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,,La ce bun literatura
în vreme de secetă?”

Dacă Hölderlin se întreba cândva la ce bun
poetul în vreme de secetă, astăzi putem extrapola cu
uşurinţă subiectul la întreaga literatură căreia tinerii
par să nu-i mai vadă nici frumuseţea, nici rostul. O
întreagă istorie, generaţii după generaţii, scriitori/
critici/ teoreticieni/ cititori au format ,,o lume”, o
realitate în realitate, au avut o altfel de gândire, de
înţelegere şi, în cele din urmă, de abordare a vieţii.

Pasiune sau profesie, pentru unii şi pasiune, şi profesie, literatura a fascinat şi a incitat prin
emoţie şi mesaj. Condiţia a fost una singură, ca textul să trezească emoţie estetică, să fie
,,literar”. Când vorbea despre literaritate (ca obiect al ştiinţei literare), Roman Jakobson
spunea că textul artistic se diferenţiază de celelalte tipuri de texte nu atât prin ceea ce descrie,
cât prin cum descrie. Comunicarea verbală obişnuită, utilizată diferit în celelalte stiluri
funcţionale ale limbii, se transformă într-una literară atunci când, parţial, cuvintele conţin (şi)
un sens figurat (conotativ). Prin urmare literaritatea, au spus specialiştii, nu trebuie urmărită
în subiecte, teme, motive existente într-un text, dar poate fi identificată în stilul şi structura
acestuia. Totuşi, această viziune a părut (prea) simplistă, a stârnit încă de la început unele
controverse, iar în prezent teoreticienii textului nu o mai consideră deloc valabilă. ,,Abaterea”
de la norma vorbirii obişnuite este totuşi formatoare a stilului şi o cale spre efectele estetice
ale textului când vorbim de literatură. Şi mai este un aspect important – faptul că literaritatea,
criteriile ei au fost întotdeauna sub vremi, cititorii nu avut mereu acelaşi orizont de aşteptare,
nici aceleaşi norme de apreciere: ,,Ceea ce e fapt literar pentru o epocă,  observa Iury
Tynyanov, va fi un fenomen lingvistic de viaţă socială pentru alta. În Evul Mediu conceptul
de literatură se confunda cu cel de literatură sacră. Criteriul de apreciere era moral şi nu estetic.
Astăzi, pentru noi şi textele profane sunt literatură.|”  Se poate spune că şi în România, mai
ales după căderea comunismului, literatura are toată libertatea necesară expresiei. Nu există
nici cenzura religioasă, nu (mai) funcţionează nici cenzura politică. Nici pentru scris, şi cu
atât mai puţin pentru citit. Literatura oferă toată libertatea de opţiune cititorului  modern, ea
transpune două condiţii existenţiale asumate, două moduri de a privi şi de a interpreta lumea
– sacrul şi profanul, iar generaţiile se  pot încă folosi de ea pentru cunoaşterea  dimensiunilor
posibile ale ontologiei, ale celor două moduri de a fi. Literatura ia chipul şi asemănarea
epocilor, împrumută gustul contemporan, are mode şi excese, are nostalgici şi conservatori.
În principiu, ,,lectura se schimbă pentru că lumea însăși se schimbă. Și noi odată cu ea. (…)
Ceea ce se schimbă e doar modul nostru de acces la universul descris în carte” (Valeriu

Magda GRIGORE
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Gherghel/ Porunca lui rabbi Akiba: ceremonia lecturii de la sfântul Augustin la Samuel Pepys:
Eseuri și autofricțiuni exegetice). 

Ce se întâmplă atunci cu tinerele generaţii, cu acest fenomen fără precedent –  lipsa
apetitului pentru lectură! Cei care ,,mai pun mâna pe o carte”, în cel mai fericit caz, privesc
literatura ca pe un divertisment, ca pe o ficţiune fără nicio legătură cu realitatea, un hobby
minor de care se pot debarasa oricând, fără regrete. Lectura nu mai reprezintă o atracţie, nici
atât tentativa unei ,,profesii”, nici vorbă de un mod de viaţă. Altele sunt aşteptările şi altele
sunt modelele. Nu cu mult timp în urmă, literatura reprezenta începând din şcoală weekend-
ul orelor de curs, partea atractivă a discuţiilor, a dezbaterilor, interpretarea, cunoaşterea lumii
prin ,,personajul” rupt din viaţă, axarea pe anumite ,,modele umane”, partea de libertate de
gândire, de opinie, de creativitate. Era un lucru aşteptat, binevenit, un joc iniţiatic. Poate că
terapia ar trebui să înceapă tot de acolo. Povestea orelor de literatură din şcoala zilelor noastre
ar putea fi una tristă, dacă nu ar fi şi alarmantă. Manualele alternative (care au generat de fapt
lipsa manualului), sistemul paralel de învăţământ (meditaţiile unde se exersează asamblarea
unor fraze/ fragmente, tip puzzle), precum şi ,,comentariile de-a gata” devenite o practică (de
predare) la clasă sunt, în prezent, atacurile de forţă asupra literaturii din şcoli. Sub pretextul
că altfel nu poate fi ,,cuantificată” ştiinţa elevului în materie de literatură, băieţii deştepţi (o
sintagmă cu care ne-am familiarizat în România) au acaparat piaţa, livrând comentarii
acreditate (de la firme agreate, altă sintagmă generalizată), compilaţii didactic(ist)e care
circulă în licee, cu scopul memorării lor mecanice. ,,Textele” aparţin desigur unor semnatari
temeinici (şi temerari!), proveniţi din mediul nonacademic. Presupunând că o clasă întreagă
ar realiza performanţa memorării integrale a acestor comentarii pentru lucrări/teze/examene…
profesorul (bietul de el) ar urma să primească 28-30 de lucrări identice de fiecare dată, cu
răspunsuri şablon, unde imaginaţia şi receptarea proprie lipsesc cu desăvârşire, iar creativitatea
este zero. Elevii sunt în prezent victimele sistemului, poate mai grav, victimele propriilor
profesori. Orientarea didactică este haotică, sensul este greşit, iar receptarea operei scrise este
un eşec. În acest mod, elevii nu vor avea cum să afle că literatura nu este nici relaxare, nici
divertisment, nici nu este ornamentală ontologic şi cu atât mai puţin nu poate să fie simţită/
trăită/ înţeleasă la fel. Că rolul ei este acela de a lua în posesie realitatea, de a sonda caractere
şi tipologii, de a oferi (analizei) modele şi antimodele, poate chiar soluţii unor contexte
problematice, general umane. Că se bazează pe rezonanţă spirituală/ culturală/ sufletească.
Literatura este viaţă în frânturi reprezentative, ea se potriveşte fiecărui cititor pentru că îl lasă
pe fiecare să ia cât şi ce poate din text,  cu atât mai mult în epoca modernă, în raport epocile
trecute. 

Ce pierd generaţiile, dincolo de actul în sine al lecturii, este mult mai grav şi devine în
timp irecuperabil. O mână de ajutor la constituirea eului profund, o încurajare pentru fiecare
cititor, personificată, şi un exerciţiu al dialogului cu sinele, exersarea unor reacţii faţă de
realitate, precum şi libertatea de a interpreta opera de artă (cu filtru propriu, cu bagaj cultural
preexistent, cu intuiţie şi cu abilitatea receptării). Altfel spus, o pregătire succintă, dar relaxantă
şi esenţială pentru viaţă: ,,Când sunt absorbit de lectură, scria Georges Poulet, un eu secund
pune stăpânire pe mine şi simte pentru mine”. Acest dublu, atât de necesar existenţei, ne poate
însoţi apoi în permanenţă, ne devine prieten, confesor, sfătuitor, ne susţine şi ne consolează
în funcţie de împrejurări… 



Din istoria cuvântului românesc  s a r e 

În DLR se spune că sarea este o substanță
chimică naturală alcătuită din clor și sodiu; se
prezintă sub formă de cristale cubice incolore,
solubile în apă, cu gust specific, extrasă din saline
sau din apele marine ori lacustre și folosită la
condimentarea și conservarea alimentelor, ca
materie primă la fabricarea produselor clorosodice

(soda caustică, acidul clorhidric, clorul etc.)
Se numește și clorură de sodiu, sare gemă, drob de sare.
Reținem din DLR o seamă de contexte: Și este și acolo o ocnă de sare foarte vestită

(1660-1680); Lua sfânta mănăstire mai mult decât 600, 700 bolovani de sare (a. 1705);
Sările care se vor putea duce din măcar care ocnă din Ardeal cu cheltuielile de comun
(Șincai); Are ... multe locuri sărate din care prin distilație se scoate sare (Asachi); Acei
oameni care taie sarea... sânt espuși a resufla recea și năbușitoarea atmosferă care este
acolo (Filimon); Mai nainte, aceste mine de sare prezentau un aspect înspăimântător
(Bolintineanu); Ușa mamei descuieți, Că mama v-aduce vouă Frunze-n buze, Lapte-n
țâțe, drob de sare în spinare (Creangă); atât geții cât și dacii se foloseau de bogatele ocne
de sare ale Munteniei și Transilvaniei (Xenopol); Pe pământ stăteau bolovani mari de
sare (Iorga); Părerea e destul de verosimilă dată fiind bogăția în sare a Ardealului
(Pârvan); Dacă nu se vor liniști, vor fi trimiși sa taie sare la Ocnele Vâlcii (C. Gane); Vorba
fără glume pare ca bucate fără sare (Zanne). 

Locuțiunea advebială la sare, construită cu verbe precum a pune, a fi etc., înseamnă „în
saramură”, iar locuțiunea verbală a da (sau a pune) sare, înseamnă „săra”. Sunt cunoscute
expresiile marea cu sarea sau sarea și marea, cu sensul „lume foarte multă”, a fi ca sarea
în bucate înseamnă „a fi potrivit”; a-i fi, a-i sta cuiva ca sarea-n ochi = „a-i fi cuiva antipatic,
nesuferit”; a primi pe cineva/a-i ieși înainte cu pâine și sare =„a primi pe cineva cu mare
cinste”; a pune sau a turna sare pe rană = „a provoca o durere sufletească”. Sarea-caprei
este o specie de lichen.

În economia pastorală sarea a avut un rol important, de aceea au fost create așa-numitele
drumuri ale sării. Dar sarea ca element necesar vieții și reproducerii animalelor și omului,
a devenit o marfă mult căutată.

„În legătură cu exploatarea sării s-a dezvoltat o rețea de drumuri care, pe hărțile vechi și

Ion POPESCU-SIRETEANU
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în toponimia actuală, poartă diferite denumiri: Drumul Sării, Drumul Sărarilor, Drumul
Ocnei și altele. Economia pastorală nu poate fi înțeleasă fără sistemul drumurilor de sare, pe
care se transporta acest produs, indispensabil turmelor duse la iernat în ținuturile pericarpatice.
Între marile griji ale ciobanilor, care urcă și astăzi cu oile la stâne, este transportul bulgărilor
de sare. Drumurile sării apar pe hartă sub forma unor linii frânte, neputând fi cartografiate pe
toată lungimea lor. Sigure sunt numai locurile de pornire, zonele salifere din lungul și de la
poalele Munților Carpați. Întrucât drumurile sării nu erau pietruite, aceștia alegeau, de la caz
la caz, terenurile cele mai comode. Când apărea un obstacol natural, oricât de mic ar fi fost
acesta, se evita prin ocolire. În Muntenia și Oltenia drumurile sării aveau, de cele mai multe
ori, direcția nord-sud” (Ghinoiu, Cărările, 58). În continuare autorul prezintă drumuri ale
sării din Oltenia, Muntenia și Moldova (p. 58-59).

Tg. Ocna era un punct important în drumurile păstorilor transhumanți spre est.Unii
ajungeau până în părțile Caspice și în nordul Caucazului. Alții plecau spre vest, prin Oituz în
Transilvania, iar alții spre nord, pe Valea Siretului până în Polonia.

Sarea se transporta și pe plute, pe Olt, Mureș, Crișuri, poate și pe Trotuș ori Siret.
Era un drum de la Ocnele Mari (Vâlcea) până la Cloșani (Padiș, jud. Gorj) unde se

desfăcea în două: unul prin Plaiul Bulzului în Munții Țarcu și Godeanu, iar altul prin Padeșul
Mehedinți la Tr. Severin (Ghinoiu, Cărările, 59).

„Mănunchiul de drumuri ale sării care porneau din spațiul carpatic spre toate azimuturile
europene, tehnicile de extragere a sării din ocne si saline, din slatine și slătioare, toponimia și
antroponimia românească legată de sare, locul ocupat de sare în actele rituale și practicile
magice, în obiceiurile și folclorul românesc etc. alcătuiesc un tezaur spiritual din care vom
prezenta aici numai câteva elemente” (Ghinoiu, ibidem, 57).

Una dintre cauzele războiului dintre Ștefan cel Sfânt al ungurilor și Ohtu – Oltu, la anul
1028, a fost că voievodul de la Morisena a pus vamă pe sarea care era dusă pe Mureș în
Ungaria.

Din cauza trădării românului – ortodox, care l-a ucis pe voievodul bănățean în cetatea
acestuia Morisena, războiul i-a fost favorabil lui Ștefan al ungurilor.
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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 Cristea Cojocaru –
Tipologia interogaţiilor în versiunile româneşti neotestamentare

Andreea CRISTEA COJOCARU, n. la 11 oct. 1981, a absolvit Liceul „Iulia Hașdeu”
din București, secția filologie-istorie, în anul 2000. Urmează cursurile Facultății de Teologie,
secția Litere, a Universității din București (2000-2004), apoi un Master în „Comunicare și
Mass-Media”. În anul 2013 finalizează stagiul de studii doctorale în lingvistică română la
Universitatea „Ovidius” din Constanța, cu o teză despre limbajul biblic românesc, coordonată
de Prof. dr. P. Gh. Bârlea.

