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Când timpul… îmbătrâneşte

Este aproape decembrie şi mi se face dor de
satul românesc, aşa cum îl ştiu, căzut în timp. De
locul şi timpul în care decembrie era pentru
comunitate un adevărat itinerar spiritual, spaţiu şi
timp dublu, un sanctuar atemporal şi aspaţial, cu un
continuum mitic şi un tainic etern temporal. Mi-e
dor de oamenii simpli şi de viaţa lor care îi punea
mereu la încercare, de oamenii care greşeau mai
mult cu vorba decât cu fapta, de oamenii săraci şi
demni în sărăcia lor, de cei cu dorinţa perpetuă
(spusă sau nespusă) de a se apropia mai mult de
Dumnezeu. Între omul acela simplu şi un învăţat/un
erudit, Dumnezeu era în mod misterios legătura
nevăzută, dar sigură, legătura de/întru umanitate.
Fericitul Augustin, de exemplu, apreciat pentru
erudiţia sa divină şi umană, după cum ne spune

Ghenadie de Marsilia în De viris illustribus, a năzuit toată viaţa sa de om după desăvârşirea
morală şi după transfigurarea duhovnicească. Această maturitate teologică venea însă după
mulţi ani şi după ce gânditorul pătimise destul prin încercările, deloc simple, ale vieţii. Între
Dumnezeu şi om, timpul a pus mereu ordine şi a restabilit ierarhia firească.

Mi-e dor de satul românesc şi nu de spaţiul rural. Acolo, omul părea să-şi cunoască
limitele, iar satul părea că are timp destul, o veşnicie chiar, după cum scria un poet. Existenţa
satului românesc în acest mod era dependentă de relaţia oamenilor cu Dumnezeu, iar
susţinerea Lui însemna o continuă vieţuire, o creaţie continuă – creatio continua. Am vorbit
(şi vorbesc de mai mult timp) la trecut despre satul românesc, pentru că acel sat nu mai există
decât în amintirea mea, nu-l mai găsesc/nu-l mai găsim, nici eu – nici alţii, decât în amintiri
sau în mărturiile celor care l-au cunoscut. Ceea ce este mai surprinzător, şi la fel de trist, este
că nici aceste amintiri nu pot fi înţelese decât de anumiţi oameni. Cine nu ştie despre ce este
vorba, nu va înţelege şi nu va regreta nimic. Acel sat nu este satul din zilele noastre. Panta
rhei, spune filosoful – totul curge, iar trecerea este un proces  ireversibil, natural şi firesc. Un
proces misterios şi fascinant, deopotrivă inevitabil şi unic. Prin urmare, nici satul nu mai este
acelaşi pe care ni-l descriau Rebreanu sau Blaga şi poate că nici locuitorii lui nu mai sunt
ţăranii de odinioară, cei care îşi amestecau sudoarea, lacrimile şi sângele cu lutul plămădirii
veşniciei, spune Tudor Sălăgean, istoric şi etnolog, director al Muzeului Etnografic al
Transilvaniei.                                                                             

Satul românesc a devenit poveste, spiritul lui s-a ascuns în poveste în timp ce trupul 
i-a fost rupt în bucăţi, răspândit prin colţuri de ţară, împrăştiate precum capetele Brâncovenilor.
Ne mai rugăm tăcuţi în prezent la câte o biserică veche, scăpată demolării sau termopanului,
mai tresărim simţind paşii celor care au fost în câte o căsuţă de lemn prin satele de munte, ne
mai bucurăm intrând în câte un muzeu şi văzând obiectele vechi care par din altă lume, ne
bucurăm că cineva le-a văzut şi le-a pus acolo ca să fie găsite de cei care le caută. Privim iile
lăsate de bunicile noastre (cei care le-au păstrat), cu broderii fine şi mărunte pe pânza de
bumbac ţesută în casă sau pe borangic şi ne mirăm de produsele care au invadat comerţul
zilelor noastre. Unde au dispărut materialele autentice şi firele naturale, regulile de compoziţie

Magda GRIGORE

5 e d i t o r i a l



şi motivele tradiţionale fidele – cum de au dispărut toate nodurile firelor din spatele pânzei –
unde şi cum s-au dus şi de ce nicio şoaptă nu mai iese din ele. Etnologii ne spun însă că sufletul
satului românesc n-a murit, că el a pornit în transhumanţă prin generaţii, colindând din inimă
în inimă de om, ca să nu fie uitat. Mi-e dor de acel sat fără să fiu idilică, fără să fiu utopică şi
tradiţionalistă în exces. Ştiu că la începutul secolului XX viaţa în satele româneşti era extrem
de grea, dar nici acum nu s-a schimbat prea mult, dacă s-ar fi schimbat, totul ar fi căpătat,
poate, un sens. Nu s-a clădit nimic (chiar dacă s-a construit destul), în schimb, fiecare a distrus
cât a putut. Oamenii de rând şi mai ales autorităţile, generaţiile mature şi mai ales cele tinere,
toţi şi-au dorit să trăiască mai bine şi doar câţiva au reuşit (nu mai are sens să spun care), toţi
şi-au propus să se modernizeze, nu (şi) să se civilizeze (nici atât să se culturalizeze). Nici
vorbă de modernitate totuşi în satul românesc, modernitatea de azi este ea însăşi o altă poveste,
una care se scrie greu. Satul nostru bătrân, cu durerile lui, mereu modest în faţa infatuării
urbane, a avut un drum greu prin epocile preocupate să-l speculeze în vreun fel sau altul. Nu
au fost preocupate să-l protejeze, nici să-l salveze, nici să-i cultive obiceiurile şi tradiţiile, nici
să-i păstreze pământul a cărui stihie bântuie pe mormintele părinţilor, bunicilor şi strămoşilor
noştri. 

Necesitatea păstrării unei moşteniri trebuie să fie un sentiment autentic şi sensul prezenței
istorice prin veacuri să fie o convingere, iar ele nu se pot păstra într-un muzeu. Este ceva lăsat
tot din bătrâni, ceva care îndeamnă la o atitudine constructivă faţă de rămăşiţele satului
românesc. Ce mai putem construi însă din ele? Când însăşi ideea de comunitate s-a alterat,
când tradiţiile s-au pervertit, când societatea rurală eteroclită ,,se modernizează”.  Sigur, satul
românesc a avut şi aspectele lui luminoase, dar viaţa reală a fost acolo întotdeauna un joc de
lumini şi umbre! Probabil cel mai ,,fericit” timp a fost acela  când satul era plin, când tinerii
nu plecau – se năşteau, creşteau şi se stabileau aproximativ în aceleaşi locuri, fără neliniştea
lumii largi (în suflet şi-n biografie) şi fără exod. Când încălzeau cu toată respirarea pământul
natal, ca o răsplată. Când tinerii au început să plece, satul a început să sângereze, lumina lui
a început să plângă în culori de asfinţit... (Tinereţe fără bătrâneţe, un mit al căutării/al iniţierii,
nu este un mit fericit cum se crede, este nelinişte, este blestemul neopririi). Când băieţii lui
Moromete au fugit în lume, horele şi sărbătorile satului nu le-au mai fost de ajuns. Tânărul
care a simţit că marginile lumii nu se termină la hotarul satului, că dincolo se află lumea cu
infinitele ei posibilităţi – a fost începutul metamorfozelor şi fenomenul s-a extins până la
migraţia de azi.  Sunt păreri care spun că  satul acela românesc este doar (în) închipuirea
noastră,  că poate fi exacerbarea unor amintiri/sentimente, că de vină ar fi mecanismele
psihologice sau marea literatură românească a secolului XX orientată spre mediul ţărănesc,
care i-a influenţat pe umanişti. Că am fost mereu o societate nefericită, arhaică printre marile
societăţi europene,  că avem frustrări şi sechele sociale… 

Ce este astăzi ataşamentul pentru satul românesc şi pentru valorile naţionale? O condiţie
care ne poate determina să suportăm prefacerile modernităţii, un fel motivat de a ne despărţi
de gândirea generaţiilor care vin, un sentiment naţional (pierdut) al apartenenţei, frica de
dezrădăcinare şi de degradare morală, depărtarea de Dumnezeu? 

Nu ştiu răspunsul bun la toate acestea, dar simt şi văd, şi ştiu că timpul îmbătrâneşte, iar
satul românesc este acum o amintire vie, caldă, într-un decembrie străin, în care o simplă
lectură despre Fericitul Augustin m-a întors miraculos în satul de odinioară şi mi-a amintit că
Dumnezeu nu a pus între oameni nicio diferenţă. Mi-e dor de atmosfera de sărbători creştine
în satul românesc, deşi realitatea care îmi răspunde este tristă pentru că şi Dumnezeu parcă a
plecat la drum…!  Satul românesc arată în multe zone ale ţării ca un maidan părăsit. Părăsit
în primul rând moral, părăsit cultural şi social. Satul românesc a căzut în timp (un timp al
memoriei) şi atâta vreme cât viziunea conducătorilor politici este pentru acest spaţiu un eşec,
s-ar putea să nu mai poată fi păstrat nici acolo. 

Este un final de poveste pe care îl au de scris, poate, chiar generaţiile noastre. Povestea
satului românesc –  fără sine şi fără Dumnezeu. 
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Verbul A UNI și substantivul UNIRE

Inexistente sau ca şi inexistente în dialectele
româneşti din sudul Dunării, verbul a uní şi
substantivul uníre au la dacoromâni o însemnătate
cu totul deosebită. Sensurile verbului sunt: „a (se)
aduna unul lângă altul pentru a forma un tot”; „a (se)
împreuna, a (se) alătura, a (se) îmbina spre a forma

un tot”; „a încheia o înţelegere, o alianţă etc. În vederea unui scop comun”; „a (se) lega prin
căsătorie, a (se) căsători”, iar ale substantivului decurg firesc din cele ale verbului, denumind
„acţiunea de a (se) uni şi rezultatul ei; căsătorie”.

Spre deosebire de românii sud-dunăreni, care nu mai au viaţă statală proprie din secolul
al XIII-lea şi care nu au fost siliţi să se unească spre a rezista unor năvăliri străine, dacoromânii
au cunoscut, în toată istoria lor, primejdia unor invazii şi a unor năvăliri de pradă.

În această situaţie, singura şansă de supravieţuire a constituit-o unirea.
Pământul acesta străbun are vocaţia unirii, dacă ne gândim că Burebista a realizat o mare

unire a dacilor, creând un stat unificat, în stare să înfrunte puterea, în creştere, a Romei. Mai
târziu, după secole, formaţiuni statale mărunte s-au unit în ducate sau voievodate care au dus
la crearea Ţării Româneşti, a Moldovei şi a Transilvaniei. 

Amintim întâi de ducatele conduse de ducii transilvăneni, care s-au opus pătrunderii
călăreţilor maghiari; este vorba de Menumorut, de Glad ori de Gelu. Amintim, în al doilea
rând, de documentul numit Diploma Ioaniţilor, de la 1247, unde se vorbeşte de existenţa
unor cnezate şi voievodate româneşti la sud de Carpaţi.

Marii noştri voievozi au înţeles că unirea este puterea, din care cauză adeseori au luptat
împreună împotriva duşmanilor comuni care erau regatul Ungariei, tătarii, turcii, apoi Imperiul
Austriei. Aceşti voievozi au înţeles că graniţele impuse nu sunt veşnice, că idealul de unitate
se realizează prin luptă. În ciuda marilor puteri ale vremii, Mihai Viteazul a realizat Unirea
din anul 1600, plătind cu viaţa lui şi cu viaţa multor căpitani ai lui pohta ce-a pohtit. Dar
asasinii marelui domn nu au putut ucide visul întregului neam românesc.

Uniţi dintotdeauna prin strămoşi, prin limbă, prin datini, prin munţi, românii au dobândit
şi unitatea lor politică în 1859 şi în 1918, îndeplinind nu numai un vis, ci şi o mare necesitate
istorică.

La noi cuvântul UNIRE a căpătat un conţinut politic activ, a declanşat noi energii, a
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strâns rândurile luptătorilor, - aceştia fiind întregul popor, - a rupt lanţuri ale unor imperii.
UNIRE a exprimat voinţa unui popor hotărât şi demn, a arătat lumii că nu poate fi ideal mai
nobil decât unirea într-un singur stat a tuturor celor de un neam şi de o limbă, că pământul
Transilvaniei şi al Moldovei şi al Munteniei cu Oltenia reprezintă trupul unei singure ţări,
moştenirea noastră milenară.

La noi nu a fost nevoie să creăm principii şi legi ale unirii, pentru că ne-au ţinut uniţi
prin vremuri acelaşi grai şi acelaşi sânge, aceleaşi tradiţii şi lupta împotriva aceloraşi duşmani.
Ne-au ţinut uniţi doina şi dorul, suferinţele şi durerile, încrederea unuia în celălalt şi nădejdea
în ziua de mâine. Încercărilor propagandistice străine, prin care se urmărea dezbinarea
românilor, le-am răspuns cu înţelepciunea multor veacuri de năzuinţe spre unire. Noi ştiam
că se unesc oamenii, se unesc gândurile, se unesc puterile. Istoria ne-a învăţat să fim uniţi şi
am rămas uniţi.

Nici un fiu adevărat al acestui popor nu a cerut desprinderea provinciei sale de statul
român şi nici un fiu adevărat al acestui popor nu a încurajat astfel de maşinaţii ale puterilor
străine.

Ideea de unitate şi necesitatea acesteia au trecut dintr-un veac în altul, au stăpânit
conştiinţele, au dat naştere unei bogate literaturi. De aceea, la chemarea patriei unice, au
răspuns munţii şi dealurile, codrii şi pădurile, satele şi cătunele, au venit bărbaţi în floarea
vârstei şi bătrâni cu pletele albe, din Moldova, din Ţara Românească, din Transilvania.

În baza principiului divide et impera, marile împărăţii vecine au făcut tot ce le-a stat în
putinţă să ajungă a stăpâni, dacă nu ţările româneşti în întregime, măcar părţi ale lor, unde au
supus populaţia românească unui precipitat proces de deznaţionalizare prin colonizarea de
străini între români, prin restrângerea limbii române mai mult la viaţa de familie, prin
introducerea unor limbi străine ca limbi oficiale, prin ataşarea la numele româneşti a unor
caracteristici străine tradiţiilor noastre onomastice, prin schimbarea numelor româneşti de
localităţi. Să ne gândim, de pildă, la situaţia Bucovinei răpită de austrieci şi stăpânită de aceştia
aproape un secol şi jumătate. 

Dar marile imperii au avut întotdeauna un destin sigur: dispariţia lor! Ce a rămas din
Imperiul Otoman? Ce a rămas din Imperiul Habsburgic?

Imperiile pier; popoarele sunt fără moarte. Istoria secolului nostru a confirmat de mai
multe ori acest adevăr!...

Când ne-am unit, în 1918, toţi românii într-un singur stat, noi eram uniţi demult,
dintotdeauna, eram un singur popor, o singură limbă, o singură naţiune. Aveam scriitorii noştri,
aveam istoricii noştri, aveam artiştii noştri. Moldovenii Negruzzi şi Eminescu şi Creangă şi
alţii erau scriitori români; muntenii Heliade Rădulescu, Caragiale şi Macedonski erau scriitori
români; ardelenii Slavici şi Coşbuc şi Goga erau scriitori români, pentru că şi moldovenii şi
muntenii şi ardelenii, după numele geografice ale provinciilor lor, erau conştienţi că aparţin
neamului românesc, poporului român. Nici un fel de încercări de dezbinare n-au dat rezultatul
urmărit de cei ce nu au văzut cu ochi buni unirea tuturor românilor într-un singur stat.

Verbul a uní şi substantivul uníre au, aşadar, la români, la dacoromâni, sensuri mult mai
adânci decât cele cuprinse în dicţionare. Ele ţin de demnitatea noastră, de lupta pentru apărarea
fiinţei noastre naţionale, de locul pe care îl ocupăm între popoarele romanice, de contribuţia
românilor la cultura universală.

De vrei să ai nume bun, nu te uni cu cei răi, spune un proverb.
Şi, de voia lor, românii nu s-au unit niciodată cu cei răi, nu au urmărit să cucerească

teritorii străine, nu au supus la persecuţii alte neamuri care trăiesc pe pământurile lor, ci le-au
ocrotit atunci când istoria le era potrivnică.

Sunt în istoria popoarelor epoci care stau sub semnul unor cuvinte cu puterea de a
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declanşa energii nebănuite, de a strânge şi mai mult rândurile, de a creea forţa necesară unor
începuturi demult aşteptate. La noi aceste cuvinte au fost şi au rămas A UNI şi UNIRE.

(Acest articol este reprodus din Ion Popescu-Sireteanu, 
Cuvinte românești de bază, Iași, Editura Alfa, 2014, p. 433-435).
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Teodor Oancă – Contribuții onomastice

Cunoscutul lingvist craiovean, prof. univ. dr. Teodor Oancă, a publicat de curând cartea
Contribuții onomastice, Craiova, Ed. Grafix, 2018, dovedindu-se un constant cercetător al
numelor românești.

După un scurt Cuvânt înainte, urmează o bogată Bibliografie și liste de Sigle pentru
regiuni și Sigle pentru județe.

Cartea se încheie cu un capitol de Concluzii și cu un rezumat în limbile franceză și
engleză.

Cele 15 studii cuprinse în volum tratează teme variate, de la Nume de familie românești
provenite de la nume biblice și calendaristice la Români cu nume sârbești sau maghiare.

Mă voi opri la câteva dintre studiile incluse în volum, cu scopul de a semnala importante
idei ale lucrării.

Mai întâi pun în evidență constatarea că un rol determinant în preluarea numelor de
familie și de botez l-a avut răspândirea creștinismului în lumea daco-romană. Autorul spune:
„Chiar dacă începutul creștinării daco-romanilor s-a aflat în stare de clandestinitate din cauza
prigoanei asupra celor convertiți la creștinism, nu putem vorbi de acest lucru fără locul sacru
de manifestare a lui, care este biserica, cu cea mai importantă strucutră a ei, care este altarul,
fără actul de bază al creștinării, care este botezul, fără simbolul sacru al cultului creștin, care
este crucea, fără credința în Dumnezeu” (p. 16).

Unele nume sunt moșteniri din fondul autohton, precum cel al poetului Cotys, prieten al
lui Ovidiu. Altele sunt calendaristice, precum Ioan, Gabriel, Mihail, Ana.

La noi, abia la sfârșitul secolului al XIX-lea, la 1895, numele de familie au devenit
obligatorii prin lege.

Autorul prezintă, în partea a doua a acestui studiu, două Anexe cu nume românești de
familie considerate primare, cu variante, derivate și hipocoristice (diminutive).

Trebuie să menționez că mă îndoiesc de originea slavă a numelor Bogdan și Radu și
observ că lipsește din aceste liste numele Basarab. Despre acestea am vorbit în cărțile Vechi
nume românești, Iași, Ed. Vasiliana’98, 2003 și Cercetări de antroponimie istorică și
etimologie, Iași, Ed. Printis, 2016.

Un rol important în formarea numelor de familie l-au avut (și îl mai au) poreclele, la
baza cărora stau cuvinte din limba comună, așa cum reiese din studiul Rolul impactului
antroponimic în conservarea unor împrumuturi lexicale (p. 66-81). Aici găsim și nume
de familie din terminologia păstorească: Baciu, Bască, Brânză, Bulz, Mânzu, Murg, Sterp,
Stână, Traistă, Țap, Urdaș, Zară. Multe nume pleacă de la nume personale de botez de origine
biblică sau calendaristică.

Din Catagrafia Episcopiei Râmnicului de la 1845 (p. 22-90), autorul pune în evidență
cuvintele slavone folosite pentru a indica filiația sau înrudirea: sin („fiul lui”), brat („frate”),
zet („ginere”).

Sunt cunoscute situații când un copil bolnav primea alt nume atunci când era vândut și
răscumpărat.

Foarte interesante informații ne prezintă autorul în studiul Nume de familie din Băilești,
județul Dolj (p. 165-182). Nu mai amintim și alte studii de mai mici dimensiuni. Studiul care
încheie volumul, înainte de Concluzii, este Români cu nume sârbești sau maghiare, în care
profesorul Oancă aduce importante informații în legătură cu sârbizarea sau maghiarizarea
unor nume românești.

În ansamblu, cartea aceasta este o oglindă parțială a evoluției numelor românești de
familie. Trebuie să precizăm că pentru perioada acutală autorul a prezentat exemple din Baza
de date antroponimice a României (BDAR), aflată la Universitatea din Craiova.

Această carte este o valoroasă contribuție la realizarea unui mare dicționar al numelor
românești de familie.

Ion POPESCU-SIRETEANU
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Dorin Ștef, Dicționar de regionalisme și arhaisme din Maramureș,
Baia Mare, Editura Ethnologica, 2015

Cărturarul Dorin Ștef deschide cartea sa cu o Notă asupra ediției în care prezintă informații
necesare privitoare la această lucrare. Dicționarul acesta cuprinde cuvinte din glosare regionale
publicate de cunoscuți folcloriști maramureșeni, dar și din alte lucrări semnate de cercetători, inclusiv
din atlase lingvistice dedicate Maramureșului. Acest Dicționar este „o sumă a cercetărilor
anterioare/.../; dar și rodul unei cercetări personale de teren întreprinse în perioada 1987-2010, în
sate de pe Valea Izei, zona Baia Mare, sudul Lăpușului și Lunca Someșului”.

Lucrarea este cu adevărat foarte bogată și prezintă numeroase cuvinte care vor îmbogăți
Dicționarul tezaur al limbii române.

Multe dintr cuvintele incluse în acest Dicționar sunt acum glosate pentru prima dată, fapt ce
reprezintă un însemnat câștig pentru lexicologie. De adăugat și sensurile necunoscute ale unor
cuvinte.

Un pericol dar nu de proporții – care îl pândește pe fiecare autor de glosar este acela al
etimologiei, pentru că fiecare se crede în măsură să dea explicații privitoare la originea unor cuvinte.

Unele dintre cuvintele incluse în această operă lexicografică sunt cunoscute și în alte arii
lingvistice (ex. Cosânzeană, Crăciun, dor, fain, gușă, mămăligă, Paști, răcitură, șold etc.). Unele
nume comune au devenit toponime, precum Alac, Valea lui Băi, Bărbânță (porecla, Blidari,
Borcuț, Fuștei (Constelație Glod etc.)

Unele cuvinte glosate țin de terminologia păstorească. Astfel: ampror „înțărcatul mieilor”,
„ajunul de Sf. Gheorghe” (22 aprilie), arunc „dare”, „locul în care se prepară lactatele”, băcit
„meșteșugul prelucrării laptelui”, brează „(despre oi) neagră și pe cap cu alb”, bucălaie „(despre
oi) de culoare albă, cu botul negru sau cu capul tot negru”, cantă „vas de lut în care se pune laptele
prins”, carâmb „răboj”, ciurdar „persoană care păzește turma de animale; văcar, bouar, păstor”,
ciurdă „cireadă, turmă de animale”, ciut „fără coarne, cu coarnele tăiate sau căzute, șut”, cujbă
„dispozitiv (din lemn) pe care se agață căldarea deasupra vetrei, lemn încovoiat”, droangă „clopot
din tablă pentru oi sau vite”...

Altele țin de terminologia agricolă: aratru „plug de lemn” (cuvânt cunoscut și de românii din
sudul Dunării), arie „locul unde se treieră grâul”, bârsă „element din compunerea plugului de
lemn”, brăcinar „puntea dintre coarnele plugului”; bulfeie „brățară”, cârcel „laț cu care se leagă
tânjelele de la plug”, cobilă „partea plugului pe care stă grindeiul”, cucură „cormana plugului, care
întoarce brazda”.

Din alte terminologii fac parte cuvinte precum: boreasă „soție, nevastă”, bosorcaie „vrăjitoare,
strigoaică”, bosorcău „vrăjitor”, boscoană „farmea, făcătură, vrajă”, ciump „șchiop”, ciuntat
„tăiat”, cocie/accentuat cócie este cuvânt folosit peste tot în Banat); cociș „căruțaș, vizitiu”; cociune
„gelatină obținută prin fierberea picioarelor de porc”, coclintă „turtă coaptă pe sobă din aluat
nedospit”, cocon „copil”, „prunc” și cocoană „fată, copilă, fecioară”, cocoran „cocoș”, „formă de
proprietate obștească asupra terenurilor și pășunilor”.

Cartea se încheie cu un studiu intitulat Pentru al cincilea subdialect : maramureșean, p.
202-211, semnat de lectorul univ. dr. Mircea Farcaș de la Facultatea de Litere din Baia Mare.

Încheierea finală a cărții o constituie studiul Straturile lingvistice din graiurile
maramureșene (p. 212-225). Autorul prezintă liste pentru fiecare strat lexical, după cum urmează:
Stratul latin (sec. III-VI), Epoca migrațiilor (sec. III-X), Stratul slav (sec. IX-X), Stratul maghiar
(sec. XIII-XIV – sec. XX), Stratul rutean (sec. XIV-sec.XX), Stratul german (sec. XIV; sec.
XVIII-sec. XX) Se adugă elemente lexicale însușite prin contacte cu populația țigănească (sec. XV-
XVI – prezent) și elemente lexicale  însușite de la populația evreiască (sec. XVIII-XX).

Dată fiind marea bogăție de cuvinte din acest Dicționar, putem spune că marele Dicționar
Tezaur al limbii române va fi mult mai bogat cu cuvinte și sensuri necunoscute.

Ion POPESCU-SIRETEANU
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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 corectidudine şi frumuseţea exprimării.

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

Andreea Caraman Cojocea – 
despre exemplificare în discursul didactic

Născută la 6 mai 1990, în Făurei, Andreea Alexandra Caraman, căsătorită Cojocea, a
absolvit Școala Normală din Brăila, urmând apoi cursurile Facultății de Litere, secția română-
franceză, a Universității „Dunărea de Jos” din Galați și un master în Filologie  („Teoria și
practica textului”) la aceeași facultate. În anul 2016 își încheie stagiul de studii doctorale la
Universitatea „Ovidius” din Constanța, cu teza „Pragmatica exemplului în discursul didactic
scris”, pentru care a primit calificativul „Foarte Bine”.

În prezent este cadru didactic în învățământul preuniversitar din Județul Brăila.
A participat la numeroase manifestări științifice naționale și locale și a publicat câteva

interesante studii despre comunicarea didactică, în general, și despre structurile logico-
discursive din manualele școlare, în special.

Petre Gheorghe BÂRLEA

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
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Lucrarea1 tinerei cercetătoare Andreea Alexandra CARAMAN COJOCEA porneşte
de la importanța unui anumit tip de act de vorbire, și anume, exemplul în structura modelelor
învăţării euristice, aşa cum apar acestea  în manualele școlare. Considerând exemplul un
element esenţial al argumentării de tip retoric şi ştiinţific, autoarea îşi propune să demonstreze
că în discursul didactic acesta are nu numai valoare epistemică, cognitivă, ci şi valoare
formativă. Acest lucru poate deveni vizibil urmărind diversitatea mare a tipurilor de exemple
din manualele şcolare, în care formulele standard, denotative, se îmbină cu cele figurative,
conotative.

Materialul de lucru este selectat, în principal, din forma cea mai uzuală a discursului
didactic scris, manualul şcolar. Mai precis, sunt extrase texte reprezentative din peste douăzeci
și cinci de manuale școlare pentru diferite materii de studiu, apoi ghiduri didactice, culegeri,
antologii și metodici, din care au fost selectate câteva sute de exemple de toate tipurile, de la
model și eșantion, formele cele mai frecvente de exemplificare din manualele pentru clasele
mici, până la alegorii și parabole, formele cele mai abstractizate și mai rar întâlnite în discursul
scris adresat respectivului ciclu de învățământ formal, instituționalizat. Circa optzeci de
exemple de diferite tipuri au fost utilizate numai în capitolul al IV-lea al lucrării, acela în care
sunt demontate mecanismele de exemplificare pentru însuşirea cunoştinţelor la ciclul primar. 

Metodele de cercetare reprezintă, în mod categoric, un element de plus-valoare al lucrării,
chiar dacă nu cel mai semnificativ. Autoarea tratează din perspectiva lingvisticii pragmatice
structuri care în ştiinţele educaţiei sunt considerate metode şi nu acte de vorbire: expunerea,
conversația, explicația, dezbaterea, problematizarea, procesul literar, demonstrația, exercițiul,
studiul de caz, exemplul.  Acesta din urmă este analizat ca instrument de cunoaştere în cadrul
celorlalte forme de predare-învăţare, dar şi ca o structură de sine stătătoare.

Analiza pragmatico-stilistică este, în lucrarea de faţă, o metodă care s-a impus de la sine,
întrucât multe dintre speciile exemplului capătă forme figurate în textele didactice. Ele aparţin
categoriilor ambiguității, metasememelor, metalepselor etc. „Comparația” reprezintă axa
oricărui proces de exemplificare, întrucât analogia dintre obiectul de exemplificat și obiectul
exemplificator se face în virtutea existenței unui element comun, care poate fi ilustrat prin
similitudine sau prin contrast. Rezultă un exemplu sau un contraexemplu, care pot lua forme
conotative –  „metafora”, „alegoria”, „parabola” ș.a.m.d.

De asemenea, studiul se întemeiază pe principiile, metodele și instrumentele de lucru ale
analizei discursului. În măsura în care exemplul este un act de vorbire cu orientare
argumentativă clar demarcată, procedura de stabilire a valorilor locutorii, ilocutorii și
perlocutorii ale structurilor care conțin secvența exemplificatoare, în general, și enunțul
exemplificator, în special, analiza constă în demontarea mecanismelor trecerii de la enunțul
evocator la actul practic al eșantioanelor oferite receptorului, iar de aici, la scopul inducerii
unei reguli generale.

Structura lucrării este determinată de această abordare care îmbină clasicul cu modernul
în organizarea materialului şi în etapizarea sarcinilor asumate. Există, mai întâi, un capitol
intitulat „Particularități ale comunicării didactice”, justificat de faptul că abordarea se
realizează dintr-o dublă perspectivă – didactică și pragmatico-lingvistică. Conţinutul său
sprijină evaluarea importanței exemplului în structura învăţării euristice din manualele școlare.
Această parte a studiului constituie infrastructura demersului analitic, adică o primă bază

1 Andreea Caraman Cojocea, Pragmatica exemplului în discursul didactic scris, București: Editura Universitară,
2018, 290 p.
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teoretică a analizei propriu-zise, din perspectiva didacticii. Următoarele două capitole
pregătesc terenul şi eşafodajul analitic şi conceptual-demonstrativ din perspectiva pragmatică,
ceea ce presupune clarificarea statutului logic, gramatical şi semiotic al exemplului. Este vorba
despre capitolul al II-lea, „Exemplul argumentativ şi exemplul narativ”, consacrat definirii
conceptului de „exemplu” din perspectivă etimologică (cu referire la termenul grecesc,
parádeigma şi la cel latinesc, exemplum), din perspectivă logică (inducţie, deducţie şi
analogie), precum şi din perspectivă semiotică, prin raportare la regula pe care o slujeşte orice
exemplu.

Aceste clarificări sunt completate în capitolul al III-lea, „Exemplificarea și rolul ei în
organizarea discursului”, care vizează manifestarea exemplului ca act de semnificare
discursivă şi ca normă de reglare a modurilor de enunţare. Practic, se trec în revistă definiţiile,
funcţiile şi domeniile de utilizare ale exemplului, din perspectivă epistemologică. 

În sfârşit, capitolul al IV-lea reprezintă o sistematizare a tipologiei  exemplelor în
manualele școlare pentru ciclul primar. Pe baza unui bogat corpus de texte, se iau în
considerare, în primul rând, exemplele denotative, studiate în contextul argumentativ care le
generează şi în funcţie de elementele formale, de tipul conectorilor paradigmatici ai
exemplelor asertive sau al conectorilor exemplului comparativ explicit. După analiza altei
mari categorii, a aşa-numitelor exemple integrate – paranteza și construcțiile paratactice –, o
mare parte din economia capitolului este consacrată descompunerii în detaliu a utilizării
formelor de exemplificare plastică, figurată, în discursul ştiinţifico-didactic: modelul,
ilustrarea, imaginea, cazul – exemplificarea prin unicat, maxima și proverbul, cimiliturile,
fabula, alegoria, parabola, povestirea pilduitoare.

Rezultatul cercetării, sistematizat la finalul fiecărui capitol şi esenţializat în concluziile
generale, vizează constatări de ordin general, precum capacitatea de autogenerare a exemplelor
şi veşnica lor metamorfoză în contexte explicativ-argumentative de tip didactic, cât şi
constatări punctuale, precum paralelismul formelor denotative cu cele conotative, în cele mai
diferite specii ale comunicării didactice scrise.

Din perspectiva pragmatico-lingvistică, exemplul este un act verbal locuționar, în măsura
în care transmite o informație, indiferent de gradul ei de particularitate, un act ilocuționar,
întrucât urmărește un scop precis - susținerea adevărului din enunțul anterior (aserțiunea
contextuală) și un act perlocuționar, întrucât are în vedere efectul de convingere prin
cunoaștere asupra receptorilor – prezenți sau potențiali.

Conţinutul textelor selectate probează că „discursul didactic scris uzează de forța
argumentativă a exemplului nu numai pentru a susține o regulă, o demonstrație cu privire la
un adevăr general, precum în discursul științific și retoric, ci și pentru a-l educa pe beneficiar,
adică pentru a forma convingeri, deprinderi, atitudini și comportamente în rândul tinerilor”. 

De asemenea, analiza pune în evidenţă „folosirea pe scară largă a modelului, mai ales la
clasele mici, unde locul explicaţiilor verbale este luat de ilustrarea concretă, întrucât aici se
aplică principiul didactic intuitiv şi cel imitativ. Elevii sunt invitaţi să rezolve un exerciţiu sau
să alcătuiască un anumit tip de text după un model clar expus. Din păcate, mulţi autori de
manuale denumesc respectivele modele cu termenul de „exemplu”. Rămân suficiente cazuri
în care enunţul sună corect, se spune în lucrare.

Observaţiile sintetizate de tânăra cercetătoare sunt clar formulate și susțin seriozitatea
întregului demers, prin importanța lor. De remarcat că bogatul corpus din lucrare constituie
deja o preţioasă sursă de informare pentru viitoarele studii de analiză a discursului,
pragmalingvistică, stilistică, retorică, teorie a comunicării didactice etc. Acestea ar putea
interesa alţi specialişti, aşa încât publicarea lor se impunea în câmpul cercetării românești de
specialitate.
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Octavian Goga, 
precursor al Marii Uniri

De la începutul anului 1897 și până la
sfârșitul anului școlar 1900, perioada temporală în
care a urmat cursurile superioare de liceu la Sibiu
și Brașov, Octavian Goga a publicat câteva zeci de
poezii, „preț ca de-un volum”, cum singur le-a

caracterizat. Textele sunt risipite în Tribuna și Tribuna literară din Sibiu, Familia lui Iosif
Vulcan. Un singur text: Nu-i fericire pe pământ a fost reținut, în martie 1898, de Revista
ilustrată, condusă de Ion Baciu și Ion Pop Reteganul. În numărul anterior, la Telegraful
Redacțiunii , numele expeditorului fusese întâmpinat cu deosebită atenție: „Ai talent, tinere
amic, cultivează-l cu diligență, că poți deveni mare; nu cumva să neglijezi datorințele de
student pentru exerciții stilistice și poetice. Mai întâi datorința trebuie îndeplinită cu sfințenie;
apoi mai ajunge timp, citește ce crezi că-i bine și scrie ce crezi că poți. Bucuros te vedem
lucrând la revista noastră.”1

În tot cursul superior de liceu, Octavian Goga a semnat numeroase poeme, care, cele mai
multe, nu se remarcau prin valoare artistică deosebită. Referindu-se la poemele acestei etape
lirice, Goga însuși le caracteriza „încercări tinerești, răsărite pe urma vegetației eminesciene”
și reminiscențe din lectura poemelor în limba germană, semnate de Schiller, Heine, Uhland.

În 1900, Goga a fost admis la Facultatea de Filologie a Universității din Budapesta. În
aprilie 1903, a susținut și absolvit examenele esențiale pentru numirea de profesor secundar,
la disciplinele Istorie, Limba latină și Limba maghiară, conform Certificatului eliberat la 6
mai 1903 de Universitatea din Budapesta. Însă învățământul nu-l atrăgea. A preferat să urmeze
anul al IV-lea universitar, între anii 1903-1904. Cu toate acestea, Goga nu voia să se despartă
de atmosfera universitară. Pentru cultura generală intenționa cursuri de un an la Universitatea
din Berlin și un al doilea an la Universitatea din Paris. A adresat o scrisoare către președintele
Societății Transilvania, însoțită de actele necesare, prin care solicita o bursă de 1.800 de franci
pentru continuarea studiilor. La 8 iunie 1904, secretariatul Universității i-a eliberat
Absolutorium-ul ce-i dădea dreptul să-și continue studiile la oricare Universitate europeană.

„Dorința mea de a urma cursuri de istorie și științele accesorii, un an la Universitatea
din Berlin, iar al doilea an la Paris”. După trei săptămâni – precizează I.D.Bălan – Octavian
Goga a primit, la Rășinari, răspunsul expediat de Societatea Transilvania. I se aproba stipendiul
solicitat „cu începere de la 1 octombrie 1904”, până în octombrie 1904.

În perioada studiilor universitare budapestane, s-a cristalizat concepția lui Octavian Goga

Ion BĂLU

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



despre literatură. În primul an de studii, se va destăinui după două decenii, a „descins” cu
revolta lui interioară împotriva „statului ostil” și cu visurile „de înfrigurare literară care mă
țineau sub stăpânirea lor”. Anii de studenție – va sublinia – au provocat o „mutație decisivă”,
în gândirea și universul său poetic. „Mă gândeam la o literatură care răscolește și propagă
marile adevăruri”. Numai „un realism sănătos” poate fi „temelia orientării către o literatură
militantă”.

Din aceste gânduri s-a cristalizat „un crez artistic”. În orașul de pe malul Dunării trăia
convingerea că este „un exilat”. Sufletește, trăia încă în satul natal, cu accentuată intensitate,
provocată de imaginile copilăriei și ale adolescenței. Literatura pe care o va scrie trebuie – se
gândea – „să vie de acasă. Să răscolesc deci satul, cu toate zbuciumările lui reale și să sacrific
tot mirajul idilic”, pentru a oferi lumii în care s-a născut „un fel de îndreptare pentru ziua de
mâine”. Din acest proces „ de reintegrare sufletească, s-a născut ciclul poemelor mele din
primul volum.”

