspendat de buzele mele”.
Doar aşa, rostindu-se, căutând fără istov sensul tăinuit, condamnată la nelinişte, ea poate
depune mărturie, revoltându-se, neputincios, împotriva trecerii. Dincolo de enigmistica titlului,
Orologiul fără ore respectă reţeta: un ton crepuscular pe suportul unui lirism reflexiv, „de
idei” (firesc, nicidecum livresc), un ochi contemplativ interesat de ecoul etic, cu rezolvări
onirice, elogiind viaţa ca vis sub cupola timpului devorator; un „orologiu estropiat” (cf. Paul
Aretzu), dezvăluindu-şi maşinăria infernală, indicatoarele pipăind orbeşte cadranul cu „găuri
negre”. Şi poeta, trecută prin repetate „oglindiri”, traversând „haosul de lumi paralele /
revărsate în mine”.

*

Examinând fulgurant „cele două vieţi”, Ana Blandiana (adică Rusan Otilia Valeria) va
rememora episoadele care au marcat-o: dosarul, împiedicându-i, o vreme, studiile universitare
(fiind zidăriţă), apoi redactor la Viaţa Studenţească şi Amfiteatru, bibliotecară; colaboratoare,
cu rubrici de ecou (Antijurnal, Atlas) şi multe călătorii (vezi bursa la Universitatea din Iowa,
în urma căreia s-a născut, în tandem, America Ogarului cenuşiu). Apoi surpriza Herderului
(1982), confruntările cu cenzura, haloul numelui după „succesul” unor poezii „concrete”,
aluzive (decembrie 1984), inconsistenţa speranţelor, denunţurile colegilor, „spargerea
anturajului”, interdicţiile sub blazonul motanului Arpagic, lecturile (în absenţă) de la Covent
Garden (1986), dar şi volumul Poezii, scos la BPT (1989). Desigur, tabletele din România
literară (până în august 1990), valul de calomnii, prezenţa unor oameni providenţiali,
întinzându-i o mână în clipe grele (I. Bănuţă, G. Dimisianu, G. Ivaşcu), destinul unor cărţi,
întâlniri „suprarealiste” (cazul tovarăşei Sonea), îndărătnicia de a refuza vicepreşedinţia
Consiliului FSN, în pofida presiunilor (fiind „foarte iubită”, argumenta Ion Iliescu),
vecinătatea dezagreabilului Silviu Brucan, procese tergiversate, brusc anulate etc. Conducând,
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însă, la o forţată maturizare politică; implicit, poeta declarându-şi oroarea faţă de orice fel de
putere şi „risipă de timp istoric”. Ceea ce a nedumerit pe mulţi (de la Emil Constantinescu la
N. Manolescu). Dovadă că, angajându-se în diverse bătălii, trezind civismul naţiei, „absorbită”
vremelnic de politică, Ana Blandiana, sublimându-şi suferinţa morală, a rămas poetă. O mare
poetă, evident, gravă, reflexivă, vulnerabilă, invidiată, respectându-şi capitalul exponenţial
anunţat la debut. Fiindcă ea reprezintă azi, observa Alex Ştefănescu, persoana întâia plural.
Cine sunt eu?, un volum care aduna „un sfert de secol de întrebări”, adică interviurile pe care,
în timp, le-a oferit Ana Blandiana, încerca să risipească dilemele identităţii. Oricât ar dezavua
placheta care îi anunța debutul, poeta şi militanta confirmă un mai vechi diagnostic, rostit,
inspirat, de Mircea Martin, asigurându-i o identitate exponenţială.

Or, în Istoria ca viitor și alte conferințe și pagini (Humanitas, 2017) poeta ne cere să
redevenim realiști. Chiar dacă adună acolo texte ocazionale, vorbite, oricum grijuliu elaborate,
ea pune degetul pe rană, identificând probleme presante, din păcate în regim de permanență,
însoțindu-ne în istorie: carența de solidaritate, bășcălia suverană (toxică), suferința ca
patrimoniu (dezvăluită vesticilor neștiutori), apatia ca formă de corupție, criza de identitate.
Și, desigur, uitarea și cenzura de tip nou, libertatea murdară (căzând în libertinaj), constatând
că libertatea este creatoare „doar prin limită” și că noua rezistență nu mai cere curaj, ci
neindiferență. Ana Blandiana gândește cu voce tare și se rostește în numele nostru, făcând
din cultură salvatoare „exerciții de respirație”. 
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Nașterea amânată

Laura T. Ilea – Cartografia lumii de dincolo,
Humanitas, București, 2018;

Cartografia lumii de dincolo este primul
roman publicat de Laura T. Ilea în spațiul
românesc. Această premieră atrage atenția asupra
anumitor aspecte care țin de biografia scriitoarei,

mai precis asupra contactului pe care scriitoarea l-a avut, de-a lungul mai multor ani, cu spațiul
transatlantic, cu lumea canadiană, în special, care a adoptat-o pe parcursului a cel puțin un
deceniu. De altfel, acesta este cel de-al doilea roman (primul se numește Les femmes
occidentales n᾽ont pas d᾽honneur, publicat la Paris) care beneficiază și de o versiune în limba
franceză, accesibilă spațiului canadian.

Tehnica narativă permite autoarei să lase naratorului libertatea deplină de a se ascunde
în spatele viziunii personajelor principale. Astfel, firul narativ este completat, de fiecare
personaj în parte, fie continuându-l pe cel anterior, fie suprapunând o viziune diferită peste
una existentă deja a personajului sau personajelor anterioare, întâlnindu-se în
pluriperspectivism. Personajul care susține firul narativ al romanului este Amalia, o tânără
din Apuseni care se află, permanent, între lumi. După experiența traumatică a tinereții când
este silită să facă parte din grupul mireselor vândute la Târgul anual de Fete de pe Muntele
Găina, urmează un parcurs inițiatic în căutarea iubirii și a identității, traversând Europa și
parte din continentul american.

Romanul începe cu metafora infarctului de luni. O întâmplare tragi-comică, cu iz de
grotesc este povestită de Amalia lui Armand, cel de-al doilea iubit al său, cercetător pasionat
și participant la dezbateri universitare despre artă și artiști. Cu ironie amară, autoarea închide
în metaforă diferențele dintre discuțiile universitare ce frizează snobismul și pasiunea pentru
artă și artiși, iar, nepăsători la discuțiile docte, țiganii lăutari o pun în muzica lor, pasiune pe
care Amalia o simte până la capăt și pe care o răsplătește prin dans la fel de pasional. De altfel,
dansul Amaliei este cel care îl fascinează pe Armand, pentru că este un dans ce nu urmează
ritmul exterior al muzicii, ci este un dans după o muzică pe care doar Amalia o poate auzi,
muzica pasiunii și a zbuciumului interior.

Romanul este construit pe semnificațiile mai multor metafore. Înainte de a-l cunoaște pe
Armand, Amalia l-a iubit pe Andrei, mirele promis uneia dintre fetele vândute la Târgul de
Fete. Andrei cântă la vioară, iar Amalia îi urmează muzica, slăvind-o cu dansurile ei – expresie

Cora STĂNESCU
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a unor lumi abisale. Iubirea lor e interzisă de cutume, dar fug împreună pe vârf de munte, iar
Amalia pierde rodul iubirii intezise. Cei doi nesocotesc dorințele comunității și ale părinților
și colindă Europa aproape doi ani, iar aventura lor comună  se destramă după ce acceptă
propunerea insolită a unui bogătaș excentric care dorește să le lase moștenire averea lui, iar
ei să continue proiectul de rejuvenare pe care și el l-a preluat, la rândul lui, de la Ana Aman.
Singura continuitate, în această aventură este muzica lui Andrei și dansul Amaliei. Viața lui
Andrei se dedică, între timp, unui proiect inedit. Muzica lui era muzica deceselor și muzia
limitelor, a granițelor fizice și culturale pe care el le voia conciliate. Fără nimic morbid, Andrei
completa atmosfera hâtră a cimitirului din Săpânța cu muzică pe care, apoi, o individualiza,
transferând identitatea vieții în moarte. E ceea ce îl atrage pe bogătașul neamț care îi consideră
singurii capabili de a continua căutările tinereții fără bătrânețe începute de Ana Aman1. 

Metafora muzicii lui Andrei demonstrează că el vede granițele ca pe niște morți, iar
spațiile de dincole de granițe trebuie reconciliate și moartea anulată. Este viziunea pe care o
are Johannes Müller asupra artei lui care trebuie să se suprapună peste elixirul tinereții și al
vieții căutat de Ana Aman invidiată și hăituită de academicianul de renume mondial2. Dacă
Ana Aman luptă pentru o tinerețe spirituală, preocupările pentru întinerire care încep să devină
tot mai frecvente sunt cele legate de chirurgia plastică, strecurată subtil ca o aluzie la
modificările corporale care fac obiectul unui transumanism prost înțeles, în fapt, dovezi ale
presiunii sociale exercitate asupra femeilor și bărbaților, condamnați să se alinieze la un anumit
standard de frumusețe fizică, comun tuturor, ceea ce duce, inevitabil, la anularea identității.

Dansul Amaliei, cu mișcări uneori lascive, alteori contorsionate seamănă cu parcursul
subiectiv și obiectiv al vieții ei, cu drumurile pe care le face în interior și în exterior pentru a
se cunoaște. După o a doua sarcină pierdută, Amalia hotărăște să studieze coregrafia la Paris,
iar Andrei e atras de muzica Americii. La Paris îl cunoaște pe Armand, rămâne din nou
însărcinată, se decide să păstreze copilul, dar Armand o părăsește -  pleacă la New York pentru
a lucra la un proiect grandios -  nedorind, în mod ironic, să își asume rolul de tată.

Pentru că dansul ei desenează drumuri interioare spre strămoșii care îi curg prin sânge,
Amalia se hotărăște să cunoască povestea americană a Dariei, bunica ei al cărei destin
controversat legat de plecarea în America a fascinat-o și a influențat-o. Așadar, ia legătură cu
Maria, nepoata fostului iubit din America al Dariei. Alături de Maria parcurge o hartă reală,
a unei Americi culturale, fizice și politice care îi întregește personalitatea. Parcurgerea spațiului
asigură interiorizarea timpului pentru că, la sfârșitul călătoriei, reabilitează amintirea Dariei
și, prin bunica moartă, se autodefinește, etapă necesară înaintea aducerii pe lume a copilului
refuzat de Armand.

Harta fizică pe care o desfășoară este coasta estică a Statelor Unite, plecând din
Massachusetts și având ca destinație finală New Orleans, orașul în care trăiește Patrick.
Călătoria, făcută în grabă din caiza nașterii iminente este cea care o întregește spiritual pe
amalia, cea care călătorește împreună cu ruda îndepărtată, Maria care conduce un monster
truck – imagine clișeică ce o asociază cu lesbianismul, este dezamăgită de bărbați și, spirit
aventuros, alcătuiește, împreună cu Amalia, imaginea iconică a libertății femeii scăpate de
violență și căsnicie nefericită întruchipată iconic de Thelma și Louise3. 

Fiecare loc pe care îl vizitează cele două femei le dezvăluie o Americă a contrastelor, a
lumilor multiple care se încrucișează sau se depășessc continuu, a vestigiilor lumii vechi și
reale a  băștinașilor, vestigii ajunse acum locuri comune pentru turism, în paragină sau lumea
sălbatică, din sud, năpădită de crocodili și șerpi. Plecare din nord e sub semnul ironiei amare
asupra politicii economice și sociale a Amercii: La ieșirea din oraș, le frapează o reclamă cu
o femeie obeză și privirea încrucișată:”Și ea contribuie la sistemul nostru de asigurări. De
aceea, merită o șansă în plus”. Amalia reține perversiunea reclamei.4, ironie păstrată, de
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altfel, de-a lungul întregului roman (Fericirea conceperii, a transmutării trupului și sângelui
în spirit a revenit, în urma nenumăratelor consilii și concilii, bărbatului5) și de-a lungul
călătoriei printr-o lume care predică o credință într-un Dumnezeu care nu reușește să coboare
din carte.

On the road, femeile citesc Kerouac și înțeleg altfel lumea și zeii ei, iar cartea devine un
instrument al inițierii drumului de la nord, cu păduri și native americans, până în sud, în
căutarea Unchiului Sam -  metaforă a unei Americi care are încă parfumul începutului și al
tinereții, capabilă să răspundă întrebărilor și încă departe de blazarea unei națiuni care
îmbătrânește.

Întâlnirea cu Patrick îi dezvăluiește o bunică ce a fost considerată, întocmai ei, o paria.
Bunica Daria a plecat de acasa, lasându-și copiii, a trăit cu un bărbat în afara lui Dumnezeu
și apoi s-a reîntors, sperând ca lumea satului din Apuseni să o accepte din nou, cu toate
ciudățeniile ei de îmblânzitoare de vânturi. O îmblânzitoare de vânturi devine și Amalia atunci
când vede, deasupra patului lui Patrik, o imagine ce înfățișează gara de acasă, din Vidra, pentru
că înțelege sensul dansului care o stăpânea. E dansul ca orbire, ca și cum ai descoperi atunci,
pentru prima oară formele, striațiile și mișcările lucrurilor pe pământ6.

Armand, depresiv, e încă în New York, încercând să pună pe picioare societatea
Traumafix ce se ocupă cu cercetarea științifică cu scopul inventării uterului artificial, iar
Amalia așteptă, reîntoarsă în Montreal, să li se nască copilul. Armand nu cunoaște hărțile
imaginative și experimentele lui Müller, demne de clopotul secret de sticlă, de spectatori
deveniți actori de dragul reality-show-urilor sau de Truman Show. E, ca Ana Aman, om de
știință căruia îi sunt inaccesibile muzica, dansul și vânturile.

Dincolo de călătorie, romanul este și o frescă a realității prezente dureroase sau  a unui
trecut apropiat. România este văzută prin legendele care circulau despre Ceaușescu, prin
întunecații ani 80 sau prin deciziile absurde legate de lumea științifică luate de Elena
Ceaușescu. Azi, România suportă poveștile inventate în favoarea lor ale celor plecați să
muncească în străinătate sau discută, politic, eterna problemă a marginalizării țiganilor.

Amalia și Andrei vin de pe muntele Găina, iar lumea se învârte, nebună, căutându-și
rostul, în jurul acestui centru care rezistă schimbării cu prețul sacrificiului. Este lumea care a
învățat să îmblânzească vânturile care îi plimbă pe Armand sau Ana Aman, dar și pe
excentricul fără identitate, Johannes Müller ce se retrage, după ce își vede utopia distrusă, pe
malul Dunării, la Cetate.

1 Ana Aman este personajul absent, reconstituit din amintirile lui Johannes Müller, o identitate fictivă ce se
suprapune peste bigrafia academicianului Ana Aslan, conducătoarea Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie
din perioada comunistă;

2 Scena în care Ana Aman este interogată de Elena Ceaușescu semănă cu un inchizitoriu demn de Stalin (v.
Mihail Bulgakov) sau cu drama prin care trece Blaga în Cel mai iubit dintre pământeni, de Marin Preda; 

3 v. Thelma & Louise, regia Ridley Scott, 1991;  
4 Laura T. Ilea, Cartografia lumii de dincolo, Humanitas, București, 2018, p. 111;
5 Idem, p. 112
6 Idem, p. 188;
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Literaturile și națiunile

Studiul sistematic al literaturii și-a generat
de-a lungul timpului o serie de probleme
existențiale izvorâte în special datorită condiției
existențiale a obiectului său de studiu. Fiind
generată exclusiv de oameni (la drept vorbind,
literatura poate fi generată și prin modalități care

exclud individualitatea creatoare a oamenilor, hazardul promovat de dadaiști, simpla
combinatorică sau inteligența artificală sunt câteva exemple în acest sens, dar în momentul
actual, când receptarea este dependentă de un lector uman, – lecturile „automatizate” sunt
capabile doar de observații, valabile, la nivelul lexical – putem spune că existența literaturii
este dependentă de om), literatura este, poate prin excelență, un obiect de studiu ce suferă din
plin de dificultățile generate de efectul observatorului. Este larg acceptat astăzi faptul că
sensurile unui text sunt modificate cu fiecare receptare, chiar caracterul de „text literar” fiind
dependent de contextul de receptare. Pus în relație cu o serie de instrumente netransferabile,
atelierul critic al fiecărui analist este în mare parte accesibil doar lui (o excepție notabilă este
naratologia, care a încercat mereu să-și definească foarte strict termenii, lucru ce a generat o
comunitate capabilă de transfer de instrumentar), efectul observatorului îl condamnă pe critic
să urmărească mereu alte fenomene, impunându-i astfel un obiect de studiu a cărui formă nu
o poate vedea și făcându-l nevoit să își improvizeze unelte de analiză în funcție de mirajul ce
i se arată într-un context dat.

Pe această schiță de fundal trebuie înțeleasă existența criticului literar. Acesta, când nu
își exercită o funcție de teoretician literar sau de simplu receptor, trebuie să acceseze „în mod
avizat” un text oarecare și să-l plaseze în relație cu alte texte aferente unui spațiu cultural. În
eseul de față, vom încerca să urmărim care este rolul criticului literar și cum facilitează (chiar
condiționează) literaturile naționale existența națiunilor, vom căuta să aflăm ce rol are criticul

Paul MADA*

* - născut în 1992;
- absolvent al Facultății de Litere a Universității Babeș-Boyai;
- profesor;
- colaborări cu revista „Vatra” (nr. 11-12, 2014)
- contribuții la volume colective: Evoluția naratorului în opera cantemiriană, în Cantemir și Ieroglifele,

Descifrări cantemiriene, Cluj-Napoca, Ed. Ecou Transilvan, 2014, Naratologia în epoca digitalului. Avantajele
jocurilor pe calculator, în „Perspective”, nr 2(34)/ 2017
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literar în tranzacțiile literare dintre culturi și vom descrie un paradox al societăților, care doresc
să se integreze în comunități literare vaste, dar care vor și să fie lipsite de omogenitatea
generată de aceste entități supra-naționale. Nu în ultimul rând, ne interesează să discutăm în
ce direcție se îndreaptă literaturile și felul în care se generează nevoia producerii unui spațiu
în care alteritățile să fie diferite, dar integrabile.

Un punct important de pornire în discuția noastră îl constituie ideea de literatură
națională, întrucât subiectul este inevitabil într-un eseu unde se abordează problema unei
eventuale literaturi globale și a legăturilor dintre național și global. Pornim de la lucrarea lui
Adrian Marino, Hermeneutica ideii de literatură, unde eruditul descrie diferite grupuri de
definiții și segmentări ale literaturii, printre care se numără și cea spațială, concretizată și în
ideea de literatură națională. O astfel de literatură, consideră Marino, „include tot ce s-a scris
într-o limbă, indiferent de conținut (=cultură), cu o nuanță bine marcată de «proprietate» și
chiar de «identitate» națională, perceptibilă încă din Antichitate”1. Reținem de aici că
literaturile naționale își creează fundamentul în jurul unei limbi date. Lucrul acesta este ușor
de înțeles întrucât orice literatură va fi obligată să se încadreze formal în delimitările date de
dimensiunea lingvistică.

Interesantă este și relația pe care o evidențiază Marino între literatură națională și națiune.
Acesta este de părere că „naționalizarea literelor continuă în mod tacit, empiric, timp de secole,
până la formarea conceptului de națiune, care începe să cuprindă și literatura, inclusiv în
marile dicționare ale secolului XVIII, perioadă de deplină cristalizare a conceptului”2.
Observăm așadar că literaturile naționale preced națiunile. Cu alte cuvinte, pentru ca o națiune
să se formeze, trebuie să existe un grup de cetățeni care să fie pregătiți să ofere o serie de
argumente prin care să justifice existența acelei națiuni, iar literatura într-o limbă considerată
din acel punct „națională” este un astfel de pilon fundamental. Pentru a observa un exemplu
concret nu trebuie decât să ne uităm la propria noastră istorie. La urma urmei, secolul XIX
este pentru țara noastră atât perioada în care ne-am format o identitate națională, cât și
momentul în care ne-am apropriat o literatură, chiar supralicitând adesea pe baze ideologice
anumite direcții ale acelei literaturi. 

Luând în considerare cele arătate mai sus, rămânem totuși cu întrebarea: de ce ar fi nevoie
de literatură pentru a legitima o națiune? La urma urmei, limba națională, fiind motorul
indispensabil al comunicării inter-umane și, implicit al formării  comunităților, ar trebui să
fie suficientă pentru acest proces. Un răspuns posibil vine dinspre domeniul antropologiei și
se bazează pe o trăsătură inerent umană: numărul maxim de oameni cu care un individ poate
socializa în mod semnificativ (și, în consecință, pașnic). În Grooming, Gossip and the
evolution of language, Robin Dunbar urmărește corelația dintre mărimea neocortextului unui
individ (faptul pare să fie valabil și pentru alte animale) și numărul de relații sociale pe care
acesta le poate gestiona, deci numărul de entități cu care poate relaționa și consideră că există
o valoare maximă ce poate fi stabilită în jurul numărului 150: So what size of group would
we predict for humans? Humans have a neocortex ratio of 4:1, and if we plug this value into
the graph shown in Figure 2, we can read off a predicted group size for humans. The answer
turns out to be groups of about 150”3. Autorul continuă dând exemple de comunități limitate
la acest număr ( „on the basis of the number of dwellings present, archaeologists have
suggested that the villages of the earliest farmers of the Near East around 5000 BC typically
numbered 150 people. The villages of modern horticulturalists in Indonesia and the
Philippines, as well as those in South America, are also typically around 150 in size”4) și
ilustrează ce se întâmplă când aceste comunități ating limita numărului lui Dunbar: „they
always split up when they reach a size of 150”5.