În prezent, este profesor de limba și literatura română și responsabilul Comisiei de
Proiecte și Programe Europene la Colegiul Național „Dimitrie Leonida” din București.

A participat la peste douăzeci și cinci de sesiuni, colocvii și simpozioane științifice, a
publicat numeroase studii și articole de lingvistică, didactică și teorie a comunicării, a

Petre Gheorghe BÂRLEA
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coordonat trei mari proiecte europene și a colaborat la alte patru, fiind implicată în mai multe
activități de formare profesională.

*
*       *

Lucrarea abordează o temă interesantă şi instructivă pentru ambele domenii implicate în
tratarea interdisciplinară – lingvistică şi teologie –, într-o manieră şi pe un corpus de texte
care îi conferă dintru început originalitate. Analiza actelor de vorbire cu caracter interogativ,
într-o viziune coerentă, aproape monografică, este de natură să pună în lumină cel puţin două
serii de aspecte inedite cu privire la specificul textului biblic:

a. subtilitatea formulării unor enunţuri interogative într-un text cu puternică
încărcătură ideologică, mai precis – dogmatică, într-un evantai de tipuri şi subtipuri de
construcţii logico-semantice şi gramaticale;

b. capacitatea limbii române, vechi şi actuale, de a reda subtilităţile de conţinut şi de
formă a limbilor vechi, „sacre” – ebraico-aramaica, greaca, latina și a limbii de cultură veche
românească – slavona.

Autoarea îşi selectează un corpus de texte suficient de bogat, încât să poată acoperi
întreaga tipologie a interogaţiei, analizată iniţial ca scheme logice de cunoaştere, prin
schimburile verbale între emiţător şi receptor. Întrebările sunt extrase din cărţile
evangheliştilor, completate cu alte cărţi din Noul Testament, mai precis, din Epistolele pauline,
Faptele Apostolilor, Apocalipsa după Ioan. Acolo unde corespondenţele o impun, se fac
referirile de rigoare la cărţi şi versete din Vechiul Testament. 

Metodele de lucru sunt adaptate obiectivelor pe care autoarea şi le-a propus. Aşa cum
arătam mai sus, o primă ipoteză de lucru care trebuia verificată a fost aceea că tălmăcitorii
români au înţeles exact mesajul biblic şi l-au redat corect conaţionalilor. Or, o asemenea
analiză presupune în primul rând utilizarea principiilor, metodelor şi instrumentelor de lucru
ale lingvisticii istorice, pe de o parte, și ale pragmaticii lingvistice, pe de altă parte. Aşa se
explică şi prezentarea destul de detaliată din capitolul introductiv, cu etapizarea pragmaticii
şi cu prezentarea şcolilor americane şi europene. Autoarea îşi alege anumite direcţii de
cercetare pragmatică, aplicând achiziţiile acestora asupra unui material mai puţin supus unor
astfel de demersuri. 

A doua ipoteză importantă a fost aceea că româna dispunea de virtuţile compensatoare,
dacă nu chiar de un sistem al limbii apt să redea subtilităţile mesajului conţinut în cele mai
diverse structuri interogative, formulate într-o altă epocă istorică şi în cu totul alt spaţiu
geografic-cultural, cu o comunitate de vorbitori caracterizată prin cu totul alte mentalităţi.
Pentru aceasta, se folosesc instrumentele de analiză ale gramaticii descriptive, ale gramaticii
contrastiv-tipologice şi, nu în ultimul rând, cum spuneam, ale gramaticii istorice româneşti.
Această din urmă abordare este explicată prin două raţiuni. În primul rând, evoluţia limbii
române impune adaptarea continuă a textului biblic la capacitatea de receptare a utilizatorilor
din fiecare epocă. În al doilea rând, studiile de specialitate pun la dispoziţia traducătorilor noi
soluţii traductologice pentru pasajele dificile, obscure, din textul original. Din perspectiva
traducerii formulelor interogative, se poate deduce că nu întotdeauna versiunea cea mai nouă
este şi cea mai corectă, prin raportare la textul-bază. Uneori se dovedeşte că textele vechi
oferă, pe lângă parfumul arhaic şi pe lângă valoarea de document istoric pentru faptele de
limbă, şi o percepţie mai adecvată a mesajului biblic. 

Structura lucrării este, de asemenea, subordonată intenţiilor analitice. După un lung
capitol introductiv, în care sunt explicate în detaliu perspectivele teoretice ale abordării textului
selectat, autoarea consacră o secţiune prezentării limbajului bisericesc românesc. Ideea de la
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care se porneşte este aceea că varianta „tehnică” a limbajului biblic a stat la baza formării
limbii literare româneşti, mai ales în varianta ei scrisă. În afară de aceasta, specificul mesajului
se pretează foarte bine la studiul interogaţiei, căci interogațiile fac parte din mulţimea actelor
de vorbire care lămuresc, în stil didactic/catehetic, dar şi filosofic-teologic, Cuvântul divin,
cu trepte diferite de înţelegere pentru cititori diferiţi şi pentru diferite categorii de iniţiaţi. În
sfârşit, capitolul cel mai consistent din economia lucrării este consacrat analizei structurilor
interogative propriu-zise. Criteriile de clasificare sunt cele standardizate prin studiile de logică
şi lingvistică, valorificate şi sistematizate foarte bine în lucrarea Andrei Şerbănescu-Vasilescu,
Întrebarea. Teorie şi practică, 2002. Funcţiile de comunicare îndeplinite, situaţiile de
comunicare, structura gramaticală a enunţurilor şi persoana receptorului sunt, în principiu,
cele patru repere în raport de care se divizează câteva zeci de subtipuri ale întrebărilor cu
aplicaţie în textul biblic. Fiecare tip şi subtip este bogat ilustrat prin extrase din versetele a
şapte dintre versiunile româneşti ale Noului Testament – Biblia de la Bucureşti (1688); Biblia
de la Blaj (1795); Biblia de la Buzău (1854-1856); prima Biblie Sinodală (1914), Biblia
utilizată în bisericile neoprotestante, aşa-numita versiune Cornilescu (ediţia 1926, revizuită),
Biblia jubilară, diortosită de Bartolomeu Anania (2001) şi, bineînţeles, Biblia în uz, adică
versiunea sinodală din 1938, realizată de către Gala Galaction şi Vasile Radu, sub îndrumarea
şi cu colaborarea episcopului, pe atunci, Nicodim Munteanu, în forma ei de mare circulaţie
astăzi, aceea din 1982. 

Andreea Cristea-Cojocaru ia în discuţie contextul în care apare fiecare întrebare, chiar
cu câte un mic paragraf de exegeză, dacă mecanismele speciale ale interogaţiei o impun, prin
straturile profunde ale acesteia. În principiu, însă, se analizează structura de suprafaţă –
conectorii interogativi, grupurile nominale şi verbale, eventualele schimburi verbale din
schema „întrebare – răspuns – reformularea întrebării (unde este cazul)”, cu particularităţile
fonetice, morfologice, lexicale ale epocii în care a fost realizată fiecare dintre cele şapte
versiuni româneşti. Abia după clarificarea acestor aspecte se face legătura cu mesajul propriu-
zis, pe baza unei analize logico-semantice şi pragmatice, pentru ca, în final, să se stabilească
în care tip de întrebare se poate încadra versetul sau fragmentul respectiv de verset interogativ. 

Concluziile unui asemenea amplu şi sistematic demers sunt pe măsura aşteptărilor. Ele
dezvăluie, o dată în plus, din această perspectivă particulară, lupta neîncetată a tălmăcitorilor
cu cele două serii de dificultăţi obişnuite în asemenea împrejurări: a) neclarităţile din textul
bază şi  b) „strâmtoarea limbii” pentru echivalenţele din textul-ţintă. Pe de altă parte, cercetarea
propusă de autoare învederează nenumăratele posibilităţi pe care le oferă un enunţ concentrat
într-o întrebare pentru a comunica mesaje cu mare încărcătură informaţională şi emoţională.
Întrebările retorice, întrebările închise, întrebările indirecte sunt numai câteva dintre formulele
prin care este redată învăţătura creştină în veşmântul românesc, mereu reînnoit de-a lungul
anilor.

Lucrarea este scrisă cu acurateţe, într-un stil ştiinţific lipsit de ostentaţie, după un plan
de expunere coerent, rezultatul final fiind o demonstraţie ştiinţifică pe cât de convingătoare,
pe atât de utilă. Bibliografia de specialitate este corect utilizată, dintr-o perspectivă personală,
cu comentarii proprii în privinţa unor grile de evaluare a faptelor de limbă şi, în orice caz, cu
trimiteri oneste la sursele documentare. Abordarea este în mare parte inedită, iar concluziile
sunt originale şi pertinente. 
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Bucovina istorică. Studii şi documente, vol. I, 
Cuvânt-înainte de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Bucureşti, 

Editura Academiei Române, 
Colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii 

şi monografii” (22), 2007, 642 p. + 40 planşe 
cu facsimile şi reproduceri după lucrări de artă

Volumul Bucovina istorică.  Studii şi
documente,  I, reuneşte materiale elaborate şi
publicate, începând din 1993, în diverse periodice
ştiinţifice din România: „Analele Bucovinei“
(Rădăuți–Bucureşti), „Codrul Cosminului“. Anuarul
Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria
Istorie (Suceava), „Revista de Istorie Socială”,
periodic al Institutului Român de Studii Strategice
(Iaşi), „Buletinul Centrului, Muzeului şi Arhivei
Istorice a Evreilor din România”, periodic al
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
(Bucureşti). Unele materiale au fost publicate mai
întâi în câteva reviste literare şi de cultură:
„Bucovina literară“, „Scriptum“ (Suceava),
„Biblioteca“ (Bucureşti), „«Septentrion». Foaia
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina (Rădăuţi).

Studiul introductiv, semnat de autor, Bucovina
istorică, elita bucovinenilor şi Academia Română,
p. 11–42, însoțit de o anexă, Destinul Bucovinei

istorice, p. 42–44 și câteva hărți ilustrative, prezintă, fără a ocoli
inconsecvențele/constrângerile abordărilor din perioada postbelică, pentru prima oară în
istoriografia noastră, „familia privilegiată a nemuritorilor” Bucovinei, sub forma unor fișiere
biobibliografice succinte, organizate în principal pe criteriul alfabetic și învederând importanţa
Academiei Române în acest străvechi colţ de ţară, care  reprezintă, de peste 140 de ani, „un
focar al ştiinţei adevărate”, „un institut de cultură naţională a tuturor românilor”, un simbol
al spiritualităţii naţionale şi un forum al consacrării şi pentru elita bucovinenilor.

Volumul cuprinde, în oferta sa incitantă șase capitole: I. Centrul de Studii „Bucovina”,
p. 49–154 (un istoric al istuției, bazat pe documente originale; periodicul științific „Analele
Bucovinei”, văzut ca „prezență continuă în dialogul privind istoria și cultura” provinciei, timp
de 13 ani; biblioteca proprie de cercetare științifică); II. Studii și cercetări științifice, p. 156–
268 (nouă materiale); III. Familii și comunități din Bucovina, p. 271–340 (prin cele șase

d o r  d e  B u c o v i n a
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contribuții de aici, cercetarea
autorului se apropie de un
domeniu ocolit, în general, de
cercetarea științifică sistematică
din Bucovina); IV.
Personalități bucovinene, p.
343–440 (capitol consacrat
unui număr de zece
personalități); V. Periodice din
Bucovina, p. 443–504); VI.
Documente bucovinene, p.
507–614. Echilibrul lucrării
este dat, în final, de un material
util cercetătorilor, având,
totodată, menirea de a
evidenția, la fel ca anexa de la
studiul introductiv, consecințele
Pactului Ribbentrop–Molotov,
o „tragedie europeană pentru
mai multe generații”: Districtul
bucovinean Rădăuți. Repere
cronologice, p. 507–637.

Materialele din cele şase
capitole, organizate, în
principal, pe două criterii:
tematic şi cronologic, oferă
utilizatorilor interesaţi
informaţii, modele, dar şi
perspective noi de lectură şi
interpretare, susţinute de credinţa autorului că cercetarea trecutului poate contribui la
deprinderea ştiinţei de a înţelege prezentul, oferind oamenilor, societăţii civile, aflate astăzi
într-un anevoios proces de formare şi consolidare, elemente utile pentru construirea propriei
strategii de cunoaştere şi pentru a-şi prospecta, împreună, viitorul. În acest context, se
încadrează, mai cu seamă, materialele consacrate unor instituţii, periodice, personalităţi,
familii şi comunităţi din Bucovina. Informaţiile inedite ori mai puţin cunoscute, activitatea
unor personalităţi acoperite de o nedreaptă uitare (artişti, cercetători, ierarhi, istorici, învăţători,
publicişti, scriitori), documentele de arhivă, introduse şi pe această cale în circuitul public,
pe lângă sporirea cunoaşterii, invită la meditaţie şi ar putea contribui la formarea de sentimente
noi faţă de trecut, la întărirea solidarităţii sociale şi a speranţei în triumful valorilor stabile ale
umanităţii.

Liantul materialelor cuprinse în acest volum este Bucovina istorică, văzută de autor în
întregul ei, ca realitate istoriceşte determinată şi ca noţiune, aflate, după 1944, într-un continuu
proces de deformare, deopotrivă, în regiunea Cernăuți și în regiunea, ulterior județul, Suceava.
În acest cadru, studiile şi documentele incluse aici îşi propun, în subsidiar, să contribuie la
reabilitarea adevărului despre istorie, precum şi la reclădirea patrimoniului nostru comun,
chiar dacă pe noi, bucovinenii, istoria veacului trecut ne-a împrăştiat, cu intoleranţă, în mai
multe ţări şi pe mai toate continentele lumii. 