Întâia ediție a volumului Poezii
La 10 mai 1902, la Budapesta, s-a constituit Comitetul de redacție al revistei Luceafărul. 
A.P.Bănuț, student în anul al II-lea la Drept, în Universitatea din Cluj s-a reînscris la

Facultatea de Drept a Universității din Budapesta. Decizia are o motivare interioară. Bunicul
dinspre mamă i-a lăsat o moștenire modică. Și tânărul s-a decis să pună în practică un gând
mai vechi: editarea unei reviste literare. Așa s-a ivit la 1iulie 1902, primul număr al
Luceafărului. Revista apărea la întâi și 15 ale fiecărei luni, între 18 și 40 de pagini, în format
29/20 cm. Era tipărită pe hârtie velină, coperta întâi cuprindea sumarul. Redacția și
administrația se aflau pe strada Vӧrӧsmarty 60. Editarea era asigurată de Tipografia Poporului
Român, de sub conducerea lui Dimitrie Birăuțiu. În primii doi ani, redactor–șef a fost
Alexandru Ciurea; Aurel Paul Bănuț, editor și redactor responsabil. De la 1 ianuarie 1903, a
fost numit redactor O.C.Tăslăuanu.

A.P.Bănuț a fost impresionat de tânărul Octavian Goga, a cărui personalitate o va evoca
după aproape patru decenii: „... o inteligență ascuțită ce nu suferea contradicții; o frază
muntenească, limpede, plină de imagini originale, nemaiîntâlnită de mine în vorba altuia. În
omulețul blond, ce-l credeam litic, se ascundea, după cum băgăm de seamă, o ambiție
nemăsurată, definitiv răzvrătită împotriva celor prinși în rugina vechilor pasivități.”2 Numele
lui Octavian Goga – adăuga Ion Chinezu – „ e legat de Luceafărul; în toate manualele de
istorie literară, el figurează ca întemeietor al acestei reviste, ceea ce, dacă nu corespunde unui
adevăr matematic, corespunde unuia mai adânc, fiindcă, în definitiv, Goga a dat girul moral
revistei, care a crescut și s-a afirmat paralel cu faima poetului și s-a stabilit o certitudine a
nivelului cam o dată cu apariția volumului de versuri al lui Goga, spre sfârșitul anului 1905.”3

La 15 iunie 1904, O.C.Tăslăuanu, care îndeplinea funcția de translator la Consulatul
României din Budapesta a fost acuzat de autoritățile maghiare „că se amestecă în chestiunile
naționalităților din imperiu.”4 În consecință, Tăslăuanu a predat dreptul de proprietate și editor
lui Octavian Goga. Poetul locuia în Budapesta, pe strada Zӧldfa, nr.7.

Din toamna anului 1904, Octavian Goga a plecat la Berlin. Revista va apărea sub
îngrijirea unui comitet alcătuit din Goga, Ciurea și Tăslăuanu. La Berlin, tânărul a audiat
cursul de arheologie predat de Wilamowitz Melendorff și interpretarea dramei Faust de
Goethe, predată de Erich Schmidt. În primăvară, a întreprins o călătorie, timp de două luni,
în orașele Milano, Florența, Bologna.

Însă gândul editării unui volum de versuri nu l-a părăsit. Din tot ce publicase până atunci,
a selectat 47 de poeme incluse în volumul  Poezii, apărut în august 1905, în limba română, la
Budapesta, în Institutul Tipografic și de Editură Luceafărul. Din această ediție, Octavian Goga
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a luat cu sine 300 de exemplare – va comenta ulterior Sextil Pușcariu – și a plecat la București.
„... am făcut împreună călătoria. A fost cea mai bună carte de vizită, care a deschis
cuceritorului toate porțile. Maiorescu coborî din Olimp și vorbi despre el; scriitorii îl
îmbrățișează și ascultau la cafeneaua Kübler doinele sale ardelenești pe care le cânta cu glas
frumos; colonia transilvănenilor, în frunte cu Coșbuc și academicianul Bianu erau mândri de
el, iar doamna Marghiloman îi deschise saloanele ei, frecventate de boierimea capitalei și
comandă o mie de exemplare din Poeziile lui.”5

Ecourile volumului au fost imense. În octombrie 1905, Titu Maiorescu a acordat
„onorantă atenție” poemelor lui Goga. Criticul citea invitaților – cum îi era obiceiul – „poeziile
sibianului”. La 28 octombrie 1905, Octavian Goga a expediat din Rășinari, lui Ion Bianu, o
cerere prin care solicita să fie înscris printre posibilii concurenți, la premiul Herescu - Năsturel
al Academiei Române. Bianu i-a propus lui Maiorescu să întocmească raportul pentru
premierea plachetei de debut a poetului. Criticul a acceptat bucuros. La începutul lui
decembrie 1905 Maiorescu i-a înlesnit tânărului o audiență la regină, după ce, în prealabil,
„i-a vorbit, entuziast, de marele talent al tânărului poet.”6

După întoarcerea de la București, Goga a rămas câteva zile cu familia, apoi a plecat în
călătoria spre Paris. „...din drumul către străinătate, de la Budapesta – m-a chemat vestea că
tatăl meu e bolnav – îi scria lui Titu Maiorescu la 27 martie 1906. M-am întors și, în trei zile,
în ajunul Crăciunului – am rămas orfan. Am îndurat o lovitură grea și neașteptată; tatăl meu
era un om în plină vigoare și în floarea vârstei. Eu am fost supus fără nicio pregătire la această
rupere bruscă, din a cărei nedumerire nici astăzi nu m-am recules... Am pierdut un părinte
jertfitor, tocmai în clipa când puteam să-i aduc o mângâiere pentru viața petrecută în griji – și
un suflet senin și înțelegător de care mă apropiam întotdeauna ca de o întrupare a bunătății și
a treziei de minte.”7

În ianuarie 1906, Titu Maiorescu, aflat la Abazia, a redactat referatul volumului. În
februarie 1906, i-a scris tânărului poet „cerându-i, tot cum îi era obiceiul, modificări la o
poezie apărută în Luceafărul . În martie 1906, i-a promis, într-o altă scrisoare, „sprijin
material.”8

În ședința Sesiunii Generale a Academiei, din 21 martie 1906, volumul Poezii de
Octavian Goga a obținut premiul „Herescu-Năsturel”, în valoare de 4.000 lei. Imediat după
votare, Titu Maiorescu i-a telegrafiat poetului, anunțându-l „că i-a fost acordat premiul”.

Între timp, O.C.Tăslăuanu a venit la Sibiu cu gândul de a înființa o tipografie personală.
Năzuința i s-a realizat cu sprijinul tânărului Mihai Popovici din Brașov, student atunci, la
Viena. El i-a oferit lui Tăslăuanu 5.000 de coroane, jumătate din suma totală a utilajului
tipografic. Noua unitate industrială se va numi Institutul Tipografic și de Editură „Luceafărul”.
Întâia producție editorială a fost tipărirea  numărului dublu 13-14 din revista Luceafărul .

Octavian Goga s-a folosit de noua oportunitate editorială, pentru a scoate un nou tiraj
din același volum. Orânduite pe 126 pagini, poemele așteptau numai coperta. Când Titu
Maiorescu i-a telegrafiat rezultatul votului academic, tipografia a început tipărirea copertei
pe carton special, de nuanță gălbuie, culoarea primăvăratică a primelor raze de soare ce
anunțau nu numai ivirea unui nou anotimp, ci și apariția unui nou poet, aflat la începutul unui
nou drum ideatic și imagistic în spațiul literaturii române.

În colțul din stânga sus, era cules cu o culoare cărămizie, numele poetului. La mijloc,
sub titlul Poezii, între două sigle orizontale, a fost introdusă mențiunea: „- Operă premiată de
Academia Română - ”. În colțul din dreapta jos, sub numele propriu „Budapesta”, cules cu
majuscule drepte: „Institutul Tipografic și / de editură „Luceafărul”/ str.Molnar nr.10 // 1906”;
anul era așezat la mijlocul ultimului rând. Sibiul nu era menționat. Indeterminarea localizării
lăsa impresia tipăririi volumului în capitala Ungariei. Pe coperta ultimă se preciza prețul: 2
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coroane sau 2,50 lei, exemplarul. Dar și un tiraj special, scos „pe hârtie olandeză”, la 3 coroane
și 3,50lei exemplarul, tiraj destinat doamnei Elisa Marghiloman, care comandase din toamna
anterioară o mie de exemplare. Înveșmântat în noua haină tipografică, volumul Poezii și
Octavian Goga intrau deopotrivă în literatura română.

Raportul
Intitulat Poeziile d-lui Octavian Goga, raportul redactat de Titu Maiorescu a fost

prezentat de critic în ședința Sesiunii Generale din 21 martie 1906, „pentru acordarea unui
premiu”

Versurile tânărului poet – comenta Maiorescu – au provocat „ o deosebită luare-aminte
a publicului nostru.” Numeroase reviste și ziare i-au consacrat „ dări de seamă amănunțite și
unele dintre ele văd în apariția noului volum evenimentul literar al anului din urmă.”9

O succintă prefață dezvoltă două idei complementare. Efectul produs de volumul
tânărului ardelean asupra multor cititori provine „ din forma frumoasă”, prin intermediul căreia
„vocea lirică a știut să exprime cuprinsul patriotic al poemelor sale”. Emoțiile trăite și
retransmise de poet sunt „izvorâte din viața românilor transilvăneni în faza ei de astăzi”,
nevoiți să suporte tendințele de asuprire etnică.

Patriotismul „ ca element de acțiune politică nu este materie de artă”. Cu toate acestea,
„în inimile sincere, în afară de orice tendință politică”, patriotismul este „un simțământ
adevărat și adânc, și întrucât este astfel, poate fi, în certe împrejurări, născător de poezie.” În
asemenea circumstanțe, „ne  pare a se afla autorul nostru când, într-o parte a poeziilor sale,
reprezintă și rezumă iubirea și ura, durerile și speranțele unui neam amenințat în existența
sa.”

În poemele Noi și Oltul , Maiorescu sesizează prezența patriotismului „în dreapta măsură
a firescului.” Cu cât expresia „e mai măsurată, cu atât impresia este mai adâncă.” Prin „vorba
stăpânită”, emoția „se păstrează și crește.” „Patriotismul a devenit unul din izvoarele poeziei
d-lui Goga și-l inspiră în modul cel mai firesc.” Dovada – accentuează criticul – constă în
prezentarea unor personaje comune din existența satului transilvan. Pe lângă „ valoarea și
menirea lor normală câștigă deodată o însemnătate exemplară, o iluminare și o strălucire
extraordinară”, explicabilă prin lupta „întru apărarea patriotismului național”.

Românul din regatul maghiar vede în preotul său nu numai un „propovăduitor al religiei,
ci mai ales un apostol al naționalității”; în învățător și învățătoare, vede „pe străjerii care îi
păstrează comoara limbii și a istoriei românești ca o armă de apărare”; în plugar, „o garanție
a existențeisale etnice”; în lăutarul și cântărețul de la sat, „pe omul ce-i însuflețește și
răspândește cântecele naționale.” Toate afirmațiile criticului sunt însoșite de versuri
edificatoare!

În poemele tânărului Goga, Titu Maiorescu subliniază „puterea” limbajului, apt să redea
cetățenie literară și unor nume proprii. Procedeul îi amintește criticului de „farmecul” poeziei
eminesciene, unde, pentru întâia dată, s-a ivit „această particularitate ca un criteriu de măiestrie
limbistică”. Goga este un poet dintre „cei chemați și aleși”, impresie consolidată prin poemele
care „n-au a face cu patriotismul, ci sunt din vechiul tezaur al emoțiilor omenești, poeziile de
veselie, de amor, de întristare intimă.”

Pentru „a întregi” caracterizarea noului poet, Maiorescu adaugă alte câteva „puține
exemple”. Reproduce integral pastelul Toamna, cumpătat în manifestare”, al doilea poem din
ciclul Cântece, „pentru veselia ei zburdalnică” și alte două strofe din Cântul al IV-lea,
„exemplu de poezie glumeață”. Asemenea versuri au puterea sugestivă a „cântecelor noastre
populare.” Dar „nota populară” din versurile lui Octavian Goga este „cu atât mai binevenită”,
cu cât tânărul se arată „înzestrat cu acea cultură generală, care distingea și pe Eminescu”.
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Nota populară așternută peste versuri este „o reacțiune salutară”. Iar „înfrânarea” elementelor
ludice la tristețe și cumpătare, manifestată în temele patriotice rămâne „un merit deosebit”.
În încheiere, Titu Maiorescu accentuează similaritatea dintre valoarea poemelor semnate de
Octavian Goga și cerințele testamentare formulate de Năsturel-Herescu.

Raportul lui Titu Maiorescu a fost publicat în Analele Academiei Române, tomul
XXVLLL, 1905-1906 și reluat în revista Convorbiri literare, XL, nr.3-5, mai 1906.

1 Ion Dodu Bălan, Octavian Goga, ediția a II-a revăzută, Editura Minerva, București, 1975, p.54
2 A.P.Bănuț, Cum l-am cunoscut pe O.Goga, Pagini literare, nov-dec 1938
3 Ion Chinezu, Octavian Goga, Gând Românesc,nr.5-12,1938
4 I.D.Bălan, op.cit., pp.82-83
5 Sextil Pușcariu, Călare pe două veacuri. Amintiri din tinerețe, ESPLA, București, 1968, p.94
6 Z.Ornea, Viața lui Titu Maiorescu, vol.II, Editura Cartea Românească, București, 1986, p.153
7 I.D.Bălan, op.cit., p.89
8 Z.Ornea, op.cit. p.154
9 Titu Maiorescu, Opere,II , ediție, note, comentarii, variante, indice de Georgeta Rădulescu –Dulgheru și

Domnica Filimon. Note și comentarii de Alexandru George și de Al. Săndulescu, editura Minerva, București,
1984, pp.208-220, 600-303
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Un an mare al oamenilor şi mai mari

O retrospectivă a anului 2018 nu poate
apărea, de oriunde am privi lumea, decât o operă
în lucru, rod al unei orchestre în care
profesioniştii repetă alături de amatori, pentru că
privirea generoasă a unui zeu tolerant le dictează
tuturor că trebuie să fie perfecţi, zâmbitori, şi că,
la urma urmei, cu voinţă şi ceva lecturi

motivaţionale, poţi să cânţi într-o orchestră sau să slăbeşti spectaculos ori să devii preşedinte
de stat. Totul e să vrei, căci graniţele educaţionale, sau talentul, predispoziţia ori voinţa de a
munci pentru a atinge un vârf contează prea puţin, importante sunt dorinţa, zâmbetul perpetuu
şi capacitatea de a te angaja într-un continuum al lumii, de unde graniţele au dispărut.

Nu numai recentele incidente referitoare la migraţie au alcătuit simfonia neterminată şi
evident cacofonică a anului, dar şi micile jocuri cu efecte mari, din interiorul spaţiilor noastre
familiare, pe care le vrem tot timpul ca afară. Cu alte cuvinte, 2018 pare să fi fost un an al
identificării unui afară bun de transformat într-un înăuntru al unei vieţi noi, dublat de
abandonarea, mentală şi discursivă, în primul rând, al unui înăuntru care nu mai satisface
dorinţele şi nivelul motivaţional al omului perfect.

În acest scurt articol de final de an, voi aminti doar câteva exemple: pentru România,
una dintre obsesiile reţelelor de socializare a fost perfecţiunea Clujului. Nu am făcut o
statistică exactă, dar pot afirma că cel puţin 4-5 comentarii zilnice, accesibile mie, sunt
dedicate modului în care Clujul, metropolă europeană, construieşte în fiecare zi câte ceva,
devine tot mai aproape de ţara noastră ca afară, idealul ultimului deceniu, cel puţin. Desigur,
laolaltă cu discursul laudativ adresat acestei metropole, se află şi discursul critic, adresat, cui
altora decât miticilor, fie ei bucureşteni sau, mai precis, nonclujeni, sau nonardeleni. Nu aş
considera această atitudine o formă de discurs al dezbinării, care a fost de atâtea ori invocat
în anul comemorativ care ar fi trebuit să se unească. Nu consider că o comemorare trebuie să
ne unească, necum că profilul identitar de grup mai e acela din 1918. Dar e interesant de
observat cum, în repetiţia obsesivă a programului orchestrei noastre, protagoniştii îşi refuză
propria identitate regională sau chiar ţinând de micul lor spaţiu în care funcţionează. Aceasta
pentru că refuză să îşi acorde încredere şi să accepte că fiecare contribuie, în bine sau rău, la
definirea unei identităţi de grup. Proiectarea unei alterităţi imaginare pozitive, cum am definit
eu mai demult termenul înseamnă, de fapt, recunoaşterea complexului faţă de o instanţă
decidentă (zeu, guvern, instituţii locale), singura responsabilă de a defini, acţiona, lăsa o
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amprentă. Cu alte cuvinte,  tot ce cade sub incidenţa non-Clujului, sau non-Ardealului, este
degradat, negativ, demn de a fi criticat şi/sau ignorat pentru că se constituie ca efect al unei
instanţe superioare, identificată de obicei cu ei, guvernul, ceilalţi. Niciodată cel care vorbeşte,
ori semnalează un eveniment, laudativ sau critic, nu este acolo, nu este parte a problemei sau
a unui spaţiu. Cel mult, prin însuşi discursul său, se transformă temporar în instanţa superioară,
dar fără responsabilităţile acesteia.  

Cel de al doilea caz, internaţional de data aceasta, este acela al migranţilor din America
Centrală, care au pornit în bejenie către SUA. Ca în legendele descălecătoare, versiunile sunt
împărţite: cei mai vajnici susţinători ai migranţilor, care susţin obligativitatea SUA de a-i
primi şi integra rapid, afirmă că drumul de câteva mii de kilometri ar fi fost străbătut integral
pe jos, cu vagi episoade de  ajutor din partea unor grupuri din ţările intermediare. Alte versiuni
ale legendei spun că, de fapt, refugiaţii ar fi beneficiat de transport şi, cu toate că discursul
general este acela de sărăcie extremă şi persecuţie asupra unor familii, majoritatea migranţilor
sunt bărbaţi tineri, dotaţi cu telefoane de ultimă generaţie. Iar poveştile mamelor singure cu
copii, care au străbătut pe jos mii de kilometri, nu sunt decât ştiri false, menite a impresiona
potenţialii primitori ai refugiaţilor.

Ce animă, de fapt, migraţia care ţine încă atenţia planetei încordată? O dorinţă de
nestăvilit, dublată de încrederea că, dacă vrem, putem fi orice-oricine. Bunăoară, migranţii 
s-au gândit că pot fi cetăţeni SUA, pe baza unor precedente legislative, sau pe baza unor
naraţiuni personale ale prietenilor, ori rudelor. SUA au rămas, în aceste poveşti descălecătoare,
o terra mirabilis unde, ca în filmele de Crăciun cu elfi şi reni, dorinţele sunt îndeplinite.
Solicitarea (dacă va fi fiind adevărată) unui grup al migranţilor, de a primi 50.000 dolari de
familie pentru a se întoarce acasă întăreşte această idee, de dar divin pe un tărâm al promisiunii
eterne, unde fiecare dintre noi poate fi celălalt, numai să dorească ori să pornească în călătorie.
Naivitatea unei asemenea cereri nu este cu mult diferită de încruntarea critică din anul
centenar, aceea care împarte ţara în noi şi ei, noi fiind totdeauna victimele, iar ei fiind aceia
care trebuie să acţioneze conform dorinţelor noastre individuale sau de grup.

Nu cred că asistăm la o pierdere de identitate, sau la un atac asupra identităţilor naţionale,
aşa cum s-a scris. Cred că, mai degrabă, asistăm la un moment de profundă cacofonie
identitară, la actualizarea postulatelor vechi ale postmodernismului, acelea care prevesteau
dizolvarea centrului şi multiplicarea sa infinită. Anunţat de vreo patru decenii, acest fenomen
se arată abia acum în actualizarea lui planetară. Fiecare este centrul, autoritatea ecranată de
responsabilitate, căci responsabilitatea se găseşte totdeauna la celălalt,fluid şi el: fie un celălalt
fost partener de discuţie sau co-etnic, ca în cazul Cluj vs. Ceilalţi, fie un celălalt a cărui
înfăţişare se schimbă după interese sau după naraţiuni transmise de la distanţă, cum ar fi aceea
cu SUA care primesc, cu braţele deschise pe toţi cei care vor să migreze, ba îi mai şi aşteaptă,
ca în basme, cu câte 50.000 de dolari, numai să ceară.

Cum se încheie, aşadar, un an cât un sezon de repertoriu al marii noastre orchestre
planetare? Cu conştiinţa că fiecare dintre cei mici se află într-un centru al fericirii perpetue,
unde nu este nici responsabilitate, nici suspin personal, ci doar un suspin al unui celălalt rău
şi responsabil pentru fiecare dintre noi. Se mai încheie cu promisiunea că, în sfârşit, centrele
de autoritate trebuie să să se teamă şi că, în sărbătoarea perpetuă, în fiecare zi construim un
centru, pe care în fiecare noapte îl putem înlocui cu altul. Aceasta de-a lungul marii călătorii
abia începute.
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PROFIL

Ion Horea, un „suflet vechi”

Cum, recent, „năzdrăvanul” Ion Popescu-
Brădiceni (aşa gratulat de poetul Ion Horea într-o
afectuoasă dedicaţie) revine în atenţie cu o
„monografie” consacrată chiar poetului amintit
(Editura PIM, Iaşi, 2017), avem nimeritul prilej de
a stărui asupra liricii ionhorene, propunând un
posibil „profil”. Aflat pe „lista” lui I.P.B., Ion Horea

primise, în 1998, Marele Premiul la Atelierul de Poezie „Serile la Brădiceni”, într-o „toamnă
paradisiacă” (îşi aminteşte laureatul). Încât teoreticianul şi inventatorul „columnismului”,
adică I.P.B. în persoană, cum ne reaminteşte de câte ori are ocazia, purcede voiniceşte la treabă
după o lectură integrală, ne asigură. De fapt, risipind frenetic eseuri critico-hermeneutice,
Ion Popescu-Brădiceni vede în lirica poetului ardelean, pornit în lume „cu jalea neamului în
piept”, un clasic al poeziei transmoderniste. Desigur, „simţualist”, meşteşugar (chiar genial,
adaugă I.P.B.), intertextual, insistând – forţând demonstraţia – asupra „poeziei semiotice”.
Vibrotextele „patriarhului” poeziei noastre evidenţiază, sub lupa hermeneutului, un elegiac
lucid, „transhimenologic” (?), cercetând lumea prin oglinzi semantice. Sau culegând „polen
semantic”. Or, aşa-zisa monografie (adunând o colecţie de cronici şi un „epistolar kairotic”,
plus necesara biobibliografie) complică excesiv demonstraţia (nu doar sub aspect
terminologic, expus fastidios). Firesc, ne despărţim de unele observaţii livrate de hiper-activul
IPB, pornind de la premisa că avem în Ion Horea un postpillatian, cum diagnosticase, demult
şi exact, Gheorghe Grigurcu.

Cu patimă calofilă, izvodind o imagistică delicată, de fior elegiac, invocând o apartenenţă
orgolios declarată, aşezată, însă, apăsat, sub teroarea timpului, ne întâmpina Ion Horea şi în
placheta Cât a trecut (Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2015). O carte-testament, observa Geo
Vasile, reînviind un cronotop edenic sub sigiliul grav al trecerii. Străin, cum ştim, de orice
emfază patriotardă, „poetul bătrân”, fiu al unei lumi care s-a retras în amintire, transformă
nopţile în „câmp de luptă”, trăind cu „cei care plecară”, hoinărind – mental – pe drumuri
transilvane. Şi dorind, faustian, a opri clipa, cu o detaşare care, sub ameninţarea golului,
încearcă a-şi proteja seninătatea. Dezrădăcinarea, pierderea unei lumi (în care şi vetrele „parcă
s-au stins”) cheamă în sprijin poezia. Această nouă recoltă de rondeluri şi sonete, trecând în
revistă o viaţă „dulce şi amară”, impune, desigur, prin meşteşug. Bineînţeles, simplitatea
desenului poetic nu poate ascunde truda. Scribul, aplecat pe foaia „scrisă, ştearsă”, se bucură
„de câte-un vers ce prinde să se nască” şi proiectează simbolic drumeagul de ţară, ca ultim

Adrian Dinu RACHIERU
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drum, risipind definitiv roiul iluziilor.
Notam altădată că, deloc ostentativă, cultura poetică a lui Ion Horea îngăduia şi

seducătoare reverii intertextuale.Era cumva ciudat că, la bătrâneţe, de indubitabilă formulă
clasică, îndelung testată, clasicizant şi, părelnic, clasat, Ion Horea se dovedea permeabil şi
inovativ. Dar „voinţa de schimbare”, vizibilă (chiar frapantă, nota Petru Poantă) şi în Bătaia
cu aur (1979), se dovedea o ambiţie-moft, zicea criticul. Sentimentalul Ion Horea, cultivând
un tradiţionalism rafinat se încerca acolo într-un epicism „ştrengăresc”, cu acrobaţii verbale,
deplâgând, paradoxal, înstrăinarea, acel spaţiu originar „pur”. Cum poezia rămâne „un
fragment de mărturisire” şi lumea e pieritoare, satul transilvan, mai exact Vaideii de Mureş,
ar fi de aflat în „mărturia versurilor”. În descendenţă pillatiană, cinstind „poezia roadelor”,
venind dinspre amintire („cădelniţează timpul prin noi ca prin biserici”), dar cu robusteţe
euforică, poetul, impresionant prin meşteşug şi cantabilitate, respectuos cu înaintaşii, ne
asigură că „ei rămân prin tine”. Melosul simbolist şi lexicul ardelenesc dezvoltă o viziune
agrestă, sub pecete elegiacă, frecventând şi parafrazând, din iubire pentru poezie, alţi stihuitori,
de felurite calibre. Ca imitator „corect” şi anticipator al generaţiei şaizeciste, după dezastrul
realismului socialist, cum l-a văzut Nicolae Manolescu, bucolicul Ion Horea îşi proba
rafinamentul tehnic printr-un contemplativism productiv, cu „disponibilitate melică” (cf. D.
Micu).

Lirica „economiei agrare”, cucernică şi pătrunsă de tihna rurală, îmbibată de peisaje
agreste, răsunând – totuşi – într-un chip original, părea a sigila cursul „horaţian” al poeziei
lui Ion Horea. Fără a ajunge la nelinişti existenţiale şi erupţii atavice, aceasta poartă „otrăvuri
grele”; iar poetul, „tot mai în zăpezi”, ameninţat de creşterea umbrei (ca în A noua elegie
precară), caută rostul trecerii noastre prin lume, traversând „noaptea de-ndoială şi putere”.
Privirea jubilativă de altădată, ancorată în orizont câmpenesc, într-un spaţiu luminos, etalându-
şi opulenţa, aparţinea unei sensibilităţi intelectualizate, ritmată de calendarul vegetal. Elanul
primăvăratic, sentimentul verii sau melancoliile autumnale, cutreierate de o bucurie pillatiană
nu eliberau, însă, o senzualitate ţipătoare. Şi nicio percepţie inocentă, căutând refugiu într-o
natură paradisiacă, virgină. Nicicând anxios, Ion Horea a privit cu seninătate tragică rotirea
anotimpurilor; de la etajul filosofic al liricii sale, descifrăm un posibil scenariu mioritic,
gustând cu rafinament voluptăţile agreste. „Suflet vechi”, poetul e potrivnic devălmăşiilor;
va zugrăvi „icoane rare”, va cerceta o lume „nebănuită”, se va adânci în livresc, elaborând
migălos, căutând fântâni lirice nu într-un eden nefalsificat de istorie, ci poposind într-o natură
corectată prin cultură. Tablourile lui, numind locurile, sunt spaţii sufleteşti; privind îndărăt,
„către timpuri neclare”, poetul descoperă ecourile unei lumi. Evocarea e pioasă şi fabuloasă;
acea altă lume îi protejează spiritul, îl apără de haotismul agresiv şi teroarea vidului. Sortit
„umbririi celei mari”, asaltat de „a ceţurilor albă husă”, poetul opune vamei singurătăţii
legătura cu istoria. Pentru Ion Horea, poezia patriotică nu este o meserie conjuncturală; iar
istoria nu este un pretext decorativ, ci însăşi substanţa liricii sale, refuzând declamaţia. Eul
liric cheamă, însă, o geografie matricială, simbolică, gustând aromele vechimii în sacrul spaţiu
transilvan. De o mare sensibilitate, poetul, „cu pământ prea mult în suflet”, invocă obârşia,
pleacă spre tărâmul originar (acea „ţară dintre ţări”), cântă – la fel ca marii ardeleni de altădată
– apartenenţa şi dorul de ţară. Patriotismul său, observăm, e fără goarnă şi fard. Un modern,
aşadar, ce se încăpăţânează să rămână tradiţional, Ion Horea cultivă, de fapt, peisajul interior:
peisajul, s-ar putea spune, e chiar murmur autobiografic sau un loc al meditaţiei, al
reîntoarcerilor. Izvorul şi mântuirea fiinţei devin centrul lumii, apărându-ne („să rămâi aici,
să sângeri”) de „puhoirea zăludă”. Faţă de un Ion Gheorghe, al cărui efort poeticesc ne coboară
în copilăria umanităţii, descoperind epicentrul unei civilizaţii, Ion Horea alunecă – şi el – într-
o altă vreme („mai dinspre amintire”), invocând peisajele copilăriei; elanurile sale lirice n-au
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tentă recuperatoare, ci rememoratoare, retragerea către origini aparţine unui „psalmist” care
protejează o utopie sufletească. Într-un spaţiu al reveriei, asaltat de năluciri, Ion Horea nu face
elogiul primitivismului neguros, ci supune materia unui sever filtru cultural. Ion Gheorghe
era creator de viziuni; Ion Horea, un caligraf împătimit, reţinut, tandru şi, în pofida promiselor
desfătări bucolice, auster, ne propune o poezie despovărată de podoabe, purtând cu sine unda
folclorică. Un poet care, despărţindu-se de caravana de iluzii, este acum, cercând a afla
rosturile lumii, expus „cirezilor de gânduri sumbre”: „şi nu ştiu ce coasă cade şi în carnea
mea se-mplântă!” (Noaptea nopţilor). Experienţă lirică de mare limpezime, cu impuls clasicist
şi caracter eticist, poezia lui Ion Horea rămâne o reflecţie gravă, urmărind, în spectacolul
trecerii, ravagiile timpului care „mistuie şi doare”.

După ce, în 1951, fusese admis la Şcoala de literatură, ucenicind o vreme la Almanahul
literar clujean, va debuta editorial, cinci ani mai târziu, cu placheta Poezii, funcţionând ca
redactor la Viaţa Românească (1952-1964), secretar al Uniunii Scriitorilor (1964-1968) şi
apoi la România literară (1968-1990), unde a fost şi redactor-şef adjunct. Dorindu-se „întreg
al acestor locuri”, cântând „timpu-nnoitor” şi „lumina vârstei”, precum în Coloană în amiază
(EPL, 1961), Ion Horea, pătruns de tumultul epocii, va lăuda, „numai cu Lenin” fiind, pilda
lui Korceaghin şi eroii treziţi din „întunericul de granit”, sub gândirea şi „văpaia Partidului”.
Chiar dacă, în ton cu alţi însufleţiţi congeneri, exploatând temele-standard, îşi exprima
„bucuria de a trăi într-o ţară liberă” (cum suna recomandarea lui Victor Tulbure), este evident
că, în acel decor pauper, Ion Horea, remarcat pentru peisagism, aducea o undă proaspătă de
lirism autentic. Ca „victimă” (fericită) a lui Ioanichie Olteanu (care îi era văr), poetul, un ins
„scandalos de liniştit”, rezistent, răzbind prin felurite încercări, se apropiase şi de cerchişti,
acceptând versul „lucrat” şi cultura organizată. Temperamental, însă, horaţianizând –
constatase G. Călinescu (v. Contemporanul, nr. 35/1958) – el face figura unui elegiac
resemnat, încercând a atenua lecţia dură a zădărniciei. Şi, în acelaşi timp, observând că
„cerurile dorm” (v. Pădurile sunt stinse), în răspăr cu „târziul” arghezian, încerca, frisonat de
orgoliul facerii, o replică laică: „să potriveşti o lume buimacă-n rime rare”. Îl însoţeşte în
această trudnică lucrare „mireasma pământurilor sfinte”, îndătinate hesiodic, râvnind „o dâră
de lumină”. Deşi „neguri se lasă / Pe altădăţile” şi, bilanţier, aflat în preajma trecerii, el pornise
„către-nserare”.

Evident, şi volumul Gravuri (2013) stătea sub zodie autumnală. Adunând, cu neostoit
elan meditativ, „note de toamnă”, traversând „alba-ntunecime” în preajma poeţilor afini,
intertextualizaţi, confiscat de „patimi cărturăreşti”, Ion Horea (n. 10 mai 1929, la Petea, jud.
Mureş) se destănuia cu sinceritate. Reveriile campestre de altădată, invocând, de pildă,
„rânduri de acăţi” şi „o Atlantidă agrestă” (cf. Alexandru Dumitriu) fac acum casă bună cu
biografismul şi cotidianitatea. Nu lipsesc, desigur, irizările livreşti în strădania de „a mai ciopli
un vers”. Oricum, adaptat postmodernităţii, dar slujind cu râvnă melodicitatea, punând în joc
reflexele tehnice (îndelung exersate), el a contrariat oarecum. Criticii din noul val au observat
prompt că nu avem de-a face cu o nostalgie strict localizată, ci cu o melancolie a trecerii,
ispitită, poate bacovian, de „turma gândurilor” funebre. Încât acest „ardelean definitiv”, aşa
taxat cândva de Al. Cistelecan, îşi dezvăluia, ca o imensă surpriză, „suflul meridional”,
invitându-ne la deambulaţii bucureştene: „E-un timp de hoinărit prin Capitală”. Sau atacând,
problematizant, tema scrisului, rezonând, prin reîncarnări succesive, cu optzecismul (deja
obosit). Chiar suspectat de metempsihoză poetică, acest „Pillat de Ardeal” (după formula lui
Al. Cistelecan, de oarece circulaţie, respinsă hotărât de mai tinerii confraţi într-ale criticii)
vădeşte „prospeţime palimpsestă”. Încât, în creuzetul său liric, topind, mărturisitor, prin
„transhumanţă intertextuală”, varii influenţe şi filiere, Ion Horea propune o poezie „fără
riduri”, constata şi Cosmin Ciotloş. Deşi, prevenitor, de pe pragul unei vârste patriarhale,
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poetul ne avertizase cu blândeţe: „Nu duci nimic. Ce laşi, e-o amăgire”. Sau: „închipuire-i tot
ce laşi în urmă”. Iar placheta Cât a trecut adânceşte astfel de mâhniri, înţelepţite de trecerea
anilor, aflând reazemul (salvator?; mincinos?) în efortul scriptic, oricum împlinitor: „Te-
ndepărtezi apoi de tot şi stărui / Să afli-n viaţa ta cât adevăru-i / Dincolo de cuvinte şi de
mască, // Şi când te-aşezi la masă printre lucruri / Precum un scrib, aştepţi să te mai bucuri /
De câte-un vers ce prinde să se nască”. Văzut de unii ca un cruciat însingurat, cu „suflet
uscat”, aflând, însă, în fiece poem „o nouă învăţătură”, mărturisitor, căutând, acum, sensul
dumnezeirii după ce şi-a domolit răzvrătirile juneţii, Ion Horea ştie că poezia e leac. „Dualul”
Bacovia i-a fost poet de căpătâi, se confesa. El, un spirit „vrăjit de natură”, cum notează Ion
Popescu-Brădiceni, rămâne un panteist, pendulând între euforie şi melancolie. Oricum, un
„primitiv” trecut prin bibliotecă, ştiindu-se „în tot”, apăsat de conştiinţa trecerii. „Prin mine
trece timpul ca un copil pe drum”, scrie memorabil. Ea însăşi de vechime indelebilă, observa
C. Stănescu, poezia lui Ion Horea nu se învecheşte.
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Condiţia femeii în romanele
„Anna Karenina”, de Lev Tolstoi

„Doamna Bovary”, de Gustave Flaubert
şi „Eugénie Grandet”, de Honoré de Balzac

De-a lungul timpului, personajele feminine s-
au impus în literatura universală, unde mulți scriitori
încep să-și construiască operele pe baza caracterelor
feminine, în jurul cărora acțiunea să graviteze.

Personaje centrale, cu o deosebită importanță în cadrul acțiunii, cele trei femei, Anna
Karenina, Emma Bovary și Eugénie Grandet, își pun pecetea asupra romanelor ilustrate,
împrumutându-le numele spre a le servi ca titluri.

Atât în opera lui Lev Tolstoi, “Anna Karenina”, cât şi în opera flaubertiană “Doamna
Bovary” întalnim teme, motive şi clişee care au putut fi comparate, însă cel mai deosebit rod
al acestui comparatism îl reprezintă interesul faţă de condiţia femeii în căutarea propriei sale
identităţi.

Tolstoi pune în lumină în romanul “Anna Karenina” personalitatea unui personaj feminin,
bogată sufleteşte, dar aflată sub imperiul distructiv al pasiunii adulterine. Scriitorul se
orientează dupa conceptul conform căruia deosebirea dintre femeie şi bărbat este faptul că
femeia se consacră mai deplin iubirii.

În acelaşi registru ideatic, Flaubert face prin personajul Emma Bovary procesul tuturor
spiritelor înşelate de naivul şi neajutoratul lor romantism. 

Un alt autor în zugrăvirea sufletului femeii se dovedește a fi Honoré de Balzac care, prin
protagonista romanului său, surprinde dragostea drept sentiment ce anihilează altă simțire.
Eugénie Grandet este imortalizată sub ipostaza femeii- victimă, care se sacrifică în numele
iubirii.

Din primele pagini ale romanului “Anna Karenina”, ne izbeşte frumuseţea şi delicateţea
Annei Karenina, frumuseţe care devine un lait-motiv pe parcursul romanului. Ea este o fiinţă
sinceră, fără ascunzişuri sufleteşti, dar a cărei lume lăuntrică, de esenţă superioară, este
încărcată de preocupări complicate şi poetice. Anna vine la Moscova având ca principal
obiectiv reconcilierea familiei Oblonski. La gara este întâmpinată de Stiva, fratele ei, dar tot
atunci îl zăreşte prima dată pe Vronski, care-şi aşteapta mama. 

Dragostea se naşte pe un fond de conştientizare a păcatului, iar pasiunea creşte în paralel
cu amplificarea sentimentului de vinovăţie. Anna Karenina se simte oarecum ruşinată de
relaţia pe care tocmai a început-o. 