Deși numărul stabilit de Dunbar este discutabil, principiul pe care se bazează acesta,

36 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VII, nr. 3, iulie - septembrie 2018



anume că există un număr maxim de relații (interumane în cazul nostru) pe care un individ le
poate gestiona, pare să fie perfect valabil. Concluzia logică ar fi că o ființă nu poate face parte
din societăți mai mari decât numărul de indivizi gestionabil de propriul neocortex. Or,
realitatea contrazice această concluzie. În societățile pe care le observăm astăzi, oamenii se
pot integra între semenii lor chiar atunci când numărul acestora este de ordinul milioanelor
sau chiar al miliardelor. Explicația existenței unor astfel de comunități trebuie nuanțată tocmai
prin integrarea limbajului (ca modalitate prin care oamenii comunică) și, credem noi, a
literaturilor.

Existența limbajului, o dimensiune intrinsecă a umanității și, din câte știm, specifică doar
nouă, a permis oamenilor transferul de cunoștințe fără ca fiecare individ să treacă printr-o
experiență dată și fără să fie nevoie să vadă lucrul respectiv. Acest lucru a fost un avantaj
considerabil față de alte animale întrucât permitea articularea unor sensuri abstracte complexe,
prelungindu-le acestora (conceptelor respective) un soi de viață independentă de o singură
persoană. Pentru claritate: dacă am presupune existența unei specii de urangutan cu o
inteligență net superioară omului, dar care să nu fie capabilă de comunicarea conceptelor în
modalitatea în care o poate face omul, această specie și-ar vedea fiecare descoperire murind
odată cu individul care a generat-o. Prin contrast, omul poate să-și transmită respectiva
descoperire celor din jur, dându-i acesteia o viață proprie. Din punct de vedere evolutiv, așadar,
posibilitatea de a articula sensuri abstracte este un avantaj net asupra celorlalte specii:
„language thus seems ideally suited in various ways to being a cheap and ultraefficient form
of grooming”6.

Și totuși nici existența limbajului nu conferă o explicație suficientă pentru posibilitatea
oamenilor de a se asocia în grupuri formate dintr-un număr număr potențial infinit de indivizi.
Suntem de părere că mai sunt necesare două componente pentru a ajunge la ideea de națiune
și pentru a crea mediul propice proiectării unor indivizi care să se simtă ca aparținând identitar
acelei națiuni: cultura și literatura. Acestea se pot trata ca un singur element, întrucât literatura
nu este decât un soi de cristalizare a culturii. Subscriem și în această privință opiniei lui
Marino, care consideră că „literatura este originar și esențial cultură, depozit organizat al
cunoștințelor, al tuturor «literelor». Născută într-un mediu cultural, literatura răspunde, în
mod esențial, necesităților și virtualităților culturale, pe care le anticipă și le definește printr-
o formulă sincretică. Într-un sens, geneza și condiția literaturii sunt tautologice: produs de
cultură, condiționată de cultură, definitorie pentru cultură. În afara acestui context, ea este
inimaginabilă, imposibilă”7.

Existența unei culturi comune permite gruparea oamenilor în grupuri de mărime
nelimitată deoarece aceasta conține o serie de narațiuni legitimatoare despre univers și o serie
de aserțiuni despre lume pe care o societate le folosește drept liant. Individul nu mai este
nevoit să gestioneze relații cu oameni mereu noi, ci poate să-i înțeleagă pe toți prin prisma
propriei culturi. Fiecare membru al grupului devine un soi de dublu al eului, inteligibil tocmai
prin elementele culturale comune. A nu se înțelege că aserțiunile despre univers trebuie să
aibă acoperire în realitate, să fie reale în înțelesul modern al termenului. Cultura poate uni
oamenii fără să fie nevoită să se supună realității (mai corect spus, transmite un tip de adevăr
diferit de cel empiric, verificabil).

În acest context, literatura vine ca o modalitate pentru acumularea de cultură. Textul scris
reușește să imprime în realitate și să confere un caracter de potențială imortalitate ceea ce
produce cultura. Dacă o cultură este predominant orală, atunci limitele ei constă în cantitatea
de informație pe care o pot recepta membrii acelei culturi. Pe de altă parte, într-o cultură care
devine „literară”, unde scrisul este modalitatea de păstrare a informație, limitele culturii sunt
date doar de capacitatea membrilor de a actualiza o cultură ce le preexistă. O astfel de
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organizare socială își va dori un număr cât mai mare de indivizi, întrucât doar așa își va putea
accesa propria cultură. Este evident deja că un astfel de sistem va fi mai puternic decât unul
fără literatură, fie și prin simplul număr al membrilor. Nu este așadar de mirare că literaturii,
deci culturii scrise, i se conferă un prestigiu mai mare decât celei orale (deci că ea a câștigat
această luptă): „inferioritatea așa-zisei «literaturi orale» pare evidentă. Statutul său este inferior
și subaltern. Oricâte argumente s-ar aduce în favoarea calității originare și paradigmatice a
oralității – definită ca limbaj prim, normativ, exemplar, față de care scrierea reprezintă doar
variantă artificială, parazitară și bastardă -  ele cad în fața acestui simplu fapt: apărarea limbii
vii și afirmarea teoretică a superiorității sale se face numai în scris, prin litere, sub forma
enunțului scris”8. 

Societățile (fie ele în fază incipientă, literare) caracterizate prin prezența scrisului sunt
ușor paradoxale. În ele coexistă două direcții diametral opuse. Pe de o parte, aceste societăți
urmăresc să se delimiteze de alte societăți similare. O literatură, constrânsă de faptul că trebuie
să fie exprimată de o limbă oarecare, va deveni o literatură națională, iar eventualele diferențe
(care pot apărea din caracterul arbitrar al limbii și literaturii) sunt văzute ca particularități ce
trebuie apărate și prețuite. O astfel de cultură intră în competiție cu celelalte și definește un
soi de mental al imperativului ierarhiei. Literaturile naționale devin dominante sau dominate,
iar tranzacțiile cultural-literare sunt supuse unor forțe similare comerțului: operele
tranzacționate pot suferi de inflație sau deflație culturală. 

Pe de altă parte, în aceste culturi există mereu nevoia de dărâmare a granițelor. Membrii
lor doresc să se integreze într-un cadru cultural cât mai larg (dorință generată poate de tendința
de expansiune a unei astfel de culturi pe care am menționat-o mai sus). Prin literatură,
individul are acces la diferite epoci, diferite contexte geopolitice. El trăiește alături de oameni
pe care nu i-ar putea întâlni în mod fizic. Astfel se naște „Republica literelor”.

1 Adrian Marino, Hermeneutica ideii de literatură, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1987, p. 154.
2 Ibidem, p. 154.
3 Robin Dunbar, Grooming, Gossip and the evolution of language , London, Faber, 1997, p. 69.
4 Ibidem, p. 72.
5 Ibidem, p. 72.
6 Ibidem, p. 79.
7 Adrian Marino, op. cit., p. 85.
8 Ibidem, p. 60.
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Legenda lui Orfeu

Recitesc o minunată carte scrisă de poeta Elisaveta Novac, publicată la Editura Nova
Internațional în anul 2013 și intitulată Orfeu, Cântărețul trac.

Regele trac Oleagrus și soția sa Caliope, muza muzicii, sunt părinții lui Orfeu, primul
mare poet și cântăreț al neamului tracilor.

Prin el se întemeiază mișcarea religioasă numită orfism, „un cult ce propune purificarea
sufletului și căutarea nemuririi, care tinde către monoteism și apare în secolul al VI-lea î. Hr.”

Scrierea doamnei prof. Elisaveta Novac „e o rescriere romanțată a legendarului Orfeu;
ea parcurge etapele de la nașterea până la moartea eroului: inițierea, investirea sa ca mare
preot, poet și cântăreț, călătoria în Egipt, periplul în Elada visurilor sale, iar apoi revenirea în
Tracia natală”. Orfeu „a fost reformator al religiei lui Dionysos, eliberând lumea de excese.
El a luptat împotriva forțelor răului, contrar zeului grec, a refuzat oroarea și violența”. Orfeu
„a scris imnuri ca niște rugăciuni pe care le-a făcut cunoascute prin cântec, înaintea lui Homer,
devenind întâiul mare poet al umanității. Primii creștini vedeau în Cântărețul Trac un precursor
al lui Iisus.

Orfeu „nu a fost poet, ci poetul însuși, el nu a reprezentat o anumită poezie, ci poezia
care dăinuie veșnic în tot ce are mai frumos”.

Ivit în părțile noastre, copilul abia născut, alege harfa / lira dintre lucrurile înfățișate lui
și, din strunele acestui instrument, el va scoate cântece și imnuri care vor pluti pe deasupra
munților, în slavă cerească, fericindu-și mama, și ea înzestrată de către creator, cu  înțelepciune
și cu alte daruri.

Cântecul lui avea menirea de a schimba în muzică și bucurie tăria armelor, de a da noi
puteri logosului/Cuvântului, de a îmblânzi păsări și fiare și neamuri sălbatice.

O naiadă numită Neda avea menirea de a-l însoți peste tot și de a-l iubi asemeni unei
surori, rămânând, însă, nevăzută. Iar cântecul lui aducea bucurie și pace și alinare, aducea
iubire.

Visa să ajungă în Grecia, dar mai întâi face un popas în Egipt, purtat de dorința să schimbe
în frumusețe clipa și-n ore pline veșnicia.

Îl cunoaște pe zeul Pan, bătrân șiret și desfrânat care era mereu atras de menadele cu
moravuri ușoare.

Orfeu știa bine că vrăjitul său cântec „nu ucide, nu siluiește, ci seamănă pretutindeni
iubire străină zeilor, dar plăcută Unicului Creator.

Călătorind, el propagă credința în iubire, în mântuire și în nemurire.
O întâlnește pe Euridice, o nimfă unică în frumusețe, și au un dialog parcă rupt din

Cântarea Cântărilor.
Iubirea lor atrage ura și gelozia lui Aristaeus, crescut de o șerpoaică.
Euridice moare, dar chipul iubitei îl însoțește pe Orfeu peste tot la întoarcerea în Tracia

natală, unde este primit cu bucurie între ai săi. Dar este usic de menade – forțe ale răului.
Capul lui a devenit stea. La cer s-a înălțat și Euridice și vor trăi veșnic nedespărțiți.

Viața lui Orfeu este un imn de slavă închinat Traciei, patria care l-a zămislit.
Prin iubirea lui de oameni și prin bunătatea sufletului său, Orfeu este un înaintaș al lui

Christos.
Doamna prof. Elisaveta Novac a realizat, prin această carte, o operă de o aleasă

frumusețe, într-o limbă literară unică în cultura noastră.

Ion POPESCU-SIRETEANU
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Două filosofii ale dialogului

I. Dialogul surd – imperialism al rațiunii ce supune alteritatea

Pentru tradiţia filosofică europeană, susține Emmanuel Levinas, esenţa spiritului este
concepută ca formă de cunoaştere. Totul se uneşte în conştiinţa de sine; enigmele
inconştientului şi trăirile sunt convertite, sub numele de „experienţă”, în modalităţi ale
cunoaşterii: contemplare, voinţă, afectivitate, sensibilitate, intelect, conştiinţă de sine. Chiar
şi relaţiile cu aproapele şi cu Dumnezeu pot fi catalogate, în cadrul vechii concepţii, drept
„experienţe” colective şi religioase. Această cunoaştere implicită justifică utilizarea termenului
cogito, care exprimă unitatea eului suficient în cunoaşterea sa. Ca învăţare, gândirea presupune
o captare şi o posesie a ceea ce este învăţat. Astfel, exterioritatea şi alteritatea sinelui sunt
reluate în cadrul imanenţei: „Nu învăţăm decât ceea ce cunoaştem deja şi ceea ce se inserează
în interioritatea gândirii în chip de amintire evocabilă, re-prezentabilă”i.

Fiinţa care se prezintă eului cunoaşterii i se oferă acestuia după măsura „gândirii
gânditoare”, iar transcendenţa îşi pierde statutul încă din momentul existenţei unei aşteptări
din partea subiectului cunoscător. Transcendenţa este inclusă în satisfacţia posesiei. În acest
sens interpretează Levinas conceptul husserlian de corelaţie dintre gândire şi lume.
„Fenomenul” ar reprezenta astfel existenţa unui acord, în cadrul actului de „captare”, între
conceptibil şi cel care concepe. Dar acea captare proprie actului cunoaşterii – de la formele
percepţiei şi reprezentării până la cele mai împlinite – se referă la satisfacerea măsurii actului
vizării. Prin urmare, conform acestei interpretări, în fenomenologia husserliană spiritul
reprezintă ordinea lucrurilor, iar gândirea este culegerea şi aranjarea lor. Acordul şi unitatea
cunoaşterii se realizează în adevăr. Cele două calităţi se regăsesc şi în recurgerea gândirii la
cuvinte – „semne pe care ea şi le dă sieşi fără a vorbi cu cineva”i.

În filosofia lui ego cogito, gândirea – în activitatea sa de strângere laolaltă – recurge la

Alexandru MĂRCHIDAN

40 d i s c u r s  f i l o s o f i c



cuvinte atunci când are nevoie de o prezenţă a conceptibilului, a unui semnificant. În această
ipostază, limbajul reprezintă doar instrumentul gândirii, iar faptul că nu există gândire fără
limbaj nu semnifică altceva decât necesitatea unui discurs interior. Este necesară scindarea
gândirii pentru a se interoga şi a-şi răspunde, dar unitatea ei se reface. Dialectica termenilor
ce trimit la termeni contrari înseamnă constituirea unui dialog al sufletului cu el însuşi, o
prezentare a fiinţei în limbaj. Nici chiar dialogul dintre două gândiri nu reprezintă un dialog
autentic, un dialog al diferiţilor, pentru că fiind subordonat cunoaşterii, acest dialog se reduce
la o încercare din partea interlocutorilor de a pătrunde fiecare în gândirea celuilalt, de a
coincide în unitatea raţiunii. Ori, în opinia lui Maurice Merleau-Ponty este necesar „ca reflecţia
să ofere cumva nereflectatul deoarece în acest caz nu am avea un termen opus ei şi reflecţia
nu ar mai deveni o problemă pentru noi”ii. Trebuie, de asemenea – susţine acelaşi autor – ca
experienţa să îmi ofere în vreun fel acces la celălalt, pentru că altfel nici măcar nu aş vorbi
despre singurătate, nici nu aş putea să declar că celălalt este inaccesibil.

Fiind una şi nelăsând nimic în afara ei, raţiunea este asemenea tăcerii discursului interior.
De fapt, interogaţiile şi răspunsurile dintre două conştiinţe sunt reproduceri sau „puneri în
scenă”i ale întrebărilor şi răspunsurilor unui dialog al sufletului cu sine. Acest schimb de idei
va deveni, în cele din urmă, un singur suflet, o sigură conştiinţă, raţiunea ca autentică viaţă
interioară. În această înţelegere, dialogul doar face raţiunea să se audă, să-şi asculte propria
desfăşurare. Unitatea („sociabilitatea”) conştiinţelor multiple intrate în aceeaşi gândire suprimă
alteritatea lor reciprocă. Tocmai un astfel de dialog – afirmă Levinas cu sarcasm – este chemat
să oprească violenţa şi să instaureze pacea în lume; dar însăşi chemarea interlocutorilor la
raţiune şi suprimarea diferiţilor în coincidenţă este sursa violenţei şi a dominaţieiv.

Ceea ce pare să reproşeze Levinas umanismului occidental este faptul că nu este
îndeajuns de uman. În acest context, al dialogului supus cunoaşterii, oamenii dispun de toate
tentaţiile retoricii înşelătoare, ale propagandei şi publicităţii. În schimb, „etica, grija purtată
fiinţei alteia-decât-sieşi, non-indiferenţa faţă de moartea celuilalt şi, în acelaşi timp,
posibilitatea de a muri pentru celălalt, şansă a sfinţeniei”v fracturează încăpăţânarea lui a fi,
inaugurând ordinul umanului, al graţiei şi al sacrificiului.

Gânditorul francez nu neagă importanţa societăţii, a politicii şi a instituţiilor care, odată
cu apariţia terţuluivi, devin absolut necesare şi provin din nevoia de a compara şi din dorinţa
de justiţie, dar susţine că însăşi pacea prin raţiune este posibilă doar datorită non-indiferenţei
faţă de celălalt om, datorită întâlnirii cu altul ca altul într-un dialog anterior raţiunii.

II. Dialogul ce împlinește alteritatea – o ancorare în plan etic

Există însă și o altă perspectivă, salvatoare în ochii lui Levinas. Aceasta este filosofia
dialogului de la începutul și jumătatea secolului XX, reprezentată de Martin Buber, Franz
Rosenzveig şi Gabriel Marcel, filosofie ce pune accentul pe altă dimensiune a sensului care
se întrevede în limbaj (vom vedea însă până la ce punct Levinas consimte la noua perspectivă).
Aceasta este relaţia interumană, sociabilitatea originară care apare în dialog. Realizarea în
limbaj a sociabilităţii autentice, semnificând prin ea însăşi, nu reprezintă compensarea unei
unităţi pierdute a gândirii. 

În cadrul noii perspective, sociabilitatea limbajului nu se mai reduce la schimbul de
cunoştinţe care se uneşte la nivelul unei inteligibilităţi universale, ci raportul între fiinţele
intrate în dialog are sens în interpelarea unui Tu de către Eu. Astfel, pentru Martin Buber,
cuvântul fundamental Eu-Tu este principiul oricărui dialog. Pentru acest reprezentant al
personalismului „orice viaţă adevărată este întâlnire”vi, existenţa umană este dialogică, nu
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monologică. Tu este opus lui Acela. În timp ce primul este omul real în carne şi oase, cel de-
al doilea este omul ficţiunilor, al fetişului. De aici şi două concepte opuse: Eu-Tu, anterior lui
Eu, se referă la o legătură naturalăi şi Eu-Acela, posterior lui Eu pentru că provine din detaşare.
Lumea lui Tu este deschisă, nerealizată în esenţă, pe când lumea lui Acela este închisă,
reprezintă lumea indiferenţei faţă de particular, a categoriilor, instituţiilor, generalului. De
asemenea, lumea lui Acela are coerenţă în spaţiu şi timp, pe când lumea lui Tu nu are coerenţă
nici în spaţiu, nici în timp, ci „în punctul central unde liniile prelungite ale relaţiilor se întretaie
în eternul Tu”x.

Există aici o asemănare cu punctul de vedere al filosofului Maurice Merleau-Ponty,
anume că „raportul cu societatea este mai profund decât orice percepţie specială sau
judecată”x. Reciprocitatea relaţiei cu celălalt este întrevăzută şi de acesta, din moment ce
susţine că subiectivitatea din afara eului (transcendentă) este o subiectivitate revelată, o
„ştiinţă” pentru sine dar şi pentru celălalt, şi astfel, intersubiectivitate. Ţinând cont de aceste
concepte se face şi distincţia dintre individ şi persoană: primul ia conştiinţa de sine ca subiect
al experienţei de distanţare faţă de alt individ; persoana ia conştiinţă de sine ca subiectivitate
ce intră în relaţia cu altă persoană.

Un alt reprezentant al personalismului francez, Emmanuel Mounier, afirmă că atenţia
faţă de prezenţa umană este primul interes pe care îl manifestă copilul dincolo de instinctele
sale. El se ataşează de aceasta chiar înainte de a-şi îndrepta atenţia spre lucruri sau spre propriul
corp: „un alt bărbat sau o altă femeie, înconjuraţi de un cald sentiment de încredere, aceasta
este experienţa care se realizează înainte de orice altceva într-o conştiinţă care se trezeşte”xi.
Un exemplu care să confirme acest lucru este cel al copilului care, înainte de a înţelege
semnificaţia cuvântului „frate”, el se raportează întâi la acea persoană reală care este fratele
său; „fratele meu” reprezintă stadiul originar al înţelegerii; ea nu poate începe cu un frate în
sine. Astfel, psihologia la prima persoană este psihologia naturală a spiritului şi înţelegerea
celuilalt este „faptul primitiv” al conştiinţei personale.

Omul – spune Buber – nu poate să trăiască fără Acela, dar cine trăieşte numai cu el, nu
este omxi. Spiritul există doar datorită intrării în relaţie, se află între Eu şi Tu, este ca aerul
respirat, nu ca sângele – metaforă ce subliniază faptul că nu există o esenţă aflată în spatele
aparenţei fiecărui „termen” al relaţiei, miezul existenţei fiind constituit în aceeaşi măsură de
participarea lor în cadrul întâlnirii. Nici sentimentele nu formează o esenţă a subiectului; ele
sunt în om. Aşa cum instituţiile nu produc o comunitate, tot astfel nu trebuie să cădem în
capcana de a crede că sentimentele produc viaţa personală: „În realitatea trăită nu există nici
o unitate a Fiinţei. Realitatea constă doar în acţiune (…) Eul unificat şi Tu-ul nelimitat”xi.
Gânditorul german descrie iubirea în termeni asemănători: „iubirea nu este prinsă de Eu, astfel
încât să-i fie doar un «conţinut», un obiect al ei; ea este între Eu şi Tu”x.

În noua filosofie a dialogului, faptul de a interpela celălalt om ca „tu” nu depinde de
o experienţă prealabilă a celuilalt. Aşadar, dialogul nu este experienţa conjuncţiei dintre
oameni care îşi vorbesc, iar „sociabilitatea dialogului nu este o cunoaştere a sociabilităţii”xv.
Eveniment al spiritului, dialogul este pentru Buber cel puţin tot atât de vechi precum gândirea.
Pentru Gabriel Marcel, a-l numi pe Dumnezeu – Eul absolut, etern, invizibil care invocă eul
tău – la persoana a treia ar însemna să îl pierzixv. De aceea, numai în dialogul Eu-Tu, nesupus
cunoaşterii, transcendenţa se poate deschide. Paradoxul dialogului constă în faptul că în el se
află deopotrivă o distanţă absolută (ţinând de enigma inexprimabilă a intimităţii fiecăruia) şi
relaţia imediată a întâlnirii în exprimare, întâlnire ce transcende această distanţă fără a o
suprima sau îngloba. Acest mod de a accede la altul, diferit de cunoaştere, este apropierea
(proximitatea – în limbaj levinasian) de celălalt.