„Cartea de faţă – precizează D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, în Cuvânt-
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înainte – este consacrată Ţării de Sus a Moldovei, cunoscută în istorie sub numele de Bucovina
şi reuneşte un mare număr de studii elaborate într-o perioadă mai lungă de cercetări. Se ia ca
punct de plecare creaţia populară din această parte de ţară, cu particularităţile sale şi aduce în
discuţie legendele poporului român, în care se prezintă personalitatea lui Ştefan cel Mare şi
politica sa internă şi externă. Aici se încadrează şi calendarele, publicaţii importante în
răspândirea literaturii în spaţiul etno-cultural românesc şi care contribuie, în mare măsură, şi
la cultivarea limbii române în provincia care stă sub stăpânire austriacă un secol şi jumătate.

Personalităţile bucovinene sunt prezentate într-un capitol special, cu specificarea
trăsăturii dominante din activitatea lor. Eugen Maximovici – un «Grigorescu al Bucovinei»,
Peter Tomaschek – un filoromân interbelic», Filimon Rusu – «istoric, memorialist şi culegător
de folclor», Eugen Pohonţu – «colaborator al Societăţii Artiştilor şi Amicilor Artelor Plastice
din Bucovina», Rudolf Rybiczka – un «prieten apropiat al lui Mircea Streinul», care îi
ilustrează şi unele lucrări. Sunt personalităţi mai puţin cunoscute sau necunoscute, cărora li
se face un act reparatoriu, prin scoaterea lor din uitare, nedreaptă, şi dau valoare cunoaşterii
întregului peisaj al spaţiului cultural bucovinean. Asemenea cercetări, cu documentarea pe
care o reclamă, ar trebui extinse şi la alte personalităţi, îndeosebi din perioadele când provincia
stă sub stăpânire străină. Contribuţia cea mai importantă în privinţa presei din Bucovina o
constituie prezentarea primelor trei numere din revista «Iconar», care nu se afla în colecţia
acestei publicaţii din bibliotecile noastre şi în legătură cu care s-au exprimat opinii divergente,
toate fără acoperire documentară.[...] Ocupă un loc important între studiile din acest volum şi
cele consacrate Centrului de Studii «Bucovina», în care se expun, pe baza documentelor,
împrejurările înfiinţării acestei instituţii academice, programul de cercetare, rezultatele
obţinute într-un deceniu de activitate, precum şi perspectivele de viitor.

Cartea Bucovina istorică. Studii şi documente se alătură celorlalte exegeze, scoase sub
egida Centrului de Studii «Bucovina», câteva în ediţii bilingve germano-române, din seria
Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii şi aduce un material informativ de o mare
bogăţie pentru viitoarea Enciclopedie generală a Bucovine” (p. 9).

Unele studii şi documentare din volumul Bucovina istorică sunt însoţite de facsimile şi
reproduceri după izvoare inedite ori inaccesibile publicului larg: reproducerile după lucrările
lui Eugen Maximovici încluse în lucrarea lui Matthias Friedwagner Rumänische Volkslieder
aus der Bukowina (1940); reproducerile din albumul lui Rudolf Rybiczka, Das bildneriche
Werk (1994), facsimilele paginilor din cartea lui Friedwagner, în care se publică poeziile
populare culese de învățătorul Filimon Rusu, precum și cele din lucrarea Flora der Bukowina,
publicată de medicul militar austriac Franz Herbich (Leipzig, 1859), botanist care face, printre
cei dintâi, cercetări sistematice de teren în Bucovina în perioada 1834–1854. Un indice de
nume, folositor mai ales cercetătorilor, menit a apropia volumul de instrumentele de lucru
indispensabile lectorului modern, pregătit de autor, nu poate fi inclus, din păcate, în sumar,
sub presiunea exercitată asupra editurii la închiderea de an, în 2007. Neajunsul va putea fi
remediat, însă, la tipărirea volumului II al lucrării Bucovina istorică. Studii și documente,
reunind materiale din perioada 2008–2018, aflat în curs de pregătire pentru tipar.



Vârsta erotică (fragment)*

Nu era prima oară când veneam la
Bogdănești. Încă în primăvară, înainte de Paști,
Taicu mă luase cu el: până să răsară soarele, l-am
înhămat pe Țacu și am plecat la drum. Pe unde
treceam, îmi povestea câte o întâmplare sau
despre oamenii acelor locuri. 

– Acesta-i sat de lipoveni, creștini ortodocși
după legea veche, sapă temelii de case, șanțuri,
fântâni, pivnițe; înainte de război au lucrat la
cazematele de pe malul stâng al Cernei, au scos
munți de pământ; în loc de apă, beau horilcă, iar

la sărbători, și bărbați și femei, beau rachiu cu oala. Dincolo de coama asta e un sat de-i zice
Ciudeiu. E acolo, în biserica lor, o icoană făcătoare de minuni: de două ori a ars biserica și
icoana Precistei a rămas neatinsă. Cea mai stearpă muiere, dacă se roagă la ea, prinde rod.
Necredincioșii dau vina pe popă… Dacă a început lumea să râdă și de cele sfinte, înseamnă că
se apropie Apocalipsa…

Aici, la troița asta, l-or hăcuit tâlharii pe unul. Loznă, din Zamostea; mergea cu oile la
munte, pe ciobanii năimiți i-au alungat, au ars turma și nu le-a mai dat nimeni de urmă nici în
ziua de azi. Unii ziceau că l-ar fi vândut frati-su, că a luat-o primul la fugă, că după omor și-a
făcut casă nouă… Ce poți ști? Câte ticăloșii nu-s pe lumea asta; dacă se omoară și frații, ce
nădejde să mai ai?

La Bogdănești am fost la biserica din centrul orașului, cu hramul Sfintei Treimi:
– E zidită de Bogdan, feciorul lui Vodă Ștefan, scrie în pisania de deasupra ușii.
Ne-am închinat la icoane, am aprins lumânări pentru Bunul și Buna, Taicu a stat de vorbă

cu preotul, care m-a mângâiat pe cap și m-a întrebat dacă știu Crezul. Lângă biserică era un
parc mare, cu copaci de tot felul, alei cu bănci, straturi de flori în culori felurite. În fața parcului,
o clădire lungă și înaltă cu o mulțime de ferestre pe mai multe rânduri; în dreptul unor uși de
lemn cioplit cu dalta, vopsite în maro, mai mari decât cele de la biserica noastră, ședea pe scaun
un om cu piciorul drept din lemn.

– Aici o să înveți la toamnă, acela-i portarul, băhnean de-al nostru. Samoilă, de-ai lui
Cobâlă, oamenii din sat îi zic Câcârică: la școală nu putea să citească, se câcâia la fiecare
cuvânt; pe care-l prindea că-l poreclește, îl snopea în bătaie: „Mai zici, mă, câcârică? Na, mai
zi, mai zi! Mai zici? Mai zi!”. Și Câcârică a rămas. Când vorbește, nu se câcâie deloc; a pierdut
piciorul în război.

– Ăsta-i școlarul meu, Samoilă, ți-l dau în grijă la toamnă.
Dincolo de parc erau clădiri mai înalte decât biserica.
– Aici a fost farmacia fraților Peter și Samuel Ziegler, bomba a căzut drept pe ea; până a

venit zăpada, nu puteai să treci, că mirosea numai a medicamente arse.

Eus PLATCU
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Din alte case rămăsese câte un zid cu geamuri sparte, câte un perete fără uși, cu urme de
dulapuri și zugrăveli cojite, cele mai multe aveau ferestrele și ușile oblonite cu scânduri lungi,
scoase din dușumele, Taicu se înciuda:

– De ce le-or fi bombardat? Uite ce a mai rămas din hotelul lui Leonard Bordușanu; pe
un perete vopsit în albastru, o stemă cap de bour cu trei stele aurii între coarne fusese văruită
și peste ea era scris cu vopsea roșie VORBIȚI NUMA ROMÂNEȘTE.

– Asta era Librăria și Papetăria «Armonia».
În mijlocul dărâmăturilor, catedrala greco-catolică era neatinsă, numai ceasului din turlă

îi căzuse limba mică, iar limba mare se oprise între X și XI.
– Au venit ingineri, au măsurat-o, au pozat-o și au făcut una la fel în capitala Australiei.
La intrare, un cerșetor orb, fără mâini și picioare, într-un cărucior cu roți din rulmenți, are

pe piept un carton – Miluiți un Invalid DE răsboi – și în poală o strachină verde cu câteva
monede.

– L-a îngropat o bombă, ferească Dumnezeu de așa nenorocire!
Taicu a scos din chimir două monede galbene, le-a pus în strachină, și-a făcut semnul

crucii. Prin oraș, Taicu se întâlnea cu oameni care îi dădeau bună ziua, ca la noi, la Bahnea,
stătea cu ei de vorbă, spuneau glume sau cuvinte cu înțeles știut doar de ei. După ce se depărtau,
îmi spunea cine erau.

– Ăsta a fost impiegat de mișcare, la gară, înainte de război, acum e șofer la RATA, dacă
nu curge, pică; în timpul foametei aducea câte o mașină de saci cu făină, știuleți de păpușoi,
barabule și le dădea pe lucruri – care un scaun, care o masă și un dulap, o scoarță, o haină, ce
avea omul prin casă. Dumnezeu nu bate cu bățul: i-au murit amândoi băieții, unul după altul,
în aceeași lună, cel mic s-a înecat în Cerna, pe cel mare l-a făcut ferfeliță o bombă, o găsise la
cazemate cu alți spânzurați ca el, au făcut focul pe ea și din toți pe el a căzut blestemul, nevasta
i-a murit lăuză, a rămas o țâncă oloagă, o duce în brațe la școală.

Am fost la croitor, mi-a luat măsurile, ne-a chemat la probă peste două săptămâni. Am
venit iar, târguieli prin dughene, și când a văzut că mă cam muiasem, am intrat într-o cârciumă
în care ar fi încăput trei-patru ca cea de la noi. Ne-am așezat pe niște scaune moi lângă ușa prin
care ieșeau și intrau băieți cu bluze albe și oameni mari în haine negre cu coadă.

– Ăști-s chelneri, le spui ce vrei să mănânci, și-ți aduc ei de la bucătărie.
Odată cu ei veneau mirosuri de pește prăjit, cârnați, sarmale, varză acră, murături cu sfeclă

roșie și hrean. Pe peretele din față era zugrăvită o haită de lupi fioroși, care intraseră într-o
turmă de oi albe, țurcane. Aveau boturile pline de hălci de carne din care curgeau pe iarba verde,
împestrițată de flori galbene și albastre, picături de sânge cât oul de porumbel. Pe peretele din
dreapta, între ferestre, scria Az cu bani Mâne GRATIS.

Chelnerul a adus câte o strachină de sarmale înconjurate de cârnați subțiri în maț de gâscă.
– Asta-i pentru dumitale, și asta pentru…
– Ionică.
– Să mănânci tot, Ionică, că te mănâncă lupu‘ așela, făcu chelnerul cu ochiul spre Taicu.
– Îi flămând, că îl mănâncă el pe lup. Spune-i lui Oaie că am de vorbit cu el.
Un bărbat cu bluza albă a adus un fund rotund de lemn și a răsturnat într-un ceaun micuț

o mămăligă fierbinte care s-a răscroit pe mijloc: de acolo coborau spre mine două cărări înguste.
– Ăsta-i drumul tău, Bubulache: până aici urci la învățătură, și după aceea ai de ales pe ce

cale o apuci, cum te-a îndruma Cel-de-Sus.
Când am ieșit în stradă, am văzut că deasupra ușii de la intrare era zugrăvit pe o tablă

mare, neagră, un lup și o oaie, iar dedesupt scria LA LUPU ȘI OAIE Restaurant Popular MEIU
FICS.
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Obiecte de peste mări și țări. Arta

Lumea noastră globalizată, așa cum o numim
fără să ne mai gândim la cele mai fine fire care
leagă obiecte, locuri, oameni, ne dă posibilitatea
să avem totul „acum și aici”, într-un fel de co-
prezență a cărei iluzie este indusă și de
posibilitatea de a căuta și găsi, în spațiul virtual,
orice informație, imagine sau simulacru de
competență și simulare de profunzime. Putem fi
martorii a orice, putem căpăta competențe

împărtășite în afara obiectelor studiate, a spațiilor cunoscute, sau a celor care au fost martori la
ceea ce, virtual, ne mângâie ego-ul.

De aceea, la data de 3 aprilie 2019, cu participarea oamenilor „vii”, am prezentat și analizat,
la Universitatea Columbia, colecția Tyler. Istoria acesteia este extrem de complicată și, în același
timp, foarte clară, din punct de vedere al relațiilor dintre oameni, care se întind peste timp,
regimuri politice și spații geografice. Pe scurt: Geoffrey Tyler (1928-2012), australian naturalizat
în Statele Unite, este, în anii ’70-’80 ai secolului trecut (al XX-lea), reprezentant al Fondului
Monetar Internațional în România. Într-o zi, trece prin dreptul unuia dintre magazinele Fondului
Plastic din București și, cu o fulgurație, remarcă un tablou, în vitrină. Știind cum arătau
magazinele Fondului Plastic pe atunci, ne putem imagina o aglomerare de tablouri de diverse
valori artistice, de obiecte vestimentare unicat, de obiecte golite de valoarea religioasă, dar
destinate gustului „exotic” al turistului, sau gustului localnicului, împăcat cu „acceptarea”
oficială a unui produs ciudat religios-laic-decorativ. Ne putem imagina obiectele de ceramică și
sticlă, semnate de artiști a căror cotă de piață a fost, în sfârșit, recunoscută, măcar după trecerea
secolului celui straniu. Tyler intră în magazin și solicită tabloul. La scurt timp, reușește să-l
cunoască pe autorul acestuia, doctorul Corneliu Petrescu (1924-2009), endocrinolog, membru,
de ceva vreme, a „cenaclului” de arte plastice „Ion Țuculescu”, destinat medicilor cu aplecare
spre pictură. Se naște, atunci, o prietenie care va dăinui până la decesul medicului român, în
2009. În 2012, Geoffrey Tyler se va fi dus și el înspre alte tărâmuri. 