Nicoleta PÂRVU
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Incertitudinea i se strecoară în suflet şi o mistuie încet. Ea este captiva unui spaţiu închis,
în timp ce el este liber. Nu poate dormi decât cu morfină. Situaţia din cuplul Anna- Vronski
devine din ce în ce mai dificilă. El lipseşte tot mai mult de acasă, accesele ei de gelozie se
agravează, ducând la mărirea dozei de morfină. Ajunse la punctul în care moartea “i se înfăţişa
în minte, limpede şi viu, ca singurul mijloc de a redeştepta în inima lui dragostea pentru ea,
de a-l pedepsi şi câştiga izbânda în lupta pe care o ducea împotriva lui, duhul cel rău, încuibat
în inima ei.” 

În comparaţie cu Lev Tolstoi, Flaubert introduce în literatură viziunea eroinei de sine. În
caracterizarea Emmei, autorul întruneşte toate informaţiile cu privire la condiţia femeii,
trăsăturile morale şi psihologice dominate de constrângeri sociale. Incipitul romanului o
înfăţişează pe Emma ca pe o femeie obişnuită, având însuşiri multiple, dar niciuna de prim
ordin, precum sunt evidenţiate punctele ei slabe: orfană de mama, fapt care denotă lipsa unui
control şi exemplul unei familii întemeiate pe virtuţi domestice şi preocupare casnică.

Doamna Bovary se sustrage din realitatea vieţii de zi cu zi, găsindu-şi consolare in
escapedele imaginaţiei. Datorită iluziilor sale adolescentine, în care a crezut cu atâta ardoare
şi a insatisfacţiilor i se înfiripă sfios în minte gândul adulterului. După plecarea lui, lucrurile
îşi reiau cursul lor anost când în viaţa Emmei se iveşte frumosul şi îndrăzneţul Rodolphe.
Febra fericirii o cuprinde subit. Emma se simte răsplătită pentru toate insatisfacţiile de care a
avut parte şi trăieşte din plin experienţa acestei iubiri, fiind decisă să înfrunte orice pentru
ceea ce ea consideră o relaţie ideală. În exaltarea ei amoroasă, Emma îi propune lui Rodolphe
să fugă la Paris, însă, dupa ce el îi aprobase şi încurajase toate planurile, o abandonează,
trimiţându-i o scrisoare în care îi explică imposibilitatea escapadei lor. După această lovitură,
zace săptămâni întregi în pat, sub îngrijirea atentă a lui Charles. O doboară moral atât cinismul
lui Rodolphe, cât şi viclenele ispite ale cămătarului Lheureux care a înglobat-o în datorii.
Dintre persoanele cu care Emma face cunoştiinţă, tânărul Léon Depuis, secretar la notariat,
este cel asupra căruia se opresc pentru prima dată ochii doamnei Bovary. Aceştia îşi petrec
timpul îndârjiţi în discuţii care vădesc limpede dorinţa de a trăi într-o altă lume, dar timiditatea
lui Léon îl împiedică să-i devină amant doamnei Bovary. În continuare, doamna Bovary merge
de la o persoană la alta în căutare de bani pentru a-şi achita datoria: merge la notarul
Guillamine, apoi la Binet, apoi la bătrâna doică Rollet, pentru a se odihni puţin, timp în care
visează că Léon vine cu banii. Îşi aminteşte de Rodolphe şi face o ultimă încercare de a ieşi
din impas, dar la refuzul acestuia iese tulburată, gonind spre casă. 

Toate acestea duc agale spre tragicul ei final. Se întoarce acasă, într-o agonie perpetuă
până când îşi dă sufletul. Moartea ei este descrisă prin intermediul unui detaliu clinic
neîndurător: otrăvirea cu arsenic.

La fel de tulburătoare poveste trăiește și tânăra Eugénie Grandet, victimă a zgârceniei
tatălui ei, moș Grandet. Îndrăgostindu-se fulgerător de vărul acesteia sosit din capitală, ea este
capabilă de orice sacrificiu pentru a-l face pe acesta să depășească momentul greu prin care
trece la moartea tatălui său. Naivă în sentimentele pe care Charles susține că le are pentru
aceasta, trădată de frumosul ei văr cu care sperase să se mărite de îndată ce acesta se va
întoarce la Paris, ea va accepta căsătoria cu unul din vechii pretendenți. Nici de data aceasta
destinul ultimei eroine prezentate nu se schimbă: în scurt timp rămâne văduvă, ducând o viață
izolată și dedicându-se faptelor filantropice. 

Tema iubirii şi a eşecului în cuplu este tratată atât în “Doamna Bovary”, cât şi în “Anna
Karenina” într-o ipostază modernă. Însă, se pare că odată cu evoluţia omenirii, sentimentul
de dragoste cade în declin. Iubirea nu mai este sentimentul acela profund care dăinuie toată
viaţa, ci un simţământ comun care se consumă treptat, ajungând într-o stare de degradare.

Tema adulterului în romanul lui Tolstoi poate fi privit ca o problemă prin care o femeie
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trebuie să treacă. În romanul “Anna Karenina” ne este sugerată încă din incipit, în urma
scandalului stârnit de Stepan Oblonski, fratele Annei. Povestind mica istorie a adulterului lui
Stiva, scriitorul ne prezintă şi alte teme ale romanului: familia şi iubirea.

Tema visului, a reveriei se îmbină în Doamna Bovary cu cea a înşelăciunii. Emma îl
înşeală pe Charles încă de la început, când îi ascunde tabachera care îi trezeşte visarea. 

Un motiv întâlnit în ambele romane este ceaţa, dar şi culoarea albastru. Când Emma i se
dăruieşte întâia oară lui Rodolphe, “o înconjoară o imensitate albăstruie, culmi măreţe de
emoţii străluceau luminos în gânduri”1. Febra fericirii o cuprinse şi deveni ea însăşi o revelaţie
a propriilor gânduri. Dar totodată şi arsenicul otrăvitor este pus într-un borcan albastru, din
care Emma îşi va extrage seva morţii. La înmormântarea ei, “cerul curat era presărat din loc
în loc cu norişorii trandafirii; luminiţe albăstrii cădeau pe acoperişul colibelor pe care creşteau
stânjeni”2. 

În “Anna Karenina”, luând parte la o interesantă discuţie cu Kitty, Anna asociază ceaţa
albastră cu vârsta inocenţei primei iubiri.

Întâlnim de-a lungul ambelor romane semne premonitorii care anunţă sfârşitul celor două
protagoniste. În „Doamna Bovary” orbul zdrenţăros este un simbol al soartei tragice, precum
şi Justin, copilul înamorat de femeia inaccesibilă. Simbolurile care prevestesc moartea Annei
Karenina sunt expuse încă din incipitul romanului, când, ajunsă la gară în Moscova o
nenorocire îi atrage atenţia: un paznic fusese lovit de tren, întâmplare interpretată de Anna ca
fiind un semn rău.  Valoare de mesaj are şi sacul roşu de voiaj, prezent în preajma Annei în
cele două gări. Flacăra lumânării este un semn al fatalităţii de asemenea: “lumina la care Anna
citise cartea vieţii, plină de zbucium şi înşelăciuni, de durere şi răutate, străluci ca o flacără
mai vie decât oricând, sfâşiind bezna; apoi, flacăra şovăi şi se stinse pentru totdeauna.”3

Criticul Maître Sénard consideră că morala romanului „Doamna Bovary” ar fi că e
primejdios pentru o tânără fată să primească o educaţie superioară clasei sale sociale. Emma
vrea să se bucure din plin de bucuriile vieţii, doreşte să cunoască alţi oameni, altă lume. Ea
vrea ca existenţa să-i fie exaltată şi să existe în ea aventura, riscul şi sacrificiul. Ea visează la
o viaţă pe care o duce, dar pur şi simplu nu vrea să accepte. Prin însăşi natura ei, Emma Bovary
reprezintă spiritul de protest, de nemultumire faţă de obscuritatea mediului în care trăieşte.
Toate personajele romanului sunt exemplare lumii burgheze, la fel ca şi Emma, fiind
individualizate cu o forţă admirabilă.

„Anna Karenina” este considerat cel mai rotund roman tolstoian, în care oamenii sunt
ca şi în natură: amestec de bunătate şi răutate. Romanul lui Lev Tolstoi reprezintă un punct
important în istoria literaturii universale, iar cel al lui Balzac, o frescă socială oglindind drama
aspirațiilor înalte, zădărnicite de interesele meschine ale societății.
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O  samă  de  cuvinte  
pentru herzieni 

... ,,O lampă duce graiul şi dă-n văzduhuri veşti,
Că omul zămisleşte puterea din poveşti.
Se face depărtarea mai scurtă decât pasul,
La mii de poşti s-aude şi se cunoaşte glasul.
Vorbeşti cu fundul lumii la tine, din odaie, 
Secunda-ntrece veacul şi timpul se-nconvoaie”...

T. Arghezi - ,,Cel ce gândeşte singur’’

Autorul rândurilor care urmează a preferat în titlu sintagma cu iz cronicăresc, motivat
de fenomenul istorico-lingvistic al modernizării limbii materne, de la tipăriturile lui Macarie
şi Coresi din secolul al 16-lea, până la dulcele grai al clasicilor de mai târziu. Dar şi cu intenţia
de a stimula memoria cititorului să reevalueze cunoştinţele de limbă şi comnicare, receptate
în ciclurile învăţământului preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) în scopul unei corecte
utilizări în limbaj.

Poate că Arghezi, considerat de istoricii literari cel mai mare poet român din secolul al
20-lea, i-ar fi zis călăuză – termen uzitat odinioară pentru cărţile de ştiinţă popularizată. Şi
nu întâmplător am prefaţat cele ce urmează cu aserţiunea sa în rimă împerecheată, care
sugerează în stil inimitabil binefacerile radioului pentru fiinţa umană. De la credinţă şi tăgadă,
până la născocitorul care inventează, devoalează mituri şi trimite soli în spaţii galactice pentru
o nouă cunoaştere, poetul a trăit sub semnul miraculos al prefacerilor care înconvoaie timpul
în favoarea omului.

Animat de mirajul undelor herţiene – ca  şi semnatarul de mai târziu al acestor rânduri –
deseori Arghezi părăsea ambianţa casei şi în compania unor prieteni ocupa ataşul unei
motociclete cu care pătrundea cât mai aproape de creste pe Ceahlău. Acolo, avantajat de
altitudine, receptorul cu galenă cuplat la o antenă filară de lungime apreciabilă, sensibiliza în
căşti acordurile muzicale transmise de la Opera din Viena cu prilejul marilor sărbători ale
creştinătăţii. Când la 1 noiembrie 1928 RADIO BUCUREŞTI a emis pentru întâia oară,
Arghezi s-a numărat printre intelectualii  care au participat la finanţarea proiectului. Vocea
lui cu inflexiuni grizate este şi astăzi mărturie pe benzile magnetice din arhiva Societăţii
Române de Radiodifuziune – dovadă de netăgăduit  că poetul a  colaborat constant prin
prestaţii memorabile în faţa microfonului. 

Vizitatorul casei memoriale din grădina cu cireşi a Mărţişorului, pasionat de tainele
radioului, va zăbovi cu certitudine în încăperea de la etaj, pentru a studia cu interes exponatele

Mircea BĂDOIU
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tehnice de epocă folosite de autorul cuvintelor potrivite în perioada interbelică. Receptorul
cu galenă, cel cu tuburi electronice, magnetofonul, microfoanele şi alte aparate funcţionale
sunt martori fideli ai unei perioade de pionierat din domeniul aplicaţiilor benefice ale undelor
herziene. Aş încadra cele ce urmează sub titlul preambul, motivat de simpla rezonanţă a
termenului vizavi de limbajul comunicaţiilor. Şi profesioniştii şi amatorii îi cunosc
semnificaţia, apropiată semantic de  a dicţionarelor explicative: parte introductivă a unui
discurs, a unei scrieri, a unei convorbiri sau expuneri, care semnalează rezumativ problemele
ce vor fi dezvoltate ulterior.

Mesajele, respectiv radiogramele, purtate de undele electromagnetice, sunt precedate de
formule introductive cu scopul de a semnala intenţia comunicării conţinutului. Arghezi ar fi
caligrafiat predoslovie, precuvântare, cuvânt înainte potrivit ... şi nu în ultimul rând
tradiţionalul prefaţă – termeni des întâlniţi în variatele produse ale Galaxiei Gutenberg până
în zilele noastre.

Doresc să subliniez ideea că am introdus în conţinutul rândurilor mele – moderat totuşi
– unităţi, concepte, expresii, codificări din limbajul operatorilor radio (tereştri, maritimi,
aerieni şi spaţiali) – limbaj convenţional care facilitează comunicarea între vorbitorii de limbi
diferite ai planetei. În mare parte sunt însoţite de asterisc şi explicate într-un glosar alfabetic
uşor de consultat la finalul cărţii. Îmi cer scuze dacă voi depăşi un anumit nivel al ariei
semantice clasice, luat fiind de valul inevitabil al neologismelor specifice Tehnologiei
Informaţiei. Formele corecte impuse de normă, altele demne de reţinut, vor fi subliniate cu
aldine, cunoscute în limbajul paginatorilor ca ,,boldite’’, dar şi prin italice (cursive) sau
limitate de ghilimele. 

În măsura în care grafierea unor termeni necesită diacritice impuse de transcrierea
fonetică, le voi utiliza pentru a ajunge la formele corecte ale expresiilor idiomatice sau de
sorginte străină. Sunt convins, de asemenea, că cititorul-ţintă, familiarizat în lecturile sale cu
expresiile de jargon, va accepta fără rezerve stilurile funcţionale melanjate în expunere
(publicistic, ştiinţific, familiar) şi va parcurge cu plăcere intervenţiile unui partener de dialog
cu aproape şase decenii de comunicare în spiritul respectării normei. Lingviştii profesionişti,
cititorii iniţiaţi în respectarea limbajului literar şi mulţi alţii vor avea de adăugat pro sau contra
unele susţineri din conţinutul capitolelor. Le amintesc tuturor că şi în cercul lor apar
controverse evidente, că ,,îndreptarea îndreptarelor’’ nu mai este o surpriză, aşa cum nici grafia
aplicată în paginile unor publicaţii naţionale sau pe ,,burtierele’’ multor posturi TV, nu respectă
normele academice însuşite prin predarea limbii materne în învăţământul de toate gradele. Ce
răspuns mai putem da absolventului de gimnaziu sau de liceu când acesta constată erori pentru
care la examene este  penalizat?... Abateri de la aspectul îngrijit al limbii române, de la regula
scrierii cu â din a, de la prezentul verbului a fi cu u la anumite persoane, cum i le justificăm?...
Dar abrevierile de tipul celor primite de autor pe reţelele de socializare (mai vb la tel k ac nu
e tp pe hi5) de la foşti elevi premianţi odinioară?... Să inculpăm numai necesitatea comunicării
rapide şi vremurile cu ritmul lor precipitat de convieţuire?...

Nu putem menţine uniformizările de tipul unora impuse prin reforma de acum şapte
decenii, dar nici să rămânem nepăsători atunci când devin fluente şi repetabile abaterile de la
reguli consacrate istoric şi ştiinţific. Asemenea undelor radio cuvintele nu au paşaport şi
acest adevăr sentenţios nu poate fi ignorat. De aceea pătrunderea neologismelor generată de
evoluţia IT la nivel mondial nu poate fi stopată. De fapt, nici nu se recomandă demersuri în
acest sens, fiindcă după o perioadă cuvintele noi se învechesc şi ele, devenind de la sine uzuale
în limbajul cotidian. Numai că văduvim limba maternă – atât de bogată în sinonimii şi nuanţe
– în  favoarea celor de altă origine...

Ce se impune atunci să facem pe cale amiabilă pentru prevenirea ,,lucrurilor şi
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întâmplărilor’’ lingvistice nedorite din presa scrisă, audio-vizuală sau de pe internet?...
Să ne însuşim temeinic normativul predat în şcolile de toate gradele, să semnalăm între

prieteni şi cunoştinţe, măcar în glumă, abaterile evidente ale ,,stricătorilor de limbă’’, să
depăşim nivelul savurării manelelor în favoarea unor rubrici specializate din revistele literare,
acordând credit semnatarilor acestora şi să-i motivăm pe urmaşii noştri în spiritul ,,fagurelui
de miere’’ – expresie maetaforică prin care Eminescu statua limba română pentru posteritate.

Cititorii nefamiliarizaţi cu termenii gramaticali sau cu cei specifici radiocomunicaţiilor,
au prilejul să pătrundă în ambele arii semnatice, să descopere un modus delectandi atrăgător,
un sport al minţii de utilitate publică – sursă permanentă de culturalizare,  progres ştiinţific şi
ajutor umanitar. Poate că mulţi dintre cei care vor parcurge aceste rânduri, adolescenţi sau
maturi, se vor adresa ulterior unei asociaţii cu dorinţa de a intra în marea familie a herţienilor
de pe mapamond. Autorul ar avea motive de satisfacţie dacă intenţia sa se va circumscrie în
stimularea unei pasiuni relaxante şi pe traiectoria performanţei în folosul comunităţii.

Academia Română, Institutul Naţional de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Alexandru
Rosetti’’, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Ministerul Învăţământului sunt instituţii
abilitate să protejeze respectarea normelor. Monitorizările şi analizele acestora, materialele
publicaţiilor de specialitate şi emisiunile dedicate publicului larg sunt mijloace prin care
forurile specializate se implică activ în promovarea limbii române viabile în context european.
Alături de acestea se înscrie şi modesta contribuţie oferită de autor nu numai iniţiaţilor, ci şi
acelor cititori angrenaţi sentimental în ,,creşterea limbii româneşti şi a patriei cinstire’’…

Conţinutul paginilor expuse lecturii nu are caracter specific textelor normative, ci este
marcat de intervenţii auctoriale menite să-l coloreze, să diminueze monotonia parcurgerii şi
să stimuleze apetitul lectorului pentru respectarea normei. În scopul evitării trimiterilor
frecvente la diverse tratate lingvistice, al citării autorilor şi mijloacelor de comunicare în masă,
voi insera la final biografia de specialitate, cât şi publicaţiile aferente radiocomunicaţiilor –
surse permanente pentru o consultare benevolă ulterioară mai aprofundată.

În acelaşi timp, nutresc speranţa că instrumentele moderne ale muncii intelectuale pătrund
din ce în ce mai convingător în locaţiile românilor de pretutindeni.
.........................................................................        

Printre cei care au descoperit primii existenţa benefică a undelor electromagnetice se
află amatorii. Şi pe drept cuvânt, faptul în sine reprezintă raţiunea de a exista a acestor
împătimiţi. Dacă viziunea altor contemporani mai pragmatici, generată de natura preocupărilor
cu tentă romantică  a acestor hertzieni, şi-a mai diminuat potenţele, asta se datorează faptului
istoric de necombătut, progresului tehnic iminent şi aplicaţiilor de neimaginat odinioară, pe
care radioul şi implicit evoluţia electronicii  le concretizează astăzi în domeniul tehnologiei
informaţiei.

Samuel F.B. Morse (1792-1872) – pictor de profesie şi inventator în particular, animat
de spiritul novator al ,,născocitorului”, avea să breveteze în 1840 un sistem de comunicaţie
eficient şi puţin costisitor pentru societatea umană. Aparatului său electromagnetic îi
administrează un alfabet convenţional alcătuit din puncte şi linii, materializat în secolul
următor în semnale sonore similare purtate de undele radio. Aplicabilitatea sistemului se
dovedeşte utilă nu numai administraţiilor statale, ci şi amatorilor – primii utilizatori ai
propagării radio din jurul Terrei. Din 1887 Hertz, Popov, Marconi, Tesla şi alţii încep să
dezlege misterele spectrului lungimilor de undă. În scurt timp acesta devine vectorul
progresului tehnic în folosul societăţii, purtătorul semnalelor telegrafice, al acordurilor
muzicale, al vocii umane şi al transmisiilor audio-video de orice natură. Posturile de radio şi
televiziune, releele terestre, sateliţii, navetele spaţiale, radiotelescoapele şi staţiile orbitale
sunt numai o parte din structurile însufleţite de acel misterium fascinans de la începutul
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secolului al 20-lea, devoalat de geniul uman şi ridicat la înalte cote ştiinţifice. Pe zi ce trece
aplicaţile radioelectronicii deschid noi căi de acces practic în domenii ca radiolocaţia,
radioastronomia, radionavigaţia terestră, maritimă, aeriană, etc.  

Primele două decenii ale secolului trecut sunt marcate de ,,premieri” în domeniul
comunicaţiilor, radioamatorii fiind aceia care le concretizează. Prima legătură radio peste
Atlantic în gama undelor scurte între Franţa şi S.U.A. din 1923 are semnificaţia unui act istoric
de mare anvergură în evoluţia radioului. Din ce în ce mai mult acesta capătă utilizări
administrative de stat, amatorii remarcându-se pregnant în sfera invenţiilor şi a inovaţiilor
ulterioare. Activitatea lor nelucrativă este recunoscută progresiv în multe ţări dezvoltate
economic la standarde ridicate. Apar şi primele asociaţii pe diferte meridiane ale lumii:
Australia (1910),

Statele Unite ale Americii (1914), Anglia (1992). În 1925 la Paris se înfiinţează I.A.R.U.
(Uniunea Internaţională a Radio Amatorilor) – for internaţional structurat în 3 regiuni, care
reglementează şi astăzi activitatea radioamatorilor din lume. Aici  este afiliată şi Federaţia
Română de Radioamatorism.

La Geneva se află, de asemenea, sediul U.I.T. (Uniunea Internaţională de
Telecomunicaţii) – organism specializat al O.N.U., care pe baza unei convenţii internaţionale
reglementează Statutul Serviciilor de Telecomunicaţii ale ţărilor membre. Numeroase reviste
de specialitate, de ştiinţă popularizată, devin mijloace de răspândire în masă ale aplicaţiilor
radioului pe toate continentele.

În 1925 apar în ţara noastră revistele Radio Român şi Radiofonia, iar în 1926 la Craiova
doctorul Alexandru Savopol, împreună cu alţi prieteni, înfiinţează primul radioclub din
România. După 10 ani, în 1936, sub preşedinţia aceluiaşi medic radioamator se legalizează
Asociaţia Amatorilor Români de Unde Scurte (A.A.R.U.S.) şi indicativele staţiilor româneşti
îşi semnaleză prezenţa în eter din ce în ce mai frecvent. Conflagraţia mondială, din păcate, a
întrerupt această activitatea  în majoritatea statelor lumii. Numai după încetarea confruntărilor
militare se repun în drepturi asociaţiile legal constituite anterior. 

După 1949, forul tutelar al radioamatorilor români devine A.R.E.R. (Asociaţia
Radioamatorilor de Emisie din România), apoi A.V.S.A.P. (Asociaţia Voluntară pentru
Sprijinirea Apărării Patriei) până la desfiinţare în 1960. Ulterior Radioclubul Central din
Bucureşti coordonează asociaţia, pentru ca din 1967  F.R.R.- (Federaţia Română de
Radioamatorism)  din cadrul U.C.F.S să devină organ de îndrumare şi control al activităţii
sportive de masă şi  performanţă prin filialele sale de la nivelul fiecărui judeţ.

Legea 69/2000 a aşezat pe baze noi radioamatorismul românesc. F.R.R. funcţionează în
regim privat alături de celelalte federaţii de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi
Sportului.

Este interesant de amintit că de-a lungul anilor radio- amatorismul a fost practicat de
,,fani”  cu profesii diferite, de  la cetăţeanul mai inventiv din mediul rural până la conducătorii
de state. Dacă este un hobi sau un sport aplicativ, ca aero- modelismul, navomodelismul,
automodelismul, kartingul, încă nu s-a ajuns la un consens. În privinţa ambelor concepte sunt
opinii pro şi contra. Până spre sfârşitul mileniului al doilea al umanităţii câteva state încă îl
mai considerau activitate „subversivă”  interzicând orice iniţiativă de a ieşi în eter. În altele,
cu suprafaţă geografică de mari dimensiuni, a fost agreat de autorităţi şi chiar de către serviciile
naţionale de urgenţă şi protecţie civilă. Comunităţi cu mare răspândire demografică scutesc
radioamatorii de plata unor impozite, datorită participării lor active la salvarea vieţilor
omeneşti în caz de inundaţii, înzăpeziri, incendii, cutremure sau alte dezastre. Necesitatea
asigurării comunicaţiilor rapide îi plasează cu prioritate şi în sprijinul serviciilor
SALVAMONT, din rândul cărora mulţi membri sunt deţinători ai unei licenţe de 
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emisie-recepţie. Pentru cei neiniţiaţi spectaculosul intervenţiilor în asemenea situaţii rezidă
în: dotarea cu aparatură de emisie-recepţie funcţională, surse de energie independentă, operare
rapidă, depanarea defecţiunilor, acordarea primului ajutor şi nu în ultimul rând un predominant
spirit umanitar. Filmele artistice din arhivele cinematecii (Dacă toţi tinerii din lume, Cortul
roşu), altele de pe site-urile radioamatorilor (Frequency, Space Hackers) ar trebui văzute de
tinerii noştri contemporani pentru că mesajul lor tematic este sugestiv din multe puncte de
vedere.

În mod firesc se vor întreba cititorii: de ce mai avem nevoie de sprijinul amatorilor dacă
telefonia mobilă facilitează intercomunicarea pe mari suprafeţe terestre?... Dar tot ei sunt aceia
care au constatat de multe ori că întreruperea energiei electrice, poziţionarea în anumite zone
fără semnal radio purtător şi chiar ,,sufocarea” reţelelor telefonice în perioada traficului de
vârf au drept consecinţă întreruperea nedorită a comunicaţiilor de urgenţă. Cutremurul din 4
martie 1977, inundaţiile din alţi ani, evenimentele din decembrie 1989, numeroase altele
marcate cu cod roşu – au creat situaţii în care traficul radioamatorilor pe frecvenţa de urgenţă
s-a desfăşurat prompt şi benefic, cu eficienţă şi profesionalism.

Dar ce fac şi ce discută partenerii de trafic radio în mod obişnuit, în afara situaţiilor de
urgenţă?...  Pasiunea lor fie individuală, fie colectivă, se deosebeşte de altele prin faptul că ea
„germinează” din preadolescenţă-adolescenţă şi rareori de la vârsta a doua. „Virusul” se
instalează devreme şi e urmat de o perioadă lungă de incubaţie în care se dezvoltă tenace, cu
entuziasm sau restrişte, cu suişuri sau căderi temporare, cu renunţări şi momente euforice, cu
eforturi financiare proprii, privite cu scepticism în mentalitatea altora care se întreabă retoric:
„cui prodest”?... În rare cazuri se întrerupe această incubaţie înainte de obştescul sfârşit. De
la Clubul Copiilor sau din locuinţa unui radioamator mai în vârstă, până la cooptarea într-o
asociaţie performativă, radioamatorii citesc, se documentează, meşteresc, depanează, se
prezintă la examene de licenţă în emisie, construiesc în regie proprie sau îşi cumpără aparatura
de la firme specializate. Se consultă, corespondează şi se sprijină concret, perfecţionându-se
continuu în virtutea unui ham-spirit (întrajutorare, umanism, respect reciproc)  ale cărui
valenţe ar trebui să anime toate celelalte straturi sociale ale naţiunilor. 

Echipamentele industriale înseamnă eforturi financiare, dar şi profesionalism în acelaşi
timp. Totul se armonizează, de la aparatura home made la cea industrială asistată de computer,
în majoritate proiectată şi realizată de foştii amatori, deveniţi specialişti de marcă ai firmelor
producătoare. Avantajele operării informatizate asigură competenţe de top în radiocomunicaţii,
facilitează legături prin intermediul repetoarelor şi sateliţilor artificiali, prin suprafaţa
Selenei ca reflector natural, prin aurore boreale, urme de meteoriţi şi canale de undă –
meandre ale propagării generate de câmpul magnetic al pământului, straturile atmosferei,
nivelul activităţii solare şi de alte fenomene naturale...

O permanentă stare de alertă se menţine în eter prin legăturile bilaterale animate deseori
de prezenţa radioamatorilor expediţionari instalaţi pe o insulă de corali, la poalele unui vulcan,
pe un velier sau la bordul unei nave circumterestre. Satisfacţia succesului contactării unei noi
entităţi radio creează nu de puţine ori momente euforice celor dedicaţi performanţei.

Legăturile radio sunt contacte bilaterale efectuate între amatori în diferte moduri de
emisie, fie în traficul cotidian, fie în competiţii. Contactele pot fi  vocale, telegrafice, vizuale,
digitalizate, combinate, etc. Neexistând limită de vârstă pentru dobândirea unei licenţe de
emisie-recepţie, accesul în eter al oricărui solicitant este precedat în mod obligatoriu de reuşita
unui examen pentru obţinerea autorizaţiei respective. Ministerul Comunicaţiilor elaborează
Regulamentul de Radiocomunicaţii pentru Serviciul de Amator, prevederile acestuia
constituindu-se în probe de examen pentru toţi solicitanţii. Conform acestor prevederi
candidaţii începători trebuie să dea dovadă că posedă cunoştinţele necesare din următoarele

33 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VII, nr. 4, octombrie-decembrie 2018



domenii: a) noţiuni teoretice de electricitate, magnetism şi radio; b) reglementări şi proceduri
de  operare  interne şi internaţionale;  c) norme de  protecţia muncii. Candidaţii la categoria
avansaţi trebuie să treacă în plus  alte două probe: d) telegrafia de sală şi   e) proba de trafic.

Prevederile Regulamentului respectiv sunt stipulate identic cu cerinţele I.T.U. ,
I.A.R.U. şi  C.E.P.T. (Conferinţa Europeană pentru Poştă şi Telecomunicaţii). Conform
acestora amatorul declarat admis la categoria solicitată primeşte un certificat pe baza căruia
i se eliberează autorizaţia. Aceasta este valabilă în amplasamentele fixe solicitate, dar şi în
spaţiul Uniunii Europene.

De la domiciliul personal sau de la radioclub (staţionar), de pe mijloacele terestre,
navale, aeriene (mobil) şi cu aparatură handy la purtător (portabil), radioamatorul are
posibilitatea de a face trafic radio în frecvenţele alocate prin reglementările oficiale. 

„Botezul” în eter rezidă în efectuarea primei legături bilaterale. Ulterior, respectivul
devine cunoscut prin: indicativul personal de apel, prenumele real de pe cartea de identitate
sau un cognomen al acestuia, locaţia de unde transmite, condiţiile tehnice pe care le posedă,
experimentele, testele electronice, preocupările comune cu ale partenerilor de trafic, cercetarea
propagării, confruntările competiţionale interne şi internaţionale, etc. Toate acestea devin ţinte
ale perfecţionării amatorului, îi sporesc interesul ştiinţific plasându-l în multe cazuri în elita
cercetătorilor profesionişti, a inovatorilor şi inventatorilor.

În repetate rânduri limbajul radioamatorilor este receptat cu dificultate de ceilalţi
vorbitori, deşi se derulează în limba maternă, pentru simplul fapt că se utilizează cuvinte şi
expresii străine ascultătorilor neiniţiaţi. Termenii ştiinţifici, codificările de circulaţie
internaţională, stereotipiile verbale obligatorii din protocolul unei legături, sintagmele,
abrevierile, formulele regulamentare uzitate de-a lungul anilor fac parte din procesul
comunicării ale cărui canale au încărcătura specifică în transmiterea şi recepţionarea mesajelor. 

Mijloacele de transport (rutiere, fluviale, maritime, aeriene, spaţiale) pentru a se deosebi
între ele sunt înmatriculate după anumite configuraţii oficiale, în funcţie de amplasamentul,
regiunea sau ţara căreia îi aparţin. În mod similar şi staţiile radioamatorilor din întreaga lume
respectă aceeaşi regulă. Odată cu primirea licenţei de emisie-recepţie operatorii acestora
transmit ca nume de trafic indicativul personal. Acesta este considerat  callsign (engleză),
nominativo (italiană), pozîvnoi (rusă), voksigno (esperanto), indicativ (română), etc. În mod
curent operatorul ca persoană fizică îşi transmite numele/cognomenul.

Indicativele staţiilor din România sunt marcate de prefixele YO, YP, YQ, YR, din
Ungaria de HA şi HG, din Polonia de SN, SO, SP, SQ, etc. În general, prefixele sunt compuse
din una/două litere, dar şi din cifră urmată de literă. După prefix este înscris numărul de
district radio (judeţ, voivodat, oblast, provincie, canton, comitat, land, stat, etc.) care în multe
ţări corespunde ţinuturilor istorico-geografice. În ţara noastră sunt arondate opt districte din
zone geografice ca: Banat-YO2, Bucureşti-YO3, Dobrogea-YO4, Oltenia-YO7, Moldova-
YO8... Indicativele se termină într-un sufix format din una/două/trei litere, care diferenţiază
identităţile operatorilor şi reprezintă combinaţii atribuite individual în ordine alfabetică.
Abateri de la regulă apar în baza de date a ministerului de resort numai cu scopul de a omagia
un eveniment istoric, o aniversare, o acţiune culturală, sportivă şi altele. Niciun indicativ
atribuit pe glob nu este similar cu altul decât parţial. Diferenţa rezidă totuşi între litere sau
cifre. De pildă, UA9AGI (Nick din Magnitogorsk)  numai parţial se aseamănă cu YO9AGI
(Mircea din Pucioasa)... 

Numărul radioamatorilor români existenţi în evidenţa Agenţiei Naţionale de Comunicaţii
la data de 1 noiembrie 2018 (90 de ani de la înfiinţarea Radiodifuziunii Române!),
conform datelor oficiale este de 5075... 

Procentajul sufixelor semnalate în concursurile interne şi internaţionale devine din ce în
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ce mai semnificativ, iar numărul celor autorizaţi creşte după fiecare sesiune de examene.
Acestea se susţin de obicei primăvara şi toamna în reşedinţele de judeţ ale ţării, dar şi aleator
în funcţie de solicitări.

Se cuvine să menţionăm că o conversaţie dintre radioamatori despre preocupările lor
comune generează involuntar şi semne de întrebare pentru unii auditori, nefamiliarizaţi  cu
limbajul pe alocuri de neînţeles din cauza codificărilor uzuale. Un dialog fonic dintre doi
amatori de naţionalităţi diferite pe calea undelor, dacă nu este posibil într-o limbă comună
cunoscută este facilitat de prescurtări şi codificări necunoscute tuturor vorbitorilor. Ei se
înţeleg reciproc datorită jargonului internaţional materializat prin mai multe componente
convenţionale, adoptate în diferite perioade de către organismele internaţionale amintite
anterior. 

Codul expresiilor şi prescurtărilor (cel mai bogat în abrevieri din lexicul limbilor indo-
europene (cu prioritate din engleză), Codul Q (compus din circa 140 de prescurtări a 3 litere
începând cu litera Q), Codul Z (cu aproximativ 80 de prescurtări începând cu litera Z).
Alfabetul fonic internaţional inventat de englezi este folosit la pronunţarea pe litere a
cuvintelor pentru a avea certitudinea că mesajul a fost înţeles corect de partenerul străin (a-
alfa, b-bravo, c-charlie, d-delta, e-echo, f-foxtrot, g-golf, h-hotel, ş.a.m.d.), facilitând
concretizarea unei legături radio între parteneri de diferite naţionalităţi răspândite pe Terra...

Multe alte reglementări stau la baza desfăşurării legăturilor  între amatorii mapamondului.
Dintre acestea se impune o regulă, nu întotdeauna respectată fidel: expedierea „cărţilor de
confirmare” (formatul unei cărţi poştale), care oficializează veridicitatea contactului radio
cu principalele lui caracteristici. Pe baza acestor confirmări se stabilesc recordurile de distanţă
între ţări, zone, continente diferite, paralele şi meridiane. Se decernează diplome şi premii în
integralitatea spectrului undelor radio,    prin care se certifică succesul competiţional.
Menţionăm medaliile dobândite, titlurile onorifice, ca în oricare altă ramură sportivă. 

Cartea de confirmare (QSL) cuprinde date tehnice, şi nu numai, pe fondul unor imagini
alese de operator: cutume locale, evenimente, omagieri, expediţii, proiecte, reclame, fotografii,
etc.

În funcţie de posibilităţile şi gusturile fiecărui radioamator, variază şi calitatea acestui
imprimat, modul lui de prezentare, noutăţile pe care le transmite... Cu câţiva ani în urmă s-a
materializat ideea expedierii diplomelor pe cale electronică, sarcina imprimării revenindu-
i adresantului. Această  metodă este avantajoasă financiar pentru expeditor, dar nu generează
aceeaşi starea emoţională pe care o resimţeam cu mulţi ani în urmă, când stăpânit de emoţie
deschideam un plic expediat din Insula Paştelui, din Extremul Orient sau din Madagascar... 

Latura sportivă a activităţii radioamatorilor este reglementată şi coordonată de
federaţia/liga/asociaţia sau de alt organism din statele membre pe baza unor statute oficiale.
În ţările cu potenţial radio ridicat secţiunile competiţionale peformative se concretizează la
nivelul undelor scurte, undelor  ultrascurte, telegrafiei viteză, radiogoniometriei, creaţiei
tehnice. Pentru fiecare dintre aceste secţiuni se organizează concursuri şi campionate la nivel
zonal, naţional, internaţional şi mondial. Majoritatea statelor afiliate I.A.R.U. participă în
competiţii cu caracter open (de masă, deschise participării oricărui amator autorizat de pe
glob) mai ales în undele scurte şi ultrascurte cu moduri de lucru deja consacrate (telegrafie,
telefonie, digitale). 

Radioamatorismul nu este declarat sport olimpic, asemenea  multor altor ramuri sportive
consacrate de la Pierre de Coubertin (1863-1937) încoace. Totuşi,  în majoritatea secţiunilor
spectrului radio se desfăşoară „olimpiade” ale amatorilor la care echipele naţionale sunt
nominalizate de conducerea I.A.R.U. pe baza rezultatelor impuse şi oficializate în competiţii
internaţionale de anvergură de către  W.R.T.C. (World Radiosport Team Championship). Până
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în prezent s-au desfăşurat o dată la patru ani 7 ediţii „olimpice” găzduite de diferite state:
1990 (U.S.A.), 1996 (U.S.A.),2000 (Slovenia), 2002 (Finlanda),  2006 (Brazilia), 2010
(Rusia), 2014 (U.S.A.), 2018 (Germania). La ediţia din 2006 de la Florianopolis-Brazilia ţara
noastră a fost reprezentată în premieră de bucureşteanul Andi Ruse şi de medicul Tibi Tebeică
din Pucioasa. În ciuda unei întreruperi de câteva ore a reţelei electrice  şi a unor defecţiuni
tehnice care au necesitat timp pentru remediere, din cele 50 de echipe naţionale care s-au
aliniat la start, formaţia YO s-a situat pe locul al 25-lea.