Distanţa absolută dintre Eu şi Tu nu trebuie gândită într-o modalitate logicistă prin
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noţiunea formală de distanţă între termeni oarecare. De fapt, alteritatea absolută semnifică
diferenţa şi raportul dintre interlocutorii concreţi faţă de care termenii reprezintă doar o
abstracţie ulterioară; relaţia dialogului este mai veche decât orice diferenţă dintre termenii
aflaţi în relaţie. De aceea Eu-Tu formează pentru Buber un concept, neputând fi vorba de un
şi între ei, pentru că atunci ar fi cuprinşi într-un ansamblu. Tocmai pentru că Tu este absolut
altul decât Eu poate exista dialog autentic. Spiritul definit prin transcendenţă în filosofia
dialogului apare ca eveniment al sociabilităţii la care se referă deja orice efort de exprimare,
orice dorinţă de a comunica un conţinut ideatic. Discursul interior al lui cogito, însăşi
cunoaşterea, conştiinţa şi simbolismul lingvistic presupun un dialog cu celălalt diferit de sine
însuşi, un dialog originar şi prealabil, un limbaj înainte de limbaj.

În relaţia dialogului în care are loc întâlnirea apare un „surplus sau un mai bine al
unui dincolo de sine, surplusul şi mai binele proximităţii aproapelui, «mai bună» decât
coincidenţa cu sine, şi aceasta în ciuda sau din cauza diferenţei care le separă”xvi. Acel „mai
bine” nu se referă la o inserţie supranaturală în dialog, ci la „darul gratuit sau harul venirii
altuia în întâmpinarea mea (…). Însă surplusul de fraternitate poate merge dincolo de
satisfacţiile aşteptate de la darurile primite, fie ele şi gratuite!”xi. Fiind har, dialogul este
nonindiferenţa dintre persoane – dar aceasta nu înseamnă doar iubire. Afirmând acest lucru,
Levinas – care aderă la cea mai mare parte a ideilor cuprinse în ceea ce el numeşte noul mod
de înţelegere a transcendenţei – doreşte să evidenţieze evitarea capcanei valorilor morale,
construcţii ale ontologiei şi cunoaşterii. Morala supusă unui sistem de mentalităţi suprimă
interlocutorii prin universalul valorilor. În schimb, în dialogul transcendenţei, ideea de bine
ia naştere numai prin faptul că în întâlnire altul contează mai mult decât orice.

Sursa eticii autentice ar fi, prin urmare, relaţia în care Eu îl întâlneşte pe Tu. În acest
mod de înţelegere, faptul etic nu datorează nimic valorilor; dimpotrivă, ele îi datorează totul:
„Concretul Binelui constă în faptul de a avea valoare, propriu celuilalt om. Numai unei
formalizări îi apare ambivalenţa valorizării, indecidabilul, la egală distanţă de Bine şi de Rău.
În actul de a valora al unui alt om, Binele este mai vechi decât Răul”x. Dualismul este respins
de filosoful francez, ca fiind formalizarea naivă ce lasă deoparte actul etic al spontaneităţii
chipului înaintea căruia ne aflăm şi trebuie să dăm un răspuns. De pe poziţia unei înţelegeri
iudeo-creştine, Levinas acordă întâietate momentului întâlnirii semenului în care se rosteşte
însăşi porunca lui Dumnezeu, fără ca aproapele să fie instrumentul unei manifestări
supranaturale. Tu este interpelat şi ca neaparţinând lumii, chiar dacă întâlnirea însăşi are loc
în lume; în schimb, intenţionalitatea abordează întotdeauna obiectul în orizontul lumii.

Dimensiunea noii analize a dialogului are o semnificaţie antropologică şi teologică.
Relaţia cu Tu în puritatea sa este relaţia cu Dumnezeu. Garanţia stabilităţii relaţiei pure o
constituie faptul că omul îl realizează pe Dumnezeu în lume, transformă şi înalţă fiinţele până
la Tuxx. Pentru Buber, relaţia cu Dumnezeu, epifania, se produce în prelungirea raportului Eu-
Tu, pornind de la întâlnirea celuilalt, deci de la etică. Acest aspect se clarifică dacă avem în
vedere faptul că în Vechiul Testament expresia „teamă de Dumnezeu” apare în versete care
recomandă respectul şi grija pentru om, ca şi când porunca de a te teme de Dumnezeu ar veni
să întărească poruncire privitoare (exprimate cât se poate de clarxx) la a nu insulta, jigni,
împovăra pe semen. Astfel, teama de Dumnezeu pare a se defini prin aceste interdicţii etice.

Levinas vede în dorinţa unui eu de a spune celuilalt ceea ce gândeşte dovada
existenţei unei urgenţe a intrării în societate cu aproapele, o trecere dincolo de suficienţa
gândirii. Filosoful francez îi reproşează lui Buber că relaţia Eu-Tu este descrisă de multe ori
asemenea unei coprezenţe armonioase, o privire „ochi în ochi” ce pare a se reduce la un joc
de reflexii într-o oglindă. Atunci Relaţia s-ar formaliza şi s-ar goli de transcendenţă, de
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heteronomie. Dacă „Relaţia înseamnă reciprocitate”xxi atunci ea este simetrie, ori Levinas
insistă în discursul său despre responsabilitate asupra faptului că aceasta survine în
inegalitatea, „supunerea” faţă de altul. Astfel, dialogul „contrar cunoaşterii şi contrar
descrierilor filosofilor dialogului – este o gândire a inegalului, gândire gândind dincolo de
dat”xx.

i E. Levinas, Când Dumnezeu devine idee, Târgoviște, Ed. Pandora, 2001, p. 213.
i Ibidem, p. 215.
ii M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepţiei, Oradea, Ed. Aion, 1999, p. 423.
i E. Levinas, Când Dumnezeu devine idee, p. 216.
v Ibidem, p. 217: „Avem astfel o estompare în faţa adevărului, dar şi o putere de dominaţie şi o putere de

vicleşug: o cunoaştere a celuilalt ca obiect înaintea oricărei sociabilităţi, însă, din acest moment, şi o putere dobândită
asupra lui ca asupra unui lucru”.

v E. Levinas, Între noi. Încercare de a-l gândi pe celălalt, București, Ed. All, 2000,  p. 215.
vi Terțul este un Altul în raport cu Celălalt la care mă raportez direct, de aceea tindem să-l vedem pe terț ca pe

un individ, un element statistic. Totuși, terțul este și el tot un celălalt, care face din existența în societate ceva deosebit
de complex. Problema des întâlnită (o cauză a nefericirii umane) este când ajungem să-l considerăm pe semen doar
ca pe un terț, nu ca pe un celălalt.

vi M. Buber, Eu şi tu, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992, p. 38.
i Ibidem, p. 44: „La început este relaţia”.
x Ibidem, p. 129.
x M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepţiei, p. 426.
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x Ibidem, p. 41.
xv E. Levinas, Când Dumnezeu devine idee, p. 221.
xv Gabriel Marcel, Jurnal metafizic, Timişoara, Ed. Amarcord, 1995, 268: „o judecată cu referire la el nu se

referă la Dumnezeu, ci la o gândire finită şi imaginată”.
xvi E. Levinas, Când Dumnezeu devine idee, p. 225.
xi Ibidem.
x Ibidem.
xx M. Buber, op. cit., p. 143. Vezi şi p. 111: „Lumea nu e un joc divin, ea este un destin divin” şi p. 124:

„Întâlnirea cu lumea duce la întâlnirea cu Dumnezeu”.
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27), „să nu accepţi dobândă, şi nici profit de la fratele aflat în nevoinţă, fie el şi străin, sau nou-venit” (Leviticul, 25-
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xxi M. Buber, op. cit., p. 42.
xx E. Levinas, Când Dumnezeu devine idee, p. 231.
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Mansuetudine
Mi-ar plăcea să trăiesc într-o limbă fără

imperativ. Într-o limbă în care porunca să fie
îndemn, în care să găsesc blândețe, bunătate,
îngăduință, răbdare, milă, omenie; să mi le ofere
viața aidoma unui dicționar explicativ.

Textul ca viață, viața ca text
Ce texte ne poate oferi viața sub comunism, când ea se întâlnește cu – exempli gratia –

Ion Vianu: „Odată, șeful meu, profesorul Predescu, m-a însărcinat să primesc un ofițer de
Securitate. Ofițerul însoțea un student care spusese: «Comunismul este mai rău decât
nazismul». Ofițerul mi-a afirmat că, dacă nu-l declar nebun, el este obligat să-l aresteze. Eu
l-am examinat. Tipul era normal. M-am zis: «Ei și, să vedem ce o să se întâmple...» Și am zis
că nu-i nebun. Ofițerul a rămas stupefiat! Dar nu l-a arestat. Nu era obligatoriu să cedezi
șantajului”. (Vorba rămâne, p.79).

De-ar exista o societate care să-i caute pe „nebuni” nu spre a-i înnebuni, ci spre lauda
nebuniei. 

Povestea vorbei
Este știută anecdota despre pacientul refuzat vieții de către medicul de renume cu

recomandarea: Moare! Încolțit de gândul morții, bietul om înțelege că se va salva consumând
cât mai multă moare. Și se salvează, validând faima medicului și a „medicamentului”. 

Astfel s-a răzbunat vorba: zeamă de varză!
Povestea e așteptată încă. De parcă ar pregăti întâlnirea cu Hipocrate: „Alimentele voatre

să fie medicamentele voatre, iar medicamentele voastre să fie alimentele voastre”.

Apocatastază
„a redescoperi în noi Sudul și a întinde deasupra noastră un cer sudic, luminos, tainic și

strălucitor; a recuceri o sănătate meridională și puterea ascunsă a sufletului; a învăța pas cu
pas să cuprindem mai mult, să depășim limitele naționale, să devenim mai europeni și mai
supereuropeni, mai orientali, în sfârșit, mai eleni – doar elenismul a însemnat primul liant și
prima sinteză de seamă a orientalității și, prin aceasta, chiar nașterea sufletului european,

Petru PISTOL
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descoperirea noului nostru Univers; celui ce trăiește sub asemenea imperative, cine știe ce-i
poate ieși, într-o bună zi, în cale? Poate tocmai – o nouă zi!„ (Nietzsche)

Lecturi pentru zeu
Dacă până mai ieri eram convins că nimeni în afară de Hegel n-ar fi zis: „Numai eu și

bunul Dumnezeu dacă vom înțelege această carte” – fiind vorba, evident, de Fenomenologia
spiritului - , aflu astăzi că aceste cuvinte îi erau destinate Criticii lui Kant.

Atunci, în Grecia antică se vor găsi obligatoriu șapte cărți a căror înțelegere să fie
rezervată doar autorului și zeului tutelar.

„Prețioasa găteală de duminică a moralei” (Friedrich Nietzsche)
„Greșeala altuia trebuie lăsată acolo unde este” (Marcus Aurelius).
Dimpotrivă, greșeala altuia e pasiunea noastră, slăbiciunea noastră, eflorescența noastră

morală. În fond, nimic altceva decât sobrietatea noastră beată.

Decor uman
Inscripții pe o bancă în parc: CIA, SIA, dar și SPQR.
Cum le citim? Ce anunță? Mai ales ultima: ce caută într-un parc pe bancă, într-un secol

XXI? Cine o citește în afară de mine? Să pui în mișcare un mecanism semiotic pentru un
singur om, ăsta da semn!

Știam – de la Seneca filosoful – că pentru om, un alt om este un teatru întreg. Dar iată
că pentru om, un altul este și un parc. 
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Întreabă-mă!
Întrebă-mă ce simt
când lumina lui septembrie
se mută de pe un deal pe altul,
când greierii se mută tot mai aproape de pragul meu,
când ziua se mută în noapte,
când timpul se mută în amintiri.
Sau mai bine nu mă întreba!

Dacă fac doi pași la dreapta,
Mă oprește scrâșnetul neputinței
din buzunarul de la piept.
Un pas înainte
ar echilibra situația,
dar mi-e imposibil să mă hotârăsc
cu ce să înaintez:
cu neîncrederea sau cu disperarea?

Nici Steaua Polară nu e de găsit... 
Bidiviii cerului s-au speriat
de întunecimile adâncurilor,
au trosnit căruța de tăriile înălțimilor
și, când a fost la potrivirea roților,
s-a văzut că și oiștea e ruptă:
Steaua Polară se rostogolise
spre altă ursă.

M.P.
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Bezna e beznă!
Intri în casă,
încui ușa,
te așezi în pat
și adormi.
Dar, când amurgește,
nu vezi clar poteca,
te împiedici de lucruri,
nu-l știi pe cel din dreapta,
nu-l recunoști pe cel din stânga,
în spate pare să fie ceva,
numai în față nu e nimic.

– Cred că e timpul să te risipești,
mi-a spus Soarele, când am intrat în Templu.
Și și-a văzut mai departe de drum.
– Risipește-te, risipește-te,
umblă mai repede,
fă-o temeinic!
s-a izbit în mine Vântul.
– Nu te-ai risipit încă?
Grăbește-te!
N-o să mă mai pot ține mult!
mi-a arătat fața întunecată Norul.
– Mie-mi place cum te-ai risipit,
m-a încurajat Brazda.
– E întocmai cum trebuia!
m-a mângâiat Ploaia.

M-am oprit,
m-am uitat înapoi
și abia mi-am zărit
risipirea.
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cald e doar la răsărit
auzeam 
într-un vis
cu cărți înghețate
haine aruncate la-ntîmplare
și pahare păstrate de mama
pentru mai tîrziu

dacă moartea 
ar fi de-o seamă cu mine
mîine nu mi-ar mai fi
atît de frig

noaptea se-ntorcea ușor pe dos
atunci
zeci de kilometri 
și coridoare lungi
se strîngeau 
la sfîrșitul zilei
într-o cameră ascunsă
în care intrai tu
și răscoleai lumina

pînă la urmă
ți se ia să tot fii turist
atunci
cauți drumul cel mai scurt
către groapa ta de-acasă
uneori nu-l găsești
și mai porți o vreme
adîncimea ei cu tine
arunci o piatră
și cînd nu mai auzi nimic
știi că groapa ta e cu tine
și tu adormi 
ca o stea
care s-a dus liniștită să apună

Petruța ȘERBAN
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ce colaj nereuşit
ziua asta cu vînt 
bănci încinse de aşteptări 
şi cerşetori
cu noi sub un luminator 
pe care nu l-am văzut niciodată 
printre cărămizi şi albii săpate în trup 
să-ţi trăiască frumoasa 
pînă la colţul nopţii
ne lipim

sînt sora mea mai mare
nu ştiu ce sfaturi să-mi dau
dar mă legăn 
cu tact
numai aşa vei putea
adormi în visul lui
cu caiace albastre
mă aud
numai aşa vei putea
să duci pînă sus
plescăitul apei  
de sub ponton

ai grijă cum sapi
ai grijă cum limpezeşti
aceasta nu este o despărţire
aud

şi dacă n-ar fi
absenţa
care mă umple
precum un sequoia 
o cameră plină
aş ajunge la uşă

în prag tu –
sărbătoarea din visul
cu calendarul verde
’Ce plin e la tine!’’
ai zice
şi din sequoia ar ţişni
un colibri 
cu o duzină de chibrituri
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ține-mă de mână până la Polul Nord
plutind pe un vas sculptat din albă gheață
iar de vom acosta-n vreun vechi fiord
My King rămân umila ta pe viață

o s-așteptăm culorile spectrale
îmbrățișați cu visurile noastre
sub faldul aurorei boreale
și-al cerurilor sus și prea albastre

sau ține-mi diminețile de mână
sau hai să evadăm într-un concert
tu un pian și eu o violină
sau într-o proză de Gustave Flaubert

ochiul meu se închide zâmbind
iar mâna mea cântă despre mâna ta

din metafore s-au ascuns cuvintele
din îmbrățișări lipsesc brațele
de trist nu-mi mai văd chipul
ci doar o bizară înfățișare…

pasăre fără aripi…
…dar zborul tău a existat cândva

sunt o călătoare fără bagaje
într-un tren fără destinație
am un singur buzunar
in care voi păstra veșnic un cuvânt

să simți sfârșitul ca pe un sfârșit
este mai crunt decât să ai un sens fără sens

Atena Gabriela STOCHIȚĂ
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tu departe
eu târziu

începe să se întunece

caii sălbatici doar
mai răscolesc
nisipul plajei la care visam

un val s-a rătăcit de malul lui

norii se risipiseră
călătoria nu se sfârșise
mai avea multe de văzut

de trăit
de povestit

despre ea
viața

ne despart multe dar avem același cer
chiar și destinul dacă privesc dincolo de el
ne desparte în doi oameni fapte
în două povești scrise pe jumătate

de mine prin tine mi-e dor
și tac cuvintele de parcă
nu s-ar fi spus niciodată

dacă mâine ar fi ieri
ți-aș spune la fel

sunt fluture

(din volumul în pregătire, POEMIA - printre versuri și proză)

52 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VII, nr. 3, iulie - septembrie 2018



Vârsta erotică

Taicu zicea că Arvinte fusese beat, dar Ratoș
se jura că nu-i vânduse decât o jumătate de
samahoancă. Taicu o ținea pe a lui:

– Parcă poți să-l crezi pe Ratoș? Dracul știe?
Unii le încornorează de nu le mai descâlcește
nimeni. O bubă tot o fi fost.  Așa și popa

Draghină zice că a găsit scris cum că Bogdan i-ar fi băgat pe poleci în bahnă într-o iarnă.
Ninsese o lună încheiată și totul era ca în palmă. Băgați prin pădure, ai lui Bogdan pușcau în
lună, când acolo, când dincolo. Polecii au văzut loc deschis, au luat-o prin bahnă; când au
ajuns la mijlocul bahnei s-a rupt gheața și i-a înghițit cu cai cu tot. Și acum, când ninge, zăpada
se pătează, se înverzește, se înroșește și începe să se topească, parcă ar ieși suflarea morților.
Eu, dacă aș fi tânăr, și să am mintea de acum, mi-aș face curaj să trec prin bahnă. Știi ce-aș
face?

– Ce?
– Mă, Bubulache, o fi ceva sub huceagul ăsta? schimba vorba taicu. Și-și băga mâna în

părul meu, îl zbârlea în toate părțile:
– Ăsta-i părul lui taică-miu, avea o claie, că nu-l încăpea căciula, iar grumazul să tai

lemne pe el. Al tău e pui de găină.
Când povestea, nu o făcea să fie auzit, ascultat, își spunea sieși, ca pe o rugăciune,

întâmplări adevărate devenite povești. Uneori uita că îmi povestise același lucru: înlocuia câte
un cuvânt care, probabil, i se părea mai nimerit. Îi simțeam în glas bucuria cuvântului potrivit.

Și poveștile vânătorești ale lui Arvinte, repetate identic, la nesfârșit, ajungeau să fie
oarecum credibile, li se recunoștea o anumită legătură cu realitatea, percepută însă deformat.
Și Taicu accepta că ceva-ceva trebuia să fi fost acolo, nu era, așa, o scorneală prostească,
existau și din astea, dar ele stârneau râsul. Uneori erau chiar spuse cu acest scop:

– Da` știu că ai nimerit-o, măi Câcârică, mai trebuia să fete găina un buhai.
– Pe popă tot trebuie să-l crezi. Sfânta Treime are pisanie în piatră de la Bogdan, de la

târnosirea bisericii vechi. Întâi a fost una de lemn, care a ars, după aceea s-a clădit asta de
piatră, cremene adusă din munte, de la Șipote. Nici cu tunul n-o dărâmi. Avea toate odoarele
de la Bogdan. După război, au venit unii, trimiși de la Mitropolie, de la Cerna, și au luat ce
au zis că e vechi. A mai ascuns popa ceva, dar mare lucru n-a rămas. Policandrul n-au putut
să-l ia. Are pe el anul și numele neamțului care l-a făcut. Anul e același cu cel de pe clopotul

Eus PLATCU
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fără limbă. Era așa de greu, că n-au putut să-l ridice în clopotniță, și a rămas lângă ea, pe
tălpoaiele de stejar, pe care l-au adus pe timp de iarnă. De atâta vreme lemnul a putrezit și
clopotul a început să intre în pământ. Ce se vede acum e nici jumătate din ce a fost. Limba au
luat-o austriecii când eram copil, tot pe sanie au dus-o.

Stam între genunchii lui și-i simțeam tresăltând și împungându-mă în coaste:
– Mă, Bubulache, mă, când te faci tu mare?
Ar fi vrut să aibă un interlocutor capabil să înțeleagă lucruri importante, pe care voia să

le comunice. Îi simțeam supărarea din glas, dar nu i-o înțelegeam. Scotea tabachera, din lemn
de cireș sălbatic, o avea de la Bunu. Nu fuma niciodată țigări cumpărate, îs otrăvite cu toate
putorile din lume.

Cumpăra foi verzi de tutun, le usca la umbră, în magazie, le toca cu satârul tăiței mărunți-
mărunți și-i punea în burduful de miel atârnat în odaia mare: – Omoară jigăniile. Pe capacul
tabacherei avea foițe. Sub pat ținea o lădiță plină cu pachețele de foiță, le lăsa să se
învechească: – Se înfrăgezesc. Astea noi strică gustul tutunului. Nu-și făcea niciodată țigările
din hârtie de ziar: Pute a șmir (așa îi zicea unsorii cu care da pe butucul căruței) și dup-aia
bagi în plămâni toate cufurelile ălora care scriu despre ce nu știu.

Trage cu băgare de seamă o foiță, o trece pe sub nas mirosind-o adânc ca pe o floare, o
îndoaie între degete, presară agale tutun, îndepărtează un firicel care i se pare prea mare, o
răsucește cu atenție, parcă ar fi un explozibil, lipește cu limba îmbinarea, o cercetează
îndelung, amănunțit și, mulțumit de lucrul care îi ieșise bine, o pune în colțul din dreapta al
gurii.