De-a lungul timpului, culturii și spațiilor, această prietenie a produs nu numai un spațiu al
comunicării între culturi, posturi oficiale, regimuri politice și distanțe geografice, ci și o colecție
impresionantă de artă românească și artă universală modernă, aflată acum în custodia
Universității din Tasmania, Australia, prin grija văduvei lui Geoffrey Tyler, doamna Frances
Stevenson Tyler. În anii 1970-1980, doctorul Corneliu Petrescu a călătorit de mai multe ori în
Statele Unite, la invitația lui Geoffrey Tyler, împreună cu soția sa, Mariana. Mai mult, dintr-un
articol al ziarului Philadelphia Inquirer, din 15 decembrie 1978, expoziția de la Philadelphia, a

Mona MOMESCU
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lui Corneliu Petrescu, este semnalată drept un amestec de „picturi semi-abstracte, peisaje din
Europa de est cu o notă de folclor din zonă”, incluzând aici preferințele eclectice ale medicului-
pictor, dar și constanta sa aplecare către icoana bizantină, pe care o stilizează până la
abstractizare, neomițând lucrul cu foiță de aur autentică, pe care Geoffrey Tyler i-o trimitea
constant. Multe s-ar putea spune, în contextul călătoriilor în „lumea liberă” în anii aceia, despre
Corneliu Petrescu. Multe vor fi fiind, pe viitor elucidate. Ceea ce rămâne important este rețeaua
de umanitate pe care cei doi au aruncat-o peste spații, regimuri, artiști.

Colecția Tyler, care a deschis un spațiu românesc neștiut înainte tocmai în Tasmania, nu
conține numai operele lui Corneliu Petrescu. Acolo sunt majoritatea artiștilor contemporani, de
la Silvia Radu și Vasile Gorduz, la Ovidiu și Suzana Maitec, Ion Pacea, Alin Gheorghiu, Marin
Gherasim, ca să enumăr numai unii dintre mulții artiști ale căror opere „vorbesc” publicului

dintr-un spațiu pentru care România nu
poate fi decât „exotică”, dat fiind că
numărul de români din Tasmania nu
depășește 40 de persoane.

Ce ne-a unit, așadar, într-un alt
spațiu (New York) pentru a aduce
studenților colecția Tyler? În primul
rând, prezența uneia dintre cele mai
autoritare voci actuale în filosofia post-
heideggeriană, profesorul Jeff Malpas.
Cel care, cu grijă, a demonstrat în
numeroase cărți și articole că locul de
origine marchează traiectul unei opere,
așa cum determină și relațiile subiective
dintre oameni. Apoi Rachael Rose,
curatoare a colecției, artist plastic ea
însăși, sufletul acestui proiect, de vreo
doi ani. Apoi demersul comparativ al lui
Eduard Andrei, cercetător la Institutul de
Istoria Artei „G. Oprescu”, iubit discipol
al pictorului Marin Gherasim, care a
explorat misterele foiței de aur în pictura
neobizantină a lui Corneliu Petrescu și
Marin Gherasim, apoi prezența doamnei
Frances Tyler, care, cu grație, a ghidat

publicul printre operele originale (mai mult de 40), care au fost expuse la Universitatea Columbia
cu prilejul acestui eveniment. 

În vara anului 2019, am avut bucuria de a merge, cu doamnele Frances Tyler și Rachael
Rose, la București, în atelierul Silviei Radu, unul dintre atelierele încărcate de istorie, din strada
Pangratti. Silvia Radu, tânără ca totdeauna, proaspăt venită de la o agapă mânăstirească- de la
mânăstirea căreia îi este susținătoare și una dintre ctitore- ne aștepta cu o plăcintă aburindă,
printre îngerii săi cărora le dă trup de-o viață. Acolo, în penumbra atelierului, am înțeles esența
locurilor, geografiei și rețelelor de bucurie și prietenie dintre oameni. Peste suspiciuni, spații și
regimuri politice.

Pentru că, totuși, trăim în epoca legăturilor lumii virtuale, colecția Tyler se află aici
https://tylercollection.omeka.net/about

Pentru că trăim în lumea oamenilor, toate acele vieți, strădanii, opera, se află peste tot.
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Lirica lui Ioan Potop

În versurile incluse în noul volum intitulat:
Dorul, liantul iubirii, Ioan Potop s-a oprit, direct
sau evaziv, la una din temele esențiale,
caracteristice poeziei de totdeauna. În noul volum,
numeroase poeme sunt grupate, direct sau indirect,
în simbologia pluridimensională a mierii,
substantiv distinct în universul poeziei universale
de totdeauna.

Valențele simbolice ale mierii

Ioan Potop deschide volumul printr-un elogiu
adus mierii în stup: „Viața noastră în trecere/

Privită ca un stup de miere/ Are iubirea în Adevăr/ În Treime unic izvor”(Mierea-n stup)
Substanță semilichidă, gălbuie și aromată, culeasă și produsă de albine din nectarul florilor,
imprimă textului o dimensiune elegiacă: „Zumzetul stupului/ E-n claviatura sufletului,/  Când
stupul e-n durere,/ Mierea este-n fierbere...”

Simbol pluridimensional, substantivul „miere” este situat de vocea poetului într-un
distinct univers spiritual. În simbologia universală, mierea are semnificația „de richesse, de
complètude et surtout de douceur”. Mierea și laptele „en ruisseaux sur tous les terres promises,
comme sur toutes les terres premières dont l′homme fut chassè.” Cărțile sacre din Occident
și Orient „les associent et les cèlèbrent en des termes toujours proches.” Din acest motiv,
mierea are o conotație erotică, fiind receptată ca un element fecundator, elogiată ca sursă a
vieții și a nemuririi. Mierea dragostei nemuritoare „le miel d′immortel amour” din Cântarea
cântărilor : „ Tes levres, ma fiancée distilent le miel vierge, / Le miel et le lait/ sont sous la
langue...”1

În calitate de hrană unică, mierea își extinde semnificațiile simbolice spre noțiunile de
cunoaștere, spre știință, spre înțelepciune. Consumarea excesivă a mierii este rezervată
ființelor de excepție în această lume, dar și în cealaltă.

Structurat într-o linie ascendentă, în poemul Stupul cu miere , Ioan Potop realizează un
decor similar, dar superior estetic, în care cuvintele conectează unul cu altul „relații de
contiguitate – cum se exprima John Lyons – printr-o atracție personalizată.”2

Substantivul „săgeată” din poemul „Săgeata speranței” are în simbologia umanității
semnificația depășirii condiției comune a făpturii [ființei] umane. În Paradisul lui Dante,
săgeata întruchipează destinul „... aș vrea să știu spre-mbărbătare/ ce-mi scrie viitorul, căci
săgeata, / când știi că vine, mai puțin te doare .” x. Prin trecerea „dincolo”, ființa va percepe o
altă formă de viață: „Săgeata mânată de ultima speranță” pleacă spre „lutul de început”, unde
va întâlni „ un  stup de miere însuflețit / Dulceața lui nu-i un simplu mit/ Ci esența ființei către
infinit.”

Ion BĂLU
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Verbul „releva” și atributul substantival „revelație”, amândouă segmente diegetice, sunt
așezate de vocea poetului într-un distinct raport de polaritate sintactică, în poemul intitulat
„Stupul de miere”: Cercuri în spirale neîntrerupte, / Pe apele gândirii întrupate/ Niciodată
curgere revelată/ Cunoaștere revelată limitată.”

Atributul substantival „revelată” este folosit de vocea poetului cu semnificaţia
„dezvăluire a unui fenomen nesesizat anterior, descoperire a unui sens ascuns”. Verbul
„releva” este utilizat cu sensul a reliefa, a pune în evidență. Poemul are un miez epic, prin
intermediul căruia vocea poetului își expune și motivează propria-i retorică. Dar și o structură
contrastivă: „Sufletul adormit în subconștient” curge „ca mierea unui stup spart”. Asemenea
privighetorii care „cântă fără încetare”, sufletul omului este chemat spre înalt să zboare. Zborul
se desfășoară „între izvoare cristice revelate/ Prin cunoașteri umane relevate”.

Poetul, „ocnașul cuvântului, sparge stupul cu miere/ Dar gustul dulce din subconștient
nu piere/ Omul gustă de veacuri din bine și rău,/ Dar nu gândește la soarta mierii stupului
său.” Dincolo de aparență, poema își trimite reflecțiile într-un orizont conceptual mai rar
întâlnit în poezia de azi.

În acest context vocea poetului observă – în meditația lirică Felinare diverse -  o
caracterizare a propriilor poeme prin relevarea contrastului dintre aparență și esență. Aparent,
versurile sale ar înlătura „visarea”. O voce la persoana a doua singular rostește un voalat
reproș: „Tu furi din cântec Visarea/ Prin rătăciri aduci întristarea,/ Spulberi speranțele,
așteptările/ Închizi orizonturile, depărtările.” Rostit la persoana întâi singular, răspunsul
reliefează semnificația simbolică a luminii: „Doar felinarele cu visare.../ Însuflețesc tainica
baghetă a gândirii/ Dau curgerea ritmică melodioasă vorbirii.”

În tradițiile occidentale, felinarul a rămas un simbol specific al „iluminării și al limpezimii
sufletului”, la trecerea făpturii în cealaltă lume. Felinarul arde întreaga noapte alături de corpul
defunctului sau în fața casei sale. Lumina lui simbolizează dăinuirea sufletului uman „au-delà
de corps perissables”3

Poezia de dragoste

Contemplând înfățișarea fizică a făpturii iubite, glasul poetului rostește o propoziție
exclamativă : „Cât de fină și frumoasă ești!” Enunțul exclamativ este imediat motivat prin
străduința de a realiza o individualizată imagine psihică: „Sprintenă ca o căprioară/ Cu surâsul
de primăvară/ Privirea aprinsă-n fiori/ Fața pastelată-n bujori,// Tu îmi topești ninsorile/ Și-
mi aduci înapoi zorile. ”(Darul în vis).

Vocea care vorbește în text este eul poetic, individualitatea creatoare, deosebită de
personalitatea biografică. Există, evident, o contiguitate permanentă între eul liric și structura
psihică a poetului. Cel de al doilea este izvorul celui dintâi. Prin încheierea procesului de
redactare, creația se detașează de creatorul ei, introduce o fractură perenă între cele două euri
și își trăiește independent existența.

Sentimentele exprimate, emoțiile, vibrațiile psihice  nu aparțin unui eu cu stare civilă
atestată. Atitudinile ideatice, desfășurările procesuale cognitive sunt manifestările unui eu
generic. Ele dezvăluie o coincidență adâncă între instanța lirică și reacția afectivă a
receptorului. Emoția provocată nu este reductibilă doar la un sentiment anume, ci este de
natură revelatorie. Iubirea se înfiripă pentru „zborul împreună” - rostește  vocea poetului,
slujindu-se de o comparație: „Ca două păsări în zbor/ Făcându-și cuibul de zor”(Legământul)

Disjuncția dintre eul biografic și eul liric a fost sesizată inițial de poeții înșiși. Byron a
negat identitatea dintre sine și Childe Harold. Rimbaud a scris propoziția celebră: „Eu este
altul!” Paul Valery, T.S.Eliot, Ezra Pound au făcut totdeauna distincție între eul poetic și eul

20 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VIII, nr. 1, ianuarie-martie 2019



psihologic. În literatura critică autohtonă, Tudor Vianu a reluat ideea: „... eul individual al
poeților nu este eul lor empiric!”

Ideea de implicare afectivă este exprimată de Ioan Potop în două registre lirice distincte.
Inițial o exprimare familiară, realizată prin intermediul personificărilor populare: „De-aș fi
un izvor/ N-ai muri de dor.../ De-ai fi tu izvor, / Te-aș sorbi din zbor...” (De-am fi). Astfel
gândită, valoarea temporală a prezentului este folosită pentru a expune armonia contrariilor,
trăiri sufletești smulse din vâltoarea temporală a prezentului. Apoi, o meditație solemnă:
existența cotidiană duce „în zbor gândurile mele/ Numai la ea, aproape sau departe, / Iubirea
nimeni n-o desparte” (Cheful de viață)

Și un jurământ potențial: „Între cer și pământ/ Plutește al meu legământ/ În suflet, inimă
și gând/ Numai cu tine una sunt./ Cu tine oricând.(Împlinirea dorului)

În structura poemelor, multe cuvinte revin, se grupează sau se asociază în grupuri
semantice prin relații de contiguitate, spre a contura trăirile contrastante ale făpturii iubite:
„Și când râde și când plânge,/ Gospodină stăpână pe sine, / E regina stupului de albine”
(Încrederea)

Incluzându-l pe celălalt în existența lui interioară, vocea poetului conturează o varietate
a iubirii de parteneriat, reflectată în grija pentru celălalt și trăirea împreună a emoțiilor
provocate de trăirile efective. Din acest motiv, versurile sunt dominate de funcția emotivă a
limbajului, centrată pe emițător. După expresia lui Roman Jakobson, textul poemelor tinde să
accentueze emotivitatea.

Complexitatea vieții interioare

Dorul – aspirație constantă de a întâlni sau a reîntâlni pe cineva anume – este evocat în
poemele: 

Dorul iubitor („Dorul în zbor.../ E mereu iubitor”), Doruri încărcate („...instantaneu
pornește/ Merge alert, aleargă nebunește/ Nimic și nicio piedică nu-l oprește”), Doruri
reîncărcate („De-ai simțit dorul,/ Cheamă-ți vestitorul,/ În brațe să te cuprindă, / Fiorul să-ți
aprindă”) Pânza fericirii (Dorul țesut cu fior, / În inimă pătrunzător / Izvorând din iubire/ Are
adâncă tâlcuire” )„În viața din urmă/ Însoțit de umbră/ Tumultosul dor/ devine izvor”(Grădina
dorului)

„Muguri mici, gingași/ Sunt primii îngerași/ Ce-mi arată în taină/ A primăverii haină.”
(Haina primăverii). În contextul noului anotimp, gândurile toate se pregătesc să înflorească
(Gânduri îmbobocite) În Izbânda soarelui,  Pământul verde, Rodirea mănoasă, elogiază aerul
oxigenat, „fabrică naturală oricând...”