În ţara noastră coordonarea activităţii sportive a radiocluburilor afiliate se desfăşoară pe
baza Statutului  Federaţiei Române de Radioamatorism. Forma juridică defineşte federaţia
ca structură sportivă de interes naţional, costituită prin asocierea radiocluburilor şi secţiilor
cu certificat de identitate sportivă. F.R.R. este persoană juridică de drept privat, de utilitate
publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ. Statutul acesteia
cuprinde prevederi referitoare la obiective, atribuţii, membri, organe de conducere şi control,
consiliu de administraţie, colegii şi comisii, personal, mijloace financiare, etc. În funcţie de
rezultatele probate în competiţiile interne şi internaţionale, F.R.R. acordă clasificări sportive
de diferite categorii, până la cele de Maestru al Sportului, şi respectiv, Maestru Emerit al
Sportului. Sub egida aceleiaşi structuri sportive este constituit Clubul de Performanţă al
radioamatorilor români YO-DX-CLUB, în componenţa căruia sunt admişi performerii cu
recorduri omologate oficial în topurile concursurilor naţionale şi internaţionale. Sub egida
F.R.R., de asemenea, de mult timp este susţinută apariţia revistei  de specialitate
Radiocomunicaţii şi Radioamatorism, iar pe reţelele de   socializare  poate  fi  accesat  şi
site-ul   aceluiaşi   for : www.hamradio.ro.

Nu pot încheia acest preambul extins cu premeditare, fără a sugera în câteva rânduri cine
sunt mai concret radioamatorii, fără a face o surpriză celor iniţaţi sau nu în sfera semantică a
radioamatorismului... Poate  că unii cititori ai acestor rânduri  sunt familiarizaţi din mass-
media cu identitatea mai mult sau mai puţin cunoscută a unor personalităţi din diferite domenii
de activitate (şi chiar din sfera politicului), care cu devoţiune au pătruns în tainele radioului.
Lista mediatizată cu circa 10 ani în urmă (Famous Radio Amateurs) sper să producă impresii
pozitive asupra cititorilor, indiferent de profesia lor. Vor avea prilejul să constate că multe
personalităţi din viaţa publică  au pătruns cu devoţiune şi tenacitate în  fascinanta atmosferă
a undelor radio pentru a-şi face cât mai mulţi prieteni, pentru a socializa şi a pune o cărămidă
cât de mică la temelia ştiinţei contemporane. Unele dintre acestea au trecut peste apele
învolburate ale Styxului (S.K. – silent key), altele sunt alături de noi în viaţa cotidiană sau pe
orbite circumterestre... Ne gândim la inventatori şi preşedinţi de state, miniştri şi cosmonauţi,
oameni de afaceri şi actori, preoţi şi performeri sportivi, radiotelegrafişti şi muzicieni, laureaţi
Nobel şi agricultori, etc., etc. Sunt deţinători ai licenţelor radio atribuite pe diferite meridiane
ale planetei, vip-uri sau nu, dar împătimiţi ai eterului, ai progresului ştiinţific şi în cele din
urmă... fiinţe umane efemere pe planeta Pământ:

Juan Carlos ( Fost Rege al Spaniei)....................................EA0JC
Felippe  Carlos (Actualul Rege al Spaniei)........................EA0FC
H.Harman (Prima femeie-cosmonaut, Anglia)...............GB1MIR
Jonathan Hare (Prezentator TV BBC, Anglia).................G1EXG
Lord Rix of  Whitehhall (Actor şi politician, Anglia)......G2DQU
Barbara Dunn (Prima femeie-radioamator, Anglia)...........G6YL
Dr. W.R. Williams (Diplomat, Anglia)..............................G8TGS
Francesco Cossiga (Fost Preşedinte al Italiei)...................I0PCG
Tokuzo Inoue (Fondatorul companiei ICOM)..................JA3FA
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Keizo Obuchi (Fost Prim-ministru al Japoniei)................JI1KIT
Noria Ohga (Preşedinte al companiei SONY)..................JK1SIU
M.Foale (Cosmonaut american născut în Anglia)........KB5UAC
Patty Loveless (Solist muzică country, U.S.A.) ............KD4WUJ
Dennis Tito (Primul turist în cosmos, U.S.A.).............. KG6FZX
Paul Tibbits (Pilotul lansator al bombei atomice,SK)......K4ZVZ
Carlos Menen (Fost Preşedinte al Argentinei).................LU1SM
Serghei Rebrov (Fotbalist în naţionala Ukrainei)...........M0SDX
George Sweigert (Inventatorul tel. mobil, U.S.A.).............N9LC
Emil Lahoud (Fost Preşedinte al Libanului)....................OD5LE
Talal (Prinţ al Arabiei Saudite) .......................................SU1VN
R. Alan Hulse (Premiul Nobel pentru fizică) ..............WB2LAV
Al. Rey (Inventatorul chitarei electrice, U.S.A.)..............W6UK
N. Bushnell (Inventatorul computerului, U.S.A.) ............W7DU
Yuri Gagarin (Primul om în Cosmos, Rusia, SK)............UA1LO
Musa Moronov (Cosmonaut, Rusia)...............................UW3AM
Rajiv Ghandi (Fost Prim ministru, India)........................VU2RG
Alberto Grimaldi (Prinţ de Monaco)..................................3A0AG
Dr. Mamoru Mohri (Cosmonaut, Japonia).......................7L2NJY

Nota bene: pentru o corectă informare a cititorilor amintesc faptul că lista de mai sus nu este
completă şi nici actualizată; ea poate continua pentru că este mult mai extinsă. Dintre cei menţionaţi
unii   au trecut în lumea umbrelor sau în anonimatul istoriei, dar contribuţia fiecăruia la evoluţia societăţii
se coagulează benefic pe măsură ce timpul  fugit irreparabile...
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Bătălia pentru tinerețe
Citim în eseul lui Constantin Noica, Ce

cuprind caietele lui Eminescu : „(...) pe marginea
traducerii lui Kant mai sunt, între altele, două
notații în limba germană, cu litere gotice, pe care
nu le-am putut descifra, în ciuda ajutorului pe care
ni l-au dat experții Academiei. Poate într-o zi,
dacă manuscrisele acestea vor sta sub ochii
tuturor, vreun tânăr germanist să fie mai norocos”
(N1).

Ni se poare că filosoful lasă aici să se
întrevadă victoria câștigată prin bătălia pentru
tinerețe. Textul acela în limba germană în scriere

gotică rămâne indescifrabil, dar nu sub blestemul interdicției de a fi citit. Dimpotrivă, ce n-a
reușit el, unde s-a poticnit Academia însăși (N2), este posibil ca un tânăr germanist – cu
tinerețea nu e de glumit, pentru că ea este inepuizabilă! –  să fie mai norocos, încât să spună:
aici este ceea ce cauți.

(N1). Text preluat din Un  om ales de Dumnezeu ... Râmnicu Vâlcea, Iași, 2018, p.61.
(N2). De ce am suprima aici o brumă de ironie pe care textul o inspiră: Academia –

sucursala științei lui Dumnezeu pe pământ, un fel de știe tot și de de toate.

Simandicosul traducător
„Cât de putred și de fals este cel ce spune: «Eu am ales să mă port față de tine în mod

deschis». Ce faci, omule? Nu trebuie să o spui dinainte, se va vedea de la sine. Această vorbă
trebuie să fie scrisă pe fruntea ta; repede glasul răsună în acest fel, repede ceva se arată ochilor,
așa cum persoana iubită înțelege repede  totul din privirea celor ce o iubesc. Într-un cuvânt,
persoana sinceră și bună trebuie să fie ca unul care pute a țap, încât cineva aflat în apropiere,
în momentul în care vine spre el, vrea nu vrea , îl simte (...) Omul bun, simplu și binevoitor
are aceste sentimente în ochii săi și nu le ascunde nimănui” (Marcus Aurelius, XI, 15).

Un profesor de o delicatețe stânjenitoare, în față cu un atare text despre sinceritate și
bunătate, cu o clasă / grupă de elevi / studenți în spate (aliis verbis: în spate lupii, în față
prăpastia), cum se va descurca? Va „îmblânzi ”, probabil, înțelesul tare tot lălăind-o perifrastic,
va aștepta desigur vreun alumn să slobozească el cuvântul greu, fără a se gândi să  dea colac
zilei că s-a găsit un spirit agrest care n-a uitat că într-o turmă de capre masculul se cheamă
țap și nu consort și că acesta, în perioada împerecherii, îți cam mută nasul din loc cu mirosul
lui. Iar dacă „bunul nostru Marc” se oprește la acest exemplu pentru a ilustra principiul
sincerității, asta e tot. 

Petru PISTOL
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Treptele lecturii
Spune Epictet: „La Roma, femeile au întotdeauna în mână Republica lui Platon...” De

ce ? Cum se justifică apetitul acesta feminin pentru iubirea de înțelepciune?
Să nu ne pierdem însă cu firea, pentru că se știe care este prețul, de ieri și de azi, al

filosofiei. Fiind treaba filosofilor, să-l ascultăm pe Epictet: „La Roma, femeile au întotdeauna
în mână Republica lui Platon, în care se socotește potrivit ca femeile să fie comune, fiindcă
ele se opresc cu mintea la cuvintele acelui autor și nu la gândirea lui; el nu recomandă să nu
se căsătorească și să nu locuiască împreună un bărbat cu o femeie, voind, după aceea, ca
femeile să devină comune, ci, înlăturând acest fel de căsătorie, el instituie, totuși, un alt gen
de conviețuire. Totdeauna însă oamenii se bucură când află justificare pentru propriile lor
greșeli, pe când filosofia afirmă că nici degetul măcar nu se cuvine să fie întins la întâmplare”
(Epictet, p.106).

De ce nu l-am credita pe Epictet când el citează din Platon ca din sine însuși? El nu-și
pierde cumpătul; judecata lui este  în spiritul – căci despre spirit e vorba – cărții și nu după
impulsiunile sufletului.   

Cadran solar
Sunt în dezacord cu propriul meu ceas. Cât soare îmi pretinde el, eu nu-i pot oferi.

Obișnuința mea era să-mi mai umezesc privirea în amenitatea înserării, să caut lumina uitată
în întunericul nopții, să o desprind la crepuscul din încrengătura pomilor...

Ceasul meu este, într-adevăr, o mecanică fină, de pe vremuri, dar prea voluntar: merge
când vrea, se oprește când vrea, de parcă ar fi tocmit să-mi gestioneze timpul după culoare,
după sunet, dacă nu chiar după suflet ori inimă. Pe un cadran, descifrabil la lumina astrului
zilei, mesajul: Nu pun la număr decât orele senine. (N)

(N) Horas non numero nisi serenas, în limba latină. Adagiu frecvent pe cadranele solare,
sensibile – prin definiție – la vremea senină, serenus fiind „jucat” în dublu sens: fericit, liniștit
(în suflet), dar și (timp) senin.
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Nu fiți triști!
Fiecare poveste are un sfârșit, 
pentru că în viață orice sfârșit 
este de fapt un nou început!

Viața noastră este o frumoasă poveste scrisă de
Creator cu mâna fiecăruia dintre noi, cu accente mai
pronunțate sau mai delicate, cu lumini și umbre, dar
cu măestrie, eleganță și realism. Ne trăim existența
între poveștile realiste sau iluzorii, triste sau vesele,

profunde sau supreficiale, adesea, în funcție de sensibilitatea, abilitatea sau disponibilitatea de
a-L lăsa pe Marele Povestitor să ne îndrume pașii pe cărarea plină de suspans, provocări și
obstacole ale existenței. Dacă privim mai cu atenție, vedem că povestea vieții noastre este, de
fapt, o înlănțuire de povești, care încep și se termină în ritmul atașamentului față de o perspectivă
sau alta. Dacă ne-am furișa undeva, deasupra timpului, am putea vedea că fiecare poveste are
dramatismul, complexitatea, frumusețea, dar, mai presus de toate, morala ei, lecție de viață pe
care o înțelegem sau nu și, de aceea, uneori episoadele vieții sunt repetitive!

O poveste se termină și alta începe cu rapiditate, fără a-ți lăsa timp de lamentare, bucurie,
nostalgie sau rememorare. Din fiecare sfârșit izbucnește un nou început, în orice început se
vede un capăt, un sfârșit, iar, poveste după poveste, viața ne trăiește sau o trăim, în funcție de
cum îi înțelegem ritmul, de cum ne adaptăm naturaleții ei și de cum știm să-i învățăm lecțiile.
Din sfârșit, prin sfârșituri, în din nou, în noi începuturi, prin începuturi, spre noi povești!
Viață, poveste, sfârșit și începuturi, toate dau culoare, dinamism, sensibilitate și mai ales
realitate vieții noastre. Bucuria vieții stă în mereu noile începuturi prin care ne suim spre
veșnicul, noul și eternul început. Să sfârșim, începând mereu noutatea surprinzătoare a vieții!

Nu lucrez pentru mine, ci pentru el!
A lucra este un act de noblețe, de responsabilitate față de propria viață și comunitate,

precum și un mijloc cu implicații soteriologico-eshatologice de a accede spre porțile cerului,
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căci FAPTELE MÂINILOR NOASTRE SUNT EXPRESIA SUFLETULUI NOSTRU.
Cei mai mulți oameni lucrează, își pun în aplicare talanții cu care Creatorul i-a înzestrat, pentru
a-și câștiga pâinea prezentului și a crea specificități, dar și generând valori.

Lucrez cu gândul, în primul rând pentru că sunt de folos, că pot crea ceva, că pot beneficia
cât mai mulți de ajutorul și opinteala mea și că mă pot cunoaște pe mine aproapele și Creatorul.
O precizare se impune, de acum, PREFER TERMENUL A LUCRA, ce exprimă
disponibilitatea și plăcerea de a fi de folos, CELUI DE A MUNCI, ce te duce cu gândul la
munci, chin, teroare și altele asemenea, căci OAMENII RESPONSABILI LUCREAZĂ, iar
cei ce privesc actul de a se întreține sau de a face ceva util acolo unde Dumnezeu i-a rânduit,
consideră că muncesc sau, mai curând, se muncesc!

În acest itinerariu laboric, mulți își pun adesea întrebări sau caută persoane ce stau în
spatele lucrului unuia sau altuia: pentru cine lucrează? pentru ce? în ce scop? cu ce beneficiu?
Nici eu nu am scăpat de aceste obișnuite și, în același timp, cu totul neobișnuite întrebări
chinuitoare pentru minți complicate și odihnite.

Timpul, lucrările și viața de până acum ar trebui să arate că LUCREZ PENTRU CEL
CE ÎNTOTDEAUNA ESTE PREZENT CU NOI, care m-a chemat de mult, cu hotărâre, spre
a mă manifesta în Biserica Sa, spre a face să rodească ceea ce mi-a dăruit pentru alții, pentru
slujire și pentru a străluci lumina milostivirii Sale! 

Am conștiința că Acela care stă în spatele meu, îmi direcționează pașii și mă îndrumă,
este Domnul păcii, iar singurul interes este acela de a-L urma, cu aceeași mereu aprofundabilă
disponibilitate. Spre disperarea, uimirea sau necazul unor neprieteni sau spre bucuria și
ajutorul celor ce deja știu, cunosc și apreciază. Dincolo de furtuni și adieri, de zvonuri și de
iluzii, de ce aud unii, de ce se aude, de ce unii ar vrea sau nu ar putea, de ce pare sau de ce se
sugerează, sunt convins că voi lucra, cu reînnoit angajament și generoasă disponibilitate,
pentru Acela care pe nimeni nu a dezamăgit și care continuă să ne ofere, din belșug, de lucru,
în ogorul Său!

Să învățăm să privim miracolele!

„S-ar putea întâmpla fel de fel de miracole, dar trebuie să te înveţe cineva cum să le
priveşti, ca să ştii că sunt miracole. Altminteri, nici măcar nu le vezi...”

Uneori pare că viața este cea care ne trăiește pe noi, iar nu noi pe ea. Trăim, avem
impresia că trăim, râdem, sperăm, suferim, iubim, disperăm, ne bucurăm și gustăm din toate
ale vieții. Uneori cu profunzime, alteori cu superficialitate.

Trăim între nepăsarea unei clipe și speranța unui moment, între ceea ce suntem și ceea
ce putem fi. 

Cu atenție, smerenie și mai ales disponibilitate, dacă ne aplecăm asupra detaliilor vieții,
vedem că sunt lucruri extraordinare ce se întâmplă la tot pasul. Miracole pe care nu le
observăm, pentru că suntem prea preocupați să ne concentrăm pe micimea vieții exprimată în
glorie, speranțe mari și pășire pe suprafața apei existenței, neglijând profunzimea ce numai
în adânc o putem întâlni. Alteori, ai nevoie de cineva să te învețe să redescoperi miracolul
vieții, bucuria de a trăi, ca un oarecând Zorba sau Nikos! O iubire, o frumusețe de o clipă, o
vorbă caldă și strajnică, un moment de strălucire și poate tăcerea puternică a sufletului, ori
furtuni care își netezesc calea de oameni, locuri și evenimente ce-ți încarcă privirea și nu mai
poți să vezi, nu mai poți să simți, nu mai trăiești viața la intensitatea ei reală. Nu mai umbli
pe bulevardele ei, ci pe mizere străduțe lăturalnice!

Dacă nu ți-ar arăta cineva, nu ți-ar ieși ceva în cale, ar trece viața însăși neobservată, ar
trece trăită de ea, abătută în disperare.
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O viață avem, una, numai una singură și avem datoria de a o trăi, de a o stoarce cu
intensitate, de urma vlagă, de bucurie, de a ne agăța cu disperarea speranței de ea și de a nu o
lăsa să ne scape printre degete!

O viață avem, să o trăim, pe melodia sirtaki-ului ce izvorâțe din adâncul sufletelor noastre
ca un imn al Învierii și ne duce departe, departe de orice învolburare și mizerie de suprafață,
ne duce acolo, unde viața curge, cu tumult, cu putere, cu rost profund și mai ales cu noi, cei
care-i dăm sensul și cunoaștem meandrele.

Împreună, cu puterea Învierii tuturor momentelor adormite, cu toate speranțele năruibile,
dar niciodată deznădăjduite spre adâncul existenței noastre. Împreună!

Omul este liber să aleagă. Și o face! 
“Poți alege să cauți motivele pentru care ceva să funcționeze sau poți găsi toate motivele

pentru care să nu...E o alegere. Iar noi suntem constructorii planurilor noastre...”
Perspectiva din care privim viața este foarte importantă pentru alegerile pe care le facem

la fiecare pas, în orice moment, fie că este vorba despre alegeri mari sau mici.
Bogată sau săracă, profundă sau superficială, vizunea asupra vieții ne este dată de

educație, cultură, experiențele prin care am trecut, ori de voința de a face sau de a nu face
ceva. Înțelegem din lume, atât cât reușim să fim în comuniune, să relaționăm, să ne opintim,
să facem ceva, să iubim și să fim în stare, adesea, să ne răstignim propriile idei, atunci când
ele sunt depășite de cursul fabulos al vieții, ori de experiența cotidiană!

În fața adevărului nu rezistă, în timp, nimic din ceea ce este fals, perfid și ipocrit! În fața
realității, pentru a o înțelege în modul autentic, contează disponibilitatea sinceră de a învăța,
de a ne perfecționa viziunea, căci suntem, fiecare din noi, asemenea unei magnifice opere de
artă.

Când privim un proiect, o viziune sau o creație, primele lucruri care ar trebui să ne
impresioneze se cuvine să fie frumusețea, adecvarea la realitate, mesajul pe care-l transmite,
ori utilitatea, în perspectiva unui timp îndelungat. Altfel spus, să vedem mai curând luminile,
decât umbrele, binele și nu accidentalul, frumosul și nu inutilul!

Desigur, în funcție de obiective, trăiri și efort de voință, putem vedea ceea ce merge,
funcționează, este necesar, firesc sau normal, ori, dimpotrivă, ceea ce este urât, inutil sau
aparent fals.

Dacă admirăm o persoană sau o floare, de departe apare așa cum trebuie, dar dacă trecem,
chiar și de micile detalii, la fragmente insignifiante, vom vedea imperfecțiuni, nuanțe de
culoare ce par nepotrivite…și câte și mai câte! Dar, frumosul este destinat să fie admirat în
integralitatea lui, ci nu în detalii insignifiante!

Noi suntem cei care ne poziționăm într-o perspectivă sau în alta, constructori ai propriilor
planuri de viață, de relaționare, de apreciere sau de după viață! Ochi, privire, iubire,
perspectivă, bunătate, comuniune și unitate!

Se apropie Aniversarea Marii Uniri, la un veac de la realizarea ei, care nu a fost, în nici
un caz de singurătate, ci de luptă, de creație și de zbucium! Împreună, constructori ai
frumosului, zidind la temelia noului veac, întotdeauna cu gândul la Dumnezeu!
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Când celălalt devine altul.
Alteritatea în spațiul social-politic

După ce vorbește despre raportul eu-celălalt,
Emmanuel Levinas aduce în discuție spațiul social-
politic, format din numeroși „celălalt”, care devin
„alții”, „terții”, întrucât nu putem avea o relație față
către față decât cu puțini dintre semenii noștri,

raportat la numărul celor care fac parte dintr-o societate.
Nu poate fi adusă în discuţie apariţia terţului înainte de a reaminti în ce constă unicitatea

şi autenticitatea eului pentru Levinas: „unicitatea capătă sens pornind de la însuşirea de a nu
putea fi schimbat, care aparţine sau îi revine eului în concrectitudinea unei responsabilităţi
pentru altul: responsabilitate care îi incumbă dintr-o dată, chiar în percepţia celuilalt”i.

Ca şi cum ar fi fost chemat la responsabilitatea de neschimbat – adresată numai lui –
„din eternitate”, eul este ostatec ales printr-o alegere mai veche decât prezentul. Autenticitatea
eului este, prin urmare, ascultare a celui care îi adresează apelul, iar „răspunsul” poate merge
până la sacrificiu – sensul ultim al umanului şi al iubirii: „umanul – iubire a celuilalt,
responsabilitate pentru cel apropiat, o eventuală moarte-pentru-el, (…) umanul semnifică
începutul unei raţionalităţi noi şi de dincolo de fiinţă. Raţionalitate a Binelui mai înaltă decât
orice esenţă. Înţelegere a bunătăţii”i.

Dar responsabilitatea îndreptată către celălalt nu îl poate ignora pe un al treilea care este
altul meu şi mă priveşte în aceeaşi măsură. În spiritualitatea definită prin responsabilitate faţă
de altul trebuie, în cele din urmă, să apelez la comparaţii, situaţie paradoxală pentru că este
vorba despre a compara incomparabilii, unicii. Dacă, în întâlnirea chipului, celălalt trece
înaintea mea şi îi sunt supus, pentru că nu e de judecat, odată cu apariţia celui de-al treilea e
nevoie de judecată şi de justiţie chiar în numele obligaţiilor absolute faţă de semen. Atunci se
impune o anume abandonare (lăsând loc unei „ştiinţe despre om”ii) a supunerii absolute pe
care o invocă celălalt. De aceea sunt necesare instituţiile şi politica, adică ceea ce formează
structura unui stat, „dar a unui stat liberal: mereu neliniştit de întârzierea sa în ce priveşte
exigenţa feţei celuilalt (…); Stat care admite legitimitatea dincolo de instituţiile sale, fie ea
transpolitică, a cercetării şi a apărării drepturilor omului. Stat care se întinde dincolo de Stat”i.

Totuşi, ideea unui stat care să ţină cont de exigenţa chipului celuilalt pare desprinsă pur
şi simplu dintr-o utopie. Instituţiile moderne nu pot fi personificate, pentru că au devenit
mecanisme uriaşe de aplicare a unor reguli. Cele mai multe dintre situaţiile pe care le au de
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rezolvat se înscriu în tipare; rutina ajunge să fie intrinsecă justiţiei. Prin urmare, asimetria
relaţiei etice are de-a face numai cu persoane. Modul de a acţiona al instituţiilor face – chiar
la propriu – imposibilă privirea chipului; celălalt devine „un alt caz” de rezolvat. Obligaţia
(sau adevărul etic) pe care subiectul o primeşte în momentul întâlnirii semenului este valabilă
numai până la apariţia terţului. Din perspectiva terţului, atât eu, cât şi celălalt reprezentăm
două ipostaze ale unui necunoscut „altul”; asimetria, distanţa dintre subiectivităţi nu este
vizibilă din punctul său de vedere.

Există un conflict etic între mască şi chip, individual şi unic, persoană şi absolut. Justiţia
trebuie să fie autocritică, mereu „de îmblânzit” în amintirea bunătăţii originare a omului faţă
de altul său, de infinit. Excelenţa democraţiei constă în liberalismul care lasă întotdeauna
deschisă „remuşcarea” justiţiei, manifestându-se prin reluarea legislaţiei niciodată încheiată.
Conştiinţa failibilităţii justiţiei este semnul excelenţei etice şi al originii sale „în bunătatea de
care o îndepărtează totuşi (…) calculele necesare ce impun o societate multiplă, calcule care
reîncep neîncetat”v. Uitarea bunătăţii ce fundamentează justiţia prăbuşeşte societatea într-un
regim totalitar.

Legitimitatea morală a statului se referă la imperativul de a nu fi dată uitării unicitatea
semenilor, care sunt „aproapele” înainte de a fi „cetăţeni”, sunt responsabili, unici şi de aceea
doresc pacea şi dreptatea. Sub structura politică a instituţiilor nu trebuie să fie îngropate
resursele carităţii, ceea ce gânditorul francez numeşte „suflul religios sau spiritul profetic din
om”. Dificultatea constă în a păstra echilibrul în cadrul relaţiilor sociale între a recurge şi a
nu recurge la judecată, cu rezerva înţelegerii faptului că „omul într-adevăr om, în sensul
european al termenului, născut din Greci şi din Biblie, este omul care înţelege sfinţenia ca
valoare ultimă, ca valoare inatacabilă”v. Aceasta înseamnă recunoaşterea limitelor etice ale
dreptului şi politicii, alături de necesitatea lor, limite ce au în vedere tendinţa ştergerii
diferenţelor, a formalizării (juridice, administrative) prin uniformizarea cazurilor unice – sursa
oricărei violenţe. De aici importanţa unei raportări la situaţia concretă, ceea ce face posibilă
„răsturnarea conceptelor” şi apropierea continuă de bine.

Odată cu apariţia terţului şi a conştientizării responsabilităţii nelimitate, se poate vorbi
despre nevoia de a limita uneori această responsabilitate: „responsabilitatea mea faţă de toţi
poate şi trebuie să se manifeste şi limitându-se. Eul poate fi chemat, în numele responsabilităţii
nelimitate, să se îngrijească şi de sine. Faptul că altul, aproapele meu, este şi un terţ în raport
cu un altul, care este şi el un aproape, constituie naşterea gândirii, a conştiinţei, a dreptăţii şi
a filosofiei. Responsabilitatea iniţială nelimitată, care justifică această preocupare pentru
dreptate, pentru sine şi pentru filosofie, poate cădea în uitare. În această uitare, conştiinţa este
egoism pur. Dar egoismul nu este nici prim, nici ultim”vi.

Din fragmentul de mai sus reiese că naşterea gândirii pare a se datora apariţiei unui terţ.
Prin acest concept de „terț”, Levinas accentuează ideea apariţia raporturilor intersubiective
în opoziţie cu modul husserlian de concepere, considerat a fi reducţionist. Astfel, pentru
Husserl celălalt face parte a priori din conştiinţa intenţională a unui ego şi relaţia
intersubiectivă este înţeleasă în mod dual, bipolar, ca relaţie între polul ego şi polul alter ego.
Reducţia transcendentală îl găseşte deja acolo, în eu, pe alter ego al cărui sens este explicat
plecând de la caracteristicile eului. Câtă dreptate are Levinas în această privință este, însă, o
altă temă, asupra căreia nu vom insista aici.

Deşi acordă întâietate absolută eticii, filosoful francez lasă să se înţeleagă faptul că
politica nu este mai puţin necesară, pentru că raportarea la chipul celuilalt nu este niciodată o
cameră închisă. Întotdeauna există un terţ – toţi ceilalţi oameni care ne înconjoară. Justiţia şi
organizarea politică sunt justificate tocmai în numele responsabilităţii pentru fiecarevi dintre
cei doi (celălalt şi terţul, care este tot un semen), aceasta însemnând că mă priveşte şi relaţia
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dintre ei, în care există posibilitatea injustiţiei. Dar dacă reţine de la greci o formă de socialitate
întemeiată pe unitate, ordine, totalitate şi imanenţă, Levinas doreşte să facă dreptate unei
dimensiuni a relaţiei sociale mai originale, condiţie indispensabilă a celei dintâi. Critica
adresată instituţiilor sociale nu trebuie interpretată ca fiind fondată pe apărarea drepturilor
individuale împotriva universalităţii legii.

Instituţiile sunt absolut necesare pentru garantarea păcii, dar ele trebuie să fie orientate
de etică. Prin problemele apărute în raportul dintre sistemul social şi etică, gânditorul francez
ne invită să reflectăm asupra tensiunilor dintre necesitatea egalităţii în faţa legilor impersonale
şi recunoaşterea valorii relaţiei etice la care nu se poate accede prin reciprocitate şi simetrie,
dintre suveranitatea politică şi porunca morală, dintre libertatea garantată de ordinea politică
şi libertatea încercată prin sentimentul alegerii de către responsabilitatea pentru altul. Cu atât
mai mult se impun conștiinței aceste reflecții, cu cât ținem seama de existența unui Celălalt
Absolut, care nu va fi niciodată un terț: „imposibilitatea de a scăpa din faţa lui Dumnezeu
(care, cel puţin prin aceasta, nu este o valoare printre valori) zace în adâncul eului ca sine, ca
pasivitate absolută”i.

i Emmanuel Levinas, Între noi. Încercare de a-l gândi pe celălalt, Editura ALL, București, 2000, p. 232.
i Ibidem, p. 233.
ii Hans-Georg Gadamer, Elogiul teoriei. Moştenirea Europei, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 189: „Ştiinţa

despre om, în întreaga ei diversitate, devine o sarcină morală şi filosofică pentru noi toţi”.
i E. Levinas, Între noi. Încercare de a-l gândi pe celălalt, p. 216.
v Ibidem, p. 235. 
v Ibidem, p. 216. 
vi E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, Editura Humanitas, București, 2006, p. 267.
vi E. Levinas, Între noi. Încercare de a-l gândi pe celălalt, p. 234.
i E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, p. 267.
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cuvântul dintre ziduri
istoria-i privită în fiecare seară
ca o poveste de veghe-n târziu
dorul mă cheamă – parcul mă știe
Turnul Chindia din Târgoviștea mea

tu pământ – rădăcina mea
nu mă chema acum în plăselele tale
e frig și întuneric
lasă-mă să mai scriu
în miezul vizibil al cuvântului
un vers și poezia sa

prezent trist
ofilit cu cearcăne
nici chef de citit față/verso nu are
și-a ascuns vârcolacii în Turnul Chindia
iar la Curtea Domnească
cuvântul din ziduri
respiră-n triambi și caneluri
Chindia în amurg cheamă un alt poem
omul – penelul – eu

poemul șaizeci și șase
din rămasu-mi spațial
știut decât de Tine – Doamne
mi-am așezat privirea către o icoană
Măria Sa – Viața
îmbrăcată în straie de sărbătoare
o poveste ce trăiește
atunci când te iubește Bunul Dumnezeu
șoapte

pe faleza vieții
prin fiecare cuvânt alte și alte poeme
acorduri albastre
într-un colț din pântecul luminii
pășesc Doamne în vârful picioarelor
lângă Tine nu sunt pustiu
sunt poemul șaizeci și șase
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sămânța unui cuvânt
gândul dintr-o carte

mulțumesc, Doamne!
pentru ieri – șaizeci și șase
scriu alt poem pentru o filă din carte
cu număr impar – viața merge mai departe.

ochii verzi în verde-i rochie
pe manşeta timpului scrie în pagina destinului
perla coroanei – femeia ce dă viață
coregrafia din spirala timpului
frumusețea unor metafore
trăire albastră

s-a făcut târziu şi mă refugiez în magia altui poem
rescriu cu pasiune imaginea trupurilor
cu nume din palma iubirii albastre
arc peste noapte
melodia naiului din ape

femeie ca un ţărm
logodna culorii cu umerii goi
pe obrazul trupului de foc în nocturne sărutări
cântă cu fluier din anotimp
despre fecunditate – despre viață

în cercul nesfârşit
repetabilă partitură de pian
pe buzele dimineţii altă notă
dirijorul continuității noastre
mai presus de metafore – viață

în vârful picioarelor albe o roată de lumină
muzica ochilor verzi
legată în înserări de privirea blândă
urcă vise şi coboară împliniri
femeia – perla coroanei cu menirea-i sfântă.

visul din ape – semnul din ceruri
geana zorilor mi-a adus aminte de dialogul cu mine
de cântecele înţelepciunii ca existenţă
martore şi prezente mai presus de cuvinte
urcă ușor neobişnuite trăiri
mereu coborând în sine
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zâmbesc cuminţi semnele multiplicatelor nuanțe
în fiecare culoare metafore în harta din palme
limita subiectivă ce împarte în trăiri
verdele ochilor ei
pe care-l iubesc dumnezeiește

în cămaşa zorilor
trăirea priveşte orizontul din sufletul liber
cu surâs verde îmbrățișează coapsa flămândă
în paşii unui dans nedansat niciodată
netrăit până la ea cu adevărat

în braţele cerului dantela fiorului nesfârşit
e un strigăt din vârful de lumină
de atâta dor
apropiată nuntă de flori
inimile aplaudă câştigătorii
semnul din ceruri
visul din ape
dorințe.

ești ceea ce sunt
într-o dimineaţă printre clipe trăite
un alt tren pleacă în şoaptă
cu încă o zi din restul de viață
nici nu înţelegem unde...
cum...

este ora exactă dintre rost şi spaţiu
într-o gară ne așteaptă scânteia unui răspuns
în demersul spre tăpşan
coapsele simplităţii
lumina...

la ospăţul cărților albe
pagină cu pagină ne curge clepsidra
prin al timpului pas ne prinde de mână
atât cât ne-a rămas
oare cât... oare cine știe?

în nopţile din liniştea cuvintelor dragi
scriu revenindu-mi setea metaforei
nesfârşire de tăceri
simple dorințe în trăiri viitoare
târzie visare
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exist în cercul trăirilor
merg împreună cu cine-mi e sortit
ea şi eu în nisipul clepsidrei
la capătul atâtor poteci
drum bun pentru cei ce se iubesc!

buzunarul timpului de la piept
cu mâna la tâmplă prețuiesc o filă din carte
şi-i mulţumesc timpului ca esenţă a unei metafore
pentru femeia cu zâmbetul unui hotar
din colțul meu de cer

în patul verde cu dimineţi odihnite de îmbrăţişări
notez într-un caiet zilele seri şi nopţile zile
ce vor rămâne în urma noastră
memorabilă iubire

alt poem – aceeași femeie
cu fiecare vers mă cuprinde o superbă nostalgie
o necunoscută în ciclul ireversibil al întoarcerii
unui arc al ceasului celest
seninul dintr-o trecere fulgerătoare
o supremă delimitare ce este însăși viața
o imagine trecută pe o invitaţie
la timpul prezent

am devenit aşteptându-te
nesomnul odihnit în decenţa puţinului timp rămas
legănându-mă-n cuvinte iarăși scriu
cu emoţiile amintirilor iubesc și tot scriu să nu tac

am rătăcit destul ca să înţeleg statornicia
lângă tine sunt reîntâlnirea cu mine
sunt răspunsul la ceea ce sunt
în declinări de verbe am devenit trăirea prin cuvânt.
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Marele vis

„Și căzu trupul lui frumos ca un copaci...”
(Cronicarul)

Pe-o coastă de plai, 
Pe-o gură de rai,
Pierit-au Mihai...
Trupul lui frumos
Ca un pom umbros
A căzut lovit
De paloș năimit,
Dar n-a fost ucis
Marele său vis,
Ci s-a prefăcut
În foc nevăzut,
În gând roditor,
În dor arzător.

Domnul s-a topit
În pământ  pohtit,
În plai românesc, 
În grai bătrânesc
Și în primăvară
Înfrunzește iară,
Peste văi și munți
El urzește punți,
Că visul rămâne,
Crește printre grâne,
Crește printre ape
Dorul să s-adape.

Când ne-am unit în optsprezece

Am stat aici ca și Carpații,
De strajă lumii din istorii,
Pe când, căutându-și alte spații,
Curgeau puhoaie migratorii.

Ne-au bântuit, prin veacuri, glia
Pași mulți și grei de venetici.
Noi, biruind mereu urgia,
Am stat, de când ne știm, aici.

Ion POPESCU-SIRETEANU
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Trecând pârjoluri și stihii,
Cu trupul mursecat de moarte,
Creștem în holde și-n copii
Putere pentru mai departe...

Mereu în luptă cu furtuna,
Cu valul care pururi trece,
Când ne-am unit în optsprezece,
Eram uniți dintotdeauna!

Vrem să ne unim cu Țara

Vrem să ne unim cu Țara
Cum suntem uniți în grai,
Să-mplinim pe totdeauna
Visul sfânt al lui Mihai.

Visul unui neam de glorii
Spus în slovă și-n caval,
Cu Valahia, cu Moldova
Și cu vechiul nost Ardeal.

Ne-au murit prin veacuri moșii
Trași pe roată ori tăiați,
Soarele, cu pleoape roșii,
Mângâia acești Carpați...

Împărați din trei hotare
Ne-au călcat și ne-au cuprins,
Însă visul de Unire
A fost veșnic neînvins!

Sub un steag să fim de-a pururi,
Singuri noi stăpâni aici,
Am supus, prin grele vremuri,
Valuri mari de venetici.

Și-am purtat mereu povară
Peste șesuri, peste plai,
Vrem să ne unim cu Țara,
Cum suntem uniți în grai!
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Antologia Unirii, (1918 – 1983), 
Versuri, Editura Cartea Românească, 1983

La Alba am intrat călări

La Alba am intrat călări,
călări treceam prin porți și printre oameni
lovea un soare aspru peste clopot
și sunetul în ziduri s-a zidit.

Bătea un somn în pleoapă ca atunci
când lucrul e făcut definitiv
bătea un somn și străluceau în săbii
mormintele rămase în câmpii
în drumu-acesta lung de-o Românie
și numărul le-am auzit venind.

În Alba Iulia am intrat călări
vuiam înveșmântați în mantii albe
ca munții-n drum în jur să ni se plece
ne-am sângerat o viață până-n moarte
de ce-am făcut se minunau pământuri
cu urletul ascuns a mii de ape.