Nu se grăbește să o aprindă.
– Bunu lu` tata nu era băhnean, era de dincolo de munte. Partea asta, de la Crucea lui

Bratu până la bahnă, era a unuia din frații Grüber, Alfred, din Cerna. Acolo avea el case,
prăvălii, fabrică de postav, acareturi de tot felul. După război, niște tâlhari l-au împușcat la o
vânătoare. Contele Lupșa, care avea partea cealaltă de munte, a cumpărat-o și pe asta de la
nevasta lui Alfred. Acolo, la el, avea feșter neamț de la Viena, Kozlozski, care luase ajutoare
feciori din Lăpușna și contele, după ce a cumpărat muntele, l-a adus aici pe Bunu și l-a pus
feșter, adică administrator. I-a dat loc de casă, lemn de construcție. Bunu nu se da jos de pe
cal, țac-țac, țac-țac, pe toate cheanțurile. L-a adus și pe frati-su, cu nevastă și cu flăcăiaș. După
moartea lu` Bunu, feșteria a luat-o tata. De o Sfântă Mărie, se duc ei la hram, la Lăpușna,
unde aveau rubedenii. La stânsură joacă cu una d-ale lui Pătruț Țurcanu, Salomia, și, din vorbă
în vorbă, se înțeleg să vină tata s-o fure: – Vezi cum s-a nimerit, se minuna Taicu, că maica
rămăsese singură cu soru-sa, ai ei erau plecați la o nuntă la Brăteiu, cu frati-su care era însurat.
I-a băgat ea în casă, le-a făcut mâncare, a culcat-o pe soru-sa, a luat ce-și făcuse de zestre și,
spre dimineață, pe răcoare, pornesc cântând, de răsuna pădurea. Înainte de Ratoș, se întâlnesc
cu ai ei: frati-su mâna caii. Deodată strigă: Uite-o pe Salomia! Dezleagă caii, se iau după ei,
ce să-i ajungă?… La un an m-au avut pe mine. M-au botezat la Lăpușna, s-au împăcat cu ai
ei, a venit și contele și i-a dat maichii trei galbeni de salbă:

– Sofronie, să-i faci nevestii o salbă mare! De fiecare copil, contele da un galben
Și-au făcut casă nouă aici, în deal. Cea veche era în vale, ținea umezeală. În iarnă se

vorbise să vină cu caii, când s-o înmuia gerul, să coboare fân la vite din Tomnatic. Îl coborau
numai iarna, pe tălpoaie. Caii huțuli se lăsau pe picioarele din spate și mergeau doar cu cele
din față, iar ei, în urma saniei, țineau frâna cu țăpoaie. El rămăsese peste noapte să pună
prinsori, veneau cerbii și mâncau fân la stoguri.

(Vârsta erotică, Eus Platcu, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2008, fragment )
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Scrânciobul (XVII)

Pentru un învățător de țară, cum era Ion Gh.
Mareș, activitatea profesională se putea rezuma la
a-și face cât mai bine slujba de la școală.

Dar, ca majoritatea absolvenților de școli
normale din generația lui, el aplica în comunitatea
vulcăneană, principiile haretismului, potrivit cărora
învățătorul avea nu numai datoria de a-i învăța carte
pe copiii satului, ci și de a fi un exemplu de
gospodar pentru colectivitatea sătească. Cum

simplul exemplu nu era de ajuns, cooperația era esențială pentru ieșirea din sărăcie. Așadar,
ca luminător al satului, împreună cu preotul Vasile Dumitrăchescu, a aplicat la Vulcana, cu
succes, ceea ce învățase la Școala Normală Carol I din Câmpulung-Muscel și a reușit. A avut
norocul să se înțeleagă bine cu preotul, nașul său de cununie. Acesta era mai vârstnic și stabilit
aici de mai multă vreme. Avea deja respectul și susținerea comunității în acțiunile sale. El a
intuit că tânărul învățător dorește și poate să-și pună în slujba acestui sat toată energia vârstei
și capacitățile intelectuale. Așadar, l-a sprijinit în toate acțiunile sale cooperatiste.

Până la începutul Războiului Reîntregirii Neamului, Ion Gh. Mareș se ocupă, cu precădere
de Banca Populară Armaș Bunea. Sătenii sunt învățați să-și economisească veniturile, să le
depună cu încredere la bancă, de unde luau apoi împrumuturi serioase, care îi ajutau, de pildă,
în construirea de case frumoase și spațioase. Satul întreg a căpătat o altă înfățișare, mai ales
după război. Folosind materialul care era în zonă – lemnul – casele vulcănene aveau o anume
compartimentare, pentru a fi închiriate celor care veneau la băi. Atmosfera de sat nu putea fi
schimbată – cu cireada de vite venind de la păscut pe mijlocul drumului, căruțele pline cu fân,
un porc scăpat din curte rămânând în fața porții sau cârdul de gâște plecate de nebune în stol.
Dar, la urma urmei, în asta consta și frumusețea vieții la țară pe care majoritatea orășenilor o
socoteau firească. Cei care veneau cu copiii, nu pierdeau ocazia de a fi prezenți la mulsul
vacilor, de unde primeau cana plină cu lapte călduț, cu multă spumă deasupra, sau să-și ia ouăle
proaspete din cuibar, să-și culeagă fructe din grădina săteanului, unde boierul venea, de obicei,
vară de vară, la cură.

Vara, învățătorul Ion Gh. Mareș avea și el multe treburi. Și el avea casă de închiriat pentru
băi, ceea ce însemna zilnic adusul apei, umplerea căzilor cu apă, arsul pietrelor de râu cu care
se încălzea apa.

Cel puțin alte două activități îl țineau acasă toată vara. Cea mai importantă era legată de
Cooperativa Sănătatea, activă cu precădere în acest anotimp. Răspundea de asigurarea apei
pentru băi, care era scoasă din puțuri adânci aflate la Ghighicioaia. Nu era ușor să faci față
cererii de apă în verile secetoase și toate reclamațiile, uneori foarte zgomotoase, ajungeau la

Gabi MAREȘ

55 p ro z ă



Tata-Mare.
În gospodărie îl reținea activitatea de stupar. Cred că pe lângă profitul obținut din vânzarea

mierii, a oțetului din miere, a cerii, era plăcerea pe care o avea stuparul de a lucra cu albinele.
Cele mai amănunțite și emoționante îngrijorări ori bucurii din cele prezente în Jurnal, se referă
la albine.

Vara este momentul culesului pentru albine și plecarea de acasă ar fi însemnat pagubă. Cu
șase copii, pe care trebuia să-i întrețină la școli, nu-și permitea pagube. Așa că, până când Tata
a învățat bine meșteșugul stupăritului, Tata-Mare n-a plecat vara de acasă pentru mai mult de
o zi-două. Câștigul cel mare nu era atât de la stupii săi, cât din îngrijirea unor stupine mari la
Băleni, Voinești și la Brănești, cea a lui Stan Rizescu.

În spre bătrânețe, când nevoile materiale nu au mai fost stringente și când bolile se cereau
neapărat tratate, când renunțase la activități practice și își îndeplinise planurile cooperatiste, a
început și Ion Gh. Mareș să meargă la băi. Mergea mai ales la Covasna împreună cu Mama-
Mare.

Când a construit casa, Tata a făcut și instalația electrică, pe care am folosit-o abia la
începutul anilor 50 ai veacului trecut, când s-a electrificat Vulcana. Avem și acum, în unele
camere, comutatoarele vechi: în jurul lor, un mic disc de ebonită transparent. Sub acesta, Tata
pusese fotografii de familie. În dormitorul părinților se afla o fotografie cu bunicii, pe care
scria Băile Buziaș. Tata-Mare, în ținută sportivă, cu pantaloni golf, avea în mână o sticlă cu
apă. Fără îndoială, fotografia fusese făcută în anii de după Marea Unire, când învățătorul
mergea, în țara lui, într-o stațiune din Banat, pentru o cură de ape minerale.

La rândul lor, părinții mei, care au apucat cele mai grele vremuri din veacul trecut, își
făceau vacanțele acasă. Ca să nu-și arate frustrările, Mama spunea că ea se află la băi, la
Vulcana-Băi, care însă, începând din 1948, fusese lăsată în părăsire. Nimeni nu mai venea la
băi. În cei câțiva ani mai buni din deceniul al șaptelea, au apucat să călătorească la Budapesta,
Sofia, Istanbul, să meargă de câteva ori la mare și la munte. Atât.

*
Pentru mine, Sebi și fetele noastre, ziua plecării de la mare era, fără îndoială, un moment

trist al verii. Dacă se întâmpla să fie o zi înnorată sau să plouă, părerea noastră de rău se mai
atenua. De obicei însă, era cea mai însorită zi din câte fuseseră până atunci. Ne făceam în tăcere
bagajele, le duceam la mosckviciul care ne-a purtat ani buni fără mofturi și fără accidente,
înghițind benzină ieftină, luată uneori pe mai-nimic de la camionagiii care ne acostau prin
parcări; ne luam rămas-bun de la gazda noastră din Constanța, dădeam o fugă pe plajă, pentru
ultima dată în acea vară, ne opream la simigerie să cumpărăm covrigi dobrogeni pentru Bunița
și pateuri calde pentru noi, îndepărtându-ne posomorâți de mare.

După o solemnă tăcere la căpătâiul morții vacanței la mare din acel an, uitam că a trecut
cea mai frumoasă promisiune a verii, știind că vacanța nu s-a terminat, că vom ajunge și la
munte.

Părinții, în față, discutau de-ale lor, dar mereu atenți la indicatoare de circulație  sau la cele
anunțând apropierea unor obiective turistice, de ținut minte pentru la anuʼ. Fetele, în spate,
alternau cântatul cu râsul, povestitul cu cearta, somnul cu exclamațiile de uimire uite-uite-uite!,
șușoteala cu zgomotul ce trebuia neapărat potolit.

*
Am fost la mare târziu, după ce am născut-o pe Mădălina. Am trăit emoția primului contact

cu priveliștea ei încă din tren. Sebi îmi spusese că va apărea când ne vom apropia de Constanța.
Am văzut la orizont o pată albastră rămânând uimită că, de la distanță, culoarea chiar semăna
cu cea de pe hartă. Curând aveam să constat cât este de vie, dar mai ales de irezistibilă în
chemările ei.
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*
Îmi amintesc bine și cum mi-am luat adio de la mare. Pe la mijlocul anilor 90 am fost la

Mamaia la un colocviu privind introducerea în școlile primare a unei noi metode de învățare.
Eram un grup de profesori și învățătoare din școlile normale din țară, cărora, UNICEF-ul le
făcea bucuria unei minivacanțe la mare, dar una activă, cu program exact când soarele era mai
bun pentru plajă. Fetele tinere mai găseau motivări pentru absențele de la orele dimineții, iar
noi, ceilalți, găseam înțelegere, căci ne era greu și nouă să nu răspundem chemării soarelui și
apei.

În amurgul ultimei zile, cu sandalele în mână,  prin valurile mărunte de la țărm, am mers
până am simțit că trebuie să mă întorc, altfel nu voi mai avea putere să ajung de unde am plecat.
Singură și tristă, îmi luam adio de la mare. Era mai mult decât tristețea plecării anuale de la
sfârșitul vacanței la mare. Ce intuiție nemaipomenită îmi spunea că este ultima oară când văd
marea? Eram copleșită de tristețe, căci eram sigură că nu voi mai ajunge niciodată aici. Nu
aveam de ce să mă întorc: soarele mării îmi era interzis, nu-mi făcea bine.

Ținându-se de mână, trec pe lângă mine o doamnă și un domn în pragul bătrâneții. Nu
suportau, probabil, soarele dimineții. Peste câțiva ani voi arăta ca doamna aceasta ce calcă
desculță nisipul plajei, tace și strânge mâna iubitului ei. Dar nu voi fi la mare.

Departe, în zare, văd mișcarea vieții: băieți și fete, tineri-tineri, vin călări prin apa de la
țărm, răzvrătită de călcarea brutală a cailor. Mă întorc să-i privesc până la orizont. Asemenea
imagini voi mai vedea numai în filme.

*
La munte însemna în primul rând, Runcu, Leaota, dar mai ales familia Paula și Paul Mitu,

cu minunații lor copii: Dănuț, Ina, Mihăiță și Paulică, prietenii de joacă ai Mădălinei și ai Ancăi.
Gazde ireproșabile, ne primeau cu brațele deschise, chiar dacă se întâmpla să mai aibă și alți
musafiri. Sebi abia aștepta să se așeze la masă și să primească bucatele, din care nu lipseau
brânza cu mămăligă aburindă, care niciunde nu aveau gustul de acolo. După o masă la Paula,
cum zicea Sebi, care o avusese elevă, rămâneam lipiți de scaune, căci ne ospătam și cu fripturică
de pui crescuți în curte și cu înghețată făcută în casă sau cu clătite umplute cu dulceață din
fructe de la munte: zmeură, mure, afine – delicii. De băut, țuica făcută de domnul Paul. Sebi
se abținea cu greu, fiind cu mașina. O primea întotdeauna la sticlă, ca să fie băută acasă. Pentru
mine și fete – un pic de afinată, dulce și bună.

Ne-a rămas în amintire vizita pe care am făcut-o la o stână, pe al cărei baci, domnul Paul
îl cunoștea și îl cinstise cu o sticlă de țuică. A convenit cu acesta ca, a doua zi, să ne pregătească
mâncarea tradițională a ciobanilor – câte un bulz de fiecare și să ne dea să bem jintiță. 

Am rămas peste noapte la cabana Leaota.  A doua zi ne-am dus la stână, care era în
apropierea cabanei. Cum ne-a văzut, baciul, foarte binevoitor, a pus tuciul pe foc, a făcut
mămăliga și apoi, în mijlocul câte unei felii, croite ca pentru hrana ciobanilor, a pus o bucată
mare de brânză de burduf și a strâns-o bine într-un cocoloș. Bulzii, destul de mari, i-a așezat
pe jar. I-a întors ușor cu un băț și, când au fost rumeniți pe toate părțile, ni i-a dat – la fiecare
câte unul – și o cană de tablă pentru toți, arătându-ne de unde să ne răcorim cu jintiță. Am fost
avertizați să mâncăm tot, căci altfel înțarcă oile. Dacă Mădălina a priceput gluma, Anca se uita
cu grijă la namila care i-a fost pusă înainte. Am așteptat să se răcească puțin bulzii. Pe la
crăpături, trimiteau spre degetele noastre unt galben și lucios. La gândul că îi va fi imposibil
să mănânce tot, Anca s-a prefăcut, la un moment dat, când era deja sătulă, că i-a căzut bulzul
pe jos. Certată de ochii baciului, a scăpat numai cu atât. Ce n-a putut mânca Mădălina, a
terminat Sebi.

Eram așa de sătui, încât, imediat ce am ieșit de sub privirile celor de la stână, ne-am așezat
în iarbă, aflați în imposibilitate de a urca spre vârful Leaota, așa cum ne propuseserăm. Ne-am
odihnit acolo, apoi ne-am întors la cabană. Toată ziua n-am mai mâncat nimic.

57 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VII, nr. 3, iulie - septembrie 2018



În anul următor am hotărât să repetăm figura: mergem până la stână, mâncăm bulz, dormim
la cabană și abia la întoarcere vom trece pe la prietenii noștri din Runcu.

Mergând spre Ziduri, locul unde aveam să parcăm mașina, pe care o lăsăm în grija unui
paznic, am greșit drumul. Când ne-am dat seama, am oprit lângă un bărbat care părea să fie în
treabă pe acolo.

˗ Ați greșit drumul, domʼdoctor! Vă întoarceți și o luați pe celălalt drum.
˗ De ce ți-a zis doctor? întreabă fetele.
˗ Așa! Cine să aibă mașină? Doctorii! La Pucioasa are mașină doctorul Nicolaescu care o

folosește ca să ajungă repede la pacienți.
Ajungem la Ziduri, lăsăm mașina și pornim prin pădure spre cabană. Drumul e ușor de

urcat: o potecă asemenea celei pe care mergem la Bunea. Ne e foame.
˗ Lasă că ajungem la stână și mâncăm câte un bulz.
˗ Daaa! Toată lumea e încântată.
Ajungem mai întâi la cabană și primim o cameră cu multe paturi. Suntem singuri în toată

cabana. Femeia care ne-a primit ne promite lapte fiert imediat. Nu, noi mergem la stână. Cu
câte un bulz și o cană de jintiță, vom fi sătui până a doua zi.

Același baci ca și anul trecut, dar nu binevoitor. Nu face bulzi, nu ne dă nici cu 100 de lei
unul (suta aia a noastră albastră, cu Bălcescu!). Vinde-ne niște burduf, îi zice Sebi! Nu pot! N-
am!

Plecăm supărați. Dacă-i aduceam o sticlă de țuică, sigur era altceva. Dar așa…
Ne întoarcem la cabană. Mai jos se vede o vatră. Sunt și niște lemne. Cu mâncarea din

traistă ne ducem și facem focul. Stăm cam triști lângă foc. Suntem obosiți. Trece pe lângă noi
cabaniera cu vaca ei. Ne asigurăm că seara vom bea lapte.

Se aud voci și pași. Ne întoarcem și-l vedem pe baci și pe cel care ne-a îndreptat pe drumul
spre cabană.

˗ Să mă iertați, domnʼ doctor! Nu v-am cunoscut! zice baciul. 
˗ Nu sunt doctor, domne! Sunt profesor.
˗ Ei, nu se poate! Îmi spuse ăsta că sunteți la cabană și abia atunci mi-am dat seama că vă

cunoșteam de undeva. Să nu fiți supărat pe mine! Luați, vă rog, burduful ăsta! E în coajă de
brad.

˗ Nu-mi trebuie, domne! Nu sunt doctor!
˗ Îl las aci, îl luați dumneavoastră. Dacă nu v-am cunoscut…Mă iertați… Să trăiți!
Și pleacă.
Rămânem noi cu beleaua pe cap. Știam cine e doctorul, pentru că Sebi mai fusese

confundat cu el. Mădălina vrea ca Sebi să ducă burduful la stână. Anca zice să-l lăsăm acolo
unde l-a lăsat baciul. Pe mine mă îngrijorează că o dată cu burduful a rămas și certitudinea
celor de la cabană că Sebi este medic. Același lucru o frământă și pe Mădălina. Să vezi când
îți vor cere consultații!  Sebi e nevinovat! A spus că nu e doctor! Ce mai vrem?

A doua zi de dimineață, când femeia de la cabană încasează prețul șederii noastre și al
laptelui, cere și o consultație de la domnuʼ doctor.

˗ Nu am ce-mi trebuie aici, intră Sebi în rol. Nu am nici stetoscop! Vino miercuri la ora 9
la policlinică. 

Toată viața a iubit teatrul. Când era tânăr, punea în scenă piese cu elevii, cu colegii.
Mădălina e disperată. Eu mor de râs.
Ce facem cu burduful?
˗ Îl lași aici!
˗ Păi, da! Când l-am rugat cu banii-n mână, n-avea! Îl iau acasă și ne săturăm de bulzi!
La prima întâlnire cu doctorul, de altfel prieten, Sebi și-a mărturisit păcatul mâncării

burdufului, care a început la cabana Leaota, unde cabaniera ne-a făcut o mămăligă pe cinste,
și a continuat acasă.

Ne-am amintit mereu cu plăcere de această întâmplare cu munte, doctor și burduf.
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Un somnifer

Vine o vreme când fiecare dintre noi începe să
aibă probleme cu somnul. Îi spun doctorului  de
familie că adorm greu, la ore destul de înaintate.
Medicul îmi dă o trimitere la medicul psihiatru,
singurul în măsură să-mi prescrie un somnifer.

Mă interesez de programul cabinetului de
psihiatrie şi cu trimiterea în mână reuşesc să ajung în faţa specialistei, doctor în medicină.

Consultaţia propriu-zisă a constat în câteva întrebări, pe care le-am considerat oportune,
dar care m-au pus într-o situaţie nu tocmai plăcută. M-a întrebat ce fac atunci când văd că nu
mă fură somnul.

-Privesc la televizor, i-am spus.
-Ce vă place să priviţi?
-Depinde, dar nu filme seriale. Nu dau doi bani pe ele, i-am răspuns categoric. La fel nu-

mi plac emisiunile în care invitaţii sunt puşi să-şi dea cu presupusul despre urmările unor
evenimente sau despre ce crede unul sau altul despre un fapt petrecut, despre  declaraţia
cuiva... Îmi plac unele emisiuni, dar ele sunt o dată pe săptămână.

-Nu citiţi o carte?
Recunosc că întrebarea m-a pus în derută.
-Doamnă doctor, eu nu citesc orice. Nici nu-mi place să repet lecturi mai vechi. Intru

într-o librărie şi nu găsesc  decât ediţii noi ale operelor semnate de scriitorii noştri clasici, iar
în ce priveşte traducerile m-am convins că nu trebuie să le acord aprioric vreo valoare. M-am
convins şi de acest lucru. Sunt interesat de autorii români actuali, dar ce folos că aprecierile
din presa literară nu au acoperire, după gustul meu, în cartea scrisă. Numai târgurile de carte
mai oferă asemenea noutăţi editoriale.

-Sunteţi aşa de exigent?
-Mă consider un cititor avizat. În ziua de azi se poate publica orice cu pretenţie de

literatură beletristică, deoarece editurile sunt societăţi comerciale care publică cu multă
uşurinţă, contra cost şi la tiraje ridicole, ce li se încredinţează ca manuscris. În alte vremuri,
o carte apărută la Timişoara putea fi cumpărată după o lună la Mangalia, la Botoşani sau la
Satu Mare. Fiecare editură dispunea de un colectiv de specialişti în ştiinţe exacte sau umaniste,
inclusiv critici literari, care se pronunţau asupra calităţii textului. 

-Văd că sunteţi bine informat. Câte ceva mai ştiu şi eu. Cartea era subvenţionată de stat,
ca să fie cât mai accesibilă, se plăteau drepturile de autor, iar tirajele erau de la câteva sute la

Teodor OANCĂ
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câteva zeci de mii de exemplare. Pentru ce se întâmplă acun aveţi exemple concrete?
-Doamnă doctor, mi-a fost dat să particip la o lansare de carte, anunţată cu multă

publicitate. Când am intrat în sala de reuniuni a bibliotecii judeţene am văzut că pe fiecare
scaun era câte un exemplar din cartea nou apărută.