În Esența privirii, Privirea precisă, Cunoașterea în profunzime, în Izvorul simțirii,
Călătorie în interior , vocea poetului caută noi modalități de exteriorizare a trăirilor interioare.
Esența existenței umane, „însoțită de umbra-ți tremurată / Persistă prin ce-ai semănat și
construit...” (Urmele vieții). Se adaugă o imagine sintetică a primăverii: soarele „Apare între
răsărit și asfințit./ Seva năpădește-n mugur/ Gândirea iscodește-n murmur // Odată cu aburul
pământului/ Iese și murmurul cuvântului/ Rădăcinile împietrite se dezleagă/ Sângele verde în
iarbă se-ncheagă.” (Rodire mănoasă)

Vremelnicia făpturii umane

Numeroase poeme elaborate de Ioan Potop exprimă o vibrație, o atitudine față de lume,
folosind materiile cele mai felurite. Universul poemelor nu este decât totalitatea acestor materii
pe care vocea poetului le utilizează. Multe poeme incluse în prezentul volum evocă făptura
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umană și destinul omului. Poetice sunt analogiile dintre poet și procesele universale.
„ Nu ne-alegem singuri clipa.../ De început și de sfârșit/ Pe pământ și-n albastrul infinit”

– șoptește vocea poetului în Singurul mijloc de dus. „Lumea de-apoi/ E coborâtă-n noi/ În
circuitul hrănitor/ Spre humus roditor...” (Trecerea pământească)  Cândva, la capătul
existenței,  „ai parte de-o cruce” (Simbolul umbrei). Când „ tot ce-i lumesc e trecător/ Doar
sufletul e-n zbor nemuritor” (Zumzetul stupului).  Făpturile umane „sunt niște frunze în
fluturare...” Visarea „încet alunecă sub glie/ Cu pleoapele închise pe vecie”, iar iarba „ cu
sângele verde/ sub un pumn de pământ se pierde” (Transcederea). În Regretul , se ivește
presimțirea sfârșitului biologic: „ Am străbătut depărtările/ mi-am petrecut înserările,/ Cu
fiorul tinereții, / Sub cumpăna maturității.” Și totuși, „în regretul îmbătrânirii/ Persistă stresul
despărțirii...”

Multe poeme se subordonează poeziei de notație. Prin această noțiune, critica literară
denumește poezia reportaj, crochiu fugar după natură, instantaneu poetic. Ioan Potop este mai
preocupat de a nota „stări poetice” decât de a le trece prin laminorul formei „menit – cum se
exprima Tudor Vianu – să le imprime ductibilitatea unei materii prelucrate”4. Totdeauna poeții
au pornit de la stări psihice, „dar notarea acestora nu li se părea deloc suficientă și opera lor
nu era considerată sfârșită decât atunci când starea poetică fusese supusă acțiunii de răcire,
pe care o aducea cu sine turnarea într-o formă.”

De când există poeți – adăuga G. Călinescu – „prozodia a stat pe locul întâi. Versul nu e
un înveliș, el este o parte însemnată a miezului. Nu poți smulge pielița piersicii fără a răpi
rațiunea însăși a fructului.”5

Câteva texte meditative dezvăluie o înclinație spre temele poeziei esențiale de totdeauna.
Poemul Cuvinte roditoare dezvăluie trăsăturile imaginației: „Cuvintele care încep să rodească/
Sunt întru ploaia cerească/ Din dăruirea Semănătorului.” Valențele visului sunt surprinse în
Gânduri împlinite : „Dorurile apărute-n somn/ Sunt fructele coapte în pom.” Adesea, cu visul
„într-o culoare indecisă/ Inspirația șovăie, rămâne imprecisă...” (Visarea albastră)

Sub priviri albastre, vocea lirică meditează la implicarea afectivă a omului comun la
problemele cetății. Accente critice se ivesc în Strânsul curelei, Evitarea ghinionului. Fuga de
muncă ș.a. În Stană de piatră , dezaprobă „nepăsarea” contemporanilor față de problemele
cetății. Accente critice se ivesc de asemenea în Invidii oglindite . Foarte bun este poemul
Mocănița pe Vasăr , evocare a drumului printre stâncile muntelui.

În Peregrinii Europei , vocea poetului își exprimă speranța reîntoarcerii tinerilor plecați
pe străine pământuri spre a „îmbrăca haina vrerii strămoșești/ cu dragostea de glie și tainele
cerești.” În sfârșit, în poemul Demnitate la centenarul Unirii, vocea lirică subliniază
semnificația moștenirii geto-daco-română. Coroana „arcului carpatin” este purtată „cu
demnitate și-n Uniunea Europeană”, însoțită de un elogiu  adus limbii autohtone, „graiul dulce
românesc păstrat/ Dintre glia străbună”, cântec „doinit îndelung cu alean de dor și dragoste
de neam...”

1 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, dix-septieme reimpression, Robert Lafont/
Jupiter, Paris, 1995, pp. 632 - 634

2 John Lyons, Introducere în lingvistica teoretică, traducere de Alexandra Cornilescu și Ioana Ștefănescu,
Editura Științifică, Bucureștin, 1995, p.681

x traducere de Eta Boeriu
3 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op.cit.,p.582
4 Tudor Vianu, Figuri și forme literare, Casa Școalelor, 1946, pp 169-170
5 G.Călinescu, Ce este poezia? Revista Fundațiilor regale, Caiet de poezie, 2 , februarie 1947,pp.3-6
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EMINESCOLOGIA LA CHIȘINĂU
Mihai Cimpoi şi „grila ontologică”

Mihai Cimpoi (n. 3 septembrie 1942, Larga,
R. Moldova) vine dintr-o provincie care, lungă
vreme, a fost un „cobai al Istoriei”. Acolo, limba
română, sub povara fundamentalismului
moldovenesc a fost un personaj tragic. Şi tot acolo,
miraculos, a renăscut, aflând în opera eminesciană,
în cruciada pentru limbă, istorie şi neam o „Biblie

luptătoare”, cum spunea, inspirat, criticul. Lup singuratic, tânărul Cimpoi (supravegheat,
acuzat, interzis) încercase a reabilita eseul filosofic, românizându-şi discursul; vroia să afle,
pe cont propriu, fie şi într-o moldovenească „salonardă”, frecventând simbolistica arhetipală,
drumul spre Centru, articulat ontico-ontologic. Adică acele „adevăruri arhetipale”, chiar dacă,
într-un climat ostil, locuit de „bâlbâielile sociologismului vulgar”, atmosfera era irespirabilă,
în pofida unor „mici deschideri”. Dar Cimpoi se refugiase salvator în Bibliopolis; făcuse din
Bibliotecă, fie şi Krupskaia, ca „navetist”, o a doua casă, pregătind cu tenacitate normalitatea.
Acea nicasiană „dreaptă cumpănire”, urmărind avid procesul literar, citind insaţiabil şi
devenind o personalitate emblematică. O instituţie, în cele din urmă, acceptând misionarismul
cultural. Rezistent la masa de scris, asaltat de cohorta veleitarilor, ins fără morgă, bonom,
vervos, spontan, capabil de şarje epigramatice (nu vedea Gh. Bâlici, în acea risipă de spirit,
un „duelgiu” camuflat?), lansând calambururi, Mihai Cimpoi este, înainte de toate, un
eminescolog devotat. Şi un scriitor-cetăţean. Şi, indiscutabil, un critic important, văzând în
Eminescu un mare poet al Fiinţei, impunând faza ontologică în receptare, anunţată de Rosa
del Conte şi dezvoltată de Svetlana Paleologu-Matta. Grila fiinţială se nutreşte din reflecţia
filosofică. Erudit, împlinit, agresat (dar adversitatea, ştim, e necesară), Mihai Cimpoi oferă,
sub „filosofia cumpenei”, reverii livreşti şi, uneori, preţiozităţi filosofarde. O primă observaţie
se impune: oricâte asigurări ne dă criticul, demersul său nu creşte sub pattern călinescian.
Chiar dacă mentoratul „divinului critic”, în anii tineri, este indubitabil. Mânat de un „daimon
lăuntric”, Cimpoi s-a dăruit scrisului şi scriitorimii. Ştia prea bine că în viesparul literaţilor
nu va întâlni „îngeri estetici”. Că pledoaria sa pentru respectarea valorilor nu va bloca furia
demolărilor (invectivate, evident). Că „personaj epopeic” fiind, cum l-a văzut Daniel Corbu,
îşi va purta prin lume orgoliul rănit şi „cicatricele”. Important e că Mihai Cimpoi a trudit
pentru a închega o hermeneutică proprie: mitopo(i)etica. Şi că metoda, sub o inconfundabilă
pecete stilistică, aglutinând evocări şi poeme critice, cultivând transdisciplinaritatea, a devenit,
cu o jucăuşă vorbă a lui Ion Filipciuc, cimpo(i)etică.

Dar basarabeanul Mihai Cimpoi, „un uriaş blajin” (cum l-a văzut Constantin Călin),

Adrian Dinu RACHIERU
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călător frenetic pe întinsurile românităţii, nu este doar ilustrul ambasador al unei Provincii.
Nume de referinţă în câmpul criticii, eminescologul de la Chişinău, critic itinerant, reprezintă,
se ştie, o autoritate, privind cu ochi avizat, prea generos, uneori, peisajul literar, împărţind
indulgenţe şi participând la felurite sindrofii literare. Critic necomplexat, M. Cimpoi convinge
prin detentă problematică şi anvergura demonstraţiilor, spulberând ipoteza decalajului (de
care, nu chiar fără argumente, se face mare tărăboi). Bărbat viguros, un munte de om cercetând
cu aviditate bibliotecile, academicianul impresionează şi prin rezistenţă. El n-a căzut
prizonierul seducătoarei boeme şi trupu-i falnic n-a fost năruit de întrecerile bahice la care,
cu sârg, participă guralivii congeneri, hotărând ierarhii „de azi pe mâine”.

Cum literatura română, după spusa călinesciană, „este una şi indivizibilă”, Cimpoi refuză
basarabenismului condiţia de mediu diasporic. Cine a răsfoit densa O istorie deschisă (1998),
consacrată tocmai literaturii basarabene, s-a putut convinge că doar o reconstituire
„pompeiană”, dând seama de „succesiunea de reînvieri”, îngăduie priza la „fenomenul
basarabean”, aflat la ceasul fericit al regăsirii de sine. Provincia nu e „stearpă pe ogorul
literaturii” (cum se încăpăţâna a crede, în 1992, un Şt. Ciobanu). E drept, condiţia tragică,
teroarea Istoriei, mişcarea circulară ca forma mentis ar explica sacrificiul esteticului şi puseele
mesianice. Cercul, potrivit demonstraţiei lui M. Cimpoi, rămâne figura emblematică a
spiritului basarabean. Doctrina basarabenismului a fost şi este necesară având în vedere
circumstanţele istorice şi culturale, opunându-se tăvălugului rusificării şi opacităţii centriste.
Dar ea se varsă în albia largă a românităţii, recuperarea culturală excluzând derogările valorice.
Chiar „friabilă” fiind, literatura s-a dezvoltat rizomic şi a dovedit, în timp, o rezistenţă
subterană, salvatoare, oferind un eticism ardent şi o esteticitate, uneori, rudimentară. Dar
speranţa regăsirii în interiorul aceleaşi culturi, fără a folosi două cântare critice, rămâne
întreagă. Liantul invincibil al reîntregirii este, indiscutabil, cel cultural. Basarabia acuză un
„gol cultural” şi neopaşoptismul (defazat, evident), iscând atâtea suspiciuni şi controverse,
este explicabil şi justificabil. Or, desfăşurările exegetice ale lui M. Cimpoi, deloc îndatorate
unui regionalism ţâfnos, vizează întreaga cuprindere a spiritului românesc. Aventura literaturii
basarabene se poartă în numele unui orgoliu stimabil (ar fi zis Perpessicius), dar practicând
„reducerea la scară”; având, aşadar, şansa inserţiei şi evitând delirul zonal. Iată, de pildă,
Cimpoi scria, cu „îngăduită mândrie”, despre primul roman anonim basarabean (numit
convenţional Aglaia şi anticipând „cu o oră” romanul lui Filimon); dar şi despre descoperitorul
manuscrisului, istoricul Ion Varta. Cine va fi fost autorul? Supoziţiile criticului întreţin o
spumoasă broderie speculativă. Sfinxul – suntem avertizaţi – tace, deşi există speranţa că vor
fi smulse şi alte manuscrise din mapele pecetluite. Iar elanul detectivistic, din fericire, n-a
obosit. Totuşi, Istoria sa, inventând o tradiţie basarabeană, „o carte de autoritate”,
„inestimabilă”, atât de necesară în explicarea unor contexte, vădind grabă canonizatoare etc.,
se aşează în prelungirea unor vechi panoramări nivelator-didacticiste (v. Istoria literaturii
moldoveneşti), constata Răzvan Voncu. Şi, astfel, ar fi blocat interpretarea istorico-literară,
„ratând” confluenţele, zice tânărul critic, dispus – e drept, deocamdată într-o Conferinţă, ţinută
la Chişinău – „a răsturna” perspectiva.