În Alba am intrat călări.
Gabriel Iuga

Gânduri la aniversarea Unirii 

Mâinile omenești se căutau între ele,
Mâinile erau lățite de cornul plugului,
Mâinile crăpate și grele…

Și Milcovul,
și Milcovul cu apele mult prea firave
să proptească-n maluri umerii
țării Valahe și țării Moldave.

Prea zburau drumurile de nisip, câmpurile de nisip de deasupra Jiului
de unde se începea cântecul Miului Copilului
și se sfârșea cu Toma Alimoș
în târgul Ieșilor sus.

Mâinile omenești se căutau nesupus.
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Mâinile lățite de cornul plugului, crăpate
Să razăme-n ele țara cea nouă.

Buzele pipăiau cântecul, înfiorate
și Milcovul, apă firavă
nu-l mai rupse-n două.

Nichita Stănescu

Cronica
(1 Decembrie 1918)

Dreptul nostru n-avea a se teme
De judecata nimănui,
Căci dovezile noastre supreme
Înseilate stângaci pe hârtie
Ci încrustate adânc în pământ.

Pe-ntinderea Țării, sub brazde,
Mărturiseau rădăcinile, vetrele…
(Cuvinte de foc hrisovul nostru
Mormintele-i sunt cetățile, pietrele)

În ziua aceea
De imnuri și de jurăminte – 
Între fireștile sfinte hotare, 
De la Constanța la Carei,
Inima Neamului bătea,
De atâta fericire – nebună,
Vestind Unirea cea mare.

Morții și ei
Se simțeau pe vecie-împreună.

D. Gherghinescu-Vania (1900 – 1971)

Și din eterne-adâncuri ale iubirii noastre

Sunase-n fine ora visată a-nfrățirii
Căzuse zarul nostru din înălțimi albastre
Și din eterne-adâncuri ale iubirii noastre
Se-ncinse hora sfântă și mare a Unirii.
Se înălțase Ardealul spre culmi…și val de val
Porni, ca să-și rostească voința de cristal
Într-un elan puternic ce luminase zarea.
Un cuget fulgerase atunci și-ntreagă marea
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De suflete curate își arborase-n piept,
Cu limbi de foc deviza: să fii român și drept!
Slăvită zi, serbarea virtuților străbune,
Fii tu, izvor de fapte, prilej de rugăciune,
Din tine să pornească și azi în clipe sfinte,
Chemat de vocea sacră a celor din morminte
Torentul nou de viață ca să inunde țara, 
Și-n urmă-i să-nflorească în țară Primăvara.

Ioan Al. Bran – Lemeny 

Albei Iulii

De tace azi tunul și nu-și iau avântul
Cohortele-ntoarse, în lipsa lor sus
Să bubuie glasuri, să tune cuvântul
Să fulgere slova în spartul Apus.

Olatul cel mare rotit e de ulii
Și nu-i nicio pușcă țintindu-i din zbor,
Dar glasuri viteze mereu Albei Iulii
Vestească-i plinirea unicului dor:

Regească cetate de veci a Unirii
Pecetie pusă pe-Ardealul hrisov,
Tu matcă a jertfei, stindard dezrobirii,
Ești scaun dreptății, cea făr ʼ de istov.

În tine rodește de-a pururi un sânge,
Ce-n cazne vărsară cristoșii iobagi
Năpraznica roată destinul nu-l frânge,
O, Iulie Albă, odraslele-ți strânge:
Izbucni-va-nvierea hotarelor dragi.

Vasile Voiculescu 

Ninge la Alba Iulia

Ninge frumos și bogat peste Transilvania,
ninge și fulgii sunt albe metafore
desfășurate – imense stindarde – 
peste numele eroilor neamului nostru
în largi constelații iscate pe ceruri;
ninge frumos și bogat și zăpada
ca o pasăre-și desface aripa și zborul
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peste porțile cetății de la Alba Iulia
pe unde se-așteaptă, ca și ieri, voievodul să vină,
pe unde se-așteaptă să intre norodul
din Maramureș, din Țara Românească și din Moldova
la ceasul cel mare-al Unirii
așteptat de glia și țara străbună!
Ninge frumos și bogat peste Transilvania,
ninge frumos ca un cântec iscat de vioară
și-n ora de praznic, ca-ntr-o carte, poetul
gândul și inima lui și le schimbă
în imn și-n lumină și-n cântec de pasăre rară!

Florentin Popescu
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Vârsta erotică

Tot drumul, Taicu mi-a povestit despre
David, starostele:

– O să stai la o cunoștință a mea, Moșe,
hahamul, tat-su a fost cel mai vestit curelar,
hamurile, biciul, șeaua lui Țacu sunt făcute de el:

avea atelier la Cerna cu douăzeci de calfe și droaie de ucenici. Veneau clienți tocmai de la
Prevorochia, de la Cerepcăuți, de la Cernanca, de la Oprișeni; numai la el comandau: șeile
guțanilor doar el le lucra: căptușite cu meșină de ied de căprioară, înflorate cu cusături,
ceaprazuri și atlas, cu pinteni de oțel argintat cumpărați de la meșteri din Brașov; nu lăsa
calfele să se atingă, să nu-l roadă pe cal. Cravașa cu picior de căprior o am de la el: nu știa
altul să împletească rotund în patruzecișiopt de pielicele și să fie și moale ca mătasea și tare
ca fierul.

Bunicul lui era din Bogdănești – Herșcu, cojocarul; avea atelier unde stă acum Moșe,
cel mai mic dintre patru frați și trei surori. Lui Moșe îi curgea nasul într-una, vară, iarnă. David
îl hățuia toată ziua după ață, smoală, ceară de albine, catarame, unsori, farbe: „Moșe, șterge
nasul, să faci un gheșeft”, și-l trimitea după cumpărături cu doi lei: un leu jumătate, de
cheltuială, restul… capital!

Băiatul cel mare s-a făcut tadic la Vijnița, ceilalți doi au lucrat cu David, au făcut capital,
au deschis restaurantul-hotel „David și fiii”, vinurile le luau din depozitele lui Bordușanu; ce
se mânca la Viena, se mânca și la ei. Când a venit nenorocirea, nu s-a mai întors niciunul din
deportare. Pe Moșe și pe mă-sa i-a ascuns Bordușanu în niște putini din beciurile depozitului,
așa au scăpat cu viață. Tadicul le zicea mereu: „Vindeți tot, vin vremuri grele”. Nu l-am
ascultat.

Moșe s-a însurat la Bogdănești și a deschis o cârciumă la obor, un fel de han în care
trăgeau care cu grâne, negustori de vite; avea odăi de dormit, grajduri, acareturi de tot felul;
când mergea mai bine, hanul a ars într-o noapte, în două ceasuri; nu s-a putut apropia nimeni,
ardea din toate părțile; atât au putut, să ia în brațe copiii. Rămăseseră numai cu niște acareturi,
unde stau acum. Moșe s-a făcut haham, nu moare de foame, vorba lui, nu faci ieșniță cu ouă
întregi. N-a umblat el la școli, dar are minte pentru zece. N-o să auzi de el o vorbă proastă sau
de rușine, pentru orice altă pildă potrivită și cu șagă împacă lucruri cât de încâlcite ar fi. Aici
l-a moștenit pe David. Te duceai la ei și te lua de la ușă:

Eus PLATCU

56 o r f a n  d e  B u c o v i n a



– O știi, bre, pe așeea cu Ițic și Ștrul?… Împungeau la hamuri și le turna una după alta…
cred că le făcea acolo, pe loc…

La ieșirea din Bogdănești, drumul face un ocol mare pe lângă iazul morii lui Kraft, și
după aceea curge drept prin Chilieni și Zvoriștea, până aproape de Vârful Câmpului, de unde
începe să urce.

Taicu îmi dă mie hățurile, răsucește o țigară, se lasă pe spătarul brișcuții, să-mi îndrept
ciolanele, zice. Țacu știe drumul, o ține într-un trap mărunt, țac-țac, țac-țac, țac-țac, din când
în când lasă capul în jos, sforăie bucuros că mergem acasă.

– Mai domol, moșule, că nădușești! îi striga Taicu. Țacu ciulește urechile și sforăie, semn
că a înțeles. Drumul începe să urce pieptiș și Țacu o ia la pas:

– Moșule, moșule, nu ți-am spus că ostenești? zice Taicu mai mult pentru sine și sare din
mers:

– Dă-te și tu jos, că e și el bătrân… da‘ face pe ambiție!
Ne oprim la izvorul lui Negre. Taicu a luat un șomoiog de fân mărunt, ridică hamul într-

o parte, îl șterge pe Țacu de nădușeală, trece și pe partea cealaltă, ia găleata, o clătește, o
umple, și i-o duce lui Țacu.

– Să-i dea Dumnezeu sănătate lu’ Negre acesta, care-o fi fost, că a ghizduit așa apă,
aiazmă, nu alta, nici busuioc nu-i trebuie… Se așază pe un bolovan, răsucește o țigară, o
aprinde, trage fumul adânc în piept, fața i se descrețește, se limpezește, parcă s-ar fi spălat la
izvor, bagă mâna în părul meu și-mi lipește capul de genunchiul lui:

– Mă, Bubulache, mă, ce zici tu, cum o fi în rai?
– ?…
– Mă, eu cred că e tot ca pe aicea: trebuie să fie și acolo soare, nu? Iarbă, izvoare, flori,

păsăret care cântă cât îi noaptea de mare, că astea mângâie sufletul omului făcător de bine,
nu? Că minunea, până la urmă, ce-i? Facerea de bine pentru cei nevoiași, suferinzi, îndurerați,
neputincioși și facerea de bine e pe placul Părintelui Ceresc… eu zic că Dumnezeu, în
nesfârșita lui milă și bunătate, ne-a lăsat locurile astea să ne obișnuim cu ele… să ne lepădăm
de cele rele, ca să nu spurcăm raiul ceresc… cu păcatele noastre… lumești… Țacu a tot păscut
pe marginea șanțului, acum s-a oprit, sforăie ușor și întoarce capul spre noi.

– Îl vezi cum se uită? Numa’ nu vorbește. De ce nu le-o fi dat Cerescul grai și animalelor
ăstora? Că unele-s mai ceva ca omul, adică ele să n-aibă suflet?

Înciudat de așa întrebare, Taicu mă trage de păr:
– Gata! Sus! Să nu-și facă griji Icuța. 
După coastă intrăm în Burduș, sat de români vechi, care și la pădure și în gospodărie

umblă ca la biserică, numai în albituri și haine făcute în casă. La o poartă sunt prapuri, cruce,
oameni cu căciulile în mâini, femei cu tulpane cernite, în curte, preotul slujește în fața unui
sicriu și la poalele mortului plâng bocitoare. Taicu scoate căciula, se închină, mă închin și eu.

– Dumnezeu să-l ierte!…
După ce trecem de câteva case, punem căciula:
– De-acum a scăpat de cote! nu mai scoate o vorbă până la Negrileni, când începe să se

însereze.
Ia de la mine hățurile și fluieră ușor, sâsâit, printre dinți. Țacu o ia la pas întins, țăcăie și

sforăie… când în dreapta, când în stânga…
– Vezi cum trage murga la traistă? Ca omul!
Aproape de Bahnea, iese luna. Taicu începe să cânte mormăit: De-ar fi mândra unde-i

luna, aș vedea-o-ntotdeauna…
În dreptul lui Belibou, un copil într-o cămașă murdară, lungă până dincolo de genunchi,

se joacă în șanț cu un cățel.
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– Mă, potcă, Vasâi-i acasă?
– Nu-i.
– Unde-i?
– Nu știu.
– Dă-i, mă, cuiele astea și spune-i și mă-tii să te mai laie, or v-a secat fântâna?
Nevasta lui Vasile iese în prag, Taicu strigă din mers:
– Să vii să-ți dau sopon, dacă n-ai leșie…
La Galan, doi oameni fac gard nou.
– Doamne ajută! Merge treaba? Mă, Vasile, ți-am lăsat acasă cuiele, de ce nu mi-ai spus

să-ți iau și o țesală?
– ?…
– Pentru Maria, să nu sperie pe careva…
Vasile ridică neputincios din umeri.
Țacu s-a oprit în fața porților, sar din brișcă și deschid; Icuța ne face din prag semn de

bun venit și că ne așteaptă cu mâncarea. De câte ori Taicu e plecat la drum, ea gătește supăde
găină cu găluști și friptură cu mujdei. Din cuptor scoate o tavă cu plăcințele umplute cu brânză
dulce și stafide. Taicu se lasă pe spătarul scaunului și povestește pe unde am umblat, ce a
făcut, cu cine s-a întâlnit, ce au vorbit.    
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Propilee literare a fost o revistă editată în anii ´20 ai secolului trecut de către cărturarul
Nestor Urechia, în care Regina Maria a României avea rubrica ei de sfaturi pentru cititori.
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Vasile Petre Fati*

La 52 de ani,  poetul Vasile Petre Fati (1944-
1996) încheie biruit lupta cu moartea. Alesese sau,
mai degrabă, fusese ales să fie poet și să trăiască
prin și pentru poezie.

Când totul se cam terminase de spus despre
mine,

M-am gândit că pot să mor. Moartea e bună
pentru soldați.

O mie de ani am dorit să trăiesc pe această
lume, 

La gurile de canalizare ale orașului. Ca poet.
(Corp comun)

Cu profesorul de pedagogie și psihologie
Vasile Petre Fati am fost colegă de cancelarie la
Liceul Pedagogic din Târgoviște. Câțiva ani,
începând din 1973, avea să completeze golul
existent în schema încadrării corpului profesoral
al liceului. Singuratic și taciturn, Vasile Petre Fati
era în discordanță cu grupul zgomotos al
profesorilor tineri. Atât de puțin lăsa să se știe
despre el, încât târziu am aflat că e poet. Făcea naveta la București și nu avea niciodată timp
de pierdut. Uneori nici nu apuca să ajungă în cancelarie la pauze, date fiind multele probleme
pe care profesorul de pedagogie le are într-un liceu pedagogic. Ceea ce unii dintre colegi
socoteau ifose de bucureștean sau de poet era, de fapt, interiorizare. Cea mai lungă conversație
pe care eu am avut-o cu Vasile Petre Fati a fost la Constanța, orașul său natal. Amândoi în
vacanță – eu cu familia, la mare, el, așteptând pe cineva pe Bulevardul Tomis. N-a fost deloc
stânjenit de prezența noastră, ci, dimpotrivă, s-a bucurat de întâlnire.

Când a venit la Târgoviște, Vasile Petre Fati debutase editorial cu volumul de poezie
Floare de leandru (1967), ce va fi urmat de Vedere la amiază (1975), Fotografie cu un câine
lup (1976), Fragi în noiembrie (1978), Paradisul de fier (1980), Amănuntele (1984) și Copilul
tuns zero (1992).

Îmi place gândul că, poate, scrierea unei cărți pentru copii – Cum am crescut un zmeu
(1976) să fi fost urmare a activității de profesor la Târgoviște. Scriitorul Vasile Petre Fati
publică și trei volume de proză scurtă (în 1980, 1983 și 1986) și două romane: Domnișoara
și spiridușii (1985) și Un om în câmp (1989).

Singura antologie de versuri a poetului este editată în 2016 la Casa de Editură Max
Blecher, Bistrița 2016, selecție și prefață semnate de poetul Claudiu Komartin, prin a cărui
bunăvoință am intrat în posesia cărții. În prefața volumului antologic intitulat O anumită
căldură umană, Claudiu Komartin se oprește asupra destinului de poet al lui Vasile Petre Fati:

Vasile Petre Fati (1944-1996) este unul dintre acei poeți excelenți cu o posteritate
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nedreaptă. E uimitor cât de puțin se vorbește azi despre acest autor care provoacă și după
moartea sa, la numai 52 de ani, o senzație intensă de prospețime și originalitate. Deși prețuit
de câțiva excelenți cunoscători ai poeziei postbelice și considerat unul dintre cei mai buni
autori pe o direcție, ce-i drept mai degrabă excentrică și marginală (atât în anii 60 – 70, cât
și după intrarea în scenă a contingentului 80-ist), Fati nu mai suscită, din păcate, interesul
criticii și al tinerilor poeți și cititori. Iar asta deși ne apare azi ca unul dintre cei mai deciși
să se desprindă de locurile comune și de zonele de confort din literatura congenerilor săi.

Ghinionist, indiferent sau pur și simplu plasat mai nefavorabil în context, Fati nu reușește
să-și impună poetica în epoca turbulentă de după 90, și cu atât mai puțin să fie reținut după
2000, nici măcar cu ultimele două volume, Copilul tuns zero și Fotografie cu un câine lup,
care sunt niște bijuterii.

Pentru cei care iubesc poezia, dar n-au citit versurile lui Vasile Petre Fati, iată aici o
primă întâlnire cu câteva dintre acestea.

Un mic orășel de munte

Curgerea de pietoni, de cai, de vite,
În orășelul nostru plin de frumusețe,
Curgerea de oameni de tot felul
Ca-ntr-o curățătorie chimică, 
Vestea că a murit cineva,
Plângerea la Consiliul municipal că Dumnezeu nu există
Și că nimeni nu l-a văzut niciodată,
Ideea că orice s-ar întâmpla
Viața e a noastră,
Mizerabila, oribila noastră viață,
Ea stă în fața mea ca un om vinovat
Care nu mai poate să se apere.
În orășelul nostru plin de frumusețe
Nu mai avem ce face cu viața
Dar ea face ce vrea cu noi.
Mai bine să nu ne plângem,
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Mai bine să murim de plăcerea vieții,
Pentru că trăim cum trăim.
Dar dacă cineva vine în orășelul nostru
Plin de frumusețe,
O să se bucure de sănătate, 
N-o să mai plece niciodată,
N-o să mai moară niciodată,
Și așa cum vrea el, la un colț de stradă,
O să întrebe viața noastră: ce mai faci?
Și dacă ea va spune da,
Noi vom spune nu.

Artiștii plebei

Dorința de a pune laba pe un artist adevărat
Și să-i dau la cap

O mai am și acum. Chiar dacă tremur la gândul
C-am să pun mâna pe ei, nu-mi pasă.
Un biet artist care știe că foamea are nevoie de pâine
Și setea are nevoie de apă, e un clovn.
L-aș pune să mănânce gheață, de o sută de ori

să mănânce gheață,
Să se sature de gheață în vecii vecilor, amin,
Pentru că nimeni nu știe că saltimbancul acesta
Crede în ceva, ci doar se joacă cu o nuielușă

peste tot ce nimerește.
Așa că Dumnezeu pentru asta i-a făcut pe artiștii

plebei: să mănânce gheață.

La capăt

Chiar dacă am mâinile reci
Mai pot să mângâi porumbeii orașului.
Tabloul din colț l-am dat,
Țigările le-am fumat pe toate.
Nu mai cânt canonul, 
Aștept ploaia să bată și să bată.
Fetița infirmă n-a văzut marea.
Biciclistule, du-te acasă,
E târziu, nu mai e timp.
După geamul de sticlă
Voi bate încet.

Utopia sau calea cea mai lungă
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La apus e occidentul cu mirosul lui de pastă de dinți,
Frumoasa mea rusoaică nici nu se gândește la asta.
Am văzut că-ntotdeauna părintele Zosima

se scobește-n buzunare după ceva ruble.
Nu pentru bietul Feodor. El a părăsit această lume

punându-și mâinile pe piept,
Uite așa. Mai bine să dau un ban pentru canalizări,

pentru șperț,
Ca să câștig încrederea rușilor în îngeri. Asta da,

Doamne Dumnezeule,
Rușii sunt buni la suflet. Poezie, niet!
Cât despre mine nu se știe nimic precis,
Dar dacă tot se vorbește despre asta pot spune
Că e o criză de îngeri buni care au părăsit demult

această lume.

Soarele e sus

Nu mai vreau să apună niciodată soarele
Și dacă mama mea moare nu vreau să apună 

niciodată.
Ăla de sus, soarele, plin de microbi.
Să stea naibii cu mine la masă, ca doi bărbați,
Eu sunt locatarul care a muncit pentru ca soarele ăsta,
I-am dat din banii mei de buzunar
Ca să răsară.
Așa că la Paris soarele e al meu,
Fac ce vreau cu soarele ăsta bun la toate,
Dorm pe el, mă culc pe el, mă scol 
Și-i spun să plece acasă,
Eu nu mai pot.

Altădată

Bestia asta mică ură scările, vine în casa mea,
Se așază pe scaun.
Aș dori din inimă să nu mai scriu nimic,
Aș dori să repar parcul de automobile din cartier.
Dar bestia asta mică ură scările, vine până sus,
Se așază în brațele mele, hopa,
Ai casei știu treaba asta și nu suflă o vorbă.
Asta până-ntr-o zi!
Pe urmă mă gândesc la tatăl meu mort.
Poate că…Așa că dacă-mi doresc o viață lungă
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O să am o viață lungă. Dar despre viața asta o să mai 
vorbim noi altădată.

Viața noastră

Să avem grijă de viața noastră ca de ochii din cap,
Ochii din cap sunt verzi, gura roșie,
Mâinile slăbănoage. Și inima abia mai bate.
Să avem grijă de viața noastră care te minte în față,

Fetița asta cu rochiță scurtă e viața mea,
Cum să ai grijă de ea?
Odată se supără pe tine și pleacă la mama dracului, 
Cu toți cei de la masă.
Eu nu mă supăr pe ea,
Doar o ating cu o nuielușă peste picioare,
Ca să se gândească mai bine ce face cu mine.
Dacă vrea să plece sau vrea să vină cu mine,
Să se culce în pat.
O să înțeleagă ea că totul e în regulă,
(Rochița ei roșie, albastră o s-o punen sub cap)
Și puțin ne pasă de ea ca de o școlăriță
Care a uitat totul.
O să fie bine pentru viața mea atât de modestă,
O s-o culc într-un pat de fân,
O s-o duc într-un han,
Să plângă cu hohote.

Zidul

Sfârșitul unui măr roșu, roșu
E începutul unui măr roșu, roșu.
Orice zid care cade e un zid care se ridică.
Eu am acasă un zid
Pe care-l cresc ca pe copilul meu,
Ca pe iepurii de casă.
Sunt sărac ca naiba
Dar îmi iubesc zidul
Și pălăria care spune 
Că s-a terminat cu viața asta.
Așa e, s-a terminat.
Dar eu îmi cresc zidul ca pe un șarpe, 
Îl iau în brațe și-i spun, 
Du-te la culcare, zid dulce,
Du-te la culcare și plângi.
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Scrânciobul (XVIII)

Ca răspuns la telegrama prin care, la 2
decembrie 1918, Gh. Pop de Băsești, președintele
Marii Adunări de la Alba-Iulia, îi anunța pe Regele
Ferdinand și pe regina Maria că la 1 Decembrie
1918, Marea Adunare Națională a Românilor  a
decretat, într-un elan de entuziasm fără margini, în
unanimitate, unirea teritoriilor sale cu Regatul
României, Regina Maria scrie: „Strălucitoare este
ziua zilelor, când după atâta suferință și așa de

multe jertfe, suntem pentru totdeauna cu toții laolaltă, înfăptuind astfel visul de aur al
românilor.”

Prin dimensiunile lui nimicitoare, Războiul Reîntregirii Neamului a fost, deci, nu numai
aducător de bucurie a împlinirii unui vis, ci și de trăire a unor mari și uimitor de multe și grele
suferințe, nu numai ucigător a mii și mii de soldați, ci și cel mai mutilant dintre câte războaie
fuseseră până atunci.

A trebuit să trec prin uriașul cimitir de la Predeal ca să înțeleg pentru prima dată că ceea
ce scrie Camil Petrescu în Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război pornește de la
o cruntă experiență a autorului, că strigătul soldatului scăpat cu viață Ne-a acoperit pământul
lui Dumnezeu nu este o invenție scriitoricească.

Pe câmpul de luptă, românii au dat o impresionantă jertfă de sânge. O generație de bărbați
– în floarea vârstei, tineri și foarte tineri -  a fost sacrificată în marile bătălii care au avut loc
de-a lungul Arcului Carpaților; puțini au scăpat nerăniți și destui, prea destui s-au întors acasă
ca mari mutilați de război. Suferința fizică a fost, prin urmare, dublată de cea sufletească. E
cutremurător să-ți imaginezi numai momentul când mame și soții au întâmpinat acasă ceea
ce mai rămăsese din fiii sau bărbații lor puternici și frumoși care plecaseră la arme cu frunze
și flori.

Familiile rămase acasă, cele mai multe cu mulți copii, au suportat condițiile unei țări
cotropite, dar și ravagiile molimelor specifice unor asemenea vremuri. Fiul cel mai mic al
familiei regale, prințul Mircea, și-a găsit sfârșitul din cauza unei asemenea molime. Amândoi
bunicii mei, învățători care trăiau la țară, au făcut războiul lăsând acasă, Ion Gh. Mareș – cinci
copii și Constantin Popescu – patru. Acesta din urmă a fost luat prizonier în Germania, timp
în care familia nu a știut nimic de soarta lui.

Așadar, încărcătura de glorie a Marii Uniri s-a așezat, în primul rând, pe această imensă
jertfă a neamului, cei mai mulți combatanți fiind țărani din Regat, dar și de dincolo de munți.
Suferința fizică și cea sufletească au schimbat lumea și vremurile. Raportarea la evenimente

Gabi MAREȘ

p ro z ă



a început să fie făcută cu specificarea înainte sau după război. Bănuiesc că nu există localitate
în care să nu fi fost dedicat eroilor un monument. 

La Vulcana, ca peste tot în țară, bucuria păcii și a reîntregirii neamului era întunecată de
jalea mamelor și a nevestelor care nu și-au văzut fiii sau bărbații întorși acasă. Tot soclul
monumentului închinat eroilor satului este acoperit cu numele acelor bărbați.

Viața intra încet, încet în normalitate. Învățătorul Ion Gh. Mareș s-a întors sănătos  la
sfârșitul războiului și și-a continuat activitățile în care fusese angajat înainte de 1916. În 1919
i s-a mai născut un copil – o fată. Celălalt bunic a venit din prizonierat, luând  treburile de
unde le lăsase. A avut și el încă două fete, pe lângă celelalte patru născute înainte de război.
Când au mers la Liceul Carabela din Târgoviște aceste fete au fost colege și prietene cu fiica
lui Ion Gh. Mareș.

Deși lucrurile păreau favorabile vieții, niciunul dintre cei întorși din război nu putea
spune că este același om cu cel trecut prin cumplitul Război al Reîntregirii Neamului.

Rănile sufletului se vindecau mai greu decât cele ale trupului.
Satele așteptau să le crească feciorii.

*
Copiii învățătorului Ion Gh. Mareș, care trăiseră greutățile războiului, aveau să și le

amintească mereu. 
O scrisoare în versuri, trimisă în preajma Crăciunului, prin anii ‘20, de Emil,

preadolescent, al treilea băiat al învățătorului în ordinea vârstei, fratelui mai mic Tudor,
socotește că frăția lor este puternică și pentru că au reușit să treacă împreună prin greutățile
războiului.

„…Să ne legăm ca între noi
Cei ce-am crescut tot în război -
Război cu noi, război cu greul,
Că doar e greu când împuști leul,
Să nu lăsăm să-și vâre coada
Orice ar încerca iscoada
Și cu tărie, întotdeauna,
Să alungăm chiar și furtuna!
Mereu să stăm în armonie,
Să radiem de bucurie
Și s-arătăm și la cei mari
Că cei uniți sunt veșnic tari.” 
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Basm cu hârtie liniată

… iar unul dintre cei mai mari dușmani mi-a
fost (îmi este) coala ministerială. Nu din avânt de
anarhist (deși nici ăsta n-ar fi de lepădat), ci din
presentimentul catastrofei: țineți minte ce bine era
pe dictando, unde totul mergea dialectic de la stânga
la dreapta (sau invers, sau de sus în jos și retur, asta
dacă pui foaia pe lat ori dacă-ntorci foaia-n pat...)?

Să fie aici un blestem al „ministerului”, o fi depus la Sèvres vreun metru mini-ster, unitate de
măsură a haosului și a rândurilor care deformează litere și se tot duc la vale spre colțuri de
pagină și colți de paragină?  

Cel mai bine era să fi scris doar pe hârtie cu pătrățele, câte pătrățele atâtea litere, câte
taste atâtea năpaste, „câtă luciditate atâta dramă”, prin urmare: cât psihedelic atâta tramă și
ce canava mai de dorit decât hârtia cu pătrățele a caietului de matematică - formă care își
generează geometric fondul -, pe care dacă nu se descos cifre cu siguranță se pot coase X-uri
ca pe etamină unde, e drept, cusături cu X și 0 n-am apucat, dar țin minte o etamină Matador
(se pare că aici e un viciu de memorie și ceva contaminare inter-pânzeturi), o-ntindere
pergamentoasă, cu găurele mici, al cărei nume trimitea la coride, în niciun caz la ace, andrele,
lasete ori macrameuri. Deși preferam etamina cu găurele mari și ácele cu urechi largi (va să
zică, minusculitatea e semn de coacere a ființei…). Matador care-mi provoca, vreau să zic,
tensiuni musculare și onirice la gândul luptei cu tauri și-alte soiuri de balauri, de obicei turci
ori romani și, într-un mai târziu gimnazial, nemți (adică germani răi). Fiindcă despre ruși doar
se cam șoptea, iar „Ție-ți vorbesc, Americă!” se-ntâmplase mai demult, cu tot cu Maria Banuș
și cu Deșliu de pe vremea când ținea compresorul să nu-i pice-n hău, iar eu aveam tot dreptul,
ca mai încoace născut, să fiu fan Ray McDonald de la Voice of America. În fine, încă de la
vremea etaminei și a caligrafiei, fiind cât pe ce să-i fac concurență Torcălăului de pe Ozana
(pe buuune, e supercool să faci X-uri pe etamină – cu siguranță trebuie să fi fost prin preajmă
și ceva Măriuci ale Săvucului), lumea părea pusă de-a latul și răsturnată-n drum.

Ca puntea de la Sursă, pe unde o luam ca să ies pe la Roșu-n Vâlcana, gândindu-mă cui
naiba i-o fi dat prin cap că apa trece și rămân fără-ndoială pietrele, când nici măcar puntea n-
a mai rămas, adică, vreau să zic, praful s-a ales și de pietre și de punte, dar apa tot pe-acolo
curge și ceva-mi spune că e aceeași (nu cine știe ce autrement coiffée). Cel puțin așa, caprele
lui La Fontaine au scăpat de-o grijă, rămânând fiecare pe malul ei. Mereu m-am întrebat care
ar fi fost soluția? Pliniu cel Bătrân a pus-o pe una să se culce și cealaltă a trecut peste ea. Mă

Doru MAREȘ
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rog, strategia o fi mers pe vremea când iubirea era artă ovidiană (ei, nu vă gândiți chiar la
ciutălina lirică Sapho) și păzitor îi era Kama (cum care Kama? „Kamadeva zeul indic”, cel
cu neamuri în Bucovina!). Între timp Kama, care ne e și Dharmă și Kharmă, Chameleon
ajungând dumnealui în ograda virilității lipsite de convingeri & contradicții, cum știm de la
George Alan O’Dowd, lucrurile s-au mai sucit. În fața acelui „certain esprit de liberté” care
însă împinsese bărboasele patrupede să-și plimbe fițele și momițele până în dreptul punții
(„C‘est où ces dames vont promener leurs caprices”), fabulistul cedează, pierzându-și
încrederea în generoase conlucrări: „Faute de reculer, leur chute fut commune. Toutes deux
tombèrent dans l’eau.” Care, deci, să fi fost soluția, mă-ntreb de pe când mă lua vertijul în
fața foii ministeriale, jinduind la liniatura dictando? Cam de pe când am auzit prima oară o
altă probă de înțelepciune a boborului: „cel mai deștept cedează”. Bine, și puntea atunci cine-
o mai trece? Că poate sunt ambele la fel de deștepte (”Leonido, deșteaptă sunt eu acuma?
Apoi de! Mițule, asta dumneata știi.”). Nu de alta, dar rămânem cu puntea netrecută și cu
apa(/capra) ne-ncepută. Căci, dacă dregi capul compas către polul Freud și adaugi câteva
picături de Traumdeutung (după gust), s-ar putea să constați că, de fapt, caprele nu căzuseră,
ci săriseră chicotind și cu ochii scânteind de pe punte, bine informate asupra eroticii
acvaticului, mai ales că puntea nu se trece decât de către yang conform unei neaoșe tradiții
milenare („Trece pârciul puntea, puntea pute-a pârci!”). Așa că îți tragi sufletul, pe la mijloc
o transformi câteva secunde în leagăn, iar în partea cealaltă, de unde începe cărarea printre
tufele de cătină și de porumbar, îl cauți din ochi pe Rumi ca să-ți confirme și el că „Puntea e
ca orice punte!”, nu un Uroborus desfășurat.

Numai așa, cam într-un ceas, ajungi la casa lui Roșu, treci vâlceaua pe un pod zdravăn
(cel de mai la vale a ajuns într-o rână), treci și de Titei (căruia-i scutura pechinezul Pic căciula)
și, dac-o ții tot înainte, printre brazii plantați de bunică-meu acum cam un veac, apoi printre
fagii, stejarii și mărăcinișurile printre care mă strecuram cu Vasile al Anetei, pândind
autoeducațional cupluri chitite pe naturism, cu abilitatea unui Tomescu, tâlharul despre care-
am mai spus câte ceva mai deunăzi și cu care parc-aș fi ceva cimotie, nu neapărat de la Adam
și Eva, ci mai de nu mult după Noe și Naamah, ajungi către schit care, nu știu cum, parcă tot
mai melancolic avea haloul pe când stătea-n părăsire și te ducea cu gândul la Jean Moscopol
(chiar dacă mi se mai adăugau în background BZN, Terence Hill, fata aia de pe strada Baladei
și exercițiile narcisiace) și la crucile albe de mesteacăn. 

Toate-toate-ngrămădindu-se pe coala de dictando, ordonând ce se mai poate, înghesuit,
strâns cu ușa de hachițele istoriei care, lăsată în urmă, miroase a hârtie îngălbenită de vremi
și a ceară de albine din stupina unchiului Virgil, care se-ntindea parcă spre nesfârșire în susul
dealului, a centrifugă de extras miere din faguri (mecanismul era fascinant), a tăbliță de scris,
a cremene, amnar și iască bine uscată. Declicuri proustiene din cestălalt capăt al Europei,
gravate cu caractere slavone de-ale lui Chiril și Metodiu, cel din urmă, pentru mine, fiind
nume de doctor de care nu cred că-și mai aduce aminte cineva prin locurile pe unde-a curarisit.
Dar asta e deja altă poveste…
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Poemia, anotimp interzis

Te aduc în mine treptat, în forme și în vise, în
lacrimi și-n raze dătătoare de lumină, de speranțe…
Te aduc în forfota liniștii mele aparente și mă întreb:
până unde mă vor duce pașii mei fără de oprire?! 

Verdele fraged din poemul acestei primăveri
se multiplică și se pierde apoi în parfumul florilor

de liliac. Cerul întreg se oglindește într-o lacrimă. Obrajii mei au întâlnit toate ploile vieții.
Prin părul meu au dansat și vântul calm, dar și furtuna. Prin sufletul meu trece un tren fără de
gară. Strâng în palmă o ghindă, de parcă aș îmbrățișa un stejar. 

Altfel, despre viață nu mai știu decât că este una singură, aici, pe pământ, unde toate
minunile și-au dat întâlnire într-un singur cuvânt. Un cuvânt care le cuprinde pe toate celelalte. 

*
Am să-ți povestesc despre tine sau am să-ți povestesc despre noi. Tu m-ai învățat cum

este să cred în noi, într-un singur cuvânt, într-o singură clipă. Am să-ți povestesc cum este să
fii absent motivat într-o inimă care bate în ritmul tău. Am să-ți povestesc cum este să te privești
într-o oglindă care nu-ți aparține, cum este să fii, când nu ești, cum este să ai, când totul ți-a
fost luat în mod abuziv și fără justificări ulterioare. Sau n-am să-ți povestesc nimic, am să te
iau de mână și am să zbor cu tine spre infinit. 

*
Mă aflu într-un fel de naufragiu. Privesc scaunul cu trei picioare, perdeaua ruptă la colțuri,

florile din hârtie prăfuită de pe noptieră, veioza cu becul spart, pânza de păianjen dintr-un colț
al camerei țesută în câțiva ani, cred, după cât este de mare. Dar ce dantelă adorabilă!

Singurătatea aceasta în care am naufragiat mușcă din mine, rupe bucăți fără să-i pese. O
las să se înfrupte. Nu mai simt niciun fel de durere, iar ce mă înspăimântă este că mă simt
mai aproape de mine numai atunci când suferința înflorește în sufletul meu ca niște flori de
gheață pe ferestre, altfel sunt alături de tot, sunt în tot, numai în mine, nu. 

Ce ciudat! Mă gândesc la moarte, dar și la supraviețuire, în același timp. O combinație
de dulce și amar aproape abstractă. Și asta, în timp ce totul în jurul meu începe să devină
transparent până la inexistent. 

Știu doar că în timpul acesta pe care-l împart cu mine, cu ploile din vara asta, cu străzile
orașului care ne poartă, cu visele și cu toate dorințele mele exiști ca o promisiune de viață. 

Ba, chiar, am văzut și o molie. O molie naufragiată și ea! își vede de zbor și pradă,

Atena Gabriela STOCHIȚĂ
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nepăsătoare. Probabil că această întâmplare este încercarea mea de a învăța ceva, de a înțelege
ceea ce pare imposibil de înțeles. 

Aici nu am curent electric, așa că economisesc cât pot bateria telefonului și doar doi litri
de apă pentru tot weekend-ul. Încerc să supraviețuiesc acestei noi etape. 

Soarele s-a ascuns după blocuri, nici măcar de apusul lui mirific nu mă mai pot bucura.
Lumina intră cenușie prin perdeaua veche, iar eu tac, încercând să-mi imaginez ziua în care,
pe malul lacului, admiram pescărușii în zbor și credeam că viața nu poate exista decât cu tine.
Viață nu poate exista decât cu tine! Asta nu este viața mea! Este viața celei ce și-a mutilat
sufletul pentru un vis. Dar vindecarea vine tot în vis. Las visele să vină, le aștept… 

*
Cum să opresc albatrosul din zborul lui sublim?! Cum să-l rup de lumea lui elitică și

solitară? Cum să-i cer să mai rămână pe umărul meu măcar o secundă? Sau la masa mea pe
care s-a vărsat călimara cu cerneală neagră a unei mări agitate și întoarse pe dos?

Zborul albatroșilor împarte cerul în bucăți. Marea de negru a destinului bea din același
pahar spart din care beau și eu. Sângele mi se prelinge pe buze, pe trup, e al meu, dar nu-mi
mai pasă.