-Foarte generos a fost autorul.
-Aşa mi-am zis şi eu. Au luat cuvântul patru persoane care l-au elogiat pe autor, dar care

n-au putut spune nimic despre carte. De fapt, convingerea mea este că nici n-o citiseră.
-Chiar aşa?
-M-am convins de lucrul acesta seara când am vrut să citesc câteva pagini, crezând că

trebuie să mă fure somnul până la urmă. După zece pagini citite am luat un pix cu pastă roşie
ca să subliniez exprimările birjereşti puse de autor în gura unor personaje, despre care bănuim
că au bacalaureatul promovat. Oamenii în toată firea nu vorbesc aşa. Şi dacă ar fi numai atât.
La un moment dat, iritat de proza citită, am constatat că se făcuse ceasul trei dimineaţa. Vroiam
să ştiu dacă acesta este stilul autorului, că de scriitor nu poate fi vorba. V-am dat acest exemplu
ca să arăt de ce nu citesc orice. O lectură plăcută rămâne un deziderat.

-Am înţeles. V-am prescris un somnifer. La început luaţi o jumătate de pastilă cam pe la
ora nouă seara. Dacă veţi aprecia că nu e suficient, luaţi o pastilă întreagă, dar nu mai mult.
Vă doresc odihnă plăcută.

-Mulţumesc. Vă rog să reţineţi că pe mine o carte proastă mă ţine treaz. Dar o abandonez,
pentru că mă revoltă.
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Câteva ore cu bunica

Vântul zbârli părul băiatului de pe verandă.
Privea potopul prăvălit peste aceste locuri,
aruncate  la un capăt  de  ţară. Nori negri,

acoperiseră cu ceva timp în urmă, un soare pipernicit care încercase zadarnic să anunţe
începutul unei zile, cică, mai bună. Vântul sufla înrăit degeaba, nu avea putere să  alunge
catranul norilor încăpăţânaţi. Fulgerele luminau cerul, urmate de tunete asurzitoare, nu-
l convingeau pe  copil , să intre în casă. Oricât de ameninţător boscorodea bezmetica
vreme, el se simţea mai bine aici, pe verandă. Din spatele casei începea, pădurea traversată
de un drum îngust, forestier, călăuză spre munte. De aici, stăpânea sălbăticia. Pădurea
era sălaşul  lupilor de iarnă. Ţipetele cobitoare ale păsărilor sfâşiau liniştea nopţilor.
Pădurea stăpâna tufişurile înalte şi dese, nu ştiai niciodată ce se ascunde în împărăţia lor, 

La câţiva kilometri mai la vale, despicat de şoseaua naţională, vieţuia un sat.
Acolo se duseseră  părinţii băiatului şi întârziau, vă rog, veniţi mai repede!
Ploaia se dezlănţuise mai furioasă, pădurea se vedea ca prin ceaţă, muntele deloc.                            
Bunica murise dis-de-dimineaţă, abia se ghicea începutul de ziuă. Copilul a înţeles

că s-a întâmplat ceva rău   după bocetele mamei. A coborât buimac, doar în pijama, cu
picioarele goale. La început, nu a văzut decât  sâmburele de lumină al lumânării. S-a
apropiat timid de patul pe care era întinsă femeia. Nu înţelegea jalea mamei, cele două
nu se împăcau deloc bine, mai ales după ce bunica s-a îmbolnăvit şi devenise năzuroasă.
O auzea deseori  pe mama, când era singură în bucătărie, rugându-se la icoană, s-o ia mai
repede moartea pe bătrână, ea s-a săturat, nu mai poate, simte că va înnebunii. Tata,
îmbrăcat în haine negre, nebărbierit şi îngândurat, părea un copil neajutorat, aşa cum
stătea cu mâinile în poală, pe scaunul din fundul încăperii.

Mama şi-a şters  faţa cu un prosop, apoi l-a certat cu vocea uşor răguşită :
- Nu mai sta şi te holba ca prostul, spală-te şi îmbracă-te repede 

Nicolae RADU
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Copilul a ascultat-o fără a îndrăzni să scoată o vorbă. Când se întoarse în cameră,
spălat pieptănat, cu hainele   cele noi pe el, i-a găsit pe părinţii lui, în picioare. Îl
aşteptau.

- Ai de mâncare în bucătărie, pe masă. Eu şi tata, avem nişte treburi în sat. Până ne
întoarcem noi să fi  cuminte ! A înţeles ?!

Vocea mamei a sunat ameninţător.
Băiatul încuviinţă tăcut din cap.
Tata a ieşit primul.
- Mă duc să leg câinele. Tu, grăbeşte-te ! îi spuse femeii sale din prag.
- Vin imediat .
Ultimele cuvinte ale mamei înainte de a pleca au fost să nu facă prostii, că dacă le

va face fi vai şi amar de fundul lui când se vor întoarce.
A rămas singur cu bunica.
Afară, vântul cânta aiurea. Pe ţigla casei zornăiau picăturile de ploaie. A vrut să

deschidă televizorul dar  şi-a adus aminte de vorbele mamei, nu umbli la radio sau la
televizor, avem un mort în casă. Renunţă. A găsit o  carte cu poveşti uitată pe un scaun şi
o răsfoia cu gândul în altă parte.

- Unde sunt pastilele mele ?   
Odată cu ţipătul de spaimă, băiatul a sărit de pe scaun. Mâinile cuprinse de tremur

au    scăpat cartea care s-a prăbuşit pe podea. Ochii lui speriaţi o vedeau pe bunica. Stătea
pe marginea patului bălăngănindu-şi picioarele.

- Ce ai de ţipi ca prostu’ ?!
Copilul s-a lipit cu spatele de peretele rece al camerei. Nu-şi putea  lua privirea de

pe femeie, stomacul i se făcuse ghem, parcă înghiţise un şomoiog de câlţi. Îşi cercetă cu
mâna pantalonii între picioare. Pentru un moment avusese impresia că s-a pişat pe el. Nu,
totul era în ordine acolo.

O rafală de vânt izbi crengile liliacului de geamul ferestrei.
- Cum e afară ? a întrebat bunica de parcă nu ar fi auzit nimic din vânzoleala vremii.
Spre mirarea lui, copilul reuşi să-i răspundă.
- Bate vântul… Şi plouă.
- Am puţină treabă în curte. Trebuie neapărat să-mi iau pelerina… Vrei să mi-o aduci

tu, puiule?!
Paşii l-au purtat mecanic spre cuierul din hol, unde pelerina verde a bunicii îl aştepta.

S-a cocoţat pe unul din taburete pentru a ajunge la ea. Asta i-a luat ceva timp. Când se
întoarse, bunica era în picioare. Deschisese uşa  de la verandă. Înaltă şi dreaptă, privea
ploaia de afară. Şi-a pus fără grabă pelerina pe umeri.

- Când am să plec am să te iau cu mine.
Băiatul a simţit din nou stomacul strângându-se.           
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- Nu…nu… nu vreau… începu să se bâlbâie.
- De ce iubitule ?! Doar ştii cât te iubeşte bunica! Acolo nu o să te mai certe

nimeni, cureaua tatei nu există… Te voi legăna în poală şi îţi voi spune toate poveştile
pe care nu am mai apucat să ţi le spun.

- Bunico,  a scâncit băiatul, sunt doar un copil…
- Vei rămâne mereu un copil. Un copil frumos şi cuminte !
- Nu vreau ! s-a împotrivit el încăpăţânat. Nu vreau să rămân copil.               
Spunea adevărul. Zi de zi se măsura, trăgea semne cu creta pe cadrul uşii, să vadă

cât a mai crescut, dorea cât mai repede să fie mare, să scape de cureaua tatălui, de
cicăleala mamei, de milogeala pentru un ban de buzunar,  să-şi cumpere fotografiile
cu fotbalişti. 

Bunica îşi pierduse răbdarea. 
- Vei merge cu mine !  a poruncit.
Mâinile ei zbârcite, întinse spre el, semănau cu două funii răsucite care încearcă

să-l prindă pe băiat în capcana lor. A fugit ţipând,  trântind uşa de la verandă, geamurile
au bodogănit supărate de furia izbiturii.

-  Prostuţule ! a auzit glasul dojenitor al femeii.
Copilul s-a pitit după scaunul mare de răchită care trona în mijlocul verande Ar

fi vrut să se transforme într-o gâză mică, mică, mititică, capabilă să se ascundă într-o
firidă. O vede pe bunică, iese din casă, priveşte cerul acoperit de nori mocirloşi din
care se cerne o apă murdară. A trecut pe lângă el fără să-l vadă, îşi trage gluga de la
pelerină pe cap, coboară în curte. S-a oprit în mijlocul ei, ochii cercetează iscoditori,
uşi, ferestre, parcă  numără şi ţiglele de pe casă . Cuşca câinelui goală ?! Pe unde o
umbla, îmi amintesc că tata l-a legat înainte de a pleca ?! Femeia ajunge  la coteţul
păsărilor, ochii numără, găini, cocoşul, atâtea raţe, atâtea gâşte, curci, dar unde e
curcanul ?! a, uite-l, în ploaie lângă poarta grădinii, treci la locul tău pezevenchiule !
Bunicii i-a trecut  cheful de plimbare prin curte,i-o fi ajuns umezeala la piele, intră
din nou în casă, o fi uitat ceva.

Băiatul iese din spatele scaunului, se prinde de pervazul ferestrei şi ridicându-se
pe vârfuri priveşte pe geam.

Bunica a aruncat pelerina udă pe un scaun. Scoate dintr-un sertar albumul  gros, cu
fotografiile familiei, se aşază comod într-un fotoliu, începe să-l răsfoiască. Filele
foşnesc, femeia priveşte amintirile, uneori zâmbeşte, alteori se întristează. După un timp
înalță capul, îl  vede pe băiat uitându-se prin geam la ea, îi face semn cu mâna, să intre
în casă, să se uite amândoi la fotografii. Copilul scoate un geamăt lung , frica l-a muşcat
şi îl doare.  Pleacă de la fereastră, se piteşte din nou în spatele scaunului  de răchită. 

Acolo îl găsesc ai lui, galben la faţă şi tremurând.
Ce e cu tine afară ?! îl certă mama trăgându-l după ea în casă. 
Bunica… şopteşte copilul
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- Ce-i cu ea ?!
Întinsă în sicriu, cu mâinile încrucişate pe piept, bunica aşteaptă liniştită călătoria

pe ultimul drum.
Băiatul simte palma mamei lovindu-l sec peste capul cu părul tuns scurt.
- Nu ai  mai avut cu ce să te îmbraci, nesimţitule ! se răţoieşte la el apoi ia pelerina

udă leoarcă de pe scaun şi o pune la locul ei, în cuier  
- Şi cu albumul acesta ce ai făcut ?! Doamne, nu te pot lăsa singur măcar un minut

că numai  prostii faci !
Din sicriu, bunica le zâmbeşte încercând să-i împace pe toţi. 
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Cunoscut pictor târgoviștean, profesorul
Constantin Mazuru este un prieten mai vechi al
revistei Târgoviștea literară, în paginile căreia i-au
fost prezentate personalitatea și creația artistică.
Propunându-i o nouă participare, de data aceasta cu
picturile sale realizate în vara acestui an la Balcic, a
fost entuziasmat de ideea că poate, în felul acesta, să
omagieze, împreună cu noi, personalitatea Reginei
Maria a României și Marea Unire.

Constantin MAZURU
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Cu o dublă descendență imperială,
frumoasă, inteligentă, cu dovedite calități
diplomatice, iubitoare de artă și literatură,
Regina Maria a României a avut un rol
esențial în realizarea Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918.

În septembrie 1914, când Ferdinand cel
Loial devine rege al României, Regina Maria
sprijină și chiar influențează, în august 1916,
în cadrul Consiliului de Coroană, hotărârea
istorică de a intra în război alături de Antantă,
împotriva Germaniei. Această hotărâre a fost
un gest de loialitate și atașament față de
România și de români, ale căror idealuri de
libertate și unire puteau fi împlinite prin luptă.
Peste 400.000 de români au murit în Primul
Război Mondial în numele acestor idealuri. În
timpul refugiului la Iași, Regina Maria, ca
soră de caritate a Crucii Roșii, a fost alături de
soldații români, pentru care ea era Regina-
Soldat sau Mama-Răniților. La sfârșitul

războiului, când I.C. Brătianu a negociat ca trimis al României condițiile Tratatului de la
Versailles, a fost alături de acesta, impresionând prin inteligență diplomatică.

Ca și Ferdinand Întregitorul de Țară sau Regele Marii Uniri, Regina Maria a manifestat
un devotament exemplar față
de români.

Întreprinzătoare și
iubitoare de frumos, Regina
Maria a României a fost
autoare a unor cărți pentru
copii, dar mai ales a unor cărți
de memorii, în care și-a
exprimat fără rezerve
dragostea pentru România.
Iubea arta, poezia și filosofia,
dar și pictura. A colecționat
lucrări de artă românească:
Arthur Verona, Ștefan
Popescu, Kimon Loghi,
Cecilia Cuțescu-Storck,
Nicolae Vermont, Eustațiu
Stoenescu.

Casele de vis ale Reginei
Maria, de la Balcic și de la
Bran, sunt dovezi de bun gust
și de dorință de a se integra
într-un spațiu geografic și
cultural pe care îl îndrăgise.
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Descoperă Balcicul prin intermediul pictorului Al. Satmari, care îi prezintă un loc plin
de lumină – Coasta de Argint, în care albastrul mării se îmbină în chip strălucit cu azurul
cerului. Pictorii vremii frecventau deja locul dobrogean revenit Regatului României între
1913-1940 și care a devenit în perioada interbelică o destinație turistică pentru lumea artistică
și elita culturală și politică românească. Atrasă de atmosfera cosmopolită a locului, în care se
aflau vechi mori de apă,  minarete și case acoperite cu olane, locuite de turci, tătari, bulgari
și români, Regina Maria a simțit că locul acela o aștepta și și-a construit pe un domeniu
cumpărat la malul Mării Negre, într-un peisaj de vis, Cuibul liniștit, casa ei de vară cea mai
dragă. Au venit în acest colț al Cadrilaterului, cu climă caldă și vegetație bogată unii dintre
cărturarii cei mai importanți ai vremii: Tudor Vianu, Ion Marin Sadoveanu, Nicolae Tonitza,
Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck. Mulți și-au construit și ei locuințe de vară, ca și
regina.

Îndrăgostită de locul acesta de vis, Regina Maria a dorit, ca, după moarte, inima ei să
rămână în micuța biserică de pe domeniu – Stella Maris.

Peisajul de la Balcic, aflat acum în Bulgaria, atrage și astăzi pictorii români, în plină vară
dobrogeană.

Unul dintre aceștia, îndrăgostit de Balcic, este și Constantin Mazuru.

Minodora PLATCU și Atena Gabriela STOCHIȚĂ
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Pescari la Balcic
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Marea la Balcic

Minaret la Balcic
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Sfinx la Caliacra
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Stânci la Sozopol

Faleza la Cameni Breag



Felix Mendelssohn – Bartholdy. 
Spirit luminat întru excelenţă

Călătoriile tânărului muzician au avut rol
definitoriu în formarea concepţiei sale estetice  şi a
afirmării talentului de interpret. Popasurile prin
Anglia, Scoţia, Elveţia, Italia, Franţa, dintre anii
1829-1832, i-au configurat profilul intelectual.
Urmare a instruirii elevate, Felix Mendelssohn –
Bartholdy a avut inspiraţia şi capacitatea de a

compune pentru toate genurile muzicale, de la cele
vocale şi instrumentale, camerale sau simfonice, până la cele religioase sau laice. La vârsta
de 17 ani s-a afirmat cu Uvertura de concert la piesa Visul unei nopţi de vară de William
Shakespeare, un autentic poem simfonic, o incursiune muzicală în lumea plină de umor a
personajelor din comedia „marelui Will”. De la această capodoperă până la ultima creaţie,
Mendelssohn - Bartholdy şi-a demonstrat excelenţa atât în arta creatoare, cât şi în cea
interpretativă, devenind cunoscut ca pianist, dirijor, compozitor, pedagog şi fervent militant
pentru cultura muzicală, altfel spus, a fost muzicianul complex, intelectualul erudit, apreciat
şi ovaţionat în marile centre muzicale din Europa secolului al XIX-lea. Formaţia sa estetică
şi muzicală s-a extins şi în variate sfere ale domeniilor artistice congruente.

Sosirea la Paris, în anul 1826, îi prilejuieşte o formidabilă afirmare ca pianist virtuoz şi
compozitor. Îşi prezintă cu succes, în concert, uvertura Visul unei nopţi de vară şi Octetul de
coarde. Acolo  cunoaşte mari personalităţi care au influenţat viaţa muzicală pariziană precum
Luigi Cherubini, Gioacchino Rosini, Franҫois Auber, Fernando Paër, Jacques Fromental
Halévy. Este puternic impresionat de Simfonia a IX-a a lui Beethoven, de operele Wilhelm
Tell de Rossini şi Robert Diavolul de Meyerbeer, lucrări auzite pentru  prima dată în capitala
Franţei.

Peste trei ani de la sejurul parizian, Felix Mendelssohn – Bartholdy debutează la Londra
ca pianist şi dirijor al propriilor creaţii şi al unor lucrări de autori consacraţi, cu o reuşită
fulminantă la foarte educatul public englez.

Plecând apoi în Scoţia, în anul 1830, compozitorul s-a lăsat fascinat de un peisaj unic,
acumulând inspiraţie pentru o simfonie. În acelaşi an, pe tărâmurile Italiei, are ocazia să asculte
melodii populare, muzică religioasă, să admire picturile şi arhitectura Renaşterii, ruinele
antichităţii. Înaltele trăiri spirituale se reflectă într-o nouă şi splendidă simfonie. La Villa
Medici îi întâlneşte pe celebrii Gaetano Donizetti, Mihail Glinka, Hector Berlioz, ale căror
creaţii prezentau pentru el un interes profesional cu totul special. 

Înainte de a se stabili, pentru doi ani, la Dűsseldorf (1833 – 1835), compozitorul german

Ana BUGA
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reia călătoriile prin Anglia, Scoţia, Irlanda şi prin centre culturale din Europa Occidentală.
Dűsseldorf este oraşul care îi oferă postul de director muzical ca semn de recunoaştere a
erudiţiei  şi talentului de dirijor. În plus coordonarea directorială a lui Felix Mendelssohn –
Bartholdy a însemnat pentru instituţia muzicală din Dűsseldorf un progres, pe lângă abordarea
unui nou model dirijoral. Renunţă la tradiţia conducerii instrumentiştilor de la clavecin,  de
la pian sau de la pupitrul capelmaistrului  şi  urcă pe podium în faţa orchestrei, utilizând,
pentru prima dată, bagheta. A reuşit să capteze atenţia publicului din Dűsseldorf prin programe
de concerte cu partituri valoroase, preluate ulterior şi în repertoriile de la Kȍln, Dresda,
Frankfurt, Aachen.

Anul 1835 îl găseşte stabilit la Leipzig, unde conduce orchestra Gewandhaus care,
datorită lui, ajunge să fie considerată una dintre cele mai renumite din Europa, păstrându-şi
faima până în prezent. Mendelssohn – Bartholdy a promovat o politică repertorială foarte
apreciată, datorată selecţiei creaţiilor din repertoriul german şi italian, promovând într-o
măsură considerabilă şi  lucrări semnate de celebrii compozitori ruşi. În perioada cât a locuit
la Leipzig a scris numeroase partituri, în care a păstrat formele tradiţionale clasice, ca
semnificaţie a sobrietăţii unei educaţii riguroase. Totuşi, transpar şi rezonanţe de tip romantic
ce par a proveni din frământările proprii naturii sale meditative, din tristeţile singurătăţii şi
uneori ale dezmăgirilor. Imaginaţia poetică, delicateţea  sufletească şi emoţiile în faţa
frumuseţilor naturii îşi au originea în contactul cu romantismul, curent pentru care Felix
Mendelssohn – Bartholdy a vibrat cu sinceritate.

Aflându-se printre fondatorii Conservatorului din Leipzig (1843), instituţie de renume
european, alături de Robert Schumann şi de alţi muzicieni din elita epocii, a desfăşurat o
intensă activitate pedagogică.  

Dacă unele compoziţii i-au fost inspirate de locurile  văzute, altele oglindesc sentimente
trăite sau impresii de participare la unele notabile evenimente.  Remarcabilă  rămâne
aniversarea a trei sute de ani de la afirmarea Reformei protestante (cult religios în care
Mendelssohn – Bartholdy fusese botezat), eveniment pentru care a scris  simfonia Reforma.

Timp de un an, muzicianul a acceptat postul de compozitor al curţii prusace de la Berlin,
unde a gestionat şi activităţile organizatorice din cadrul instituţiei de învăţământ superior
Singakademia. Tot la Berlin, la palatul Potsdam a prezentat piesele Antigona, Ruy Blas, Atala
şi Visul unei nopţi de vară, pe muzica de scenă proprie.

Simfonia italiană în La major op. 90 (1835) ilustrează în formă şi conţinut receptivitatea
la tot ce învăţase Felix Mendelssohn – Bartholdy (abia trecut de 20 de ani), despre Italia. 

În ansamnblul construcţiei şi în părţile ce o alcătuiesc, simfonia ilustrează disciplina
gândirii clasice, perfecţiunea formelor, logica şi claritatea discursului muzical, fluenţa
melodică, sprijinită pe o iscusită transparenţă a limbajului orchestral. 

Chiar de la începutul lucrării - Allegro vivace - se evidenţiază caracterul concertant,
vivacitatea ritmică şi luminozitatea melodică. Nu există conflicte între ideile muzicale. Din
această perspectivă, Simfonia italiană aminteşte de paginile pastorale beethoveniene. Vibraţia
romantică din partea mediană - Andante con moto - aminteşte de cunoscutele cântece fără
cuvinte ale compozitorului, cu intonaţii de baladă, redate la orchestră cu exemplară simplitate. 