Câteva nuanţe interpretative s-ar impune, credem. Cumpăna cu două ciuturi (Ed.
Augusta, 2000), volum scris într-o vreme descumpănită, lărmuitoare, aţâţând răfuiala cu
valorile dorea să surprindă şi să cuprindă relaţia sufletului românesc cu Istoria. Centrul de
greutate al demonstraţiei rămâne, negreşit, fiinţa cumpănitoare eminesciană. Or, la Eminescu,
a cunoaşte înseamnă a cumpăni şi creierul rămâne „cântarul înţelesului”. Sfatul de a ne
despărţi de marele poet nu poate fi urmat de criticul de la Chişinău. Atent la „dialecticitatea”
verbului a cumpăni şi la modulaţiile fiinţiale, M. Cimpoi nu se pripeşte; deplânge, negreşit,
fiinţa neîmplinită şi află, în noicianul întru, „o vocabulă fericită”, împăcând – sub cer românesc

24 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VIII, nr. 1, ianuarie-martie 2019



– înţelepciunea cu filosofia. Efortul revelării Fiinţei nu ocoleşte popasul exegetic pe latura ei
negativă: zădărnicia, autodispreţul, molima complexelor, reacţia întârziată la provocările
istoriei, definind un neam fără conştiinţă istorică (cum, nemilos, se pronunţase Cioran).
Temperamental, M. Cimpoi respinge excesele. Va elogia, fără rezerve, o întreagă tradiţie
culturală fecundată de eminescianism; vede în marele poet (cel care se mărturisea: „în mine
bate inima lumii”) modelul cultural cu adevărat demn şi deplânge, repetat, nepăsarea
românească. Adică o ţară care, lăsată în voia valurilor, trăieşte cu faţa la trecut, dezinteresată
parcă de propriu-i destin. Dar să nu uităm, M. Cimpoi are încredere în rolul coagulant al
marginii, cu energiile ei neconsumate. Lumea basarabeană, brusc precipitată sub „logica
istoriei”, dovedeşte o îmbucurătoare redeşteptare naţională. Scriitorii – observă eminescologul
– au fost cei care au lansat „strigătul existenţial”. În pofida eliticidului, în pofida românofobiei
(cultivată metodic), reintegrarea în context românesc se anunţa victorioasă. Chiar dacă în
lungul şir al mistificărilor, chestiunea Basarabiei a devenit un caz monstruos. Cartea despre
Blaga era, de fapt, o reînnoită pledoarie pentru unitatea spaţiului mioritic. Dincolo de
fatalitatea etnică a categoriilor stilistice, dincolo de viziunea arcadică, adăpostită în orizontul
misterului, M. Cimpoi, pe urmele lui Noica, vorbeşte de raţionalitatea acestei filosofii,
interesată de „fiinţa întrebătoare de fiinţare”. Autoritatea filosofiei blagiene a stârnit discuţii
fireşti în Basarabia. Să ne amintim că N. Crainic descoperea un „fluviu de orientalism” sorbit
de matca sufletului ancestral ori de „măsura românească” (pentru care pleda Al. Al.
Leontescu). Iar devenirea fiinţei, eul scindat, sedus de revelaţii contrarii, în fine, cunoaşterea
problematizată (Lucifericul), schiţând un „model pre-ontologic” întreţineau ambiguitatea
blagiană, pendulând între arătatul şi ascunsul. De aici pleacă şi dificultăţile recepţiei. Iar în
cazul Basarabiei chestiunea se pune în termeni lipsiţi de echivoc. „Păsăreasca” unor exegeţi,
manevrând un lexic lemnos ori încărcat de preţiozităţi, sfârşeşte prin a-l opaciza pe marele
poet-filosof.

În fond, Blaga, cercetând „fenomenul basarabean”, aprofunda matricea românească şi
fortifica spiritul naţional (în sensul disocierilor de mai târziu ale lui Nichita Stănescu). Dar
M. Cimpoi, bun cunoscător al realităţilor basarabene, sesizează că „trei Blaga” au fecundat
spiritul Provinciei. Ar fi, întâi, generaţia ’30 (pe linia Costenco-Meniuc-Magda Isanos), atrasă
de paradisiac şi dezmărginire, cutreierată de „înfiorarea panteistă” şi dezvoltând perspectiva
sofianică. Atingând, astfel, liniştea mioritică (cazul George Meniuc). Şi am mai putea vorbi
de episodul Crainic, profesor de teologie la Chişinău. Urmează generaţia lui Gr. Vieru,
preluând şi prelucrând principiul matern al Universului şi nebuloasa Satului-idee. Invocând,
securizant, făptura mamei, Gr. Vieru o înţelege ca fiinţă axială („Eine Urmutter”) şi se
reîntoarce la acea deplinătate vitală a primordialului, masiv, dar răscolit de frăgezimi, care ne
atrage în sorbul unei boli cosmice. Şi, în fine, după blagienii E. Coşeriu (cu începuturi
poeticeşti) şi Al. Lungu, ultima promoţie, ivită sub semnul coagulant al Renaşterii
(demonstrând unitatea spaţiului mioritic, idee atât de dragă lui M. Cimpoi), dar şi al
Postmodernismului centrifug, întreţinând atâtea polemici, cu sau fără miză, împinse, însă, în
pragul canibalismului transprutean. Se uită, păgubos, că valorile coexistă. Că furia
contestărilor nu îngăduie o recepţie calmă. Acea altă poezie, visând a se despărţi de
„mioritismul ancestral” (cf. Eugen Lungu), flutură zgomotos şi arţăgos steagul sincronismului.
Iconoclastia optzecistă este una recuperatoare, blamaţi fiind poetaştrii refugiaţi în „bastionul
tradiţiei”. Dar Mihai Cimpoi e convins că deasupra acestor inflamări, a repetatelor încăierări,
există o continuitate organică: „marea temă basarabeană a înstrăinării”, ontologizată la extrem
(vezi Basarabia, nr. 2-3/1994). Ca factor de echilibru, ca arbitru al eleganţei, criticul de la
Chişinău, dominând suveran „olimpul republico-moldovenesc” (N. Negru), încearcă să stingă
excesele.
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Seria oltenească de Critice, de izbitoare inspiraţie pompos-maioresciană, dezvoltă un
evantai tematic de mare diversitate şi bogăţie ideatică, pornind de la porunca mentorului
Junimii, cel care – reamintim – avertiza că demersul critic este „o lucrare necesară în viaţa
publică a unui popor”. Cu deosebire azi, când timpul crizist, descumpănit, întreţine o stare
belicoasă, producând vacarm, babilonie, intoleranţă şi, inevitabil, ceaţă axiologică / confuzia
valorilor. Când, deseori, în această necurmată gâlceavă, valorile sunt maculate, „insultate”,
decretate ca fiind „expirate”; or, M. Cimpoi, convins că „avem noroc de valori”, ştie prea bine
că aceste valori trebuie respectate, că un popor „aşezat” îşi cinsteşte scriitorii exponenţiali. Şi
acest masiv şi blajin basarabean, trăind cu rost, trudeşte de o viaţă în acest scop; fie că vorbeşte
despre complexele literaturii române (pendulând între orizontul mioritic şi cel european) sau
despre schizofrenia moldovenească şi obsesia identitară, fie că atacă relaţia dintre Centru şi
margine şi discută aplicat despre metehnele exilului românesc, fie că – îmboldit de „demonul
recitirilor” – coboară în po(i)etica arhetipală (vezi paralela Bacovia-Vieru) sau ne dezvăluie
„abisurile receptării” în povestea eminescologiei (după modelul Bohr); în toate, aşadar, se
mărturiseşte cu umoare egală, risipind idei şi încercând a ne călăuzi în drumul spre Centru
(centrul Fiinţei, se înţelege). Te şi întrebi când scrie acest maratonist al lecturilor, un neobosit
călător, ubicuitar, de mare productivism; şi care, observăm fără efort, ţine la tăvăleală şi nu
lipseşte nici de la întrecerile bahice, surclasându-şi comesenii. Ceea ce face merită, însă, toată
lauda. Încât, invocând norocul ca destin, pornit din Larga natală, Mihai Cimpoi este un spirit
permeabil, de largă cuprindere şi, negreşit, un pilon al românismului. Ca dovadă, în Esenţa
temeiului, un masiv opus, rod al unui proiect editorial pus la cale de târgovişteni (Editura
Bibliotheca, 2013), criticul reunea şase eseuri monografice consacrate unor figuri culturale
din „faza aurorală”, testând fenomenologia spiritului întemeietor. Încerca să afle temeiul
înfiinţător, cercetând silinţele pionierilor, acea arătare a gândirii (meşteşugită, bineînţeles),
purtând intuiţia trebuinţei „cu poetice faceri”, cum ar fi zis Ienăchiţă Văcărescu. Examinează,
aşadar, tranziţia spre lumea românească literară prin osârdia celor care, în dimineaţa poeţilor
(cf. Eugen Simion), anunţau, totodată, şi „zorii europenităţii”. Coboară în „starea pre-morfică”
şi propune, de fapt, o istorie a literaturii noastre premoderne la Târgovişte, războindu-se cu
inerţia exegetică. De la Văcăreşti, trecând prin scriptorul Heliade (şi Panhymniul Fiinţei),
Grigore Alexandrescu (cu „însuflarea” fiinţării), Vasile Cârlova şi sufletu-i „mâhnit”, la
„postmodernul” Ion Ghica şi Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, sondând „prefacerile firii”,
inventariind obstacolele şi limitele, atâtea orientări tranzitorii (şanse ontologice în ordinea
noastră culturală), M. Cimpoi avertizează asupra scrisului ca proiect spiritual. Ctitorirea ar fi
o ctitorire a fiinţei, prin rostirea ei (esenţializată). Literatura devine proiect de existenţă,
cheltuind erudiţie şi suportând influenţe. Încât doar grila ontologică îngăduie această
descindere în domeniul posibilului, aflând – prevestitor – temeiul înfiinţător. Şi urmărind, în
timp, receptarea celor vizaţi, oscilantă, negreşit (tabloul, sinusoida, curba, meandrele etc.),
gardată de referinţe selecte. Totul, sub cupola dreptei cumpene şi prin veghea unui spirit
constructiv, cu lecturi întinse, metabolizate, fie că ne încântă poezia de idei (în interludiile
nietzscheene), fie că, sub pavăza lui Polifem, plonjăm în pluralismul postmodern. Aşezându-
şi demonstraţia pe o solidă temelie heideggeriană, M. Cimpoi invocă întemeierea, palpând
„nebuloasa genezică”, sub o distribuţie triadică: ctitorire, dobândirea – de – teren – ferm şi,
desigur, legitimare („întemeiere justificativă”). Privind, însă, literatura română ca un proiect
de existenţă, axat „pe o unitate identitară”, cum ne previne, configurând – ar spune Gérard
Genette – un ansamblu coerent şi un spaţiu omogen, în pofida „împrăştierii politice”, amintită
dureros de Eminescu. Târgoviştea, în epocă, era „un sol fertil pentru această identificare”. Iar
domnia lui Matei Basarab, „cea mai naţională epocă din Istoria noastră” (aprecia, cu
îndreptăţire, Eminescu), a oferit condiţii prielnice, dăruindu-ne, scrie Mihai Cimpoi, o
dimineaţă spirituală.
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Prins în hăţişul atâtor proiecte, M. Cimpoi a lansat şi un impozant Dicţionar enciclopedic
Eminescu (Editura Gunivas, 2012), un dar făcut culturii noastre (să recunoaştem, cu inevitabile
lacune şi omisiuni, reparate din mers), o iniţiativă „primejdios de vastă”, cum sublinia, în
Cuvântul înainte, Eugen Simion. Iar un titlu precum pomenita Cumpăna cu două ciuturi (Carte
despre fiinţa românească) dezvăluie tocmai temperamentul său critic: un om cumpănit, vădind
seninătate şi echilibru, descoperind trudnic acele „înţelesuri alunecătoare”, punând la lucru –
în filiaţie eminesciană – „recea cumpănă-a gândirii”. Încât, în plin haosmos, glorificând
descentrarea (o capcană existenţială, ne previne M. Cimpoi), nefixarea, vârtejul relativist –
criticul fiinţează ca reper; iar truda sa, sisifică, devenind Operă, în răspăr cu nestatornicia,
zeflemeaua, trăncăneala ori voluptatea autodenigrării, probează că avem în academicianul de
la Chişinău un neobosit constructor.

Efortul lui Mihai Cimpoi, truditor pe solul culturii, evită hei-rup-ismul conjunctural.
Încrederea sa e tonică. Ins cumpănit, crede în politica paşilor mărunţi. Spirit aşezat, exegetul
priveşte încrezător şi e convins că invocata logică a Istoriei va face dreptate unui neam
răbduriu, greu încercat. „Stâlp” al vieţii culturale basarabene, el priveşte cu înţelegere, chiar
plusând, relieful axiologic (inevitabil accidentat) şi, prin umoarea sa „egală”, este –
indiscutabil – o voce credibilă. Să recunoaştem, are în spate o operă impunătoare, scrisă cu
talent şi chibzuinţă. Şi, desigur, cu multă ştiinţă de carte. Înainte de orice, Mihai Cimpoi este
un cititor bulimic. Istoria sa, fatalmente, este un melanj cultural şi dă seama despre o tragedie
colectivă, încercând să înlăture fragmentarismul, mistificările şi manipulările, pecetea
proletcultismului sovietizant, violentând „caracterul fiinţial”. Examenul supraistoric ar fi
totalmente nepotrivit pentru un neam greu încercat, disperat, aflat „la răspântie”; iar rezistenţa
basarabeană, pendulând „de la un exil la altul”, cu inevitabile compromisuri, şi-a aflat
reazemul în limbă, renăscând spectaculos şi miraculos. Sedus de limbajul noician, criticul nu
vrea să fie prea sever şi judecă faptele şi oamenii (estompând, totuşi, biografiile) contextual,
cu vădită înţelegere pentru unda tradiţionalist-mesianică. Vocea lui Mihai Cimpoi nu poate fi
ignorată, chiar dacă nu încape în Istoria manolesciană. El este, într-o lume dezvrăjită, golită
de zei, Ambasadorul unei Provincii, pe care – harnic şi inspirat, uneori plusând – o cercetează
la scara întregului fenomen românesc. Şi un infatigabil constructor, aşezând temeinic –
nevizitat de bolnăvicioşii demoni ai orgoliului – „vorbă lângă vorbă şi foaie peste foaie”,
pledând neobosit pentru integrarea culturală. Cu dureroasa „reducere la scară”, aşezând la
locul cuvenit puzderia de pigmei literari.