Primul marinar de pe pământ și-a rătăcit în mare povestea, într-o scoică pe care furtuna
a aruncat-o la mal. Se spune că scoicile ascund perle. Și se mai spune că dacă vei găsi o astfel
de perlă s-o păstrezi toată viața.

După primul marinar s-a populat pământul, iar marea a devenit o destinație exotică.
Scoicile mai norocoase au fost transformate în suveniruri, iar celelalte s-au transformat în
nisip. Perlele sunt tot mai rare, iar lumea tot mai diferită. Albatroșii cunosc povestea! Așa se
explică țipătul lor de înalt, de durere, de credință… Nimeni nu s-a mai gândit să mai scoată
măcar un strop de cerneală din mare și să încerce să continue povestea primului marinar.
Nisipul de scoici păzește cu credință malurile sărutate de valuri. 

M-aș fi aruncat în mare doar cu o vestă de salvare. Dar, nu, și viața și marea trebuiesc
trăite la fel, fără vestă de salvare. 

Povestea marinarului era despre femeia lui scoică. Povestea scoicii era despre sufletul
pierdut. Povestea mării era despre negrul pe care nimeni nu-l mai vede. Povestea albatrosului
era că doar el, singurul, și-a muiat cândva aripile în negrul cernelii pentru a scrie, în zborul
lui, povestea.

Din prima zi de vară, din cea mai lungă zi, arcadele timpului se deschid așteptate de o
lună în creștere, în zodia racului, din portul în care nu a mai acostat nici un vas de la primul
marinar încoace.

Miroase a sare. 
Caut în mine cuvintele ca și când aș respira ultimele secunde de oxigen.
Aștept noaptea de după cea mai lungă zi.
Aștept în port.
Pe colierul altei regine va străluci perla mea…

*
Scriu, rupând din mine cu încăpățânare, privind, apoi, cum în locurile goale înflorește

câte un răspuns pentru fiecare întrebare. Da, mai devreme sau mai târziu, în locul rămas liber
de cuvinte apare brusc răspunsul, așteptat mai mult sau mai puțin. 

Cu cât privesc mai mult în jurul meu, îmi dau seama că știu atât de puțin despre viață,
uneori chiar despre mine. Dar tocmai această schemă a dificultății înțelegerii m-a antrenat
pentru drumul mai departe, fie el chiar și un drum cu un singur sens.

M.K., deși este târziu pentru o cafea mare și strong, iar riscul de a-mi pierde ore din
somnul de frumusețe este inevitabil, o prefer ca ataș în această situație complicată, în care am
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de ordonat cuvinte, astfel încât răspunsul să fie pe măsura întrebării: cine ne dăruiește visul
și cine îl ucide?! Că doar nu se întâmplă ca la demachiatul de seara, când, cu ajutorul câtorva
dischete imaculate, ștergi de pe față surplusul care te-a ajutat să arăți într-un fel.  

Deși ne-am întâlnit de câteva ori, nu ți-am spus niciodată cât de aproape locuiesc de tine.
Aproape, dar nu în centrul atenției tale! De câte ori îți dădeam „bună dimineața!” sau îți
spuneam „noapte bună!”, o făceam pentru mâna ta dreaptă. Pentru mâna stângă aveam alt fel
de înclinații, îmi plăcea să ți-o sărut, doar pentru că știam că acolo, printre liniile din palmă,
se ascunde, delicat, un răspuns. Un răspuns pe care încă îl aștept, fără să-l mai caut.

Trăim într-un anotimp interzis, despre care nici măcar nu se poate scrie. Se poate plânge,
se poate tăcea sau se poate muri. Dacă aș asculta miile de răspunsuri interioare ale celor care
au trăit, la rândul lor, anotimpul interzis, tot nu aș fi în stare să înțeleg cine dăruiește visul și
cine îl ucide. 

Trăim într-un anotimp interzis ca în povestea aceea în care avem voie să deschidem toate
ușile, mai puțin o ușă. Suntem, fiecare dintre noi, actori pe scena gândurilor noastre, într-un
spectacol de excepție, a cărui temă am vrea să nu fie una banală, ci una care să fi meritat
drumul.   

Mă-ncumet să cred că la marginea gândurilor mele voi găsi marele răspuns. Mă abțin de
la orice forțare a lucrurilor. Mă revolt doar asupra mea și asta pentru că încă mai descopăr
bucăți de teritoriu necunoscut înlăuntrul meu. 

M.K., probabil că era rândul meu să pierd și al tău să mergi mai departe.
Poate că, noi ne dăruim visul și tot noi îl ucidem!

*
Aș vrea să simt orice altceva, să fac ceva diferit de ieri, să merg oriunde altundeva,

dincolo de dorul acesta nebun, de cotidianul banal și de biroul meu pe care stă veșnic deschis
un jurnal. 

Aș vrea să mă detașez puțin de exercițiul preferat, acela de a observa oamenii din jurul
meu și să pot lua decizia finală, adică să încep antrenamentul pentru lupta decisivă a vieții
mele. Trebuie să-mi recuceresc regele pierdut! Când nu există artificii de seducție și când
totul se întâmplă absolut firesc, dar, totuși, filmul se întrerupe brusc, stai și te întrebi, cine
este de vină? 

Din toate amintirile cu noi, acum curge un fel de umbră, dar eu știu și pot să îmbrac totul
în culoare și să redau acestei fotografii alb-negru, tușele de care ar avea nevoie pentru a fi
pusă din nou în mișcare. Eu, un biet pion, dincolo de un mic dejun perfect sau de o cină
romantică, i-aș mai putea povesti regelui meu 1001 de povești din era Califatelor.  

Departe de a mă crede o Șeherezadă, știu că povestea mea ar mai putea avea, dincolo de
aromă de dimineață și cafea, mister de nesfârșit și tandru. 

M.K., ești liber până când vei fi dispus să asculți cele 1001 de povești.
Pionul este primul jertfit. Regele este și va rămâne elementul central al unei table de șah,

al unei etape dintr-o viață, al unei trăiri dintr-un anotimp interzis în care mutarea ultimă este
decisivă.

M.K., în viață este ca în șah! Șah la rege, nebuni și cai în luptă!
Trec de povești, plec de pe tabla de șah și mă mut în sufletul meu în care voi păstra pentru

totdeauna un drag nespus, fără cuvinte și gesturi adăugate, regelui meu. 
M.K., nu mi-ai cerut nimic, niciodată, și tocmai pentru asta pot să-ți dau tot ce nici eu nu

am crezut că sunt în stare. Și, mai mult decât atât, pot inventa alte 1001 de povești pentru alte
1001 de nopți dintr-un anotimp interzis.

*
– Sunt preocupată tot mai mult să fiu eu însămi. Știu că la capătul oricărei dureri apare,
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inevitabil, un zâmbet și mai știu că zâmbetul acela se datorează cuiva care merită toată atenția
mea. N-am să-mi părăsesc niciodată drumul drept, jurnalul și sufletul. Pot dărui cu ușurință
veșnicia unor ochi suficient de adânci, încât să-mi pot muta, cu totul, întreaga mea lume în ei.
Pot zbura cu o singură aripă, dar nu accept zborul frânt de tăcere sau indiferență. Iubesc
lucrurile simple și gesturile mici care construiesc lumi mari și durabile. Iubesc iubirea ca pe
cea mai pură stare de generare a binelui. Îmi antrenez ambiția de a nu ceda în fața următoarei
trepte a scării mele de valori. Dăruiesc din suflet, dezinteresată, dar sufăr când gestul meu se
izbește de un iceberg. M-aș arunca în valuri, chiar și fără vestă de salvare dacă ar merita gestul,
deși am fobie de apele adânci.   

– Draga mea, până aici totul este perfect! Dar, dă-mi voie să-ți mai spun că dincolo de
credința și visurile tale sunt ceilalți. Ceilalți însemnând suficient de mulți și fiecare cu idealul
lui infinit. Ceea ce ție ți se pare absolut normal, unora li se poate părea infantil, lipsit de interes
sau, uneori, chiar abstract. Asta este viața! Dură, dar dură în adevăratul sens.

– Știu și nu-mi este teamă! Dimpotrivă. Amestecul acesta îmi dă și mai multă putere să
fiu eu. Am fost trădată de multe ori, dar nu-mi mai pasă.

– Oare?!
– Chiar nu-mi mai pasă!
– Nu cred!
– Ba da! Uite, de pildă, în urmă cu câteva zile, tăcerea definitivă a unui suflet m-a

desființat ca femeie. Am suferit, am plâns, am urlat, am dărâmat castelul din vis apoi l-am
reconstruit. Acum este la fel de întreg. Este castelul meu, visul meu, regele meu și așa vor
rămâne.

– Povestea asta cu regele tău îmi place.
– Povestea asta cu regele meu este un fel de abdicare. Mi-am însușit, până la capăt, rolul

de umilă și așa va rămâne.
– Iar întâmplarea dintr-un anotimp interzis…
– O, da! Anotimpul interzis este, de fapt, anotimpul în care putem face orice, oriunde și

oricum. Putem fi exact așa cum suntem, fără să ne pese, fără să ne doară, fără să capitulăm. 
– Un joc al imaginației?!
– Nu! Un joc al vieții și al morții!
– Și Destinul? Este absolut fabulos acest personaj. Îmi place teribil! Cum ai reușit?!
– Nu mi-a fost greu să-l identific, dar îi datorez asta. Destinul îți vorbește, doar dacă vrei

să-l asculți.
Ne-am despărțit la marginea anotimpului interzis. Fiecare pe un alt drum. Fiecare cu

trăiri și zbateri despre care doar toamna mai putea înțelege câte ceva. Fiecare cu povestea de
mână, cu iubirea în suflet, cu lacrima nepornită într-un colț de ochi trist. Ne-am despărțit cu
promisiunea că vom relua discuția curând. Este cea mai bună prietenă a mea, din toate viețile.
Cu ea am vorbit despre toate și voi continua s-o fac în fiecare pauză dintre capitolele acestui
anotimp interzis.

*
Cuvintele se adună într-un fel de mandala. Este absolut firesc ce se întâmplă. Cuvintele,

dincolo de culoarea și energia lor, aduc în suflet liniștea aceea asemănătoare cu calmul de
după reflux. Totul se liniștește, capătă dimensiunea de la început și de la începuturi, deși, știu
bine că aceeași mare, ieri, a fost cu mult mai învolburată decât o cunoșteam. 

Și, totuși, liniștea mă scoate din minți. Mă aruncă pe o traiectorie necunoscută. Începe
să mă obsedeze și nu încetez să-mi pun întrebări și să aștept răspunsuri. 

Am atât de multe de dăruit încât mă pierd.  
Nu mai port bocanci, nici pantofi cu toc, nici papuci din mătase, merg desculță pe țărmul
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neatins, cu pașii mei în urma mea, cu toate necunoscutele, cu toate greutățile, cu toate
amintirile, cu toate frumusețile mele pentru care am murit și am înviat cândva. 

Mi se face dor să pictez, deși nu am pictat niciodată. Să amestec culorile, să le întind pe
suportul din hârtie într-un sens asemănător mie, să spun tuturor cum sunt eu de fapt.

Nu încetez să povestesc despre cum e lumea mea! Nu vreau să abdic, dar nici să mă
întorc! Sunt perfectă, nu pentru că o spun eu, ci pentru că așa vreau să fiu. 

*
Se face iar dimineață. Mă trezesc cu mine alături și mă privesc ca și când nu m-aș fi

văzut niciodată, dar mă recunosc. Dintre toate trăirile, poate că aceasta este cea mai specială. 
Un alt început de zi, aceeași zi, aceeași viață, aceeași eu.  
Într-un alt context, n-aș fi fost de acord cu asta. Azi subscriu acestei înclinații a mea de

a mă diseca până la sânge, de a mă observa dincolo de ce se vede.
Asta sunt eu, cu bune și cu rele, cu dimineți absolute, cu zile colorate, cu seri triste, cu

nopți pustii. Asta sunt eu, dincolo de imaginație. 
După mii de ani de nimic cunoști un om. Ți se deschide o poartă, iar tu nu mai știi cum

este să intri, să te bucuri, să simți, să dăruiești, să primești, să fii.
Să dai timp timpului este tot ce există mai sublim pe lumea aceasta.

*
La pas prin anotimpul interzis… 
Am căzut în ființa mea, într-un punct sensibil, și de acolo încep să privesc lumea fără

diferențe și fără ploi. Încep să înțeleg lumea doar privind-o. Fantastic acest joc de mișcare și
privire. Îmi așez cerul în dreapta și pământul în stânga și-mi rezerv locul din mijloc cu toate
gândurile și trăirile mele. Sunt o călătoare absolută pe teritoriul fragil al unei clipe. 

În această imagine fantastică visul meu secund se rezumă doar la omul și cuvintele lui:
te pot ajuta cu ceva? Iar despre primul meu vis, legat de o dimineață imaginară lângă tine,
acum știu că poate fi întrupat, că el exista, fără să-l fi atins, că îl ating, fără să fi crezut vreodată
că se poate, în ciuda tuturor opreliștilor vieții cotidiene, că lumea dintr-un singur punct poate
cuprinde întreg Universul și absolut. 

Lumea este pe cât de complicată, pe atât de facilă. Lumea anotimpului interzis este
frumoasă.

Cu câteva mii de mii de clipe în urmă existența mea nu însemna nimic, acum înseamnă
totul, iar totul înseamnă că acolo, undeva, într-o clipă imaginară, viitoare și dorită, ne vom
plimba de mână, uniți într-un destin despre care vom descoperi și învăța pe parcurs. 

Îți mulțumesc că ești! Cu cerul în dreapta și pământul în stânga, cu noi în mijloc, voi
atinge sărutul care mângâie cerul și hrănește pământul acestui anotimp, fie el, chiar și interzis. 

Promite-mi că vom asculta cântecul greierilor într-o noapte pe pământ și că vom număra
stele într-o noapte din cer. Iar eu îți promit echilibrul dintre cerul și pământul nostru, dintre
albastru și toate celelalte culori, dintre cuvintele mele și cuvintele tale, dintre stările tale și
stările mele. 

Tot ce-mi doresc acum este să trăim anotimpul până la capăt.
(fragment, Poemia, anotimp interzis, 2018)
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Sǎrbǎtori fericite

În ultima zi din an, împovãrat de sacoşele
pline cu de toate, m-am oprit sã-mi trag sufletul în
faţa unei cãni cu vin fiert la bufetul pieţii. Localul
era plin. Muzicã, fum de abia vedeai masa vecinã,
glasuri amestecate îşi exprimau bucuria reîntâlnirii
în ziua sfârşitului de an. Am gãsit cu greu un loc la
o masã de douã persoane. Pe unul dintre scaune
stãtea un bãrbat îmbrãcat într-o scurtã albã,
jerpelitã.  Pe cap purta un fes roşu, care îi acoperea

întreaga frunte. Am recunoscut îmbrãcãmintea. Era cea pe care Valentina  o aruncase la
tomberon împreunã cu alte vechituri când  a fãcut curãţenie în garsoniera noastrã. Bãrbatul
bea ca şi mine vin fiert. În timp ce-mi sorbeam licoarea, i-am ghicit privirea ochilor mãriţi de
lentilele groase ale ochelarilor. Mã cerceta. Figura lui îmi era cunoscutã. Am renunţat repede
sã-i caut numele. Prin zilele mele trecuserã o mulţime de oameni ca el.

Am ciocnit cãnile şi ne-am urat de sãnãtate. L-am întrebat, aşa, ca sã zic şi eu ceva. 
- Câte dioptrii ai la ochelari ?
S-a uitat la mine cu o privire șireată: 
- Ca şi tine. 
Nu m-am întrebat de unde ştie câte dioptrii au ochelarii mei. Am luat-o ca pe o vorbã

aruncatã aiurea. Am început sã trãncãnim vrute şi nevrute. Dupã un timp m-a întrebat :
- Ce ţi-ai dori pentru anul viitor ?
Am ocolit rǎspunsul. Nu avusesem timp sǎ mǎ gândesc la asta. Anul 2014 îmi adusese

bucurii : Pe Valentina lângã mine, povestiri publicate, apariţia primei cãrţi. Anul care urma
îmi arãta un viitor împotmolit în frica îndoielilor. A doua carte mergea greu, Valentina hotãrâse
ca 31 decembrie sã fie ultima zi împreunã. 

Bãrbatul a clãtinat din cap, murmurând ceva ştiut numai de el. Apoi m-a ademenit :
- Mai luãm un rând ?
Am refuzat. Acasã mã aştepta Valentina. Trebuia sã-mi pregãteascã masa de Revelion.

Ultimul sacrificiu. La miezul nopţii va pleca. Îi cunoşteam încãpãţânarea. ştiam cã nu o voi
putea convinge sã rãmânã. M-am ridicat. I-am spus barmanului sã-i mai dea bãrbatului o canã
cu vin fiert. În aşteptarea comenzii, cel de la masã s-a scormonit prin buzunare. Dupã un timp,
a scos ceva împachetat într-o hârtie de ziar. A desfãcut meticulos pachetul.

- Eşti un om cumsecade. Primeşte, te rog, un dar de sãrbãtori !
A împins spre mine un ceas de buzunar bãtrân, cu lanţul coclit.
- Îl am de la bunicul .

Nicolae RADU
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La început am încercat sã-l refuz, însã la insistenţele lui am acceptat în cele  din urmã
darul.

- Sãrbãtori fericite ! mi-a urat bãrbatul la plecare.

Valentina a pregãtit în grabã meniul de Anul Nou. Nu era mare lucru, din moment ce la
miezul nopţii aveam sã rãmân singur. Aranjã masa de sãrbãtoare, iar când anul a început sã-
şi numere ultimele secunde şi-a luat paltonul pe ea şi m-a îmbrãţişat pentru ultima oarã. Mã
simţeam aiurea, aveam mâna dreaptã în buzunarul hainei. Am dat acolo peste ceasul primit în
dar. Avea şurubul remontorului ridicat. Instictiv, am apãsat pe el. Sãrutul Valentinei s-a
prelungit. Crainicul din televizorul deschis ne ura un an 2014 fericit. Valentina îşi scoase
paltonul şi-l agãţã în cuier. Apoi se întoarse lângã mine, a luat paharul cu vin de pe masã şi cu
ochii strãlucitori mi-a urat un an nou plin de iubire. Eram fericit. Anul 2015 gãsise uşa încuiatã. 

Spre sfârşitul iernii anului 2014 Valentina s-a apucat iar de curǎţenie în casǎ. Pe unul
dintre rafturile bibliotecii a gǎsit ceasul. L-a cercetat câteva clipe, apoi l-a aruncat nemulţumitǎ
pe masǎ.

- Îţi place sǎ umpli casa cu lucruri inutile, m-a certat zâmbind fǎrǎ rǎutate. La ce-ţi mai
trebuie rabla asta ? 

Am luat ceasul de pe masǎ.
- Mi l-a dat înainte de sǎrbǎtori o cunoştinţǎ.
Am împachetat  ceasul într-o hârtie de ziar.
- Mǎ duc sǎ i-l dau înapoi.
Valentina m-a privit mustrǎtor. Iar o iei din loc când am treabǎ cu tine !
Am sǎrutat-o, cu promisiunea cǎ nu am sǎ întârzii.

Bufetul pieţii era plin. Negustori, cumpǎrǎtori, pierde-varǎ. Cineva din fundul sǎlii mi-
a fǎcut semn cu mâna. Era bǎrbatul cu ochelari. La masǎ, singurul scaun liber din tot localul.
M-am aşezat.

- O canǎ cu vin fiert ? m-a îmbiat bǎrbatul.
Am refuzat. Am scos pachetul din buzunar şi l-am împins spre el.
- Îţi mulţumesc, i-am spus. Nu mai am nevoie.
Bǎrbatul a desfǎcut pachetul, a luat ceasul, l-a cercetat câteva clipe apoi l-a învelit la loc

în hârtia de ziar.
- Chiar nu vrei o canǎ cu vin ?!
M-am ridicat de pe scaun. M-am scuzat cǎ sunt grǎbit. Nu minţeam. Acasǎ mǎ aştepta

Valentina.
- Ai grijǎ, mi-a spus dupǎ ce ne-am strâns mâinile. La sfârşitul anului s-ar putea sǎ nu

mai fiu pe aici !  

Bufonul

În vechiul castel, unde cu un timp în urmã sãlile luminate trãiau bucuria balurilor şi a
meselor copioase care se prelungeau pânã în zori, nu au mai rãmas decât Prinţul împreunã cu
Bufonul sãu. O boalã nemiloasã îi omorâse pe mulţi, cei care reuşiserã sã scape fugiserã cât
mai departe de aceste locuri.

Palid şi trist, Prinţul colinda coridoarele reci, intra în camerele pustii.
- Sã-ţi cânt stãpâne ? îl îmbia Bufonul mereu pe urmele lui. Imnul ciocârliei îmbãtatã de

soare sau viersul privighetorii îndrãgostite, vrei sã le aduc lângã tine ?
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Prinţul tãcea, visãtor. 
Bufonul nu se dãdea bãtut.
- Vrei sã asculţi povestea broscoiului care, dupã ce l-a sãrutat fata, s-a schimbat în feciorul

de împǎrat visat de ea ?
Prinţul îl oprea, dând plictisit din mânã.
- Doreşti tumbe sã fac, strâmbãturi şi scãlãmbãieli ? Sau poate vrei sã imit mersul şi

bâlbâielile foştilor curteni ?
- Mã lasã, mascãrici nebun, mã lasã! ... şoptea obosit stãpânul. 

Într-una din zile Bufonul a dispãrut. La început Prinţul nu i-a simţit absenţa. Dar cu
orele care se scurgeau era tot mai singur. L-a cãutat pe unde îi ştia culcuşurile. Zadarnic. 

Rãmas singur, Prinţul a învãţat imnul ciocârliei şi viersul privighetorii. Din amintiri
despre Bufon le-a învãţat. Apoi povestea cu fata de împãrat şi broasca râioasã. În faţa
oglinzilor din sãlile de bal fãcea tumbe, se strâmba ca şambelanul când anunţa oaspeţi
nepoftiţi, imita mersul sãltat al prim-ministrului pricopsit din naştere cu un picior mai scurt. 

În seara în care bufniţa se ascunsese în scorbura stejarului din curte, ferindu-se de ploaia
rece de afara, Prinţul s-a oprit în faţa unei uşi. A deschis-o. Uşa a scârţâit obositǎ.  

Lumina felinarului i-a descoperit vechea cramã a castelului. Lângã unul dintre butoaiele
mari din încǎpere, un bãrbat dormea pe jos.  Prinţul s-a aplecat deasupra lui şi l-a zgâlţâit
uşor.

- Stãpâne ! Stǎpâne i-a şoptit cu voce grijulie bǎrbatului. 
Dupã un timp acesta a deschis ochii. L-a privit buimac, apoi s-a dezmeticit. S-a ridicat

repede şi a început sã vorbeascã :     
- Bunul meu stãpân, mã iartã! Rãtãcindu-mã pe coridoarele castelului, am dat de crama

asta. Tot gustând din vinuri m-am ameţit, timpul a fugit de lângã mine. Nici nu mai ştiu dacã
acum este zi sau afarã e noapte.

Prinţul îl privea zâmbitor :
- Sã-ţi cânt, stãpâne ?! Imnul ciocârliei sau viersul privighetorii vrei sã le aduc lângã

tine ?
Bufonul îl privea, teama se cuibãrise în ochii lui. Vocea îi tremura. 
- Nu-ţi râde de mine, stãpâne ! Atâţia ani te-am slujit cu credinţã.  
- Vrei sã asculţi povestea fetei de împãrat care...
- Stãpâne, strigã bãrbatul cãzând în genunchi. Stãpâne, bufonul sunt eu !
- Stãpâne ! îngenunche şi celãlalt. Stãpâne, bufonul sunt eu !

Zidul

Bǎrbatul îşi trase pǎlǎria cu boruri largi pe frunte pânǎ deasupra sprâncenelor groase,
strânse cordonul pardesiului maro, îşi înfundǎ mâinile în buzunare şi cu ţigara stinsǎ în colţul
gurii, porni pe strada principalǎ. Ochii, pitiţi în spatele lentilelor fumurii ale ochelarilor,
iscodeau împrejurimile în cǎutarea unui ceva ascuns. Din când în când arunca câte o privire
în urmǎ sǎ vadǎ dacǎ nu cumva este urmǎrit, bǎnuialǎ inutilǎ, strada era pustie. Singurul
urmǎritor, un câine flocos care se ţinea de la un timp dupǎ el cu speranţa cǎ bǎrbatul îi va
arunca ceva de mâncare sau, dacǎ nu, mǎcar o vorbǎ bunǎ ori o mângâiere.

Ajuns în piaţǎ, bǎrbatul se opri în faţa unui stâlp cu indicatoare cu numele strǎzilor care
se porneau din piaţa ovalǎ. În mijlocul pieţei un monument. Pe piedestal doi cai cabraţi, ţineau
între picioarele din faţǎ un ceas  mare, rotund. L-a privit intrigat. Ceasul nu avea limbi. Apoi
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a pornit pe strada cu semnul „Drum înfundat.”
Ziua nu-şi gǎsea culorile, devenise lǎptoasǎ, plictisitǎ şi morǎcǎnoasǎ, deranjatǎ parcǎ

de trecǎtorul nedorit. Strada flancatǎ de case plǎpânde cu obloanele trase îţi dǎdeau şi ele de
înţeles cǎ nu ai ce cǎuta pe aici. Bǎrbatului – D.P., patruzeci de ani, necǎsǎtorit, detectiv
particular – nu-i pǎsa. Urmǎrea cu privirea câinele care o luase înainte şi din când în când
întorcea capul spre el.

Strada se oprea în faţa unui zid înalt cǎruia nu i se vedeau marginile. Ştia câte ceva despre
el. Dar foarte puţin. Undeva trebuie sǎ fie o uşǎ. Gǎseşte-o şi deschide-o ! Floare la ureche
pentru tine, D.P. !

Un scârţâit l-a fǎcut pe detectiv sǎ-şi alunge gândurile. Casele îşi deschideau obloanele.
La ferestrele lor numai copii. Bǎieţi şi fete, de la ţânci cu degetul în gurǎ, la adolescenţi. Îl
priveau. D.P. îi privi şi el. Nu  putea citi nimic pe feţelor lor. D.P. îi lǎsǎ în pace. Avea alte
treburi acum.

A pornit la dreapta de-a lungul zidului. Câinele l-a urmat. A mers un timp. Zidul nu avea
de gând sǎ se termine. Bǎrbatul s-a oprit. La fel şi câinele. Şi-a întors capul din nou. Aceleaşi
case. Acum  îşi deschiseserǎ şi uşile. În prag, la ferestre, aceiaşi copii cu aceleaşi feţe
inexpresive. D.P. s-a întors spre zid. A vǎzut pe jos un colţ de cǎrǎmidǎ. S-a aplecat, l-a luat
şi a fǎcut cu ajutorul lui un semn pe zid. Sǎ aibǎ un reper. A pornit din nou. Acum spre stânga.
A ignorat timpul. S-a oprit când a simţit cǎ îl dor picioarele. A întors capul. Casele şi locuitorii
lor.  Copiii. Câinele a lǎtrat. Scurt. Se ridicase şi cu labele din faţǎ râcâia zidul. A privit semnul
fǎcut cu un timp în urmǎ. Dacǎ nu ar fi vǎzut praful de pe bocanci ar fi crezut cǎ nici nu se
mişcase. S-a apropiat de zid. Ghiarele animalului mǎrun-ţiserǎ tencuiala. Sub ea apǎruse o
parte dintr-un toc de lemn. Uşa?! D.P. a continuat munca începutǎ de câine. Tencuiala cǎdea
repede. Uşa a fost eliberatǎ din strânsorea ei. Bǎrbatul împinse cu umǎrul. Uşa s-a deschis. În
spatele ei, bǎrbaţi şi femei. D.P. s-a tras din faţa mulţimii care ieşea. Ordonat. Aceiaşi paşi.
Cazoni. Un-doi, un-doi. Aceleaşi spinǎri aduse. Aceeaşi privire în pǎmânt. În mâini ţineau
sacoşe pline cu legume, fructe, carne, lapte, ouǎ, pâine. Cutii frumos ambalete ascundeau
cadouri. Odatǎ ajunşi în faţa caselor, îşi îmbrǎţişau copiii. Aşa cum ai lua în braţe o statuie
din gheaţǎ. Aceştia primeau cadourile cu indiferenţǎ. Dar le primeau. Dupǎ ce au ieşit ultimii
oameni s-a lǎsat liniştea. 

S-a uitat înapoi.În pragul caselor bǎrbaţi, femei, copii. Familii împietrite cu privirea spre
el.

D.P. a pornit spre uşǎ. În prag stǎtea câinele. Când l-a vǎzut apropiindu-se, a plecat. Nu
prea departe. A rǎmas în aşteptare. Ca şi ceilalţi. D.P. le simţea încordarea. De dincolo de uşǎ,
parcǎ se auzea un ticǎit de ceasornic. A trecut pragul. În spatele lui uşa s-a închis cu zgomot.

În dreapta trebuie sǎ fie un comutator. A apǎsat. Ţac ! Lumina albǎ a scos la ivealǎ
rafturile pline cu dosare, masa pǎtratǎ din mijlocul camerei, plinǎ cu hârţoage. Peste ele doi
cai în miniaturǎ, cabraţi, ţineau cadranul unui ceas.

Soneria stridentǎ l-a fǎcut sǎ tresarǎ. Caii îşi mişcaserǎ capetele ?! Mi s-a pǎrut.  S-a
ridicat de pe scaunul cu perniţǎ. Şi-a scos halatul  din doc albastru. L-a agǎţat în cuier.

Ecusonul prins deasupra buzunarului de la piept i-a amintit bǎrbatului cine era el: D.P,-
arhivar.   
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Zburând spre infinit

Niciodată nu te poți cunoaște îndeajuns,
niciodată nu poți ști ce vrei cu adevărat. Iluzii apar
la tot pasul, mintea îți joacă feste, încât nu mai poți
distinge realul de fantasme, adevărul de minciună.
Nimic nu este ce pare a fi, lucrurile se mișcă mult
prea repede, rămâi în urmă, în întuneric.

Înaintezi spre ceea ce crezi că este bine. Ar trebui, totuși, să te întorci la linia de start.
„Să rămână timpul în loc!”, strigă întreaga ta ființă. Vrei să te recuperezi. Realizezi că ai
pierdut multe. Dar ai și câștigat câte ceva. Puțin, prea puțin! Tânjești spre o lume perfectă. E
lumea ta.  Oare prin câte tuneluri și intersecții trebuie să mai treci pentru a ajunge la ceea ce
dorești? Calea dreaptă spre bine și adevăr este mereu ascunsă. Ți se pare totul în ceață: nu
mai ești tu acolo, este altcineva. Este cine vrei tu să fie, avatarul tău. Dar tu îi alegi mutările.

Știi că te afli între două vârste: copilărie și maturitate. Dacă ar trebui să alegi între acestea
două, ce ai face? Te-ai întoarce la vârsta fără de griji a copilăriei, dar aspirațiile tale vizează
maturitatea, pe care ai îmbrățișa-o în ideea dezvoltării personalității tale în plan cultural și
sentimental.

Acum, însă, trebuie să întruchipezi așteptările oamenilor din jurul tău, dar, în același
timp, să fii tu însuți, să-ți depășești limitele, gândindu-te mereu la familie, la prieteni. Să te
clădești pe tine însuți: să fii tu, dar totuși altul: cel pe care ei îl doresc, iar tu îl visezi.

Cauți calea dreaptă spre țelul tău, lupți ca să-ți depășești limitele, să găsești calea dreaptă
către cel pe care dorești să-l întruchipezi. Dar de atâtea ori te simți pierdut, captiv în vârtejul
lumii, al vieții, al gândurilor. Te miști, te-ndoiești, plutești pierdut. 

În vălmășagul vieții rămâi tot singur.
Uneori te simți fericit. Dar oare fericirea nu e o formă de tristețe învăluită?

*
Gânduri și imbolduri. Vise. Vreau să-mi iau zborul. Oare voi zbura spre infinit sau voi

pica în abis? Nimic nu mă poate opri, așa că zbor. Zbor spre infinit. Înaintez, sprijinindu-mă
de undele imaginației, trecând prin cerurile sufletului meu asemenea lui Dante prin cele ale

Daria CRISTEA
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Infernului. În momentul în care am deschis poarta sufletului, am lăsat în urmă timpul și spațiul
profan, crezând în introspecție ca într-o lege. O ordine se dorește a fi alcătuită în negura în
care pătrund. În jurul meu e numai întuneric. Îmi doresc ca totul să se lumineze, să fiu salvată
de propria negură sufletească.

Aștept răbdătoare, iar timpul pare să se fi oprit.
Totul rămâne neschimbat, iar singurul mod de a măsura timpul îl constituie șovăielnicele

bătăi ale inimii mele. Impresia de izolare este copleșitoare. Mă izbește ideea că nimeni nu va
veni. Ceva atârnă în buzunarul meu. Întind mâna și ating un obiect de plastic și unul de ceară:
o brichetă și o lumânare. S-a făcut lumină. Soarele strălucește pe cer.

Înaintea mea se înalță, neliniștiți, Alpii Bavarezi. Strălucesc în lumina puternică a
soarelui. Trecerea spre munți îmi este imposibilă. Vântul nu adie, priveliștea este mută
asemenea unui tablou. Intru într-un joc. Este propriul meu joc. Sunt centrul universului.

Cât timp ești în lumină, crezi că poți sări peste propria-ți umbră. Când ai curajul să stingi
lumina și să trăiești în adevăr, simți!
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Fragmentul și întregul

Bordeaux. După amiază ploioasă de octombrie
în vacanța „de toamnă”, zisă a ”tuturor sfinților”:
profităm de unul dintre paradoxurile poporului care
inventat laicitatea și care respectă cu asiduitate toate
sărbătorile religioase. O „vară indiană” ne
permisese să vizităm orașul și împrejurimile sale,
renumite astăzi pentru celebrele podgorii. Bacchus,
îi lasă locul lui Apollo: singurul refugiul sigur

rămâne Muzeul de Arte Frumoase.
Colecțiile sale nu sunt renumite în Franța, dar reunesc câteva nume ilustre – Veronese

(Sfânta familie), Delacroix (Grecia pe ruinele de la Missolonghi), Tițian ( Tarquinius și
Lucreția) Corot (Baia Dianei), care în alte ținuturi ar face mândria unui muzeu național.

Anca PLATCU-LOUNI
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Obișnuite cu vizitele școlare la Luvru, odraslele noastre nu par încântate de muzeul aquitan,
cu atât mai mult cu cât descoperă că Delacroix e împrumutat pentru o expoziție americană, și
grăbesc pasul. O jumătate de oră mai târziu revin în culmea excitației, trăgând-ne de mânecă:
„Am găsit-o! Am găsit-o!”

Cum nu-mi aminteam să fi pierdut ceva, nu înțeleg motivul acestei agitații decât în
momentul în care, ajunși la capătul unei galerii descoperim un tablou de dimensiuni
considerabile, într-un stil neo-clasic, dar al cărui subiect, evident antic, nu-l identific imediat. 

„Uite, uite! E Fedra!” Sigur că e Fedra, scrie pe panoul descriptiv de lângă tablou: Phèdre
et Hippolyte (1815) de Pierre-Narcisse Guérin. Si dintr-o dată, ca un flash back într-un film
mediocru, înțeleg că nu e vorba de tablou în ansamblul său, care de altfel nu reproduce pictural
o scenă existentă în celebra tragedie, ci despre un detaliu, capul Fedrei.

După șirul anost al povestioarelor cu tot felul de morale adaptate contextului lumii
contemporane - de la acceptarea alterității (rasism, handicap, etc) până la problematici legate
de ecologie și mediu - odată ajunși la liceu, școlarii francezi, descoperă dintr-o dată, aproape
fără tranziție, că sunt moștenitorii uneia dintre cele mai bogate literaturi mondiale.

Cu mari eforturi, câțiva dintre ei ar putea cita una-două fabule de La Fontaine, numele
lui Victor Hugo le evocă vag Notre-Dame de Paris, atunci când filmul Disney nu suplantează
romanul, sau un bulevard ori o piață din urbea lor. Cultura clasică a fost măturată acum o
jumătate de secol, odată cu resturile ultimelor manifeste și afișe ale revoluției din mai 1968.

Câteva decenii mai târziu, consecințele n-au întârziat să se vadă, chiar la cel mai înalt
nivel. Dinastia președinților francezi de anvergura lui De Gaulle, Georges Pompidou sau

François Mitterand, formați în spiritul
unei solide culturi universale,
îndrăgostiți de artă și cu veritabile
talente de scriitori, s-a stins lăsând locul
unor politicieni a căror carte de căpătâi
era mai degrabă „Prințul”, de
Machiavelli. Macron, ultimul dintre
aceștia, nu reprezintă decât o excepție
notabilă.

Prin ce metodă excepțională în
numai doi ani din cei trei petrecuți la
liceu, timp în care se studiază literatura
franceză, acestor generații tot mai
îndepărtate de lectură, li se poate oferi o
imagine măcar sumară a peste o mie de
ani de producție literară? O metodă
„barbară”, singura posibilă, ce consistă
mai întâi în suprimarea literaturii
medievale și renascentiste (Pleiada,
Montaigne și Rabelais vor aștepta
timpuri mai prielnice!) și apoi în selecția
câtorva opere începând cu clasicismul.
Cine își asumă răspunderea unui
asemenea masacru cultural? Permanent
criticatul, indiferent de culoarea politică,
Minister al Educației Naționale și toți
părinții care au avut parte de aceeași
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cultură literară estropiată.
Pe scurt, profesorii de franceză aleg o tragedie (de Corneille sau Racine), o comedie de

Molière, o fabulă filosofică de Voltaire, un roman de Balzac/Flaubert/Zola, o poezie de
Baudelaire, una de Victor Hugo și eventual una de Paul Eluard/Aragon „Ciuma” sau
„Străinul” de Camus și dacă mai e timp o piesă de Ionesco. 

Neavând pasiunea timbrelor, liceenele noastre au adoptat o colecție a editurii Gallimard,
Folio. De format redus, cărțile sunt ușor de recunoscut datorită elegantelor coperți albe,
glasate, pe care uneori sunt reproduse fragmente din tablouri mai mult sau mai puțin
cunoscute. 

Capul Fedrei de acolo venea. Intensitatea detaliului apăruse inițial suficientă în sine
pentru a evoca tragedia personajului racinian.