Intermezzo - partea a treia - pare a fi confluentă cu paginile miniaturale ale autorului
(nespecifice genului simfonic), în care eleganţa Menuetului şi agitaţia din Scherzo au misiunea
de a pregăti concluzia demersului artistic. Din secţiunea centrală a aceastei părţi se aud tonuri
elegiace cu tendinţe descriptive, ilustrate cu semnale de corni, ce răzbat până în ultima parte
– Presto - unde dansul frenetic Saltarella, originar din Sudul Italiei, dinamizează atmosfera.
Frumuseţea şi atractivitatea întregii lucrări îşi au resursele în combinarea numeroaselor
procedee componistice care, în ciuda aparenţei de secvenţe separte, se interferează într-o
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armonie perfectă.
Cu experienţa acumulată după compunerea celor şapte uverturi şi patru simfonii,

Mendelssohn - Bartholdy revine asupra partiturilor schiţate în timpul voiajului din tinereţe
pentru a finaliza Simfonia scoţiană în la minor op.56 (1842). Muzica ei, mai complexă, o
distinge între lucrările compuse anterior. Aici abordează o construcţie ciclică, foarte personală
faţă de simfonismul de la debutul curentului romantic, concepând unitatea ultimei simfonii
într-un  mod diferit de cel preexistent, prin promovarea, cu prioritate, a formei de sonată.
Dincolo de redarea ambianţei cu imagini bucolice, pitoreşti, muzica Simfoniei în la minor
poartă încărcătura sentimentelor ce evocă întunecimile trecutului din ţinuturile apăsate de
ceaţă. O notă de baladă introduce dramaturgia muzicală în mişcarea Andante con moto în care
sunt evocate timpurile istorice ale Scoţiei, într-o privelişte aridă. După opiniile unor exegeţi,
lucrarea pare a aparţine unui alt creator, cauza pesimismului fiind durerea provocată de
moartea surorii sale Fanny. Deloc întâmplător, pentru această simfonie, a ales tonalitatea la
minor, a cărei sugestie de îndurerare corespundea stării sufleteşti a autorului. Sobrietăţii
concentrate într-o idee muzicală lirică i se vor alătura toate celelalte care redau suferinţa.
Dezvoltarea temelor de la finalul reprizei - Andante con prima - are sarcina înlănţuirii
concepţiei simfonice prin impunerea unui nou model de unitate ciclică, preţuit de artiştii
vremii.

Pastorală şi evocatoare, a doua parte a simfoniei - Vivace non tropo - dezvăluie tendinţa
de atenuare a neliniştilor anterioare. Frenezia şi pasiunea, ilustrate printr-o orchestraţie
strălucitoare, sunt imagini fermecătoare. Curând se face trecerea de la vitalitate la resemnare
şi la sentimentele de suferinţă care au inspirat dramaturgia  unui  Adagio. El aduce din nou
intonaţii funebre pentru ca, treptat, muzica să se însenineze după reluarea primei secţiuni apoi
iarăşi o trecere între părţi spre finalul Allegro vivacissimo. Prezenţa neliniştilor trecute sunt
semnalate de tema oboiului, care se îndreaptă spre o evoluţie în stil fugat. O gradată calmare
a sonorităţilor orchestrale lasă loc unor „voci interioare”, individualizate de timbrurile
clarinetului şi fagotului, care anticipează o stare de pace şi de liniştire ce estompează umbrele
neliniştilor. Demersul simfonic îşi găseşte o soluţionare de tip roamntic, printr-o luminozitate
ancorată totuşi în logica clasicismului. Realizarea revenirilor şi devenirilor ciclice şi orientarea
lor sub formă de arc confirmă autenticitatea creaţiei.  Întâlnirea melodiei cu armonia, lirismul
şi dramatismul, cu formele muzicale ale clasicismului şi romantismului, în scopul redării
frumuseţilor naturii şi a multitudinii sentimentelor omeneşti a făcut posibilă interferenţa artei
muzicale cu aceea a  transpunerii celor mai subtile şi intime trăiri.

Ascultând muzica inspirată de locurile vizitate de autorul simfoniilor scoţiana şi italiana,
compozitorul Richard Wagner afirma...Mendelssohn este un pictor al peisajului.

În doar 38 de ani, seninul Felix Mendelssohn - Bartholdy a compus 121 de opusuri, în
toate genurile muzicale. Din cauza unei constituţii fizice fragile şi a sensibilităţii sufleteşti,
artistul - creator s-a stins în floarea vârstei. Şi-a colorat sunetele cu surâsul şi freamătul vieţii,
dar şi cu bucuria împlinirilor artistice. Talent, eleganţă şi rafinament, avânt şi melancolie sunt
transmise prin fiecare notă scrisă.  Muzica lui pare a veni din lumea spiritului diafan.
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„REVIZORUL”.
DRAMATURGUL ȘI REGIZORII

DIN PERSPECTIVA  
TEATRULUI COMPARAT

O privire istorică și comparativă asupra
actului regizoral 

În 2006 s-au împlinit 53 de ani de când
regizorul Sică Alexandrescu monta, pentru prima
oară, la Teatrul Național Radiofonic, una dintre
capodoperele dramaturgiei rusești: Revizorul de

Nikolai Vasilievici Gogol (1809 – 1852). O piesă despre care autorul ei mărturisea, după
premiera din 1836: „Dintre toți judecătorii din sală, de unul singur mi-era teamă – și acela
eram eu. În sufletul meu auzeam reproșuri și proteste chiar împotriva piesei mele, reproșuri
și proteste care înnăbușeau sentimentele celorlalți. Publicul, în general, era mulțumit. Jumătate
din sală a primit piesa chiar cu simpatie; cealaltă jumătate, conform tradiției, o înjura, dar din
motive care nu aveau legătură cu arta”. Încerc să-mi imaginez, criteriile după care marele
Gogol ar fi binevoit să recurgă la aceleași gânduri critice și autocritice, dacă ar fi putut să-și
vadă, astăzi, piesa regizată de două nume grele ale teatrului românesc contemporan: Horațiu
Mălăele (în 2006, la Teatrul de Comedie, București) și Felix Alexa (în 2013, la Teatrul
Național, București)... Cu siguranță cele două puneri în scenă, ar fi atenuat mult tristețea ce
l-a învăluit pe scriitor, la premiera rusească, determinându-l să afirme deschis „mi-e sila de
propria mea piesă”! Și respectiva silă era declanșată de interpretarea care îi părea rece, palidă,
obosită. Își considera piesa „respingătoare, barbară”, ca și cum nu i-ar fi aparținut.

„Publicată în 1836 și revizuită, în 1842”, aceasta are la bază o anecdotă povestită de
unul dintre prietenii săi: poetul, prozatorul și dramaturgul rus Aleksandr Sergheevici Pușkin
(1799 – 1837). Intensitatea povestirii surprinsă de Gogol și așternută pe hârtie, îi conferă
dreptul de a fi primul ei regizor, justificâdu-i pe deplin „observațiile pentru actori”, care
însoțesc textul tipărit.

Dacă Sică Alexandrescu l-a distribuit în rolul primarului (Anton Antonovici Scvoznic–
Dmuhanovski) pe regretatul Alexandru Giugaru, Horațiu Mălăele a optat pentru George
Mihăiță (directorul Teatrului de Comedie), iar Felix Alexa – pentru Mihai Constantin. 

Privind, în paralel, cele două puneri în scenă (a Teatrului de Comedie  și a Teatrului
Național din București), observăm că factorii diferențiatori apar încă din distribuției. Regizorul
Horațiu Mălăele suprimă anumite personaje, nereprezentative sau le sugerează, în treacăt
(fără a le materializa, în mod concret, pe scenă), iar celălalt regizor Felix Alexa adaugă alte
personaje: simpatice sau hazlii, viu colorate – încercând să obțină prin ele, un efect de
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propulsare a piesei în modernitate. Scenografele Andrada Chiriac și Oana Letiția Grigore
(asistent scenograf) îl secondează prin renunțarea la îmbrăcămintea tradițională rusească și la
decorurile sumbre, în timp ce scenografia semnată de Lia Manțoc, pentru Teatrul de Comedie,
păstrează cu strictețe coordonatele regizorale ale lui Horațiu Mălăele, construite fidel, pe
baza textului gogolian. Avem așadar, în fața ochilor, aceeași piesă și două viziuni aproape
antagonice. Precizăm că fiecare are valoarea sa, indiscutabilă, iar împreună reușesc să acopere
toate categoriile de public, nu numai uzitatul / clasicul grup–țintă.   

Chiar dacă Revizorul este o piesă montată de două mari teatre ale capitalei, accentul va
fi pus pe regia lui Horațiu Mălăele pentru că am intrat deja în cel de-al XII–a an, de la
premiera sa regizorală, ce face încă săli pline, jucându-se, de obicei, cu „casa închisă”. Nu
vor lipsi totuși trimiterile, cât se poate de constante, la regia lui Felix Alexa, foarte bună, de
altfel. 

Pentru rolul Anei Andreeva – este greu de ales între Virginia Mirea și Ana Ciontea.
Ambele excelează în felul interpretării lor. 

Delia Seceleanu (în rolul Mariei Antonova) este o fiică care depășește uneori tiparul
strict al dramaturgului, cochetând cu sfera culturală în timp ce Ilinca Manolache exprimă
incredibil de bine aceea naivitate vecină cu prostia. 

Delia Seceleanu, Horațiu Mălăele – Foto: http://comedie.ro/spectacol/revizorul

Dacă în regia lui Horațiu Mălăele îl avem pe Valentin Teodosiu în Artemii Filipovici
Zemlianica, administratorul spitalului, în cea a lui Felix Alexa găsim o directoare, interpretată
de Irina Movilă. Revenind la Valentin Teodosiu se poate spune că este acel gen de personaj
decupat din piesă, pentru a fi așezat direct pe scenă. În privința inspectorului școlar – Luca
Luchici Hlopov atât Șerban Georgevici, cât și Armand Calotă sunt înzestrați cu un farmec
aparte în interpretatea acestui personaj. Greu de ales și între cuplul de moșieri Bobcinschi și
Dobcinschi. Și totuși... Claudiu Bleonț, Mihai Calotă s-au apropiat mai mult de personaje
decât Eugen Racoți, Gheorghe Dănăilă. Felix Alexa surprinde și redă – de această dată –
până și plasturele de pe nasul lui Bobcinschi, atunci când acesta se lovește, pentru că ușa la
care ascultă, „cedează și cade”, iar Claudiu Bleonț reușește să facă din fiecare rol o operă de
artă. Să nu uităm însă că la cei 81 de ani, Eugen Racoți este un actor de marcă al scenei
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românești, cu o carieră pe măsura talentului său incontestabil, iar Gheorghe Dănăilă îl
urmează îndeaproape, fiind un actor premiat în repetate rânduri.

Ion Chelaru – Ivan Cuzmici Șpechin, dirigintele poștei – cucerește și de această dată
publicul, prin farmecul său irezistibil, dând la iveală pe lângă talentul actoricesc, latura
regizorală și condeiul dramaturgului, fiind el însuși membru al U.S.R. (din 1993 – adică
membru al Uniunii Scriitorilor din România – prima instituție de creație cu această
titulatură, neafiliată sferei politice). În același rol și tânărul Eduard Adam ne menține viu
interesul. 

Simpaticul Dragoș Huluba creează un Oesip savuros – greu de uitat – plin de naturalețe,
spontaneitate, șarm, viclenie, rivalizând uneori chiar cu propriul stăpân în adulmecarea prăzii.
Isvan Teglas întruchipează și el naivitatea dusă până în pragul neroziei sau al stupidității. 

Horațiu Mălăele – Ivan Alexandrovici Hlestacov, funcționar din Petersburg – reușește
să creioneze abil atât imaginea lefterului, a fanfaronului, cât și pe aceea a înaltului demintar,
trecând cu acea lejeritate de invidiat, dintr-o stare în alta. Hlestacov este personajul, de care
s-a atașat cu predilecție Gogol, declarând că „nu este un mincinos” de profesie, fiindcă „el
însuși uită că minte” ajungând „să creadă ceea ce spune”. În naturalețea minciunii stă comicul
ei, iar Horațiu Mălăele a reușit să dea viață acelui Hlestacov care „minte cu sufletul”, așa
cum și l-a dorit dramaturgul. Un Hlestacov greu de egalat, lăsându-ne uneori impresia că se
va așeza la masa de scris, pentru a-l creea el însuși pe Gogol. Inversiunea de roluri dintre
personaj și dramaturg, dintre creat și creator este realizată prin bagheta magică a regizorului.
Chiar dacă pentru tânărul și talentatul Marius Manole, Hlestacov constituie unul dintre
rolurile de referință – interpretat într-o manieră ireproșabilă – Horațiu Mălăele rămâne totuși
acela care îi pune la loc cununa inițială, redându-i în întregime aura făurită de Gogol. Dincolo
de actor, regizorul a înțeles că Hlestacov nu este personajul principal. El se trezește, printr-un
concurs de împrejurări – în această haină străină, într-un rol pe care și-l asumă, fără a-l
cunoaște pe deplin. Horațiu Mălăele se pliază perfect pe acea vorbire, cadențată, creată de
dramaturg „numai în alegorii și echivocuri”, pentru a sugera greutatea rangului înalt. Revenind
la Marius Manole precizez că a reușit să creeze, la rândul său, un Hlestacov pasional,
îndrăgostit până la sacificiu de incredibila magie a scenei, un personaj viu și imprevizibil,
bine ancorat în modernitate.  

Dacă Mihai Constantin, în rolul primarului, aduce o amprentă pur personală, dublată
de o anumită doză de patetism – necesar acestui rol, George Mihăiță rămâne fidel textului
clasic, întruchipând prin înfățișare – bunăstarea, prin comportament – dictatura, prin gesturi
– naivitatea, prin cuvânt – falsa modestie: „în fața virtuții totul nu este decât vanitate și
deșertăciune” (despre onoruri). El atrage „simpatia publicului” pentru că devine păcălitorul
– păcălit, transformându-se rapid din călău în victimă, zdruncinând din temelii acea imagine
a tătucului comunității, care încerca să restaureze, prin dictatură, ordinea în haos. George
Mihăiță își interpretează impecabil rolul, intuind și asumându-și aceea stare de suflet a
personajului, despre care vorbește cu atâta patimă Gogol. Replica finală îl descoperă ca
personaj–cheie, amfitrion în toată regula, atrăgând în totalitate empatia publicului: „o să se
trâmbițeze în toată lumea întâmplarea asta! Nu numai c-am să ajung de râsul omenirii! Dar te
pomenești c-o să se găsească și vreun smângălitor (n. c. mâzgălitor) de hârtie, vreun scriitoraș,
care să mă încondeieze într-o comedie. Asta e mai teribil ca orice... Că ăștia, nu se uită nici la
grad, nici la funcție. Și-o să se găsească destui imbecili să rânjească și să bată din palme. Și
voi acum, de ce râdeți? Râdeți de voi înșivă”. Cuvintele sale îmi răsună încă în urechi, cu
forța baritonală a tunetului, cu luminozitatea clară a fulgerului venit din senin, cu reverberația
ecoului. „Un actor cu sensibilitate poate exprima totul” – spunea Gogol – iar George Mihăiță
s-a înscris demult, în sfera acestui prototip. Dacă vă amintiți de interpretarea lui Ciriviș din
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Capul de rățoi, de George Ciprian, cuvintele mele vor învăța să se deprindă încet... cu
„sunetul” tăcerii sau cu umbra liniștii, din spatele lor...      

Horațiu Mălaele și curajul punerii în scenă a unei capodopere

„Comedia aceasta genială – spunea Eugen Schileru – este o galerie de portrete gravate
cu apă tare” pentru că personajele sunt creionate de Gogol în complexitatea lor, fiind menite
să sugereze, fără echivoc, culmea realismului, în arta teatrală (în dramaturgie). Faptul că
Revizorul, în regia lui Horațiu Mălăele începe cu dansul tradițional rusesc, cazaciocul (cu
origini ucrainene), nu este o pură întâmplare. Acest dans nu are menirea de a suplini un decor
arid, sumbru, sărăcăcios, ci are acea menire precisă de a-l susține; pentru că dansul transmite
un mesaj puternic, asemeni scaunelor „târâte” de fiecare funcționar după sine, ca și când
acestea ar fi fuzionale cu propriile trupuri – parte integrantă din ele. Dansul rămâne singurul
element al păstrării tradiției, al descătușării mute, în absența cuvântului și a culturii, care
prisosește, fiindcă adevărații cărturari au fost deja dați la o parte de impostori. „Fe-ri-ci-re,
fe-ri-ci-re, fe-ri-ci-re”... iar această fericire își pierde sensul, devenind un laitmotiv silabisit
în anumite momente, de comunitate. 

Ca regizor, Horațiu Mălăele urmărește atent coordonatele textului, forma raportării la
personaj și pe aceea a transpunerii actorului în rol. Revizorul este – înainte de toate – o satiră
amară (caustică poate...) la adresa unei societăți repetitive, ale cărei abuzuri nu contenesc nici
acum...Mizeria, mojicia, snobismul, despotismul, atentatul la ființa națională și la valorile ei...
Despre care secol vorbim? Despre cel în care s-a născut Nikolai Vasilievici Gogol, firește. S-
a schimbat oare ceva, de atunci și până acum? Societatea noastră civilizată mai poartă
amprenta societății dominate de primitivism? Ei!... Aceste răspunsuri vi le puteți da și singuri,
pentru că fiecare are propriul  răspuns... propria justificare... 

Sunt surprinse de regizor și bâlbâielile personajelor, aluziile picante („e căzută-n cap, ca
maică-sa”), ticurile lor verbale, ca acela al Anei Andreeva în discuțiile cu fiica sa: „Ei, poftim!
Nu scapi o ocazie să mă contrazici”. Regizorul speculează meticulos textul lui Gogol,
ducându-l adesea la extrem și realizând astfel comicul de situație: în cazul inspectorului școlar,
al fiicei naive, al mamei versate în arta amorului clandestin. Dibăcia regizorală își face simțită
prezența și prin înlocuirea versurilor renumitului Mihail Lomonosov („O, tu care-n durere
cârtești pe Dumnezeu/ Tu, om...”, fragment al poemului Iov), cu unele proprii („Pic, pic/ Unul
mare, altul mic/ Ăla mare a zburat/ Fiindcă este vinovat/ Ăla mic a stat pe loc/ Și îl pun la
loc”) – pline de tâlc... (De remarcat și gestica, ce însoțește recitarea poemului.) 

Spre deosebire de Felix Alexa, care impresionează prin decoruri fastuoase, Horațiu
Mălăele folosește doar efecte scenice într-un cadru cenușiu, aproape imobil. 

Regizorul Horațiu Mălăele a creat o simetrie între cuvintele primarului de la începutul
piesei și scena finală. Acesta mărturisea propriul vis, din noaptea precedentă: „am visat –
spunea primarul – doi șobolani de o înfățișare neobișnuită; zău, în viața mea n-am văzut
șobolani ca ăștia... negri... și nefiresc de mari; au venit, au mirosit în toate părțile... și au
plecat”. Hiperbola acestor doi șobolani este de fapt o metamorfoză a Revizorului și a ajutorului
său. Dacă dramaturgul se limitează doar la sugestie, regizorul merge până la capăt, prin
imaginea concretă din finalul piesei, în care adevăratul Revizor apare însoțit de propriul
ucenic. Ambii, par să aibă o alúră specifică de cioclu, fiind îmbrăcați în negru, incredibil de
înalți (ca statură), cu măști  scheletice pe față și purtând cu ei un cazan enorm pentru strângerea
„cotizațiilor”. Înălțimea amețitoare a adevăratului Revizor sugerează amenințarea iminentă.
Prin această apariție explicită, creată de regizorul Horațiu Mălăele, se realizează impecabil
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și scena mută din finalul piesei lui Gogol. Fundalul muzical (asigurat de Dorina Crișan Rusu)
completează aceste ultime clipe, iar clar–obscurul din deschiderea piesei reapare treptat,
înainte de căderea cortinei, în clipa când orice comedie se poate transforma subtil sau subit în
dramă...

i Chiar dacă regia lui Horațiu Mălăele va fi urmărită, cu predilecție, aici, pentru o viziune de ansamblu a
rolurilor, menționez și celelalte două distribuții, în ordinea lor cronologică (Sică Alexandrescu – Teatrul Național
Radiofonic (T.N.R.), Horațiu Mălăele – Teatrul de Comedie (T.C.) și Felix Alexa – Teatrul Național, București –
T.N.B.). Soția primarului, Ana Andreeva – Silvia Fulda (T.N.R.), Virginia Mirea (T.C.), Ana Ciontea (T.N.B.),
Maria Antonova – Eugenia Maria Popovici (T.N.R.), Delia Seceleanu (T.C.), Ilinca Manolache (T.N.B.), Ivan
Alexandrovici Hlestacov, funcționar din Petersburg – Radu Beligan (T.N.R.), Horațiu Mălăele (T.C.), Marius Manole
(T.N.B.), Artemii Filipovici Zemlianica, administratorul spitalului – George Calboreanu (T.N.R.), Valentin
Teodosiu (T.C.), Irina Movilă (T.N.B.), Luca Luchici Hlopov, inspector școlar – Mihai Fotino (T.N.R.), Șerban
Georgevici (T.C.), Armand Calotă (T.N.B.), cei doi moșieri Piotr Ivanovici Bobcinschi și Piotr Ivanovici
Dobcinschi – Grigore Vasiliu–Birlic, Marcel Anghelescu (T.N.R.), Eugen Racoți, Gheorghe Dănăilă (T.C.), Claudiu
Bleonț, Mihai Calotă (T.N.B.), Oesip, servitorul lui Hlestacov – Costache Antoniu (T.N.R.), Dragoș Huluba (T.C.),
Isvan Teglas (T.N.B.), Ivan Cuzmici Șpechin, dirigintele poștei – Nicolae Bracomir (T.N.R.), Ion Chelaru (T.C.),
Eduard Adam (T.N.B.), Ammos Feodorovici Liapchin–Tiapchin, judecător – Ion Henter, (T.N.R.), Nicolae Urs
(T.C.), Marcelo–S Cobzariu (T.N.B.), Stepan Ilici Uhovertov, comisarul de poliție – Horațiu Ionescu (T.N.R.),
Bogdan Ghițulescu (T.C.), Hangiul – Florin Dobrocvici (T.C.), Aneta Tihonova, servitoare în casa Primarului –
Mihaela Măceraru (T.C.), Ivanovici Ghibner, medicul județului – Mircea Constantinesu (T.N.R.), Axel Moustache
(T.N.B.), Stepan Ivanovici Korobkin, funcționar pensionat – Marcel Enescu (T.N.R.), Svistunov
și Derjimorda, agenți de stradă – Constantin Giura și Gheorghe Soare (T.N.R.), respectiv bodyguard 1 și
bodyguard 2 – Răzvan Popa și Cosmin Dominte (T.N.B.), Preotul – Ovidiu Cuncea (T.N.B.), Soțiile demnitarilor
– Natalia Călin, Iuliana Moise, Carmen Ungureanu (T.N.B.), Cântăreața – Lorena Luchian/ Oana Pușcatu (T.N.B.),
Negustorii – Nicolae Bălănescu, Constantin Bărbulescu, Nicolae Enache, Grigore Pavel Nagacevski (T.N.R.),
respectiv locuitori ai orașului – Laurențiu Andronescu, Florin Dobre, Adrian Dache, Emil Gabriel Marinescu, Gabriel
Ciolan, Gabriel Sandu, Niță Coloji, Gabriel Figheroaea, Petre Măciucă, Alexandru Popescu, Cătălin Andrei, Ștefan
Spiridon, Constantin Simon (T.N.B.)  Crainicul – Șerban Iamandi (T.N.R.), respectiv vocea – Mircea Albulescu (d.
2016, T.N.B.).