Fie că, sub străfulgerarea unor idei, se încredinţează paginii albe în microeseuri dense,
mustind de referinţe, rezonând precum „orga” pascaliană, cercetând tâlcul faptului mărunt
(ca „poartă” spre esenţial), fie că se desfăşoară demonstrativ, în volute largi, convins că avem
„noroc de valori”, Mihai Cimpoi, vădind o irepresibilă voinţă formatoare, ştie că omul este
ceea ce devine (ce face, altfel spus). Or, străbătând cu rost labirinticele drumuri ale vieţii, el
reprezintă – exponenţial – nu doar o Provincie; Basarabia dilematică, după un lung exil
interior, este încă un fragment desprins de întreg, încercând căznit a-şi recupera identitatea,
limba şi valorile. Mihai Cimpoi exprimă, însă, românitatea, mişcându-se într-un larg orizont
european, purtând orgolios, într-o istorie zbuciumată, valorile şi complexele noastre. Provocat
de Aliona Grati, într-o carte-eveniment (dialogic), la intersecţia bahtinologiei cu cimpo(i)etica,
Mihai Cimpoi nu ezita a se „spovedi”, rememorând, în ipostază confesivă, „muşcăturile”
destinului. Convins că românii din Est s-au salvat prin Eminescu, că lumea modernă trebuie
să se ţină „pe credinţa în valori” într-o vreme în care asistăm la „înscăunarea arlechinilor”,
academicianul bonom face din argumentul cărturăriei chezăşia reuşitelor sale, mizând pe
cuvântul dialogic şi grila fiinţială.
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Valori expresive 
în poveştile populare munteneşti

Basmul popular este  receptat de publicul larg,
deseori,  doar ca o naraţiune fabuloasă, de o
amploare relativă, alcătuită din module epice care
conduc spre un final luminos, o apariţie menită să
corespundă unor scopuri educative, dar care să
satisfacă totodată și spiritul raţionalizat al
cărturarilor. Abordarea aceasta este profund

nedreaptă, fapt dovedit prin analiza versiunii vorbite a basmului popular, surprinsă în colecţii
supuse relativ târziu tiparului, unde vom descoperi elemente care conduc spre definirea nevoii
universale de a comunica, evidentă prin verva colocvialităţii libere, pitorescul graiului
muntenesc, stilizarea frustă în care se întrepătrund intuiţia clară despre lume şi adevărurile
ei, cu forme poetice de o expresivitate şi o prospeţime întâlnită doar ca specific al locului pe
care îl individualizează.

Apariţia acestora dovedeşte necesitatea omului de a se desprinde de realitate şi de a crea
lumi fabuloase, ireale, cu personaje fantastice care ar fi capabile să învingă orice rău, indiferent
de forma pe care ar putea-o lua acesta.

Analizând elementele definitorii ale basmului, dar şi structura lor, se observă că au fost
create după anumite stereotipuri devenite trăsături definitorii ale basmului ca specie, evidente
atât la nivelul organizării formale a discursului, cât şi la nivelul conţinuturilor comunicate.
Considerăm că expresiile stereotipe, formulele iniţiale şi finale, pe care le-am putea privi ca
prolog sau epilog al basmului, fără a le neglija pe cele mediane, necesită în continuare o atenţie
sporită, iar producţiile munteneşti oferă suficient material de cercetare, aspect evidenţiat, la
nivel general, şi de Lazăr Şăineanu, în studiul comparativ despre basmele românilor, unde
afirmă:

“Formulele iniţiale sunt la celelalte popoare puţinu numeroase şi se mărginescu adesea
la una singură, pe când ele îmbracă în basmele noastre o mare varietate, deşi nu atingu
numerulu superioru ale formuleloru finale.”1

S-ar putea avansa teoria conform căreia prezenţa stereotipiei ar anula originalitatea
basmelor, cu toate că fiecare povestitor va aborda basmul în manieră personală, singura
modalitate în care se poate manifesta geniul creatorului popular, după cum, foarte bine explică
George Călinescu, în Estetica Basmului, atunci când face referire la geneza basmului.
Continuând expunerea criticului literar, susţinem că raportul dintre stereotipie şi originalitate
nu poate fi reliefat decât printr-o analiză amănunţită a producţiei populare, din multiple
perspective:

Monica ILIE
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“Esteticeşte, stereotipia ne lămureşte asupra chestiunii originalităţii. În niciun caz,

aceasta nu este de ordin schematic. Accidentul constituie în basm esenţa. Aşezarea în timp şi
spaţiu, detaliul senzorial şi moral conferă fără sforţări de invenţie a treia dimensiune. Ca şi
literatura clasică, basmul e un plagiat sincer şi total, şi geniul se revelă în arta copiatului.”2

Chiar dacă se hiperbolizează, oarecum, rolul accidentului în basm, este de necontestat
faptul că există o anumită tendinţă spre copiere, care poate da la iveală, până la urmă, geniul
creatorului popular. Pe aceeaşi linie se înscrie şi Nicolae Roşianu, care consideră că:

“…nu putem vorbi de originalitatea unui basm fără să-i cunoaştem stereotipia; nu putem
determina critic adevărata valoare a unui basm fără a identifica în prealabil elementele
stereotipe, care sunt tradiţionale, în majoritatea cazurilor universale, specifice deci întregului
gen.”3

Prezenţa acestor formule tradiţionale în discursul narativ vizează şi relaţia care se
formează între narator şi receptor, atitudinea fiecăruia faţă de semnificaţia mesajului transmis
şi  viziunea lor despre lume. Orice basm, de regulă, debutează cu plasarea în timp şi spaţiu a
acţiunii, care ne obligă să recunoaştem existenţa formulelor iniţiale, care, pe lângă această
funcţie de a localiza acţiunea, mai are şi rolul de a stabili contactul cu cititorul şi de a-l pregăti
pentru receptarea basmului, după cum menţiona şi Tudor Vianu, ,,orice enunţ lingvistic este
tranzitiv şi reflexiv totodată, căci cine vorbeşte comunică şi se comunică”4, iar procedeele
stilistice întâlnite vor transmite, concomitent, atât o atitudine subiectivă, cât şi un anumit sens
gramatical.

Textele populare munteneşti nu se dezic de la a uzita de cea mai simplă formulă iniţială
a basmului românesc prezentată sub diferite variante. În basmul despre Petrişor- Vânător, se
observă o nuanţă uşor ironică pe care povestitorul o imprimă clasicei exprimări, pe care o
foloseşte la conjunctiv perfect, pentru a arunca şi mai mult umbra îndoielii asupra posibilităţii
existenţei întâmplării. Ironia rezultă tocmai din revenirea asupra ideii iniţiale, prin adăugarea
unui element de noutate, care înlătură îndoiala cu privire la existenţa faptelor din basm „...de-
aici înainte basmu’ mieu să povesteşte.”

„Să fi fost odată ca niciodată, dacă n-ar fi fost nu s-ar fi povestit, da dacă ieste să
povesteşte, de-aici înainte basmu’ mieu să povesteşte.” (PV, 134)

Adăugarea elementului „ca niciodată” participă la schimbarea structurii iniţiale a
formulei prin modificarea sensului verbului „a fi” care dobândeşte înţelesul de a se petrece,
a se întâmpla, a avea loc. De altfel, această determinare circumstanţială nu anulează primul
termen, dovadă existenţa următorului element: „dacă n-ar fi fost nu s-ar fi povestit ” care
certifică veridicitatea celor ce urmează a fi narate. Această primă parte a formulei iniţiale,
desori întâlnită în basmele românești, nu face referire la eroii basmului, axându-se, în principal,
pe situarea în timp a acţiunii, un timp unic, îndepărtat, nereperabil, atemporal, străvechi.
Opoziţia „dacă n-ar fi fost ..., da dacă ieste” ar părea un nonsens, care aparţine, de fapt, artei
basmului, ceremonialului epic cu care acesta debutează, îndoiala este înlăturată prin asumarea
şi implicarea directă a povestitorului: „basmu’ mieu să povesteşte.” Este o exprimare
metaforică a meşterului popular care spulberă cititorului îndoiala, nelăsând impresia că ceea
ce urmează a povesti este o simplă ficţiune, ci o întâmplare excepţională, dar adevărată, el
nefăcând decât să relateze ceea ce cunoaşte: „...dacă ieste să povesteşte...„. Sunt evidente
aici mărcile oralităţii caracterizate prin discontinuităţi, elipse, anacolute, lexic şi fonetism
local, ticuri şi stereotipii în expresii şi o anume familiaritate cu auditoriul. Plasarea acţiunii în
timp creează atmosfera necesară pentru a se continua comunicarea basmului, prin introducerea
în scenă a eroului:

„A fost un om bogat dintre care el n-avea decât un sângur fecior. La o vârstă oarecare,
împăratu’ ăsta, boieru’ ăsta s-a prăpădi, a murit, şi-a rămas fecioru’... ” În acest moment,



TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VIII, nr. 1, ianuarie-martie 201930
auditoriul este pregătit pentru lumea ireală, pentru eroi fantastici, pentru că s-a făcut trecerea
de la realitatea înconjurătoare la lumea fabuloasă a basmului.

Alteori, formula iniţială este simplă, fără multe elemente, anunţând succint, o situaţie
epică, ascultătorul fiind pregătit rapid pentru a participa la aventura ce îi va cuprinde pe
oamenii care au uitat de Dumnezeu şi de biserica lui, dedându-se la petreceri cu diavolul:

„A fost odată, pă vremea poveştilor, un sat unde oamenii uitaseră cam dă mult calea
bisericii. Nu e vorbă, oamenii pomeniseră dîn moşi-strămoşi o biserică veche şi-un popă
bătrân, dar...ce folos?! Cine să mai gândească la biserică şi la popă, când Ucigă-l crucea
deschisese o cîrciumă, unde dă dimineaţa şi pînă seara şi iarăşi dă seara şi pînă dimineaţa,
să porneau neşte chiolhanuri şi neşte refenele dă se dusese pomina?! ”(CV, 155)

Întâlnim aici un element nou care se adaugă formulei iniţiale temporale şi anume
localizarea în spaţiu a acţiunii, fenomen care  „constituie o raritate”5 în basmul românesc,
ceea ce dă naştere  „unei formule mixte”.6 Dacă aici cadrul spaţial este definit clar – un sat-
timpul este ambiguu- pe vremea poveştilor- o precizare succintă care nu oferă prea multe
detalii, dar care nu aruncă nicio urmă de îndoială asupra întâmplării, chiar dacă totul se
plasează în lumea miticului.

În Împărăţia Arăpuşchii găsim o altă structură a formulei iniţiale, în care se îmbină
diferite elemente morfologice ale formulei iniţiale temporale româneşti:

”A fost odată ca niciodată, şi de vreţi a şti ce-a fost odată şi altă dată n-a mai fost
ascultaţi până-oi sfârşi, c-acu abia începui.

A fost un împărat viteaz peste fire, că unde pornea cu război zvânta, de nu rămăsese
domnie cât de mică, ori împărăţie cât de mare, pe la hotarele împărăţiei lui, să n-o fi bătut
el, şi ăst împărat avea trei feciori tot unu şi unu de viteji şi de frumoşi.” (ÎA, 47)

Iată că veridicitatea întâmplării este acentuată aici de reluarea ideii că totul s-a petrecut
o singură dată, iar aceasta poate fi cunoscută doar ascultând povestitorul. Se reflectă aici şi
atitudinea lui faţă de întâmplările miraculoase povestite. Informaţiile sunt sigure şi trimit la
motivele tradiţionale ale basmului, împăratul cu cei trei feciori, povestea urmându-şi cursul
cu repeziciune.

Aspectul formal, specific muntenesc, al formulei iniţiale, este completat în basmul
Busuioc şi Musuioc cu câteva elemente compoziţionale menite să întărească caracterul
afirmativ al acestei formule şi să confere mai multă credibilitate acţiunii:

”A fost odată ca niciodată, când mânca ţiganul mămăliga cu unt de îşi lingea degetele
pân-apuca cleştele; au fost doi fraţi. Acum, boieri dumneavoastră, să nu gândiţi că numai în
vremurile alea depărtate de cari vorbii au fost doi fraţi, că fraţi, slavă Domnului, sunt şi azi,
dar ce au făcut ei şi ce li s-a întâmplat lorapoi nimeni n-a făcut şi nimului nu i s-a mai
întâmplat d-atunci încoace.” (MB, 95)

Folosirea diferenţiată a elementelor componente ce intră în alcătuirea formulelor iniţiale
care se regăsesc în basmele munteneşti, ne oferă posibilitatea de a afirma că acestea nu au
trecut de la un basm la celălalt şi de la un povestitor la altul fără a fi adaptate situaţiei ce
urmează a fi narată. Chiar dacă, deseori, se regăseşte cea mai simplă şi concisă alcătuire a
formulelor, există alte elemente adăugate, care dovedesc atitudinea povestitorului cu privire
la întâmplarea propriu-zisă, adaptarea lor în funcţie de auditoriu. Se observă existenţa
permanentă a situării în timp şi sublinierea caracterului extraordinar, dar posibil, al
întâmplărilor, dar şi o anumită stilizare a formulelor, ceea ce dovedeşte un grad mai mare de
implicare a culegătorului. 

Apariţia elementului negaţiei în formula iniţială din debutul basmului Pici ramură din
nuc, demonstrează că răspândirea acestora a depăşit formalismul:

”A fost într-o vreme, demult, pe când se potcovea puricele cu câte 99 de oca de fier şi
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cu câte 99 de oca de oţel la un picior şi zbura în slava cerului şi se lăsa pe foaia teiului, de
se spurca în gura grecoteiului, şi se lăsa pe foaia lipanului, de se spurca în gura ţiganului;
d-atunci şi nici d-atunci, că e mai dincoace cu vreo trei conace, de când îşi ungea fetele feţele
şi flăcăii mustăţile...a fost un împărat mare, dar prea mare, foarte mare, şi ăst împărat avea
trei fete. ”(PRN, 146).