Hărțuită de ura Afroditei, Fedra e condamnată ab initio de sângele impur al strămoșilor.
Tentativele sale de a evita iubirea vinovată pentru Hipolit nu fac decât să întârzie
deznodământul nu să-l și modifice. De unde și decizia inițială de a-și salva onoarea printr-un
suicid, deturnată de sfaturile nefaste ale doicii Enona, pe de o parte, și de cruzimea destinului
care îl readuce pe Tezeu de pe tărâmul morților, pe de altă parte.

Figura halucinată a Fedrei, cu privirea pierdută în vid, pare să sugereze că asistăm la
momentul precis în care realizează oroarea consecințelor calomniei prin care îl acuzase pe
Hipolit. Părul coafat în șuvițe rebele face referință la monstruoasa gorgonă, Meduza. Cuvintele
au fost pronunțate și nu mai pot fi recuperate, degetul Enonei acoperindu-și buzele este
derizoriu, Fedra a pierdut împotriva destinului, devenind o creatură monstruoasă.

Descoperirea întregului provocase o emoție violentă, un fel de revelație în fața
complexității operei de artă, aici picturale, ca univers infinit de sensuri, la care nu avuseseră
acces, ca pe gaura cheii, decât prin intermediul unui fragment. Instantaneu, ansamblul
pinacotecii dispare, Delacroix poate să mai întârzie peste ocean. Revanșă pasageră a unui
pictor pe nedrept marginalizat, de altfel, un singur tablou-lume concentrează toată atenția și
toate comentariile.

Anecdoticul devine dintr-o dată semnificant, asist la demonstrația concretă a accesului
de la fragment la întreg, confundată aici cu plăcerea atât de particulară a descoperirii estetice.
Mă surprind chiar mai puțin vehementă în ceea ce privește critica selecției sumare a textelor
literare în învățământul francez. Până la urmă, plecând de la ideea că o capodoperă absoarbe
toate energiile unui curent sau ale unei epoci, trecerea de la fragment la întreg rămâne mereu
posibilă.
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Centenar Leonard Bernstein

Muzician, dirijor strălucit, compozitor cu har,
Leonard Bernstein (25 aug. 1918 – 14 oct. 1990),
personalitate carismatică, artist complex, cu largi
orizonturi culturale a fost totodată un excelent
conducător de instituţii de profil. La scurt timp după
primele apariţii în public şi-a cucerit statutul de
super-star într-o Americă în care multe dintre
domeniile artistice ajunseseră o veritabilă industrie

cu strălucite figuri în prim plan. 
Louis Leonard Bernstein s-a născut l în localitatea Lawrence (Massachusetts) într-o

familie cu origini în Ukraina (Oblast). La început părinţii l-au îndrumat spre Şcoala Latină
din Boston, iar mai târziu spre Universitatea Harvard. În paralel, a studiat muzica cu Walter
Piston, Edward Burlingame-Hill,  A.Tillman,  Henrich Gebhard. La formarea  identităţii sale
muzical-artistice  au contribuit celebre personalităţi  ale vremii. Printre acestea s-au aflat
Dmitri Mitropoulos, pe care Bernstein l-a urmărit dirijând Orchestra Simfonică  din  Boston,
compozitorii George Gershwin și Aaron Copland. Tânărul Leonard Bernstein, şi-a început
cariera la 21 de ani (1939), când a debutat ca dirijor al propriei lucrări The Birds. Tot atunci
îşi manifestă interesul şi în special entuziasmul pentru spectacolul scenic, regizând
reprezentaţia muzicală The Cradle Will Rock, de Marc Blitzstein. După anul 1940 s-a dedicat
definitiv muzicii, perfecţionându-se la Institutul Curtis din Philadelphia, cu maeştri Fritz
Reiner, Isabelle Vengherova şi Randall Thompson. La Centrul Muzical Berkshire din
Tanglewood studiază dirijatul cu Serge Koussevitzky în anul 1942, devenind asistentul
acestuia care l-a propulsat în viaţa muzicală. Calităţile sale muzicale încep să fie apreciate,
astfel că, între anii 1943 –1944,  Leonard Bernstein este numit  dirijor secund al Filarmonicii
din New-York. Este anul lansării şi recunoaşterii sale ca dirijor de primă clasă şi ca autor al
unor opusuri simfonice şi de teatrul muzical. Este perioada în care artistul, cu o fire
impetuoasă, marcat de o energie creatoare ieşită din comun, desfăşoară activităţi în multiple
domenii, excelând în toate. 

Din 1945 până în 1947 ocupă funcţia de director muzical al Orchestrei Simfonice din
New-York. Continuă să compună pentru diverse genuri muzicale precum baletul Facsimile
(1946), simfonia pentru pian şi orchestră Age of Anxiety (1949), opera Trouble in Tahity (1952)
şi opereta Wonderful Town (1953). S-a apropiat şi de pedagogie, predând cursuri la Centrul
Muzical Berkshire din Tanglewood și ulterior la universităţi din Los Angeles şi la Harvard.
Un moment important în cariera sa are loc în anul 1958, când acceptă funcţia de director
muzical al Filarmonicii din New York, cu a cărei orchestră a înregistrat peste 400 de opusuri.
Foarte rapid, Leonard Bernstein îşi consolidează popularitatea devenind cunoscut în întreaga
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lume. Recunoașterea valorii sale incontestabile de muzician cu un larg orizont cultural, s-a
transpus în invitaţii la festivalurile muzicale internaţionale de la Praga şi Tel Aviv. Anul 1953
marchează prezenţa lui Bernstein ca primul dirijor american la pupitrul Teatrului Scala din
Milano pentru spectacolul cu opera Medeea de Luigi Cherubini, având-o pe Maria Callas în
rolul titlular şi pe Luchino Visconti ca regizor. Succesul a fost fulminant, după cum au
menționat cronicile timpului.

Leonard Bernstein a continuat să compună lucrări simfonice şi pentru teatrul muzical,
printre care muzica la piesele Peter Pann (1950) şi The Lark (1955), muzica pentru filmul
On the Waterfront (1954 – distins cu premiul Oscar),  musicalul West Side Story (1957), baletul
Dybbuk (1975) pentru Compania Newyorkeză de Balet  şi opera A quiet place (1983). 

Faima mondială și aprecierea activităților artistico-muzicale s-au concretizat, în anii ’80,
prin  organizarea festivalurilor cu numele Leonard Bernstein la Tel Aviv, Londra şi Bonn.
Pentru merite deosebite a fost distins cu Medalia de Aur a Academiei Americane de Arte şi
Litere, în 1981, iar, în anul 1985, Academia Naţională de Înregistrări i-a acordat  premiul
Grammy pentru întreaga carieră de peste 20 de ani.

De-a lungul timpului i-au fost decernate 11 premii Emmy şi medalii din partea Societăţilor
Beethoven, Mahler, Hȁndel. Premiul Tony şi premiul Imperial din Japonia le-a primit, în anul
1988, pentru activitatea în domeniul teatrului. Extrem de activ în viaţa muzicală internaţională,
celebrul muzician a înfiinţat The Bernstein Education Through the Arts (BETA), iar în
Japonia a fondat Pacific Music Festival in Sapporo, primul de acest gen pe continentul asiatic.
De numele lui Leonard Bernstein se leagă şi seria de programe Omnibuz (1954) şi cunoscutele
concerte pentru tineri, susţinute cu Filarmonica din New York (1958), ca şi apariţiile sale în
programul „Bernstein’s Beethoven”. Opniile sale originale asupra particularităţilor percepţiei
muzicii le-a făcut cunoscute lumii în volumele: The Joy of  music (1959), The Infinite Variety
of Music (1966)  şi Findings (1982). 

Dăruit cu un excepţional talent de a comunica, unele dintre concertele-lecţii au fost
televizate şi difuzate în programele The Unanswered Question, fiind  transmise şi de
Televiziunea Română, în anii ʹ70. Artişti şi intelectuali de marcă l-au lăudat pe Leonard
Bernstein în ipostazele de dirijor şi muzician. Astfel Ghunter Schuller (1925 – 2015)
compozitor, dirijor şi interpret de jazz, îi scria în 14 ianuarie, 1957 ,,Felicitări pentru modul
de explorare a muzicii moderne în programul Omnibuz.  Sunteţi unicul calificat care o poate
face. Explicaţiile detaliate şi lucide le prezentaţi într-un limbaj pe înţelesul audienţei. Câţi
compozitori ar fi capabili de naturaleţea, consistenţa şi virtuozitatea voastră? Cine ar fi în
stare să vorbească atât de clar despre cromatismul debussyan, despre impresionism, despre
atonalitatea unui Schȍnberg  şi  aproape totul despre creaţia lui Anton Webern ?,,

Ca dirijor, Leonard Bernstein a beneficiat de o presă favorabilă şi de prețuirea marilor
conducători de orchestre ai vremii. Încă din anul 1946 (22 iunie), Times îl numea ,,un autentic
dirijor wagnerian,, după spectacolele cu operele Tristan şi Isolda şi Inelul Nibelungilor de
Richard Wagner.  

Celebrul dirijor Arturo Toscanini îi scria,  referindu-se la înregistrarea simfoniei
dramatice Romeo şi Julieta, de Hector Berlioz: ,,Am ascultat înregistrarea RCA Victor şi am
fost bucuros ca la 40 de ani, eu, bătrânul Toscanini. Sunt extrem de încântat de căldura muzicii
din încheiere,, 

Printre personalitățile cu care celebrul artist a purtat o frecventă corespondență s-au aflat
Aaron Copland, Stephen Sondheim, Boris Pasternak, Bette Davis, Jacqueline şi John F.
Kennedy, Aristotel Onasis. Scrisorile sale dezvăluie complexitatea omului Bernstein,
informații despre mentorii săi, despre colaboratori şi apropiaţi. La 9 iunie 1968, Jacqueline
Kennedy îi scria: ,,Acel Mahler pe care l-aţi dirijat mi-a trezit cel mai cutremurător sentiment.
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A fost cea mai frumoasă muzică pe care am auzit-o vreodată. Sunt bucuroasă mai ales că nu
cunoşteam simfonia. A fost cea mai stranie muzică. I-ar fi putut face să plângă pe toţi zeii,,

Cei mai notabili oameni ai planetei l-au prețuit pentru caracterul ferm, pentru căldura,
fervoarea, spiritul elevat, umorul și maniera de a descrie detaliile, considerându-l un intelectual
strălucit, volatil, un muzician versatil. În compozițiile sale a îmbinat cu măiestrie elemente
stilistice foarte diferite, pe care alți creatori nu ar fi avut curajul să o facă, precum atonalitatea,
dodecafonismul şi jazz-ul. 

Leonard Bernstein nu a rămas indiferent la politicile vremii. Controversatele sale idei
politice şi critica războiului din Vietnam au constituit motivele monitorizării  de către F.B.I.
În anul 1989, Leonard Bernstein a dirijat o orchestră formată din instrumentişti din întreaga
lume, veniți la celebrarea căderii zidului care separa, nu doar Berlinul, ci o întreagă Europă.
Într-un gest caracteristic lui, Bernstein a schimbat titlul Oda bucuriei în Oda libertăţii.

Cea mai populară creaţie a sa rămâne West Side Story (Poveste din cartierul de Vest),
musical în trei acte, pe un libret de Arthur Laurents, textele melodiilor aparţinând lui Stephen
Sondheim. Premiera integrală a avut loc pe Broadway, la 16 septembrie 1957, spectacolul
fiind reprezentat şi în 26 septembrie a aceluiaşi an, pe scena Winter Garden din New York.
Din distribuţie au făcut parte Carol  Lawrence, Larry Kert şi Chita Rivera.  Succesul a fost
imens în America şi Europa. În România muzicalul a fost auzit prima dată la radio (13 ianuarie
1965) sub formă de montaj muzical-literar.  Înregistrările  pe disc a musicalului s-au vândut
în milioane de exemplare, situându-se pe locul al cincilea în topul vânzărilor din toate
timpurile. 

Poveste din Cartietul de Vest continuă să fie unul dintre cele mai apreciate spectacole
americane. Subiectul se axează pe  temele „fierbinţi” ale vremii, respectiv iubirea dincolo de
prejudecăţi, conflictele dintre generaţii, dintre tradiţie şi progres, dintre aspiraţia poetică şi
realitate. Întâmplările sunt prezentate într-un permanent balans al stilului dramatic cu cel de
divertisment. Încă de la premieră, muzica a suprins prin originalitate şi prin maniera de
adaptare a ei la subiectul cu totul neobişnuit pentru acest gen atât de popular în epocă. Se
remarcă momente de dramatism ca şi de un lirism controlat, suprapuse peste ritmuri diverse,
specifice dansurilor timpului.  Prima peliculă cinematografică s-a realizat în anul 1961 în
regia artistică semnată de Robert Wise şi Jerome Robbins. În rolurile principale  Natalie Wood,
Richard Beymer, Rita Moreno, Russ Ramblin, Simon Oakland. Filmul muzical a fost distins
cu 10 premii Oscar. 

La 72 de ani, marele dirijor și-a continuat turneele, în ciuda sănatății precare. În 19 august
1990 revine la Tanglewood după ce, în urmă cu 50 de ani condusese pentru prima oară o
orchestră de profesioniști. Urcă pentru ultima dată la pupitrul dirijoral. După două luni se
stinge la New York după un atac de cord.

Centenarul naşterii lui Leonard Bernstein continuă să fie celebrat în lume. Luna martie
a anului 2018 a marcat evenimentul la Londra, prin două premiere mondiale în coregrafia lui
Wayne Mc. Gregor, cu ansamblul The Royal Ballet.  London Symphony Orchestra  s-a pregătit
pentru concertele lunii noiembrie având în program:

Simfonia nr 1 ,,Jeremiah,, Simfonia nr.2 ,, The Age of Anxiety,, şi Simfonia nr.3
,,Kaddish,,.

Filarmonica ,,Geroge Enescu,, din București a organizat în 28, 29 iunie, o seară dedicată
lui Leonard  Bernstein - un eveniment realizat în colaborare cu Institutul Cultural Român.
Ultimele două concerte ale stagiunii au fost dirijate de Christian Badea, discipol la Juilliard
School, al faimosului dirijor muzician şi pedagog american.
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„ORCHESTRA TITANIC” LA GRANIȚA
DINTRE FATALITATE, ILUZIE, PARADOX 

Memento:

Am mărturisit, de câte ori mi s-a oferit ocazia
să o fac, că iubesc teatrul din copilărie. Îl iubesc cu
aceeași putere și sacralitate, cu care sunt rostite în
taină cuvintele unei rugăciuni. O parte din ființa
mea vibrează, o dată cu această iubire nestăvilită,
iar faptul că astăzi nu sunt absolventă de regie teatru
este o pură întâmplare. Între cele două pasiuni, la
fel de mari, se pare că a învins condeiul... Cu toate
acestea, regretatul regizor Geo Saizescu a sperat
până în ultima clipă... a sperat că mă voi răzgândi...
N-a fost să fie... În memoria dânsului scriu astăzi
cronici, prezentări, povești despre teatru. Și voi

scrie până la finali, pentru că acesta este singurul omagiu viu, pe care îl mai pot aduce unui
asemenea OM. Un mare OM de cultură, „regizor, scenarist și actor român de film”. 

Scena diferă atât de mult de ecran, până la crearea unei opoziții totale. Am constatat
aceasta încă din copilărie și preadolescență, când îl vedeam pe scena Teatrului Național din
București pe regretatul Ovidiu Iuliu Moldovan. Un maestru de care îmi este tare dor, un
monstru sacru al scenei românești, care umplea prin apariția sa impunătoare nu numai sala
sau clădirea teatrului, ci și sufletele spectatorilor. Privirea vie, dicția impecabilă, glasul său
de tunet din „Caligula”, „Despot–Vodă” și multe altele, n-am să le pot uita vreodată, chiar
dacă au trecut de-atunci mai bine de treizeci de ani. Așa am înțeles că scena înseamnă viață,
creație, transfigurare. Încă din acel moment, mi-a încolțit în suflet ideea să găsesc o cale de a
atenua impactul dur al criticii, fiindcă mi s-a părut nedrept ca omul din sală să „judece”, cu
asprime, trăirile celui de pe scenă. Ca să „judece”, trebuie să se mute și el pe aceeași scenă.
Nu poți  judeca fără să înțelegi, nu poți critica fără să creezi, fără să ai în sânge exercițiul
creației! Este un aspect pe care încerc să-l propun, de câțiva ani încoace, criticii din toate
domeniile. M-a inspirat în această idee Garabet Ibrăileanu care spunea: „Prea mulți zarzări,
domnule Teodoreanu!”... Nu a spus niciodată: „Taie-i! Scoate-i! Ce ți-a venit să-i pui acolo?
Sau sunt urâți pentru că mie nu-mi plac zarzării!”. Și m-a mai inspirat Aurel Sasu, criticul –
poet al cărui fundament critic se bazează pe metaforă – regina nedetronată încă a figurilor de
stili

Un regal al premierelor bucureștene
Revenind în fascinanta lume a teatrului, putem constata uneori că sfârșitul însuși tinde

să fie doar prelungirea unui alt început, așa cum eternitatea și timpul devin fuzionale, în actul
artistic al îmbrățișării frumosului. O privire de ansamblu ne dezvăluie faptul că ultimele luni
ale anului 2017 au stat sub semnul unui ceas favorabil premierelor, atât pentru „Teatrul Odeon”
cât și pentru „Teatrul de Comedie”. Dacă „Teatrul Odeon” a avut o premieră mondială, prin
realizarea spectacolului–concert „Profetul” de Kahil Gibran, regia Mihai Țărână – și alta
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clasică din dramaturgia norvegiană, „Constructorul Solness” de Henrik Ibsen, regia Sânziana
Stoican, „Teatrul de Comedie” a avut, de asemenea, alte trei premiere: „Shylock”, după Gaeth
Armstrong, „Breaking News” adaptare și regie de Mircea Cornișteanu, după piesa „Ultima
oră”, de Mihail Sebastian și – în parteneriat cu „Asociația Artextract” – piesa „Elixir”, după
romanul lui Erich Emmanuel Schmitt „Elixirul dragostei”, regia Marcel Țop. Nici prima
lună a anului 2018 nu poate fi trecută însă cu vederea, deoarece marchează, la rândul ei, un
debut pentru alte două teatre de elită bucureștene: „Teatrul Național I. L. Caragiale” prin
„Orchestra Titanic”, de Hristo Boicev, regia Felix Alexa și „Unteatru” (Sfinții Apostoli 44)
prin „Vârstele lunii”, de Sam Shepard, regia Toma Danilă. Doi scriitori contemporani de
primă mărime: nordicul bulgar Hristo Boicev, respectiv americanul Sam Shepard, câștigător
al premiului Pulitzer pentru dramă, în 1979, cu piesa „Buried Child” („Copilul îngropat”).
Din păcate, Sam Shepard ne-a părăsit pe 27 iulie 2017, înainte cu patru luni de a împlini
vârsta de 74 de ani, „în urma unor complicații pe fondul unei scleroze laterale amiotrofice”,
așa cum se specifică în declarația purtătorului de cuvânt al familiei Shepard. Aceleași prime
luni ale anului 2018, constituie – tot pentru „Teatrul de Comedie” – punerea în scenă a altei
premiere: „Fierarii”, de Miloš Nikolić, regia Horațiu Mălăele. Nici „Teatrul Stela Popescu”
(Sala Mică a „Palatului Național al Copiilor”) nu s-a lăsat mai prejos. Aici toamna anului
2018 a început cu „Hoțul de mărgăritare”, de Valeriu Anania, în regia Amaliei Ciolan,
care ni-l aduce în prim-plan pe actorul Viorel Ștefan Păunescu. „Opera Națională Bucureșri”
ne-a atras atenția cu premiera „Cavalleria Rusticană & Pagliacci”, regia Ion Caramitru și
„Othello”, regia Giancarlo del Monaco.  

Așteptând un tren... sau o himeră...
După privirea de ansamblu, ne oprim asupra uneia dintre premiereleii acestui an:

„Orchestra Titanic”. Hristo Boicev și Felix Alexa, din nou, față în față, scriitor și regizor,
secondați de scenografia tinere și talentatei Andrada Chiriac. 

Boicev – un dramaturg al simbolurilor abstracte, prea puțin digerate de lectori,
răstălmăcite de critici; un iluzonist înnăscut al conflictului de idei. Și Alexa – un regizor
magician, un iubitor al îmbinărilor artistice, un creator fidel și cald al frumosului în diversitatea
formelor sale.  

Chiar dacă piesa pare să ascundă o simplitate dusă la absurd, vă asigur că este doar o
părere. În spatele aparentei simplități tronează, întotdeauna, complexitatea. Philippe Lanton,
psiholog clinician și om de teatru în același timp, recurge la ambele sale profesii pentru a
încadra piesa într-o „parabolă a raporturilor est/vest – nord/sud”, situând personajele pe axa
fraților Marx și-a enigmaticului Godot. Un subiect uzitat, la prima vedere: patru oameni ai
străzii, patru suflete fără adăpost se refugiază într-o gară dezafectată, într-o gară părăsită, ce
poate simboliza ruina amintirii de odinioară... 

Meto (Mihai Călin), Luko (Mihai Constantin), Doko (Richard Bovnoczki) și Liubka
(Tania Popa) sunt cei patru prieteni de nevoie, pentru că îi unește sărăcia, iluzia, visul... Au
fost numiți de critică: ratați, cerșetori, vagabonzi, personaje burlești, nebuni tragici, marginalii
societății sau proscrișii ei. Numai cu apelativul de ființe umane nu li s-a adresat nimeni prea
convingător. Interesantă este ideea că scriitorul însuși nu se pronunță în niciun fel, nu le ia
apărarea, nu-i învinovățește, nu dă replică vocilor critice, dar nu le dă nici feedback-ul.
Privește. Doar atât: privește, dar privește cu pasivitatea demiurgului, care e conștient de
dificultatea pieselor de puzzle pe care le-a făurit. 

În interviul acordat Anitei Neagu, Boicev creează, cu larghețe, niște puncte minuscule
de reper, pentru a scăpa abil de întrebările țintite, de întrebările capcană. Ideea în sine este
susținută de răspunsurile sale evazive, chiar stranii, uneori... „Da, se poate interpreta și așa”,
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„am citit și teoria asta”, „eu nu sunt un adept al interpretărilor politice”, dar „am văzut că
spre asta se tinde”, „am citit multe comentarii de genul celor pe care le-ai amintit”, „au
interpretat totul ca având legătură cu regele (fostul rege al Bulgariei, care a fost la un moment
dat și premier)”. Ignoranță? Resemnare? Să încercăm totuși o exegeză psihologico–filosofică,
raportată, din când în când, la un mecanism politic, ca o metaforă universală, „interpretată în
moduri diferite”, așa cum sugerează însuși Boicev. Dacă Éveline Trân îi vede pe cei patru,
ca suflete rătăcite, ca proscriși ai societății, cred, cu tărie, că ar putea fi priviți și altfel. Ar
putea fi priviți ca flash-uri ale subconștientului colectiv sau individual, depinde de unghiul
din care ne raportăm la subiect sau ne conectăm cu el. 

Trenul pe care ei îl așteaptă, pregătindu-se sau repetând, aproape pionierește, scenariul
sosirii lui, transcende simbolul politic al Uniunii Europene (menționat de critici) și devine
acel liant sau acel punct de acces al subconștientului spre conștient. Mișcarea sa continuă
reprezintă bariera tranzitorie, ce echivalează cu cenzura psihologică a conștientului. Călătorii
care aruncă cu pet-uri, sticle și alte resturi, în cei patru nu sunt altceva decât străjerii
conștientului; acei străjeri capabili să exileze în subconștient lucruri, idei, emoții, sentimente,
negându-le existența, pe care subconștientul o va aduce, cu timpul, spre lumină. Întâi în vis,
apoi în viață. Când această cenzură scade sau slăbește, devenind elastică, una dintre ferestrele
trenului se deschide și bărbatul care apare în cadrul ei, coboară în mijlocul lor. Cineva coboară,
fără ca trenul să se oprească... Coboară sau este aruncat, din mers, într-un cufăr închis? „Un
ins necunoscut, – spune Éveline Trân – îmbrăcând mai multe identități – ființă imaginară,
magician, guru fantast – ... devenind suportul viselor lor”, un veritabil Godot „marele
demistificator al iluziei” afirmă Philippe Lanton. Harry Houdini – iluzionist și showman –
un personaj plin de personalitate și vervă, prin care Claudiu Bleonț creează enigma sau
misterul întregului spectacol.

Ideea așteptării unui tren care nu oprește niciodată subliniază – așa cum mărturisește
dramaturgul – „o metaforă a singurătății noastre”. Singurătatea omului percepută ca „un
sentiment existențial, nu... real”. Așteptarea este, de fapt, felul nostru limitat de a spera,
răzvrătirea sau nesupunerea în fața unui dat al sorții, în fața unui destin comun... Urcarea în
tren – echivalează cu atingerea unui scop, în urma căruia nu mai rămâne nimic. Există o rutină
a suferinței. Probabil din această idee s-a interpretat mesajul piesei ca fiind unul politic.

Richard Bovnoczki, Tania Popa, Mihai Călin, Claudiu Bleonț, Mihai Constantin –              
Foto: Florin Ghioca /TNB

89 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VII, nr. 4, octombrie-decembrie 2018



Viața – ultima noastră iluzie

Meto – șeful de gară, care l-a detronat pe Luko, se pretinde un mare muzician, căruia i
se spunea „Maestro von Metonjan”, absolvent a două academii: „Conservatorul” și „Spitalul
de Psihiatrie”, fiind „chiar și la închisoare, care este cea de a treia mare școală a vieții”.
Rezultatul acestor „studii” l-au transformat în „șeful gării ăsteia mizere...”, o gară ca o „groapă
de gunoi”, cum afirmă el însuși. 

Între Marquez și Shakespeare răzbat ideiile despre filosofia existenței umane. Între
Beethowen, Bach, Karajan se aud, pe fundal, acordurile inconfundabile din „Oda bucuriei”.
Poate că Liubka are dreptate atunci când spune că: „Numai proștii se bazează pe o singură
conexiune și când ea se rupe – s-a terminat. Oamenii deștepți au mai multe conexiuni astfel
că suferința e repartizată în mod egal”. Interesantă este și discuția existențială dintre ea și
Meto; discuție în care Meto recunoaște că o femeie i-a distrus viața, o „femeie care numai
este în lumea asta”, așa cum nici el numai este... Un moment al deconspirării inexistenței,
visului, iluziei.. Liubka îi oferă un feedback: „Dacă ai știi ce lucruri am făcut din dragoste,
dar dragostea pentru mine – nimic!” „Femeia – își continuă Meto gândul / cugetarea – este
un drog și noi bărbații suntem niște narcomani”... Liubka – o prostituată inventată de mintea
lui Doko, o determină pe Tania Popa să își asume rolul, cât se poate de real, în irealitatea –
hărăzită de scriitor. Am văzut pe scenă o altă Tanie decât aceea pe care o cunoșteam. Am
simțit o Tanie transfigurată; o Tanie dăruită în întregime actului artistic. O Tanie transformată,
până la ultima picătură, în Liubka.

Luko – un personaj înțelept, în felul său ursuz de-a se manifesta. Prin Luko, Mihai
Constantin a reușit să creeze partea de trezvie a subconștientului, starea lui interioară de
veghe – autoascultarea, vocea realității. Harry „a spus că există un singur spirit care visează.
Asta înseamnă că numai unul dintre noi visează, iar ceilalți fac parte din visul lui și nu există.
Întrebarea este care dintre noi există cu adevărat și care este doar un vis?” Cine este
generatorul proiecțiilor? încearcă Luko să afle, prin cugetările sale.    

În actul trei, Harry îi sugerează lui Doko ideea finală a piesei. Meto l-a ucis pe Harry, ca
să-i fure pantofii. L-a scurt timp, Harry apare străpuns de cuțit și cere de băut. Nimeni nu
înțelege mecanismul prin care a înviat. Se îndepărtează îngroziți, iar Doko bânguie ceva ce
seamăna a dezvinovățire: „Doko: Eu... eu n-am făcut nimic greșit. El... (îl arată pe Meto,
care este întins la pământ)/ Harry: Nu este el. Tu ești cel ales./ Doko: Pentru ce am fost ales?/
Harry: Să fii de față până la sfârșit./ Doko: Dar nu am văzut nimic. Dormeam... Ursul meu a
murit... se numea Katia./ Harry: Ursul tău nu a murit./ Doko: A murit acum un an chiar sub
ochii mei./ Harry: Nu a murit – este acolo (îi arată ușa sălii de așteptare). Intră și îl vei vedea./
Doko: Dar a murit!?/ Harry: Intră și îl vei vedea, ți-am spus!/ Doko pășește timid în sala de
așteptare. Toți așteaptă încordați, iar bărbatul își ia pantofii și iese./ Doko: (iese) Ursul meu!
Da, vinde bilete! „Încotro mergi?” – m-a întrebat. „Nicăieri” – am răspuns.../ ... / Doko:
„Încotro mergi?” – m-a întrebat. „Nicăieri” – am răspuns. „Nu, a spus el, trebuie să călătorești.
Uite biletul...”.” Și aceste cuvinte vor deveni un laitmotiv: „Încotro mergi?”... „Nicăieri”...
Aparițiile repetate ale ursului, când la casa de bilete, când în cuita de chibrituri, când în locul
mecanicului de tren sunt un alt simbol al subconștientului, ce ne comunică adesea visele în
vis. Și aparițiile lui Harry străpuns de cuțit, sugerează o entitate venită din altă lume. O entitate
nemuritoare sau o iluzie. Cuvintele lui înțelepte amestecă realitatea cu imaginarul, cu proiecția
formelor noastre psihice: „ursul... nu va dispărea pentru că există înlăuntrul vostru. / ... /
materia poate să dispară, dar ea dispare o dată cu martorul”. Ca în nenumărate alte cazuri,
Claudiu Bleonț reușește să cucerească publicul prin naturarețe, creativitate și prin siguranța
cu care stăpânește rolul, prin fuziunea totală cu fiecare replică, ce i-a fost încredințată. Poate
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părea subiectiv acel gând în care totul pare anost, până la apariția sa pe scenă, pentru că piesa
însăși este sumbră și tinde, din punctul meu de vedere, spre teatrul labirintic al absurdului.
Acest lucru nu înseamnă că minimalizez celelalte personaje sau interpretarea celolalți actori,
dimpotrivă... Fiecare prilej de a rememora momentele în care l-am văzut pe maestru pe scenăi,
îl integrează în contextul distribuțiilor respective. 

Prin rolul din „Orchestra Titanic”, Claudiu Bleonț aduce pe scenă un personaj plin de
viață, de iluzie, de întrebări existențiale: „Orchestra de pe „Titanic” – spunea Harry, referindu-
se la capacitatea umană de rezistență – a mai cântat încă zece minute după ce s-a scufundat.
Și când au sosit bărcile de salvare de pe „Carpathia” și-au găsit numai cadavre înghețate,
muzica încă se mai auzea din adâncurile oceanului”, iar ultimul cântec al Orchestrei de pe
„Titanic” a fost un cântec ca un recviem: „Mai aproape de Dumnezeu”... Harry nu este un
personaj nici vesel, nici tragic; are totuși ceva din ambele dimensiuni. Este personajul–cheie
pentru că poartă, într-un fel, menirea de a dezvălui adevărul. Iluzionistul interpretat de
Claudiu Bleonț este cel care destramă vraja, lăsându-l pe Doko ca unic personaj al piesei:
„Eu, tu, trenul existăm doar în imaginația ta. Ești doar un spirit care visează și care are
impresia că vede o lume reală. Dar lumea nu există cu adevărat. / ... / Nu există nimic. Nici
măcar moarte. Totul este doar visul unui spirit etern care visează la nesfârșit”.

Cufărul din care iese iluzionistul este un alt simbol al subconștientului uman. Din acest
punct de vedere, a fost conceput ca o cutie neagră – ca o cameră a secretelor. În el dispare
visul. Prin el apare realitatea și odată cu ea singurul personaj al piesei: Doko, îmblânzitorul
de animale – rămas singur după moartea ultimei ursoaice, Katia, – evadează în vis... Un vis
vecin cu realitatea. Astfel, „Orchestra Titanic” vorbește de o gară părăsită, în care un om își
plânge starea de singurătate, condiția în care a ajuns. Monologul conștientului se transformă
într-un dialog al subconștientului. Prin Doko, Richard Bovnoczki realizează un personaj real,
singurul personaj care rămâne pe scenă până la sfârșitul piesei, un personaj principal și
secundar, în același timp. 

Richard Bovnoczki este un actor tânăr, talentat și premiat, pe bună dreptate. Mezinul
acestui spectacol a reușit să fie creatorul lui, luând creionul din mâna lui Boicev și rescriind
piesa, chiar acolo, pe scenă, pentru că el e cel care l-a creat atât pe Meto – ca personaj principal
–, pe Luko – ursuzul șef de gară detronat de Meto –, pe Liubka – principiul feminin (yin-ul)
din orice ființă masculină cât și pe Harry – iluzionistul care pune în mișcare mecanismul
întregului vis. Doko este cel care suprimă latura politică a piesei. Dacă Doko n-ar fi avut forța
interpretării lui Richard Bovnoczki piesa ar fi putut aluneca oricând pe panta comună a
derizoriului. Richard Bovnoczki a reușit să interpreteze naivitatea și puterea, eliminând
elementul contadictoriu care le desparte. Și a făcut-o cu măiestrie!   

Cântecul „Orchestrei Titanic” și omul... de sub roți

Katia – ursul sau mai bine zis ursoaica lui Doko, văzută ca o mare putere (Rusia), de
criticii ancorați în politică, poate fi un simbol al neputințelor noastre, greutatea pe care o
ducem în suflet, fără prea mari răzvrătiri. Lanțul Katiei este obișnuința, rutina sau plafonarea,
incapacitatea de a fugi, de a zbura, chiar și atunci când suntem liberi. Katia simbolizează, de
fapt, singura ancoră a realității.  

Ce este până la urmă viața? Simplă bizarerie? Fatalitatea unei iluzii? Drama unui vis
imposibil? Inexistența existenței, în lumina unui paradox...

Mesajul piesei transmis prin intermediul lui Harry se rezumă la faptul că lucrurile
superioare sunt cele aflate înlăuntrul nostru: „visul nu înseamnă viață, doamnelor și domnilor,
cu toate că viața” este considerată „un vis”. Idee pe care Doko o completează susținând
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(afirmația celorlalți) că atâta timp cât visele sunt frumoase, nu mai are importanță irealitatea
lor... pentru că „adevărul dispare” oricum „atunci când vine moartea...” și la viteza cu care
circulă trenul vieții, orice frână ar însemna un iminent dezastru. 

Dacă viața este, într-adevăr, o iluzie, atunci fatalitatea ei s-a manifestat – de această dată
– și în drumul meu spre casă. Paradoxal sau nu, un drum parcurs (tot) cu trenul. Am colindat
țara-n lung și-n lat, ani de-a rândul, dar niciodată n-am crezut că voi fi „martora” ideii, care a
stat la baza capodoperei lui Lev Tolstoi: „Anna Karenina”. O  Annă Karenina în variantă
masculină. La treizeci de minute de casă, când trenul a plecat din penultima gară, un om îl
aștepta; dar îl aștepta undeva în câmp. Văzându-l venind s-a aruncat, efectiv, sub roțile sale.
Aceasta a fost mărturia mecanicului de tren și așa am simțit și noi, călătorii, în momentul în
care mecanicul a activat toate semnalele posibile, reducând viteza, cât a putut de mult,
împiedicând cu iscusință o eventuală deraiere a vagoanelor. Din păcate, numai noi am scăpat
teferi... Omul care s-a aruncat sub roți a dispărut în altă lume. Așa a ales să plece, urmând
frecvența altei dimensiuni. Dar amintirea lui... este cea despre care eu am rămas, aici, să scriu...
Coincidență? Întâmplare? Actul lui sinucigaș a dat greutate trăirilor mele, față de piesa lui
Boicev. „Viața unui one–man–show ține atâta timp cât se aude Orchestra Titanicului”, spunea
Harry în piesă. „Întreaga lume este Titanicul și noi toți suntem pasageri. Singura șansă de
scăpare” devine „iluzia. / ... / ... iluzia supremă, care are loc aici (arătând la cap) și care
transformă materia în spirit. Și aici, eliberați de materie, fiecare își va realiza visurile. Aici, în
lumea magnifică a spiritului! / ... / Vă voi transpune în lumea spiritelor”. Și omul? Omul ce
este? Fragment de viață? Clipă? Minut? Scânteie? Sau numai acordurile ultimului cântec
înălțat de „Orchestra (de pe) Titanic”, din adâncul apelor, spre Dumnezeu?...    

„Fiecare e puțin din Beethowen și Beethowen e puțin din fiecare, spunea Boicev, prin
vocea propriului personaj, Harry (arătând spre cer). Fiecare poartă în sine spiritul lumii și,
prin dispariție, se va descompune în el” – o transformare vie asemeni celei provocate de
fenomenul morții clinice. Purtăm în noi spiritul lumii, dar creatori ca Boicev, Felix Alexa,
Claudiu Bleonț, Mihai Călin, Taina Popa, Mihai Constantin, Richard Bovnoczki sunt
înzestrați cu puterea de a lăsa o parte din el – o parte din ei –, aici, pe pământ, ca mărturie
incontestabilă a supraviețuirii prin artă.

i Poate nu a fost chiar întâmplătoare nici cercetarea mea despre scriitorul interbelic Ionel Teodoreanu, directorul
Teatrului Național din Iași, începând din 21 iulie 1930, până în 2 decembrie 1933, când demisionează, iar locul său
îl va lua poetul George Topârceanu.

i Deși astăzi, aceasta se intenționează: detronarea metaforei. Este promovată în schimb, cu aplomb, lipsa totală
a  sentimentului și extirparea repetată a profunzimii cuvintelor; golirea acestora de sens. Sunt prea multe cuvinte,
domnule Caragiale! Sunt prea multe metafore, domnule Eminescu! „Răii și famenii” nu le mai înțeleg, nu le mai
stăpânesc, dar se încăpățânează să mâzgălească constant paginiile cu aberații sterpe. 

ii Urmând să le dezbatem și pe celelalte în articolele viitoare.
i Îl cunoșteam pe Claudiu Bleonț așa cum îl cunoaștem probabil cea mai mare parte dintre noi. L-am văzut

prima oară pe scenă în rolul lui  Bobcinschi din Revizorul de Gogol, regia Felix Alexa, Apoi în rolul Allan Felix, din
piesa Cum se cuceresc femeile de Woody Allan, regia Liviu Lucaci – rol care m-a convins pe deplin de creativitatea,
spontaneitatea și dezinvoltura maestrului toate acestea au culminat însă cu rolul Împăratului Napoleon Bonaparte
din piesa Paganini de Mick Davis, regia Mick Davis, regizor secund Alexandru Nagy. Acest rol îl pot numi: rolul
suprem pentru Claudiu Bleonț. Prin el actorul de comedie, interpretează, fără cusur, un rol cu aspecte dramatice.
Fabulos! Bineînțeles că au existat și alte roluri de primă mărime, dar eu m-am atașat cu predilecție de acesta și sper
să nu se supere lectorii, publicul, maestrul. Voi încerca să vi-l redau, cu fidelitate, interpretând și alte roluri, chiar
dacă v-am împărtășit preferința mea.
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Tradiţii creative şi materiale naturale
în arhitectura contemporană

„Ce este, totuşi, tradiţia?” – 
student la arhitectură, octombrie 2018

Şcoala de la Buneşti îşi propune, de 11 ani, o
reflecţie activă, sub forma unui şantier
experimental, pe tema tradiţiei în arhitectură.