80 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VII, nr. 3, iulie - septembrie 2018



PRIN MUNȚII ZAGROS (1)

Din nou, trei săptămâni în Iran! La început nu
mi-am dat seama, dar parcă nu mai era Iranul pe
care îl știam. Ceva părea nelalocul său, dar nu știam
ce. Oamenii aveau aceeași căldură dintotdeauna,
dar lipsea ceva. Și atmosfera părea alta. 

Nu mi-a trebuit mult timp să constat că, în jur,
verdele se împuținase, iar situația economică a țării

nu sta bine deloc. Zayandeh Rud, râul de care oamenii de acolo și-au legat existența de-a
lungul timpului, și-a tot redus debitul până la dispariție, devenind deja o legendă. Doar că râul
nu pierise pur și simplu de pe hartă, dar nu mai era în oraș. Albia, pustie, putea fi ușor trecută
cu piciorul. Mult în amonte, râul Zayandeh era deviat și deservea alte orașe, mult mai
îndepărtate. La robinet apa nu lipsea, chiar dacă, peste tot se vorbea de criza apei, criză care
se vedea cel mai bine prin îngustarea spațiului verde. Pământul era tot mai pârjolit și la sat și
la oraș. Deșertul înainta amenințător și părea că nimeni nu are nicio soluție. Pe lângă această
stare de fapt, oamenii erau destul de îngrijorați și de inflația ce se făcea și ea tot mai simțită,
odată cu noua politică americană de embargo. Pe oricine întrebai ce se întâmplă, îți răspundea
clătinând din cap: „Trump, el e problema”! Prețul pâinii, al fructelor și legumelor rămăsese
la fel, dar la: electrocasnice, mașini, haine, medicamentele etc, prețul se dublase, fiind, în
continuare, în creștere. 

Nici nu m-am acomodat bine că s-a și înfiripat ideea unei prime excursii în afara
Isfahanului. Cumnatul meu, Rahmat, care era inspector într-un minister, ne propunea să
mergem la un prieten al lui, la vreo 100 de km de oraș, care îl invitase la el spunând să-și
aducă câți membri ai familiei dorea, pentru că are destul spațiu. Cel puțin așa am înțeles eu.
Ideea a prins și, foarte repede, s-a hotărât și plecarea: peste două zile. Eram zece persoane:
eu, soțul meu și băiatul nostru; cumnatul cu soția și băiatul lor și un alt frate al soțului meu cu
soția lui și cele două fete. Am fost mirați că vine și fata cea mică a celuilalt frate, care era
foarte bolnavă – durere imensă pentru întreaga familie – și niciunul dintre noi nu credeam că
excursia ar fi fost cea mai bună soluție pentru ea. Dar, nimeni nu a spus nimic și am început
pregătirile. Soțul meu, m-a rugat să nu iau prea multe lucruri cu noi, iar dacă nu vor fi condiții
la prietenul fratelui său, opina că vom dormi la hotel. Am fost de acord. Vedeam totul ca pe o
excursie ușoară, fără prea mari eforturi și foarte scurtă.

Peste două zile am pornit la drum. Nu dimineață, cum eram obișnuită, ci după prânz.
Chiar m-am uitat la ceas când m-am urcat în mașină, era ora 15:30. În automobil eram eu,

Lelia ZAMANI
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soțul și copilul meu și Rahmat cu soția lui, Nahit. Cu mașina celuilalt frate urma să ne întâlnim
pe drum. 

Peste tot în Iran, autostrăzile sunt impecabile, așa că viteza automobilelor este în
consecință foarte mare, fără a se lua în considerere marca sau vechimea. Mașina cumnatului
meu era un Peugeot 206, un model simplu, realizat în Iran. Este o mașină destul de veche, dar
părerea mea nu era împărtășită și de el, după cum am văzut, pentru că o conducea cu o viteză
destul de mare. Am încercat totuși să mă liniștesc, știam, de fapt, cât de repede conduc ei și
în oraș și înafara lui, fără a respecta nicio regulă, dar respectându-l pe șoferul care reușea să
se strecoare în fața lor, indiferent cum o făcea. Pietonii aflați pe trecere nu au nicio șansă să
fie lăsați de vreo mașină să ajungă pe partea dorită, indiferent de marcajul favorabil lor. Trebuie
să fie atenți și să traverseze când nu sunt mașini. Și acum mă înfior de nebunia din traficul
orașelor, unde cred că n-aș putea niciodată să fiu la volan! Partea bună e că nu vezi nervi și
invective între șoferii de la volan. Toți greșesc, așa că toți îi iartă pe ceilalți și nu spun nimic,
dar asta până la accidente.

Rahmat, parcă pentru a-mi curma firul gândurilor, a pus muzică; normal, muzică iraniană,
dar din cea nouă, veselă, care ne plăcea și mie și copilului meu, mai puțin soțului meu, care
are o pasiune pentru muzica veche. Considera că, fiind mai lentă, nu o înțelegem, dar ea, așa
cum e, mai puțin ritmată, e mai plină de poezie decât ce ascultăm noi.

Cu muzică și o conversație plăcută, timpul a trecut destul de repede, dar nu atât de repede,
încât să nu conștientizez că făcusem deja peste o sută de kilometri și încă nu ajunseserăm. 
Mi-am întrebat soțul și, chiar dacă nici el nu știa când ajungem, m-a liniștit, spunându-mi că
mai avem ceva de mers. Dar nu i-a spus nimic fratelui său. Mergeam în liniște și extrem de
repede, când, deodată, n-am mai auzit motorul, iar mașina a încetinit vizibil, până s-a oprit.
Ne-am dat jos, iar cei doi bărbați împreună cu băiatul meu au împins mașina în dreapta, în
afara autostrăzii, în deșert. Era foarte cald, dar nu am avut ce face și am așteptat să vedem ce
găsește Rahmat. Și a găsit. Pompa de benzină era înfundată. A reușit să o desfunde, dar a
constatat că trebuia schimbată. Ne-am urcat în mașină și am pornit la drum din nou. De la
volan, Rahmat și-a sunat un prieten dintr-o localitate unde urma să ajungem și l-a rugat să
cumpere pentru el o nouă pompă de benzină. În același timp soțul meu îmi spunea, mândru,
că toți frații lui aveau carnet de conducere clasa I, adică știau să remedieze orice defecțiune a
mașinilor fabricate în Iran. „Destul de liniștitor, dar, cu toate astea, mașina e cam veche”, 
m-am gândit eu! 

Nu prea ușor, cu alte câteva opriri, pentru că pompa sau motorul se încingea destul de
repede și trebuia să mai stăm și să așteptăm să se răcească și, într-o atmosferă tensionată, fără
a ne manifesta în acest mod niciunul dintre noi, am ajuns în sfârșit și în localitatea respectivă.
Pe dreapta, la un magazin ne-a întâmpinat prietenul lui Rahmat și i-a dat pompa. Credeam că
mergem la un service să fie pusă, dar, se pare că Rahmat era de o altă părere, așa că am
continuat drumul. Mașina părea că își revenise, dar eram noi prea optimiști. După vreo zece
kilometri s-a oprit de tot și nu a mai vrut, cu niciun chip, să meargă. Norocul a fost că era și
cealaltă mașină în spate, oprind împreună cu noi. Efortul de a scoate mașina din nou de pe
șosea a fost colectiv, dar și schimbarea pompei s-a dovedit o operațiune complexă. Era ora
șase și jumătate și mai trebuia să stăm acolo ceva timp. M-am uitat în jur. Era un sat mai
deschis, ce urca puțin pe un deal, și cu ceva mai mulți copaci verzi decât ce văzusem până
atunci. Doi copii frumoși, dar destul de sărăcuț îmbrăcați, ne priveau curioși și, probabil, au
vrut să ne vadă mai de aproape, așa că, făcându-se că se plimbă, dar neslăbindu-ne din ochi,
s-au apropiat de mașini.

– Mami, pe tine te vizează, l-am auzit pe copilul meu! Râdea. În general oamenii pe care
îi întâlneam, mă vedeau în primul rând pe mine. Părul meu blond, tenul alb și ochii verzi erau
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catalizatorul. Nu cred că cei doi băiați mai văzuseră vreodată vreun străin în satul lor. 
În sfârșit, am plecat. Îmi doream tare mult să aflu cât mai aveam de mers, dar soțul meu

nu era dispus să-și descoase fratele, așa că nici eu, oricât de tare mi-aș fi dorit, nu am întrebat.
Apoi, am observat că peisajul se schimbase, nu mai eram pe platou, ci începeam să urcăm pe
munte și împrejur se ițeau alți munți. Munți cu adevărat înalți și interesanți, care îți tăiau
răsuflarea. Începuse să-mi placă ce vedeam, chiar dacă aveam o ușoară teamă. Eram în Munții
Zagros, care se întindeau din marginea vestică a țării, de la granița cu Turcia și până la Golful
Oman. Sunt munți golași, aproape fără pic de vegetație pe ei, iar atunci când aceasta exista,
se vedea infiripat și câte un sat. Deja vedeam unul, pe culmea muntelui din stânga noastră, și
în sinea mea eram convinsă că acela era locul unde trebuia să ajungem. Dar nu, satul, care
părea destul de apropiat, și cumva părea că se agață de versant, de fapt se îndepărta rapid de
noi. Apoi, am văzut că drumul pe care mergeam s-a îngustat pe doar două benzi de mers, una
pe care eram noi și o alta în sens invers. Și mașina parcă zbura! Urcam întruna, iar serpentinele
deveneau mai periculoase! Înălțimea se făcea tot mai simțită: eram deja cam amețită, iar
urechile mi se tot înfundau. Am privit în stânga, prăpastia nu era prea vizibilă, lucru care 
m-a mai liniștit, chiar dacă muntele din fața ei nega net această percepție, dar când drumul 
s-a deschis pe cealaltă parte, am amuțit. Acolo am văzut, cu adevărat, măreția naturii. Totul
era impresionant. Vârfuri muntoase peste tot și brodate cu văi adânci și amețitoare. Cuprinsă
de frică, mi-am rugat soțul să-și facă fratele să meargă mai încet. Când i-a spus, Rahmat a
râs, mi-a spus că așa nu vom ajunge prea curând și mai avem mult de mers. Mult?
Dumnezeule! Eu, cu fiecare cotitură, speram să văd casa prietenului său, spre care pornisem.
M-am retras, cât am putut, mai departe de geamul mașinii și m-am lipit de copilul meu care
era tare fericit de călătorie și de un asemenea drum periculos.

Treptat, am constatat că începe să se însereze. Era ora 8, seara. Noaptea începea să pună
stăpânire peste tot. Satele, dispăruseră toate, până când, totuși, drumul s-a lărgit și a nimerit
brusc prin mijlocul altuia. Rahmat a oprit și a întrebat doi bărbați ce stăteau de vorbă lângă
bicicleta unuia dintre ei, numele localității unde trebuia să ajungem, iar aceștia i-au răspuns
că mai avem cel puțin o oră și jumătate de mers. Am pornit din nou. Priveam cum se înserează
tot mai mult, până se face întuneric de-a binelea, și cum luna se tot înalță pe cer, apărând și
dispărând în funcție de serpentine și luminând doar în jurul ei. Noaptea ne-a limitat vederea,
doar la drumul din fața noastră, în rest, nu se mai vedea nimic. Noroc cu cealaltă mașină,
aflată în spate, care ne ajuta cu farurile ei, pentru că ale noastre erau extrem de slabe. Cu cât
trecea timpul cu atât eram mai stresată. Părea că mergem fără să mai ajungem undeva. Mă
gândeam cu groază ce trebuie să simtă Houri în această situație și mai ales ce îngrijorați
trebuiau să fie părinții ei! Dacă i se întâmpla ceva? În oraș era altă situație, erau mașini de
salvare, spitale; dar aici, acum, nici chiar un elicopter nu ar putea-o ajuta. Părinții ei mi se
păreau iresponsabili. Cum o putuseră aduce aici? 

Întorcându-mă la realitate, am constatat că Rahmat nu mai putea lua legătura cu prietenul
lui. Telefonul era mort. M-am înfipt mai tare în copilul meu, apoi m-am uitat la ceas: era trecut
de ora 10 noaptea. Apoi am privit pe geam. Nu mai vedeam nicio prăpastie, dar, din timp în
timp, apărea câte un drum neasfaltat care părea că se prăbușește, fie în dreapta, fie în stânga
ori că dispare miraculos în întuneric. Din când în când, în depărtare și extrem de jos, apăreau
scânteind în noapte, mănunchiuri de luminițe, care, apoi, dispăreau rapid, pentru ca, după o
vreme, să apară alt mănunchi de lumini în altă parte Iar noi mergeam întruna și nu mai
ajungeam nicăieri. M-am gândit din nou ce putea fi în sufletul celor din cealaltă mașină și
cum regretă că au hotărât să plece la un astfel de drum. M-am hotărât să încetez pentru o
vreme să gândesc, mai ales că n-o făceam deloc în mod pozitiv, așa că m-am resemnat și am
închis ochii. Dar nu mergea nici așa. Apoi s-a produs miracolul. Am ajuns pe un platou și
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prima casă după trei ore de mers pe creste ne-a apărut în cale. Apoi un magazin, unde Rahmat
a întrebat de satul nostru. Am aflat că trecusem cu 15 km de el și trebuia să ne întoarcem.
Trebuia să fim atenți la panourile indicatoare și totul era perfect. Cel puțin așa zicea cel
întrebat! Luând contact cu cei din cealaltă mașină am aflat că Houri era bine și nimeni nu era
așa de neliniștit cum eram eu. Oare, ei erau mai bine informați decât mine, despre drum? Cred
că da! 

Ne-am întors, în tăcere, dar mai încet, căutând cu privirea panoul cu pricina. Nu l-am
văzut, dar telefonul funcționa, așa că Rahmat și-a putut suna prietenul. Apoi am văzut panoul,
dar nu ne-am putut da seama ce scrie, așa că am trecut de el și de drum. Ne-am oprit și abia
atunci am văzut că șoseaua pe care mergeam nu mai era la fel de largă, fiind generoasă doar
cu o mașină și foarte greu cu două. Din loc în loc era câte un spațiu pentru manevră și am
profitat de unul dintre ele pentru a întoarce. Atunci am simți dintr-o dată că mașina o ia la
vale. Nahit a țipat scurt, speriată! Inima mi-a sărit din loc și am simțit că totul e pierdut. Șoferul
făcea sforțări supraomenști să o poată stăpâni, dar părea că îi scapă. Apoi într-o fracțiune de
secundă, cu un scrâșnet suprem, mașina a revenit pe șosea și am răsuflat ușurați. Toți priveau
spre mine și râdeau. Parcă numai mie mi-a fost frică! Nu am putut pricepe asta și nu le-am
împărtășit veselia. Mă simțeam rău, înșelată în așteptări, într-o călătorie periculoasă și fără
noimă! Nu am mai scos un cuvânt. Drumul de țară pe care am luat-o nu era deloc prea bun.
Mașina noastră făcea față, că era mică, dar cu o mașină mai mare era greu de plimbat pe aici.
Am mai mers peste trei kilometri până să ajungem. 

Luminile satului au apărut brusc și am oprit la prima casă întâlnită. Familia de acolo era
toată afară în fața casei, mâncând, pe jos, în jurul unui foc. 

De fapt nu erau decât vreo șapte gospodării în total, pe o suprafață nu prea mare și situate
pe culme, într-o formă aleatorie, după cum am putut vedea dimineață. 

Era frig. Am coborât din mașină și mi-am dat seama cât de deplasată eram cu hainele
mele elegante și mai ales cu bagajul meu mic și cochet, pe roți, cu care venisem pe avion și
pe care îl trăgeam prin praful și pietrele de acolo. Toți ochii erau pe noi, ba mai bine zis pe
mine. Ce hotel, ce condiții? Să fim bucuroși că aveam unde dormi. 

Imediat, din întuneric, din partea stângă a coborât un bărbat nu atât de înalt, cât de
impunător, care l-a îmbrățișat pe Rahmat, apoi ne-a salutat bucuros și pe noi. Am constatat
că, la fel ca familia lui Rahmat și celălalt frate cu famila lui erau veseli și comunicativi. Erau
bucuroși de întâlnire și păreau că drumul nu-i marcase în niciun fel. Apoi s-au amuzat toți de
spaima mea la întoarcerea mașinii. Parcă numai eu mă speriasem... Mă simțeam teribil de
neînțeleasă și chiar dacă m-am străduit să ascund ce simțeam, eram extrem de țepoasă și
frustrată. Și tare obosită de atâta încordare. 

Am urcat toți pe un drum scurt și pietruit și am ajuns la casa lui Ahura, prietenul lui
Rahmat. Ne așteptau vreo cinci femei și tot atâția bărbați. Toate femeile aveau chador, lucru
pe care nu l-am înțeles, acolo în „creierii” munților. Cine le putea vedea că nu sunt îmbrăcate
corespunzător? M-a lămurit soțul meu. Chiar dacă ne găseam în vârf de munte, departe de
orașe și orice restricții, într-o comunitate extrem de mică, regulile funcționau perfect, iar
comunitatea era aspră, putând îndrepta orice abatere. Dar nu era necesar. Obiceiurile și
tradițiile erau suficiente.

Ne-am pus lucrurile în casa care era un pătrat mare cu un zid despărțitor pe mijloc, zid
care se oprea cu vreo patru metri înainte de peretele opus, lăsând astfel liberă comunicarea
dintre cele două părți ale casei. În prima parte era instalată bucătăria, iar a doua avea funcția
de cameră de dormit. Bineînțeles că această din urmă încăpere era goală, singurul accesoriu
fiind covoarele persane și câteva perne puse de-a lungul unui perete. Ne-au invitat afară, pe
un fel de terasă, pe care erau așternute, de asemenea covoare persane și perne mari, specifice
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acestei lumi, invitându-ne să ne rezemăm și să ne odihnim. Am privit cu mai multă atenție
gazda, care mi s-a părut un om de-a dreptul fascinant. Avea o figură impunătoare și mândră.
Vorbea rar și apăsat și știa când să acorde atenție unuia sau altuia dintre noi. Când se ridica
avea o poziție dreaptă, pentru care l-am invidiat. Avea o noblețe rară, fără a fi totuși nobil.
Era îmbrăcat într-o cămașă albastră, deosebit croită și pantaloni negri și largi, specifici lorilor.
Doar el purta asemenea pantaloni, nu și ceilalți bărbați. Am aflat că ne găseam în ținutul
Bakktiari, din munții Zagros, unde era și cel mai înalt vârf muntos, Zard Kuh-e Bakktiari de
4.309 m altitudine, lorii fiind aici stăpâni. Oameni mândri; nici nu trebuia cineva să-mi spună
asta, căci vedeam asta numai privindu-l pe Ahura.

Ochii lui îl căutau mai mult pe Rahmat. Se vedea că îi leagă o prietenie deosebită și o
stimă reciprocă. Părea și un pic teatral, dar fără a fi deplasat. Sta lângă o tavă mare de metal
alb cu picioare, ca un fel de măsuță, pe care se găsea mangal încins în mijloc, cu două ceinice,
unul cu ceai și celălalt cu apă, iar de jur împrejur erau căni de ceai cu farfurioare. M-a frapat
serviciul de ceai, care nu era unul obișnuit ci elegant și cu siguranță destul de scump.
Nemaipunând la socoteală că era nou. Și tava, imensă, cu diverite încrustații delicate era nouă.
Cu măiestrie, el turna tuturor ceai și îi servea ceremonios. Eu am preferat să nu beau. Voiam
să dorm. Doar că nu prea curând. Brusc, mi se părea totul interesant și frustrarea dispăruse.
Nu înțelegeam chiar tot ce vorbeau, și nici soțul meu nu părea dispus să-mi traducă, dar asta
nu știrbea cu nimic din farmecul locului și al gazdei. 