Profesori, studenţi şi meşteri, am construit până astăzi mai multe machete de studiu la scara
omului, 1:1, realizate exclusiv din materiale naturale şi în mare parte locale: lemn, pământ,
cărămidă arsă, piatră. Acest lucru se întâmplă într-o poiană de pe Valea Vâlsanului, din satul
Zărneşti, comuna Mălureni, judeţul Argeş, o moşie pierdută şi recuperată, expropriată de
regimul comunist şi redată astăzi publicului larg sub forma unui parc de arhitectură unic în
România, care găzduieşte o comunitate universitară emergentă. În 2007, când am început
lucrul la prima machetă, prezenţa noastră a fost întâmpinată în vecinătatea rurală de
curiozitatea reverenţioasă faţă de orăşenii care se întorc la pământ, legată şi de mitologia
politică postcomunistă a revenirii boierilor! Doar că, spre surprinderea localnicilor, ale căror
case se modernizau alert cu polistiren, faianţă şi ţiglă de tablă, aceşti boieri au început să ridice
nişte structuri venite parcă din negura timpurilor, cu cele mai modeste materiale: fundaţii din
pământ, ziduri de chirpici, tavane din nuiele, învelitori din şiţă. O arhitectură părăsită astăzi
din raţiuni progresiste, considerată inferioară tehnologic şi aflată astfel în mod nedrept la
limita legalităţii, în lipsa normativelor specifice de construcţii.

Istoria ilegală a arhitecturii
Una dintre cele mai diseminate ştiri în mediul online din ultima vreme este aceea că

Sagrada Familia, faimoasa catedrală neterminată a lui Gaudi din Barcelona, nu are autorizaţie
de construire. Nici biserica episcopală din Curtea de Argeş nu are autorizaţie, nici Sfântul
Nicolae Domnesc; mai mult ca sigur, nici arhitecţii lor nu aveau drept de semnătură, ştampilă
pătrată şi nu îşi exercitau profesia printr-un srl. Realizăm că, de fapt, practica este răspândită

Ana Maria GOILAV*

*doctor în arhitectură, lector la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, alumnus
New Europe College, alumnus „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania, Roma; 

- contribuţii ştiinţifice în arhitectura eclezială şi autor al proiectelor pentru biserica spitalului de psihiatrie de
la Voila, Câmpina, biserica Sfinţii Maxim Mărturisitorul şi Grigorie Palama din Copou, Iaşi, ansamblul memorial al
Închisorii de la Piteşti; 

- preocupări practice în domeniul inovaţiei cu materiale naturale şi tehnici tradiţionale, co-iniţiator al proiectului
„Şcoala de la Buneşti”, împreună cu Petre Guran; actualmente vicepreşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România
– Filiala Bucureşti.
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în întreaga Muntenie şi nu numai – ne găsim în faţa constatării că întreaga istorie a arhitecturii
noastre premoderne, şi a arhitecturii universale chiar, este, din perspectiva unei viziuni
contemporane foarte înguste, ilegală! Cel puţin din perspectiva normativelor de construcţie
actuale, vechile arce şi bolţi din zidărie nu sunt cu putinţă. Acestea constituie de altfel
principalul motiv pentru care materialele naturale sunt astăzi cantonate exclusiv în zona
preocupărilor pentru design, interior sau exterior, în registrul finisajelor şi al „cojii”
arhitecturii, al peretelui nestructural, eventual al termoizolaţiilor. În paralel, odată cu filosofia
caselor pasive energetic şi a locuirii etanşe, aşa numita arhitectură ecologică încearcă să se
impună ca versiunea la zi, ameliorată, a acelei arhitecturi premoderne care folosea materiale
naturale, şi promite o ofertă de nerefuzat prin noua generaţie de materiale reconstituite,
materiale inerte, ideale pentru proiectant şi constructor, dar nu pentru beneficiar. Lemnul
lamelar şi panourile cross-laminated-timber (CLT) sunt preferate lemnului masiv, ca de altfel
orice fibră vegetală descompusă şi folosită ca ingredient pasiv în diverse combinaţii de
prefabricate portante sau de închidere.

Între arhitectură şi design, locul este cel care face în mod dramatic diferenţa. Dacă
designul poate fi şi este de altfel nomad, putând circula astăzi cu tot mai mare uşurinţă dintr-
o parte în alta a lumii, casele sunt încă sau ar trebui să fie rezultatul sedentar, unic şi irepetabil
al confruntării cu locul: confruntare a culturii arhitectului cu încărcătura culturală a locului, a
nevoilor şi capriciilor contemporane cu memoria locului, a ambiţiilor efemere cu bunul gust
şi buna măsură etern valabile.     

De la zid la vid. Timpul arhitecturii
Arhitectul modern a fost educat să se preocupe de vid, de golul obţinut prin delimitarea

spaţiului, în timp ce arhitectul premodern crea pornind de la masă, de la zid. Cele două moduri
de gândire opuse ţin de căderea arhitecturii din orizontul artelor liberale (ştiinţele umane) în
lumea artelor spectacolului, de supunerea ei mecanismelor de consum şi astfel, de raportarea
recentă la arhitectură ca la un alt tip de marfă. Din fosta artă a reflecţiei şi a discernământului,
a vastei erudiţii, nu a mai rămas nimic. Noua arhitectură se justifică exclusiv prin apartenenţa
la cultura industrială, tehnologică şi prin calitatea de a epata, instant şi facil, gustul public
alterat de globalizarea falsului.  

Pe de altă parte, principala resursă a arhitecturii premoderne o reprezenta timpul. Tradiţia
este un proiect ereditar, care începe într-o generaţie şi se termină în alta. Constructorul
premodern nu este un inventator solitar, ci mai degrabă un inovator discret şi autentic, care
porneşte de fiecare dată din pole position, de la descoperirile părinţilor săi. Şantierul tradiţiei,
în care fiecare asiză este o generaţie fixată în mortarul secolelor, a fost pentru prima dată
abandonat de arhitectul modern. Prestator de servicii grăbit, asemeni lumii în care trăieşte,
nu mai are timp, este învăţat să înlocuiască, încă din şcoală, compentenţa cu competitivitatea.
De cele mai multe ori private de răgazul problematizării, proiectele lui sunt un asamblaj
eficient de prefabricate, detalii standardizate şi materiale profesionale, dublate de o sumă tot
mai mare de normative, agremente şi certificări tehnice. 

Privit astăzi, filmul şantierului tradiţional pare neverosimil, pentru cantitatea
inacceptabilă de timp implicat în construcţie. Lemnul dezhidratat azi în autoclavă era păstrat
la uscat, pe vremuri, 7 ani, pentru a fi bun de pus în operă. Varul stins stătea în gropi, înainte
de a deveni mortar într-o zidărie portantă, cel puţin 3 ani. Lutul trebuia pregătit cu un an
înainte, frământat şi lăsat să treacă printr-un îngheţ. În plus, toate materialele naturale pentru
construcţie se recoltau sau exploatau nu numai dintr-un anumit loc, ci şi la un anumit moment:
în repaos vegetal, uneori după mutilări controlate în cazul arborilor, precum tăierea coroanei
sau incizii la bază cu scopul obţinerii unor componente „specializate” în funcţie de rolul jucat
în construcţie. Abia apoi, după o lungă aşteptare, putea să înceapă şantierul propriu-zis. Deşi
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o casă de pământ se ridica repede, într-o vară, nu se locuia decât începând cu anul următor.
Finisajele cu pământ sunt de altfel unele dintre cele mai cronofage lucrări: fiecare strat de
tencuială are nevoie de cel puţin 14 zile de uscare, înainte să fie aplicat următorul. În sfârşit,
casele din materiale naturale presupuneau un timp ritmic de întreţinere, care se suprapunea
peste calendarul sărbătorilor religioase, dând astfel fiecărei mâini noi de lipitură sau spoială
o încărcătură ritualică. 

De aici impasul în care se găseşte oricine încearcă să pună faţă în faţă cele două lumi ale
arhitecturii, situate în sisteme de referinţă antagonice. 

Produs nou, evoluat, al revoluţiei industriale, care şi-a declinat vehement orice
descendenţă profesională şi culturală, arhitectul modern se vede astăzi nevoit să îşi accepte
eşecul în faţa maşinilor, nu numai a acelora de construit, imprimante 3d performante, ci şi a
maşinilor care proiectează, computere şi softuri inteligente care îl fac, dacă nu încă inutil, cu
siguranţă din ce în ce mai irelevant. Cu preţul consumului de energie şi al poluării, alte maşini
continuă să îi dăruiască noi materiale „naturale”, reconstituite, pentru a construi ceea ce el
numeşte iluzoriu „arhitectură ecologică”.    

•
După 11 şantiere, la Şcoala de la Buneşti am conştientizat incapacitatea omului globalizat

de a mai raţiona contextual, în termenii regionalismului critic, cu alte cuvinte, ai tradiţiei.
Chiar şi atunci când lucrează cu lemnul, arhitectul contemporan are reflexele proiectării în
beton armat: nu îşi poate imagina uşor altceva decât o structură în cadre, din stâlpi şi grinzi,
nu are cum intui ipostaze alternative ale materialului structural, cum ar fi centurile sau
contravântuirile difuze în masa unei perete din pământ compactat. În mintea lui, îmbinările
din lemn nu se mai fac inteligent, prin chertări care ţin cont de musculatura fibrei, ci arată ca

nişte noduri rigide din beton
armat, paralizate mecanic cu
plăcuţe şi prinderi metalice,
care lucrează împotriva naturii
materialului! De asemenea,
convinşi că standardizarea este
calea superioară în scopul
reglementării calitative a
materialelor, facem eforturi să
o aplicăm şiţei, trestiei, paielor,
pământului, pietrei, ignorând
calitatea locală, vernaculară,
inefabilă a materialelor
naturale. Oare este trestia
recoltată iarna în Delta Dunării
soluţia naturală pentru
învelitorile caselor din Austria?
Sau şiţa din lemn de răşinoase
de la munte potrivită pentru
casele din Bărăgan, sau

chirpiciul cu argilă din carierele Moldovei în zidurile din Tulcea? 
Arhitectura cu materiale naturale a murit, la fel cum au murit latina sau greaca veche.

Însă asemeni limbilor moarte, arhitectura materialelor naturale rămâne, în octombrie 2018, la
Şcoala de la Buneşti, pe Valea Vâlsanului, aproape de Curtea Domnească de la Argeş,
indispensabilă edificării omului.
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recenzie

Despre suferința celuilalt

Motto:Să colecționezi fotografii înseamnă 
să colecționezi lumea.

(Susan Sontag, Despre fotografie, 1977)

În decembrie 2004,  la 71 ani, moare Susan
Sontag de cancer (leucemie). Participase deja ca
activist militant în trei războaie, inclusiv în asediul
de la Sarajevo, din 93-94. În martie 2003, a apărut

ultima sa carte de eseuri, Regarding the Pain of Others (Picador, Farrar, Straus and Giroux,
New York, tradusă la Editura Humanitas, 2011), ca o continuare la On photography (aceeași
editură, 1977). De ce a simțit nevoia autorul să re-scrie, după trei decenii, discursul narativ al
fotografiei?...

Să presupunem că cititorul nu cunoaște nici autorul, nici estetica anilor 80, când se scria
intens despre fotografie (R. Barthes, A. Sekula, J. Berger ș.a.). Să presupunem că nici nu a
lecturat eseurile din 77, traduse recent și în românește (Editura Vellant, 2014).

Dar impresia obișnuită este, pentru orice
consumator (fie el și de artă), că o fotografie (văzută
ca o imagine) spune o poveste...

Într-un interviu din anul 1983, Susan Sontag și
John Berger se întreabă (mai mult pentru privitor) ce
este o fotografie (visual photographic image) și ce
înseamnă ideea că imaginea spune o poveste. Încă din
copilărie suntem educați să ascultăm povești, să le
citim, servim povești prin media (radio, tv). Există și
nuanțe, precum: nu-mi spune povești (minciuni)!, hai
să-ți spun o poveste despre X (un secret). Rezultă o
oarecare ambiguitate între poveste ca istorie (ca
adevăr) și invenție (poveste-basm). Sontag, spre
deosebire de Berger, nu crede în tradiția orală (ca
discurs – povestea auzită), ci dintr-o perspectivă
literară (povestea citită). Mintea oferă un anumit răgaz
în a percepe adevărul din poveste. Dar care este
originea primitivă a acțiunii de a spune/citi povești.
Ambii autori ajung la concluzia: moartea.

Sorin Dănuț RADU



Moartea este începutul... unei povesti, de a spune povestea cuiva, de a pune în valoare
viața sub forma unei povești. Acesta este un model-cadru - poveștile spun vieți. În al doilea
rând există o nevoie umană de fantezie, diferită de ceea ce adevăr. De aici și aspectul de
atrăgător al poveștilor.

Imaginile nu vorbesc singure (pictures doesn’t speak for themselves), este  necesar și text
și context. Într-un alt interviu, Sontag se arăta deranjată că multe lume a văzut imaginile cu
războiul din Irak, dar lumea nu cunoaște istoria acelui popor. Orice imagine, de presă și nu
numai trebuie să aibă un context istoric și geografic. Nu putem înțelege războiul printr-o
imagine.

În artă (pictura e folosită generic) nu vedem accidente, oameni rămași fără case în urma
unui tsunami, dar în fotografii (imagini), acest aspect este posibil. Foto-jurnaliștii au devenit
mai buni, mai profesioniști, mulțumită și tehnologiei. Practic oricine poate căra un aparat foto
cu el oriunde. Un eveniment precum 11 septembrie (9/11, America), a făcut ca simplii amatori
de fotografie să ilustreze ca niște profesioniști realitatea. Așadar, nu fotograful era important,
ci imaginea, pentru că ilustra evenimentul încărcat de emoție (frică, groază, dezgust etc.).

Fotografia de război are o istorie lungă, meseria de foto-jurnalist va apărea din timpul
Războiului din Crimeea (1853-1856). Oare astăzi, noi mai putem consuma atâta imagine
(imagery) a războiului? Oare în prezentul imediat/viitor am putea elimina războiul? Întrebări
puse în primul eseu, care, simbolic, reia o lucrarea despre război a Virginiei Wolf (Trei Guinee,
1938).

În eseurile din 77 despre fotografie, Sontag a remarcat că imaginile despre dezastre și
orori oferă privitorului o senzație de nepăsare (din cauza distanței). Stăm în confortul casei
noastre și vedem la TV sau citim în presă un nou atac în cutare loc... sau în orașul X din țara
Y aflată în conflict, o mașină capcană a (mai) omorât atâtea persoane... Nu ne pasă, pentru că
aceste evenimente nu ne implică (personal, social și politic) și se petrec la distanțe mari.

În ultima carte, ea se întreabă care este efectul și impactul acestor imagini (de/din război)
pe care le vedem? Cum pot oamenii lua în sine suferința celorlalți? Cum privim imaginile
care arată în mod real/crud suferința? Ce înseamnă să arăți? Care este diferența între
vizualizarea acestor imagini și înțelegerea mesajului lor? Cartea în sine este o întrebare morală
(cu un cert aspect politic). 

Fotografia oferă emoție imediată, literatura (narativul) își dă timp să simți și să înțelegi.
Primul răspuns este compasiunea, înțelegerea (our sympathy), deoarece nu suntem complici
(morali) ceea ce a cauzat suferința. Imaginile de război pot răspunde mai multor nevoi umane.
De exemplu, ne întăresc împotriva slăbiciunii. De aceea trebuie să le privim, de preferat ne-
cenzurate de fotografi, agenții de presă sau guverne. Și mai ales, să învățăm din ele.

Fotografia de război care ilustrează atrocități ne poate amorți suferința și să ne conecteze
la persoana din imagine. Această amorțeală ne obligă să recunoaștem existența unui rău care
provoacă suferința. Există și o detașare, în sensul în care nu suntem noi protagoniști acelor
scene de groază. Și poate că ar trebui să (re)amintească că o persoană adevărată, străină și
departe de noi, suferindă există în mod real, dincolo de acea imagine din ziar sau de la
televizor. Suntem obligați să ne uităm la fotografiile suferinței, ca să realizăm că există alții,
ale căror vieți sunt perturbate de teamă, groază, durere și nedreptate.

Lucrarea de față este una despre război (ca simbol al suferinței, temă obsedantă în
lucrările lui Sontag) și mai puțin despre fotografie. Suferința ei (cancerul cu care a luptat toată
viața) este în subsidiar.
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98 semnal

Memoria dorului de sine sau despre oameni, altcumva
de Mihail SOARE*

Luând-o la întrebări pe Ecaterina Petrescu Botoncea, taman ca pe un copil rătăcit printre
străini, de unde e, nu m-aș mira nicidecum să-mi răspundă, fără ca neapărat să le știe, cu
vorbele lui Antoine de Saint-Exupery: „De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. Sunt din
copilăria mea ca dintr-o țară.” Și nu este întâmplătoare asocierea cu autorul Micului prinț
(unul din cele mai importante titluri ale literaturii tuturor timpurilor), pentru că volumul de
față (mini-roman sau ce-o fi el, e mai puțin relevantă categorisirea), „Cutia cu vechituri” –
înțeleg că e o inspirată reeditare, prin grija editorului Valentin Ajder, de la tot mai prolifica
Eikon -, este, prin excepționala vervă narativă și prin sensibilitatea ce răzbate dindărătul celui
mai neînsemnat cuvințel, unul de o prospețime încântătoare, scris din mistuitorul dor de sine
de care numai sufletele alese au parte, și-mi pare, citindu-l, ca amprenta unui sărut uitat pe
icoana Maicii Domnului, dintr-o firidă a propriei chilii, plămădită în neuitare. 

Pomeneam în prefața unui alt volum al autoarei, „Camino, drumul spre lumină” (Editura
Dio, 2018), despre grafomania unora dintre breslașii lui Hipocrate din Kos, deveniți din
practicanți ai unui hobby mâncător de timp ditai scriitorii, aruncând cât acolo stetoscopul sau
bisturiul în favoarea plaivazului. Sau îmbinând ambele ipostaze în mod fericit, așa cum face
autoarea cărții de față, deși e greu de crezut că două iubiri atât de devoratoare pot conviețui
armonios, fără să revendice vreo întâietate. Numai că Ecaterina Petrescu Botoncea deține
substanța miraculoasă care îi permite să fie scriitor și medic în același timp,  iar substanța asta
nu e nici lyngurium-ul lui Teofrast din Eresos, nici apa nerostită din folclorul  scottish, nici
elixirul iepurelui de pe lună, nici ambrozia, ci mult prea „banala” iubire. Am putea spune că
pentru a fi doctor sau scriitor (tot un soi de tămăduitor, dar de suflete; al condeierului însuși,
înainte de orice), folosind refrenul Beatles-ilor dintr-un cântec celebru (Love is all you need),
„n-ai nevoie decât de dragoste“. 

Odată, un bun prieten de-al lui Flaubert i-a cerut acestuia niște informații despre el, pentru
a i le oferi, spre prelucrare și publicare, unui jurnalist. Flaubert i-a răspuns: „Nu am nici o
biografie”, aceasta fiind practic o anulare a biologicului în detrimentul spiritului creator care
canibalizează omul, reducându-l la pretext, la instrument. Iar uneori scriitorul își asumă această
postură de victimă, reușind să atingă performanțe notabile, alteori nu cedează ispitei de-a se
deveni posesiune, nici măcar muză pentru sinele creator, umbra fizică acoperind-o, obraznic
și nedrept, pe cealaltă. Dar un demers literar, oricărei specii i-ar aparține, este și unul
autobiografic, fie el și atins de aparența celei mai pure ficțiuni. Ecaterina Petrescu Botoncea
își transformă în literatură viața, activitatea profesională, cu toată grozăvia ei, cu firescul
curgerii unui pârâu în albia sa, fără să caute scheme compoziționale sofisticate, fără să
pastișeze, fără a se pierde în formule, în descriptivisme prolixe, în subterfugii ieftine ori în
prețiozități smulse cu forcepsul, izbutind în felul acesta să transmită emoție, vibrație, socotită
de domnia sa drept „unitatea de măsură a tuturor dimensiunilor lumii”.

Romanul (să convenim să-i zicem, totuși, astfel) este o călătorie înlăuntrul ființei, în
căutarea identității adevărate, aflate îndărătul conveniențelor cu ifose de norme obligatorii,
adânc ascunsă (sau uitată, din vreo neglijență oarecare, dar condamnabilă) în timpul fără timp
aparținând unei vârste despre care  Francesco Orestano spunea: „Copilăria este șuvoiul de

*text preluat din prefața cărții „Cutia cu vechituri”, de Ecaterina Petrescu Botoncea, Editura Eikon, 2018



apă care izvorăște limpede și curat din adâncurile ființei și la care omenirea aleargă fără
încetare să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de frumusețe, de
perfecțiune.” E un soi de apel de revenire la setările inițiale, ca să utilizăm o formulă dragă
contemporaneității.

Într-o lume în derivă, care și-a rătăcit reperele valorizatoare, însușindu-și ca adevăruri
fundamentale teorii fundamentaliste și niznaiuri intelectualiste, progresele medicinei care
ajunge să înlocuiască inimi, ficații, arterele, într-o devălmășită întrecere desfășurată sub
sloganul, totul pentru existență, totul pentru viață, pierzându-se esența, simțământul, credința
ia chipul necredinței, zâmbetul devine rânjet, egoismul virtute și iubirea manea. Nu e musai
o rătăcire în neant a poporului universal, așa cum tot mai multe voci afirmă sentențios și
subversiv, ci a insului multiplicat mecanic, ca scos dintr-o matriță neostenită și kitsch-oasă,
care încearcă, fără izbândă, să-și suprapună umbra firavă peste conturul unei lumi
depersonalizate. Iar individul acestei specii noi, pentru care ipocrizia e a doua natură, strâmbă
din nas a nemulțumire și declară sus și tare că e pentru schimbarea lumii, cu condiția de-a
începe cu cel de lângă el. 

Și pentru că spiridușii copilăriei zac în mațele cotidianului devorator de oameni
dezsuflețiți, lumea nu pare prea departe de născocirea unui suflet din înlocuitori, pe care
indivizii să-l poarte la zile mari, dându-se ei înșiși. Copila cu ochi umezi rătăcind printre
ierburile de leac  crescute în ținutul de poveste al obcinelor Bucovinei, este o altă Lizucă
închisă în sine, înciudată pe tot ce nu este aidoma fluturilor, cimbrișorului ori busuiocului,
căprioarelor, bunicilor ei, și e ținta bunelor intenții ale Mătușii Lola, o altă Mia Vasilian, croită
să facă din micuță o ființă sociabilă, iar secvențele par de-a dreptul rupte din filmul lui
Gheorghe Naghi (multipremiat, la Moscova, la Quito, la Gijon), socotit cel mai bun basm
cinematografic. Dar gândul te duce și înspre amintirile humuleșteanului Creangă, iar întâlnirea
cu o Catrină care creștea copiii altora asemenea unei cloști de sub care au ieșit puii altor rase,
pare a fi semnul ce confirmă teoriile celor ce ocupă de explicarea fenomenelor paranormale
privitoare la așa zisele guri de rai, locuri geografice aflate sub ocrotirea dumnezeiască a unor
energii prea puțin înrudite cu umanul.

Nostalgia e echivalentă cu dorul de sine (poate că aceasta este cea mai bună definiție a
ei): „Dar mi-e tot timpul dor de locurile acelea, unde iarba crește înaltă până la genunchi,
aerul străluceşte de parcă mereu ar da zorile, mirosul de trifoi ud se amestecă cu cel de pădure
de brad, aricii se avântă în plină zi pe cărare iar iepurii şi căprioarele pasc din grădinile
oamenilor. (…) Şi când închid ochii mi-e dor de fiece piatră ori petec de câmp, mi-e dor de
fluturi şi margarete, de păstrăvi şi libelule, de albine, cărăbuşi și furnici, mi-e dor de apa de
râu ori de fântână, mi-e dor de bârnele răsturnate din pădure, de tufele de mure şi de ferigi,
mi-e dor de cruci şi de morminte... mi-e dor de... mama și de tata, îngropați în pământ
bucovinean.”

Firul biografic urcă în timp și este marcat de două motive esențiale, cel al profesorului
(dar nu în accepțiunea de mentor-alfa, călăuzitor doar în ale profesiei), ci în cea de învățător
de deschizător de perspective, de revelator de frumuseți la îndemâna oricui, propovăduitor de
adevăruri, ca-n Biblie, și de cel al unui ideal purtat obsesiv în minte ani de-a rândul,
descoperirea unui compus chimic care să tămăduiască afecțiunile neconștientizate, conștiințele
beteșugite de traiul neiertător, „să trezească mințile adormite ale celor ce și-au pierdut
amintirile inimii”. Din învățăturile profesorului către discipolii săi altcumva: „Cazanul viu
de energie trebuie eliberat, memoria afectivă trebuie salvată, viaţa trebuie simţită întreagă
prin toţi receptorii noştri, cu mirosul nărilor, cu gustul limbii, cu văzul conurilor şi
bastonaşelor din retină, cu pipăitul din pulpa degetelor, cu vibraţiile din cohlee, cu fiorul din
firul de păr, astfel ca tot ce mişcă, fâlfâie sau şerpuieşte, emite sunete, culori, parfumuri, să
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impresioneze liber simțurile noastre. Iar atunci când clocotul lor ne presează din interior prin
tâmple, prin timpane, prin ochi, prin piele, el trebuie folosit în creşterea noastră ca ființe
superioare. Dragostea de viaţă, iubirea, să ne descătuşeze sentimente altruiste, încrederea în
forţa adevărului şi a binelui, a respectului faţă de fiinţele care au nevoie de căldura sufletului
nostru, de tămăduire. Un om liber – spuneaţi atunci – este propriul lui tămăduitor şi poate fi
şi al altora, dar tămăduitor fără libertate interioară nu există; aceia care se autodefinesc
tămăduitori dar n-au libertatea spirituală sunt în fapt simpli farisei!”

Los-endorfina (descoperirea endorfinelor, analgezice ce se fac „vinovate” pentru
declanșarea fericirii a căzut în cârca șobolanilor – cei din laboratoarele științei, nu din celelalte)
e substanța minune sortită să împlinească năzuințele milenarului opium (cunoscut, zice-se,
încă de pe vremea sumerienilor) ori ale mai proaspătului laudanum, născocirea alchimistului
Paracelsus, și poate că într-o bună zi, vreun alt profesor, aidoma lui Hans Rubenșten, va găsi
formula mult căutată a acestui panaceu. 

Cartea Ecaterinei Petrescu Botoncea este un minunat imn închinat absolutului divin din
om, care implică rescrierea istoriei personale cu instrumentele inocenței născătoare de comori
fermecate, aflate sub protecția nepământeanului, descoperirea dorului de sine ca pe o valență
inegalabilă, dar și un îndemn emoționant spre empatie, altruism și dragoste, de reconsiderare
a condiției umane, de regăsire a eului dormitând într-un cocon de trivialitate și platitudine,
alăptat la sânul obosit al vieții ca existență. Dar este și un discurs despre suferință și demnitate,
despre rezistență și totalitarism,
despre gardieni și îngeri, despre
teamă și speranță, despre viață și
neviață, despre credință, este
cufărul ignorat, doldora de tezaure
nestemate pe care fiecare dintre noi
pare a-l avea dosit undeva,
amintindu-și, din păcate, mult prea
arar de el, ca de teama unui blestem
ce însoțește tăcut o comoară
îngropată de cine știe câte veacuri. 

O scriitură pecetluită de un
talent autentic, exersat cu
naturalețea celui ce-și știe bine
hotarele, edificat pe sensibilitate și
erudiție, pe introspecție și
atemporalitate, aceasta este, pe
scurt, „Cutia cu vechituri”, un
volum special ce revendică cititori
pe măsură, tot mai rari într-un timp
lipsit de memorie afectivă, tributar
unui prezent frivol până la anulare.
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„Breaking news” la Teatrul de Comedie: 
directorul instituției, George Mihăiță sărbătorit pe scenă

Pe 21 septembrie la „Teatrul de Comedie” din București s-a deschis stagiunea 2018 –
2019 cu piesa „Breaking News”, după „Ultima oră”, de Mihail Sebastian; regia și adaptarea
prolificului Mircea Cornișteanu. Captivantă și actuală transpunerea scenică a cucerit publicul,
iar surprizele nu s-au oprit aici. Finalul piesei a fost începutul unui alt spectacol emoționant
și inedit. Așadar, „Breaking News”! Încă o dată „Breaking News”: „La mulți ani, George
Mihăiță!”

Directorul „Teatrului de Comedie” a împlinit pe 23 septembrie, în „An Centenar”
șapte decenii de viață, iar cinci dintre acestea au fost puse în slujba teatrului românesc.

Dragoș Huluba, Sandu Pop, Andreea Samson, Dan Tudor, Teodora Stanciu,
Smaranda Caragea, Aurora Leonte, Emil Racoți, Marius Drogeanu, Andrei Runcanu,
Mihaela Măcelaru, alături de spectatorii prezenți la această reprezentație, au fost primii care
i-au urat: „La mulți ani” directorului, mentorului, prietenului lor George Mihăiță. Două zile
mai târziu a avut loc, în cadrul „Bibliotecii Centrale Universitare Carol I” din București,
lansarea volumului „Mihăiță, Reconstituirea unei vieți” – volum ce poartă semnătura Doinei
Papp. Peste alte două zile, directorul „Teatrului de Comedie” a plecat să reprezinte România,
la „Festivalul Internațional de Teatru” de la Bejing, cu piesa „Revizorul”, în regia unui
alt maestru – Horațiu Mălăele. 

Pentru că am avut onoarea să fiu prezentă în sală, în acel moment, purtând în suflet
generația „Salut” (generație din care fac parte, alături de Tudor Mihăiță, fiul cel mare al
actorului), am creionat la rândul meu câteva gânduri pe care vi le dezvălui.

Timpul amintirilor revărsat peste „Aleea Timizilor” din Parcul Herăstrău 
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Septembrie… început de toamnă blândă, când amintirile se joacă, precum adierea

vântului cu frunzele plăpânde ale copacilor. Au trecut deja 27 de ani… (și vor mai trece mulți
de acum încolo). Vacanțele mele din timpul liceului, la fel ca cele din copilărie, le-am petrecut
la București. Am rămas fidelă acestui oraș și ulterior, în studenție, în anii care i-au urmat
acesteia, continuând cu același sentiment, vizitele acolo chiar în momentul de față. Atunci, în
septembrie 1991, pregătindu-mă să revin acasă pentru începerea unui nou an școlar, privirea
mea s-a oprit o clipă asupra unui anunț din ziarul „Tineretul Liber”. Miercuri, 6 septembrie,
la ora 13:00, în parcul Herăstrău, pe „Aleea Timizilor” (așa cum avea să fie denumită ulterior
de maestrul teatrului și mentorul nostru, al adolescenților de atunci, acea intrare în parc),
tânărul actor George Mihăiță venea să se întâlnească cu adolescenții. Bucurie? Provocare?
Curaj? Șansă... pur și simplu?! Nimic din toate acestea sau toate la un loc? Cine ar fi știut?
Cine îndrăznea să fie prezent? Cine ar fi îndrăznit să lipsească? Întrebările cădeau în cascadă,
peste sufletele noastre fragile. Generația căreia îi aparținem, rebelă în felul ei, ca fiecare
generație în parte, a avut întotdeauna cultul valorii destul de bine dezvoltat, educația necesară,
puterea de a cunoaște și mai ales pe aceea de a respecta locul fiecăruia, în societate. 

Oscilasem o vreme între dorința de a fi prezentă la această întâlnire și teama de a nu mă
„pierde” printre ceilalți. Nu m-a caracterizat niciodată ideea prim-planului. M-am regăsit
mereu în tăcerea clar-obscurului creativ. Acolo, undeva, în semi-semiîntuneric, aproape de
umbră, aproape de taină și foarte departe de vacarm, de încrâncenare, de haos, de praful
statuilor prăbușite de la înălțimea propriului soclu… Speranța de a-l revedea pe George
Mihăiță, chiar și de departe, m-a determinat să merg la această miraculoasă întâlnire. Mi-am
asumat într-un fel drumul, știind, așa cum știa o țară întreagă, că actorul George Mihăiță
lansase de curând revista „Salut”, revistă dedicată exculsiv adolescenților. Gândeam în acel
moment că poate soarta îmi va fi favorabilă și îi voi destăinui faptul că scriu, de ceva vreme…
Aveam șansa de a vorbi chiar cu fondatorul și directorul acestei reviste. Cine oare ar fi 
ratat-o?

Ziua mult așteptată sosise. La intrarea în parcul Herăstrău era liniște. Ora întâlnirii se
apropia, nisipul clepsidrei părea aprig, aproape zgomotos, în hotărârea sa de a sfărâma
propriile  secunde. Totuși, nu se poate să fiu chiar singură! (Așa gândeam atunci.) Privind în
jur și am văzut, în sfârșit, puțin mai departe, câțiva adolescenți răzleți. Privirea mea probabil,
i-a chemat. Apropiindu-ne, am schimbat în grabă câteva vorbe. Nu avam timp să punem la
cale o primire fastuoasă, așa cum ne-am fi dorit și așa cum ar fi meritat maestrul George
Mihăiță. Fiecare era timid în felul său, fiecare avea ceva de spus. După câteva replici
contradictorii, ceilalți hotărâseră ca eu să-l întâmpin și ei să apară pe rând, așa cum apar și
personajele, pe scenă. Credeam că Florin mă va salva (părea sigur pe el, încrezător), dar 
n-am avut timp să protestez, iar refuzul nici nu intra în calcul. Ceilalți hotărâseră deja și pentru
mine! Încercarea mea de a schimba lucrurile (evident, fără sorți de izbândă) a fost oprită de
murmurul unui glas stăpânit de emoție: „Gata! Vine!” Într-o fracțiune de secundă, toți s-au
împrăștiat. Am privit cum domnul George Mihăiță a oprit mașina la intrarea în parc și a
coborât, îndreptându-se spre locul unde eram. (Și eu care credeam că mă voi „pierde” în
mulțime! Că nu voi ajunge în preajma actorului, iar acum parcă se făcuse gol în jurul meu.
Florin rămăsese totuși pe undeva, pe aproape.) 

Zâmbetul larg și cald al maestrului George Mihăiță, m-a determinat să mă apropii,
spulberându-mi, cu tact, urma oricărei emoții. Brusc, începusem să vorbesc, susținută de acel
zâmbet duios, începusem să spun totul, dintr-o singură răsuflare, ca și cum ne cunoșteam de
foarte mult timp. Vocea blândă a actorului, a reușit să îi convingă și pe ceilalți, să se apropie,
unul câte unul, ca la intrarea în scenă. Vorbeam, râdeam, povesteam. Oricine ne-ar fi văzut,
n-ar fi bănuit că atunci ne-am întâlnit prima oară, în urmă cu numai câteva minute. Pusesem
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stăpânire pe alee, așa cum George Mihăiță pusese stăpânire pe sufletele noastre de
adolescenți. Răspândindu-se vestea venirii sale în parc, cei mult mai mici ca noi, adică școlarii,
se străduiau să-și facă loc pentru un autograf. Și nu numai ei… Dacă am fi avut tehnica de
astăzi, am fi imortalizat momentul, care a rămas viu, înălțător, profund doar în amintirea
noastră, a celor prezenți acolo pe aleile Herăstrăului. Îl evoc acum, aici, cu gândul la ceilalți
prieteni din parc care sunt convinsă că doresc să-i mulțumească mentorului nostru George
Mihăiță pentru acele clipe în care a crezut, cu atâta forță, în fiecare dintre noi, pentru toți anii
de prietenie necondiționată, față de aceia care i-au rămas alături, spunându-i la ceas aniversar:
„La mulți ani”, pe scena teatrului și în sufletul iubitorilor de artă, a creatorilor de frumos, a
mesagerilor luminii divine!            

Spațiul, timpul, amintirile care mă copleșesc nu-mi permit să evoc în continuare
personalitatea și cariera actorului George Mihăiță. Totuși n-ar fi drept să închei aceste
gânduri, fără a menționa că maestrul s-a născut pe 23 septembrie 1948, la Moreni, județul
Dâmbovița. A dubutat la 20 de ani, fiind încă student, în filmul „Reconstituirea”, regia
Lucian Pintilie. În 1971 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L.
Caragiale” din București, secția actorie, clasa prof. univ. Sanda Manu. Este fondatorul și
directorul revistei de tineret „Salut, (1990), președintele „Clubului UNESCO Adolescenții”
(1992). Pe 1 octombrie 1992, când Michael Jackson a venit pentru prima oară în România,
s-a numărat printre cei aleși să fie în preajma starului. În 1993, la invitația conducerii Liceul
Teoretic „Ion Barbu” (invitație despre care am avut onoarea să-i vorbesc) a venit la Pitești,
pentru a lansa unul dintre numerele revistei „Salut”. Un an mai târziu, propunea Președintelui
României, pentru ca ulterior să semneze, „Legea 97/1997, privind instituirea Zilei
Adolescentului în a doua duminică din luna mai”. Din anul 2002 este directorul „Teatrului
de Comedie” din București. La 13 decembrie 2002 a fost decorat „cu Ordinul Național
Serviciul Credincios în grad de Cavaler (...) pentru devotamentul și harul artstic puse în slujba
teatrului românesc, cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului
Național din București”1, iar în primăvara aceasta a fost răsplătit cu „Premiul Gopo pentru
întreaga carieră”, în cadrul celei de a XII–a ediții a Galei Premiilor cu același nume. 

…Și câte ar mai fi de spus!...    

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

Colaborările primite până la 15 februarie 2019 vor fi publicate în numărul 1/2019 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 - Frescă din Biserica Mare Domnească din Târgoviște, ilustrând Nașterea lui
Iisus, realizată de echipa pictorului Konstantinos, în anul 1698.

Coperta IV - Monumentul Mareșalului Constantin Prezan din comuna Butimanu, județul
Dâmbovița.  