Ducându-mă până în casă, în ușă m-a prins o bătrână extrem de vioaie și dornică de a
vorbi cu mine. Mi-a spus că ea era mama gazdei. Era băiatul ei mai mare. Că mai avea încă
un băiat care urma să vină a doua zi. Toți stăteau de fapt în Isfahan, iar aici veneau ca la o
casă de vacanță. Și ea și soțul ei (care murise) și copiii se născuseră în acel cătun, care pe
timpuri, spunea femeia, număra mai multe case și tot atâtea familii. Atunci erau copaci mai
numeroși și mai multă iarbă verde. „Nu ca acum”, spunea ea și clătină capul necăjită. Întâi
plecase băiatul ei cel mare după ce a terminat școala în satul vecin, un sat mai mare decât al
lor. (Până acolo, copiii din sat mergeau peste cinci kilometri pe orice vreme.) Plecase apoi la
liceu în Isfahan pentru a învăța și a ajunge bogat. Și, cu o voință de fier, chiar dacă nu se
născuse într-o familie avută, a reușit să devină ce și-a dorit. A terminat arhitectura, apoi și-a
deschis o firmă și a avut succes. În afacere l-a luat și pe fratele său mai mic. S-a căsătorit și
din căsătorie a rezultat un băiat, care era și el alături de noi. Cei doi frați nu și-au lăsat mama
în sat, ci au luat-o cu ei, în oraș, pentru a-i face un trai mai ușor. Nu au uitat, însă, de unde au
plecat. Ahura a cutreierat destule țări, dar s-a întors în sat unde și-a refăcut casa bătrânescă și,
pentru a le fi mai bine și oamenilor de acolo, care trăiau mai mult din vânzarea de fructe de
pădure și nuci, a făcut o crescătorie de pești. Autorizația i-a dat-o Rahmat și de atunci au
rămas prieteni. Nu am aflat nimic despre soția lui, pentru că a venit Nahit și m-a luat la masă.
Nu-mi era foame, doar somn, dar am mâncat totuși să nu supăr gazda. Și femeile din familia
noastră au ajutat la punerea și strângerea mesei, cu excepția mea, desigur, pentru că nu m-au
lăsat.

Am mâncat toți în tăcere și destul de repede. Era aproape miezul nopții și luna se
ascunsese după cresta muntelui ce se profila, întunecată într-o latură a  casei. Bărbatul ne-a
mai spus că, demult, acolo venea familia șahului să vâneze, și unul dintre unchii lui făcea
parte din suita de vânătoare. Munții erau plini de urși, dar înainte vreme, pe acolo s-au văzut
și tigri. Apoi a povestit pățania unui localnic, un foarte bun vânător, care fusese surprins de
un urs. Avea un singur glonț pe țeavă, dar, pentru o clipă, s-a temut, că dacă nu reușește din
prima, ursul îl va omorî. Ursul l-a atacat, fiind foarte aproape de el, dar nu a făcut decât să-l
zgârie pe obrazul stâng și să-l rănească superficial pe brațul din aceași parte a corpului. Omul
s-a lăsat moale la pământ, făcând pe mortul. Ursul nu s-a lăsat așa ușor dus de nas, l-a
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adulmecat și l-a întors pe toate părțile, dar omul știa că dacă face și cea mai mică mișcare,
moartea îi era sigură, așa că n-a clipit și și-a ținut respirația cât a putut. Ursul, convins se pare,
s-a îndepărtat puțin, dar doar pentru a lua pietre și lemne pe care le-a pus deasupra omului pe
care el îl credea mort, apoi a plecat. Omul, sângerând, din cauza rănilor, a ieșit de sub pietre
și lemne, când a fost convins că animalul nu mai e în preajmă și, mai mult târându-se, a ajuns
în siguranță printre ai săi. A rămas cu o ușoară pareză la obrazul stâng, dar în viață. 

Era târziu și trebuia să dormim. Unii au ales să doarmă afară pe terasă, și ce m-a uimit
mai tare, a fost faptul că printre ei era și Houri. Aerul era curat, dar era frig, așa că eu am
intrat înăuntru, cu Nahit. Soțul și copilul meu au optat tot pentru terasă. Una dintre femei 
mi-a adus o pătură, perna era acolo, așa că m-am așezat pe jos și m-am învelit, fiind astfel
gata de somn. Așa cum am venit, în aceleași haine. Bagajul, cu pijamalele și hainele de schimb,
stătea cuminte și nedesfăcut într-un colț. Nici nu aveam unde să mă schimb, în toată casa nu
era un colț unde să fi putut face asta, fără priviri indiscrete. Femeile, sprintene au adus pături
și perne pentru toată lumea, apoi s-au făcut nevăzute. Probabil erau angajate doar să ajute. Și
dintre bărbați au mai plecat. Într-un colț, cumnata mea Tahere, mama celor două fete, începuse
să-și povestească, în șoaptă, viața, mamei lui Ahura. Siluetele lor, așezate față în față, și vorbele
lor șoptite, s-au topit ușor în noapte și nu am mai știut de nimic.
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România la Centenar: 
bilanțul unui veac de istorie

Undeva, la pagina 82*, aflăm că societatea
românească actuală este controlată ușor (deci
manipulată) de mijlocul media cel mai la îndemână
– televizorul – și acest fapt sociologic se petrece

dintr-un motiv foarte comun: „se citește puțin”. Citim... că se citește puțin, paradoxal, nu?
Cartea apărută în an Centenar are la bază o conferință susținută de către Oliver Jens Schmitt
la Ateneul Român și este întregită de un dialog (lămuritor) cu realizatorul (și producătorul) tv
Marian Voicu în cadrul seriei „Despre lumea în care trăim” (februarie 2018).

Eseul de peste 130 de pagini este „un bilanț al ultimului veac de la Marea Unire, așa cum
este numită, de obicei, în contextul românesc, întemeierea regatului României Mari”.
Termenul nu are sens economic, ci mai degrabă unul simbolic (cultural). Istoric vorbind,
bilanțul are sens negativ: „Perioadele dintre 1940 şi 1989 pot fi, din acest punct de vedere,
considerate deficitare în bilanț: pierderi teritoriale (permanente în cazul Basarabiei, al nordului
Bucovinei şi al sudului Dobrogei), ale suveranității şi autodeterminării”.

Oliver Jens Schmitt (n. 1973), este profesor de istorie sud-est-europeană la Universitatea
din Viena. Temele sale de cercetare privesc, printre altele, fascismul în Europa de Est, cu
accent pe România și istoria Balcanilor în Evul Mediu târziu, așa cum este prezentat la
începutul lucrării. Trebuie subliniat că vorbește fluent limba română, căci vizitează țara noastră
și scrie despre ea de mulți ani.

Încă de la început cititorul este avertizat despre rostul/sensul lucrării – acesta „nu va găsi
deci o histoire totale, ci reflecții privind dezvoltarea şi caracterul statului român , precum şi
modul în care caracterul constitutiv al statului a marcat societatea românească”. În centru se
află statul („care, potrivit Constituției din 1923, se înțelege pe sine ca stat național unitar”),
în interacțiunea lui cu societatea.

Clasificarea cu care autorul operează pentru a scoate în evidență fapte, fenomene este
cea temporală și este dispusă astfel în trei mari perioade (interbelică, comunistă și „tranziția”):

– 1918-1938 – România Mare ca stat constituțional;
– 1938-1940 – dictatura regală a lui Carol II;

Sorin Dănuț RADU

* Oliver Jens Schmitt, România în 100 de ani: bilanțul unui veac de istorie  urmat de un dialog cu Marian
Voicu,  trad. din germană de Wilhelm Tauwinkl, Editura Humanitas, București, 2018.
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– septembrie 1940-ianuarie 1941 – o dictatură formată din Mișcarea Legionară şi
armată;

– ianuarie 1941 - august 1944 – dictatură militară;
– 1944-1989 (cu o fază de tranziție la început) – „democrația populară” comunistă;
– începând din  anul 1989, tranziția spre democrație, economie de piață şi integrare

euroatlantică.
În memoria colectivă sunt cunoscute drept perioada de aur (interbelicul); epoca

întunecată (comunismul) și democratizarea (tranziția).
Mergând pe model european central-răsăritean, statul român și-a clasificat cetățenii pe

criteriul etnic. Dacă în 1930, conform recensământului, din 18 milioane, 71% erau români;
iar în 2011, din cei 19 milioane care locuiesc în interiorul granițelor, doar 88,6% etnici români.
Ceea ce arată că România a devenit o societate omogenă, dintr-un stat multinațional. Dar
România este și țara altor etnici, cu istoriile culturale ale lor.

„Marea Unire este ridicată în slăvi; totuși, până astăzi , istoricii români au produs puține
studii critice cuprinzătoare care să satisfacă criteriile științifice”. Cum afirma într-un

interviu în revista Historia (https://www.historia.ro/), o monografie despre Marea Unire (de
la 1918) trebuie scrisă, deoarece „România Mare a combinat tradiția statală a Vechiului Regat,
moștenirea otomană din Dobrogea cu sistemele maghiare (Ardeal, Banat, Crișana), austriece
(Bucovina) și ruse (Basarabia). O nouă monografie despre procesul Unirii ar trebui să
pornească de la izvoare, fiindcă tema este zdruncinată de interpretări ideologice și politice”.
De unii istorici, cum fac (și provoacă) pasiuni istorice, cazul României este tipic, cel puțin de
la Nicolae Iorga.

În prima parte a eseului, autorul face o analiză a sistemului (și ideilor politice), din care
reținem următoarea idee: „Tipul dominant al regimului politic în România – din 1918 până
astăzi – a fost autoritarismul” (și totalitarismul), însă „singurul politician a cărui charismă nu
decurgea din puterea de guvernare sau din victorii militare a fost întemeietorul şi conducătorul
Legiunii «Arhanghelul Mihail», Corneliu Zelea Codreanu”. Nu vom dezvolta expunerea, care
pe alocuri pare (ușor) aridă. Lăsăm cititorul (curios și interesat) să afle discursul. Recent, la
editura Humanitas a fost tradusă monografia scrisă de Oliver Jens Schmitt – Corneliu Zelea
Codreanu: Ascensiunea şi decăderea „Căpitanului” (2017).

Cine este statul? (Întrebarea legitimă a acestui eseu). 
Așadar cei patru piloni de susținere a statului şi a societății – serviciile, biserica, armata

și Academia. Primim îndată lămuriri:
„În cazul României, în ultima sută de ani, este vorba de serviciile secrete, Biserică (BOR),

armată şi Academia Română (ca instituție-simbol pentru educație şi știință)”. Și urmează (o)
analiză în detaliu pentru fiecare în parte. O să redăm câteva idei mari, care ar putea frapa
cititorul neavizat.

„Serviciile” erau întotdeauna acele organe ale statului care funcționau cel mai bine: fie
că ne referim la Siguranță, sau temuta Securitate.

Cel mai șifonată din analiza autorului iese Biserica, deoarece „ierarhii, preoții, monahii
şi călugărițele aparținând ortodoxiei au promovat gândirea autohtonist-naționalistă, au sprijinit
deseori legionarismul (...), au zdrobit Biserica Română Unită (Greco-Catolică), un important
element de legătură între cultura română şi Occident; [iar] în timpul comunismului, Biserica
Ortodoxă Română i-a sprijinit pe deținătorii puterii” și multe altele...

Există falsa temă că Biserica (BOR – pe care autorul l-a identificat „ca fir roșu ideologic
în cei o sută de ani de existență ca stat a României Mari”) a luptat împotriva regimului
autoritar, comunist.... „Apărătorii Bisericii argumentează că, prin adaptarea abilă a BOR la
regimul comunist, s-ar fi evitat ceea ce ar fi fost mai rău – o luptă împotriva Bisericii ca în
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fosta Uniune Sovietică –, astfel însă Biserica şi credința au supraviețuit”, chiar și în „faza
ceauşistă” (în ciuda supunerii totale a Bisericii – sic!).

Mai supărător este că, în ciuda supunerii (în timpul „dictaturii comuniste”), ea nu a opus
rezistență ca Bisericile surori (cazul Poloniei sau Germania Democratică) și, mai semnificativ,
consideră autorul, este „infiltrarea treptată a clerului de către Securitate” – tocmai clericii cu
trecut legionar (care) erau șantajabili”.

Astăzi, privind retrospectiv „Biserica a refuzat să-şi analizeze critic trecutul” și…
„aproape nici un ierarh n-a admis că a colaborat cu Securitatea”. Iar prin atitudinea ei politică,
BOR a pierdut mult din partea credincioșilor – „religiozitatea nu înseamnă automat şi
fidelitatea față de Biserica-instituție”.

Despre armată lăsăm plăcerea cititorului, cât despre Academie, autorul menționează că
este „oficiul de păstrătoare a gândirii naționaliste şi a structurilor autoritare”.

După cutremurul din 1977 a fost pus în aplicare, treptat, planul de sistematizare urban,
de unde a „dispărut” mare parte din centrul București, dar și din Regat: „29 de orașe au fost
demolate în totalitate, iar 37 puternic afectate”. În locul arhitecturii istorice a apărut una de
tip nou –  „unitară tristă, ce caracterizează până astăzi mari părți ale provinciei românești,
unde creează zone anistorice”. Planul de sistematizare a satelor a fost și mai radical.

Ultimii 30 de ani sunt evaluați de către autor – într-un bilanț pozitiv. Momentele
importante, istoric vorbind, ar fi:
Revoluția din 1989, evoluția
mass-media, intrarea României
în NATO în 2004, primirea în
UE în 2007 și emigrația.

La o sută de ani de la 1918
ar trebui sărbătorit –
concluzionează Oliver Jens
Schmitt – mai puțin statul ca
atare, (…) ci acei oameni care,
după 1989, în ciuda statului,
dincolo de acest stat, dar apoi şi
în importante instituții ale
acestui stat, nu s-au angajat pe
drumul naționalismului
izolaționist al unei căi specific
românești, ci pe drumul unei
normalități europene. 
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Tipărită cu rigoarea cuvenită unei
lucrări de ținută academică de către editura
Grafix Craiova, 2018, cartea domnului
profesor universitar Teodor Oancă,
Contribuții onomastice, se adaugă celorlalte
volume ale Domniei-Sale pe această temă.

Volumul ,,reunește mai multe articole
apărute în reviste de specialitate, volume
omagiale dedicate unor lingviști de
prestigiu, reviste de cultură”.

Foarte interesantă este, printre altele,
propunerea de explicare a unei modalități
de pătrundere în latina adusă în Dacia de
coloniștii romani a unor cuvinte din limba
traco-dacă. Acest lucru s-a datorat
impactului antroponimic, ,,înțelegând prin
acesta posibilitatea unui nume comun de a
trece în clasa numelor proprii și de a fi
reținut în limba latină datorită sprijinului
acordat antroponimului rostit zilnic în
familie”, dar și în relațiile sociale, și care
făcea posibil ca apelativul să se impună în
limbă în locul cuvântului latin echivalent.

În cadrul cercetării onomastice, „sunt
puse în evidență conceptele de nume
personal activ, supranume, vatră
antropologică, nume unic și rolul jucat de
acestea în procesul de denominație
personală”.

Exemplificările sunt luate, fie din
segmente socio-antroponimice, cum este cel
al ,,Slujitorilor bisericii din Episcopia
Râmnicului de la 1845”, fie din ,,Baza de
date antroponimice a României, constituită
la Laboratorul de cercetări onomastice de la
Facultatea de Litere a Universității din
Craiova în 1994”, cum sunt ,, Nume de
familie moldovene”  (I și II), ,,Nume de
familie din Băilești, județul Dolj”.

Prin urmare, ,,Contribuții onomastice”
este o carte valoroasă, obiectul de cercetare
întreprins în ea fiind ,, numele de familie
românești, așa cum s-au consacrat acestea în
secolul al XIX-lea și care s-au transmis de la
o generație la alta până în zilele noastre”.

Minodora PLATCU

semnal



Tabăra Naţională – Pictură/Grafică
(Piteşti, ediţia a IV-a)

Culorile sunt vibraţii, oscilaţii superioare, mai subtile decât limitele percepţiei umane
bazate pe sistemul senzorial. Puterea lor activează poate ceva din ceea ce specialiştii numesc
misterul celui de-al şaselea simţ, şi vizează felul în care oamenii reacţionează la nivel
psihologic. Culorile aduc cu sine tonalităţi înalte care ajung la noi/în noi, se comportă ca
sunetele, sunt pulsate, se propagă, se lovesc de tot ceea ce înseamnă structura umană
(inteligenţă, fantezie, orizont de aşteptare etc) şi  se prelungesc apoi ca un ecou de intensităţi
diferite.

Această repetare prin reflexie a culorilor a fost un experiment frumos, trăit împreună,
dar asimilat în mod particular de fiecare artist plastic invitat la Piteşti în Tabăra Naţională de
Creaţie Plastică (pictură – grafică), ediţia a IV-a. În consens cu aceştia,  vizitatorii prezenţi în
Galeria de Artă  ,,Metopa” la vernisajul din 21 august, îndeosebi colegi de breaslă, profesori
şi elevi, au intrat ei înşişi într-un dialog viu şi sugestiv cu arta plastică. Eveniment inspirat,
susţinut cu încredere de autorităţile locale (Primăria Piteşti, prin Centrul Cultural) şi organizat

minuţios de Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Piteşti (prin  vigilenţa curatorului, pictorul
Daniel Preduţ), tabăra reuşeşte să păstreze ideea la standarde profesioniste, participanţii fiind
posesori ai unor portofolii artistice remarcabile, dar şi ai vocaţiei didactice, majoritatea
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predând cursuri de specialitate fie la Liceul de Arte ,,Dinu Lipatti” din Piteşti, respectiv  Liceul
de Arte Plastice ,,Nicolae Tonitza” din Bucureşti sau în Universitatea de Arte din capitală.
Săptămâna dedicată întâlnirilor s-a transformat din tabăra de vară în şcoala de vară, cum
declara asistent univ. dr. Doina Laura Sibiceanu Mariţa, timp în care artiştii au vizitat diferite
locuri de interes cultural şi istoric din judeţ, au fost invitaţi la Reuniunea Fiilor şi Cetăţenilor
Argeşului şi Muscelului de la Muzeul Goleşti, urmate de o sesiune de lucru în tabăra propriu-
zisă, stabilită în pădurea Trivale. Lucrările finalizate vor rămâne în patrimoniul Centrului
Cultural Piteşti, semnatarii lor fiind Doina Laura Sibiceanu Mariţa, May Oana Isar, Florin
Mocanu, Alexandru Antioh Sibiceanu Manu, Daniel Preduţ, Şerban Popescu şi
Gheorghe Dobrică.

Fiecare pictor/grafician a propus publicului viziunea lui artistică, o alternativă la
realitatea concretă, prin discursul figurativ sau abstract, prin culoare şi linie, în expresii diferite
şi teme preferate, dovedind şi cu acest prilej că şcoala de pictură românească este încă
puternică, fiind prezentă atât prin standardele înalte ale pictorilor profesionişti, cât şi prin
legătura vădită cu tradiţia clasică a picturii. 

Deşi în România piaţa de artă nu este formată, alinierea ei la piaţa occidentală fiind
încă un deziderat, valoarea sigur există şi ea trebuie încurajată/ protejată/răsplătită de către
cei în măsură să o facă. Dacă ne referim la arta plastică, ea are menirea de a ne conduce cu
mijloace proprii spre absolut, cum afirma criticul american Clement Greenberg, acolo unde
toate conflictele şi tensiunile noastre ontologice îşi pierd semnificaţiile (sau se rezolvă), având
inclusiv menirea să ne îmbunătăţească, uneori fără să ne dăm seama, viaţa socială. 

Magda GRIGORE
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Zilele Cetății în anul Centenarului

8 Septembrie este, pentru târgovișteni, nu
numai marea sărbătoare a creștinătății –
Nașterea Sfintei Maria –, ci și data în jurul
căreia au loc festivitățile cunoscute sub
numele de Zilele Cetății.

Anul acesta atmosfera sărbătorească a
fost trăită cu intensitate de târgoviștenii de
toate vârstele, căci municipalitatea a oferit
concetățenilor spectacole de bună calitate,
prezentate de formații locale și de invitați de
prestigiu. Astfel au fost oaspeți apreciați:
Opera Comică pentru Copii București, Teatrul
Național de Operă și Balet Oleg Danovski
Constanța, Filarmonica Națională Serghei
Lunchevici Chișinău. La acestea se adaugă
ceremonii de premiere și de primire de solii
ale altor orașe, o fastuoasă paradă, spectacolul
de teatru istoric Antim Ivireanul (9 septembrie
2018), acțiuni sportive etc.

Un eveniment aparte în cadrul acestei
sărbători târgoviștene a fost Târgul
meșteșugarilor populari, aflat la a XVI-a

ediție. Era de așteptat ca această manifestare, care a angajat vechi elemente folclorice și a
realizat o atmosferă de vechi târg românesc, să fie în atenția concitadinilor în Zilele Cetății.

Organizat în Parcul Mitropoliei, chiar în centrul orașului, Târgul a prezentat anul acesta
creații ale unor cunoscuți meșteri populari din diferite zone folclorice.

De la intrarea în Parcul Mitropoliei, vizitatorul este impresionat de frumuseţea şi
simplitatea vaselor de lut lucrate manual pe roată, de frumuseţea ştergarelor, covoarelor,
ţesăturilor, cusăturilor şi a broderiilor, ca, pentru o clipă, să admiri și să-ţi aduci aminte de
casa bunicii. 

Varietatea meşteşugurilor nu se oprește aici. Ea este sporită de icoanele pe lemn şi sticlă,
lucrate cu migală de meşterii
satului, ouăle încondeiate,
costumele populare, mărgelele şi
obiectele de port frumos
ornamentate, covoarele manuale,
păpuşile de lemn îmbrăcate în
straie de sărbătoare, precum şi
multe alte lucruri constituie bucurii
ale sufletului pentru care iubim
lumea plină de culoare și de
imaginație a satului românesc de
odinioară.

Adriana ION



secretariatul de redacție

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

Colaborările primite până la 15 noiembrie 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 - „Poarta de sus” - Balcic - pictură de Constantin Mazuru.
Coperta IV - Monumentul eroilor din Primul Război Mondial, Târgoviște (Teiș). 
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