Se observă aici complexitatea formulei, rar întâlnită în proza populară muntenească,
caracterizată printr-un stil precis, anticipativ. Apariţia celor „99 de oca de fier şi cu câte 99
de oca de oţel” neagă veridicitatea întâmplării ce urmează a fi povestită. Există, aşadar, o
contradicţie de termeni din care înţelegem că întreaga poveste este o ficţiune ce nu a avut loc
niciodată, în ciuda adverbului „demult”. Pe lângă determinările temporale şi caracterul unic
al timpului din basm, apar şi cele spaţiale: „e mai dincoace cu vreo trei conace”, dar şi eroii,
previzibili pentru specia în cauză, împăratul cu cele trei fete. Tonul de glumă, de parodie este
asigurat prin apariţia personajelor conexe - grecoteiul, ţiganul- care fac parte din crearea unui
context imposibil din punct de vedere logic, dar care dovedesc inventivitatea povestitorului
român.

Caracterizate prin repetiţia elementelor componente, formulele mediane au generat
discuţii privind sfera termenului, atât la nivelul folcloristicii române, cât şi la nivel
internaţional. 

Lazăr Şăineanu distinge formulele mediane redate în versuri, în principal, ca:
„...formule stereotipe care revin la ocazii analoage, alcătuind frazeologia particulară a

basmelor, şi, în sfârşit, expresii metaforice, aproape necunoscute chiar graiului poporului,
care constituie elementul retoric al basmelor şi nu le întâlnim decât într-însele.”7

O.Bârlea, făcând referire la aceeaşi problemă și afirmă:
„Formula mediană, în comparaţie cu formula iniţială şi cu cea finală, este mai săracă

în forme, ea reducându-se de fapt la un singur tip care are funcţia de a solicita sau de a
verifica atenţia ascultătorilor...de aceea nu apare în chip constant, fiind folosită de povestitor
numai atunci când auditoriul dă semne de oboseală. „8

Chiar dacă acestea nu înregistrează varietatea celor iniţiale sau finale, formulele mediane
sunt legate de acţiunea propriu-zisă a basmului, având locul lor bine stabilit, însă, cel mai
important este de analizat funcţiile pe care le îndeplinesc în dinamica textului. 

Deşi slab reprezentate, în basmul Petrişor- Vânător, regăsim una dintre formulele tipice
prin care se urmăreşte trezirea atenţiei ascultătorilor şi stârnirea curiozităţii, prin introducerea
unor elemente şi acţiuni fabuloase sau prin promiterea unor fapte minunate:

„S-a dus gândind aşa trei zile şi trei nopţi şi trei albe dimineţi, pân cân a ajuns într-o
pădure.” (PV, 140)

Verbul a se duce, utilizat la timpul trecut,  prin care este introdusă această formulă face
legătura între povestea propriu-zisă şi textul formulei şi anunţă schimbarea locului acţiunii,
unde eroul are de îndeplinit alte misiuni.

Tot o formulă de trecere, regăsim şi în textul poveştii Pici ramură din nuc, unde utilizarea
clasică a celor două verbe să lăsăm şi să vedem (folosit cu sensul de a afla) anunţă tocmai
trecerea de la un episod la altul, cu atât mai mult cu cât se cunoaşte şi locul unde urmează să
se desfăşoare acţiunea:

„Acum să-i lăsăm pe ei îndrăgostiţi gata, şi să vedem pe la curtea împăratului ce mai
e.”(PRN, 153) 

Pe aceeaşi direcţie se înscrie şi Nicolae Roşianu care, făcând referire la formulele de
trecere, afirmă că:

„...au o funcţie pur compoziţională, ele fiind folosite numai atunci când se schimbă locul
acţiunii, ceea ce coincide aproape întotdeauna cu începutul unui nou episod.”9
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În povestea Crai-Vișan se schimbă registrul, iar ameninţarea şi pedeapsa pe care o suportă

preoteasa, pentru neascultare, este transpusă în aceleaşi stereotipii:
“Uite şi canunu’. Ea să se facă vacă neagră, stearpă şi rea:
să te-alerge nouă hotare
şi să se balige nouă care
ca să-şi spele păcatili, să aibă trei suflete.”(CV, 157)
Prezenţa numerelor nouă  şi trei înregistrează o frecvenţă considerabilă în basmele

munteneşti, regăsindu-se de multe ori pe parcursul textului, uneori doar din considerente
poetice, pentru realizarea rimei în cadrul fragmentelor care încearcă versificări simpliste.

Regăsim în textul aceluiaş basm şi formule care definesc acţiuni ale personajului şi fac
referire la drumul lung pe care acesta îl mai are de parcurs, motiv pentru care este introdusă
prin verbul a merge la timpul trecut. Se creează aici o rimă împerecheată care poate constitui
o formulă de sine stătătoare, ce marchează imensitatea spaţiului pe care trebuie să îl străbată
eroul:

“Şi-a mers el zi de vară până-n seară, că cuvântu’ din poveste înainte lung mai este.”
( CV, 161) 

Tot o caracteristică a stilului popular narativ o constituie şi utilizarea de către povestitor
a unor întrebări menite să anunte existenţa unui fapt miraculos, solicitând, în acest mod, la
maximum, atenţia ascultătorilor:

„Calu, ce-i spune?” (PV, 137)
„Ce zîce împăratu?” (PV, 137)
„Ce spune el?” (PV, 138)
„Ce să facă el?” ( ÎA, 49)
Dincolo de solicitarea atenţiei ascultătorilor, aceste formule imprimă voiciune textului

pentru că ele apar, în special, în locuri în care predomină naraţiunea, simulând existenţa unui
dialog, ceea ce înlătură monotonia şi obligă ascultătorul să rămână atent pentru aflarea
răspunsului.

Frecvente în proza muntenească sunt formulele care marchează dialogul dintre
personajele basmelor, prin care se aleg armele şi se stabileşte modalitatea de luptă dintre cei
doi eroi. Formula înregistrează două părţi, întrebarea zmeului şi răspunsul voinicului.
Exemplificăm cu ajutorul basmului Busuioc şi Musuioc:

„- Cum să ne luptăm, întreabă zmeul?
- Cum vrei?...eu zic în luptă, că e mai dreaptă.
- În luptă să fie, zise zmeul.”(BM, 97) 
Se observă şi alegerea clasică a luptei corp la corp pe motivul că este mai dreaptă, chiar

dacă ordinea este inversată şi  modalitatea de luptă este aleasă de Busuioc, nu de zmeu.
Analizând aceste formule mediane se observă că nota ironică, tonul de glumă sau de

parodie pe care l-am întâlnit frecvent la cele iniţiale, a dispărut, iar povestitorul îşi înfăţişează
naraţiunea în cel mai serios mod posibil. Asemănare există între formulele iniţiale şi cele
finale, construite relativ similar, mai ales că urmăresc să stabilească veridicitatea acţiunilor
sau ficţiunea lor, în funcţie de modul în care povestitorul se raportează la basmul lui. Despre
acestea, Lazăr Şăineanu aprecia:

„Formulele finale sunt pretutindenea mult mai numeroase. Unele din ele exprimă regret
pentru acele vremuri fericite, altele, din contră, constată că astăzi suntem mai fericiţi. Adesea
povestitorul îndeamnă ironic pe ascultătorii săi să meargă înşişi într-acolo, spre a se convinge
de adevărul spuselor sale.”1

Există o mare varietate şi bogăţie a formulelor finale, frecvente sunt acelea care anunţă
participarea povestitorului la nunta împărătească sau la alte întâmplări la care au luat parte



personajele. Deşi povestea Împărăţia Arăpuşchii ne plasează în sfera miraculosului,
povestitorul, aparţinând ariei lingvistice a graiului muntenesc, scurtează vorba şi încheie
concis, anunţând:

„Şi-ncălecai p-o şea şi sfârşii povestea, că doar n-aţi fi gândit că-i minciună, că eu nu-
s de când cu minciunile, ci-s de când cu minunile.” (ÎA, 51)

În ceea ce priveşte expresia, des întâlnită, şi-ncălecai p-o şea, avem în vedere explicaţia
pe care o oferă B.P.Hasdeu, care, găsind în Decameronul lui Boccaccio exprimarea novella a
cavallo, prin care se desemna specia basmului în italiana veche, consideră că:

„...expresia încălecai p-o şea trebuie considerată a fi o moştenire din latină”, iar în ceea
ce priveşte sensul, autorul încearcă să îl explice etimologic astfel: „în latină, inequito (încalec),
construit cu dativul, înseamnă a râde de cineva, a-l lua peste picior”, aşadar...”expresia este
sinonimă cu am glumit sau am minţit.”1

În basmele munteneşti, formula se dovedeşte a fi o minciună, fapt ce reiese tocmai din
contextul în care apare. Povestitorul insistă că basmul său este o minune, iar prezenţa lui din
timpurile în care nu existau minciuni, contrazice tocmai acestă afirmaţie.

Prezenţa povestitorului la nunta împărătească, aşa cum reiese din basmul Petrişor-
Vânător, nu constituie decât în aparenţă un aspect al veridicităţii acţiunii, combătut chiar de
formula iniţială care anunţa petrecerea acţiunilor într-un timp mitic, acţiunea încheindu-se
brusc prin înţelegerea care se face între miri:

„Atuncea, a luat şi fata lu paşu’ turcesc pă băiatu’ împăratului, el a rămas cu Ileana
Cosînzeana, şi şi-a făcut o nuntă mare, mare dă tot, şi da la cîini fîn, la pisici oţăt, şi la oi
carne.

m-am dus şi io p-acolo, şi nu să uita nimini, nimini la mine.” (PV, 145)
Proba pe care autorul o aduce în sprijinul afirmaţiei sale, că a participat la nuntă, nu este

nici ea veridică, apariţia câinilor, pisicilor şi a oilor, puse în ipostaze neobişnuite şi ireale
nefiind caracteristică zonei munteneşti şi provenind, mai degrabă, din basmele altor popoare.

În Crai-Vişan, formula iniţială este anunţată printr-o interogaţie pe care suntem obişnuiţi
să o întâlnim în cuprinsul textului: “Şi ce gândiţi c-au făcut?”, pentru ca apoi autorul să ne
ofere şi răspunsul care se constituie într-un prolog al basmului:

„Au dat o raită pă la Pară dă Foc şi-au poposit la Rodu Pămîntului, unde-au şi început
petrecerili. Când au început şi când au sfârşit munţiinu ştiu. Ştiu însă précis că izvorul puterii
l-au aşezat la marginea unui munte, lângă potecă, să bea toată lumea. Şi cine bea întinereşte.
Ştiu de la străbunicu mieu care s-a dus anume. Cum a băut, cică a-ntinerit atâta, încât nevasta
mai să nuâl recunoască. Fugi d-aici, ghiujule, c-ai dat în mintea copiilor!

Muscă albă pă perete,
Mai mincinos cine nu crede.”(CV, 172)
Povestitorul urmăreşte să convingă şi oferă detalii despre care spune că are cunoştinţă

direct, pentru ca la final să întreţină iluzia miracolului prin implicarea ascultătorilor, printr-o
ironie subtilă.

Formula finală ritmată este şi ea des întâlnită:
„Încălecai p-o şea
Şi vă spusei dumneavoastră aşa,
Şi- ncălecai p-o lingură scurtă,
Să lovesc peste nas pe ăl de n-ascultă.” (BM, 104)
Observăm aici că este o formulă glumeaţă, care aduce în prim-plan imposibilul, a cărei

expresivitate rezultă din alăturarea unor fenomene care se exclud, ceea ce duce la asocieri
absurde şi neobişnuite.

În concluzie, diversitatea formulelor conferă fiecărui text valoare de unicat, chiar dacă
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pornesc de la acelaşi tipar, fiecare povestitor se raportează la textul său în manieră personală,
incluzând în prezentarea lui şi aspecte care ţin de identitatea locului, dar şi de natura
ascultătorilor. Aceste formule se înscriu, firesc, în definirea basmului ca o „naraţiune senină”
ce propune „o oglindire a vieţii în moduri fabuloase”.1
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Călina Bora
Dragostea are picioare lungi, 

editura Paralela 45, Pitești, 2018 

Tânăra scriitoare Călina Bora publică al doilea
roman al său (primul fiind Păsăroiul, în 2011)
pornind de la aceleași premise introspective
valorificate, însă, de data aceasta, într-un mod narativ
care simulează dificultățile parcurgerii unui labirint.
Romanul vorbește despre relația cu celălalt și cu

sinele, dar, chiar și în ultimul caz, drumul până la sine cunoaște transparențe, volatilizări și
dedublări care propun cititorului provocări narative la fiecare pagină.

Miza scriiturii este, așadar, descoperirea sinelui prin descoperirea celuilalt, iar tehnica
narativă presupune existența unui amalgam de conștiințe care se amestecă, se suprapun și se
întretaie permanent, într-o zvârcolire aproape dureroasă a căutării iubirii. Personajele se caută
reciproc și permanent, prezența fizică fiind insuficientă. Pe rând, ele devin naratori și personaje
principale, vocile lor amestecându-se cu vocile alter-ego-urilor permanente.

Personajul dominant este, aproape permanent, dublat de o supra-conștiință, Katalin cu
care discută și la care se raportează de fiecare dat când este vorba despre o relație, funcționând
aproape ca un dublu masculin (de unde și ambiguitatea onomastică). Raportarea permanentă
la Katalin și dialogul imaginar creează miza provocării reordonării narative care duce spre
rememorarea unei relații de iubire cu Klara, la rândul ei dominată de demonii multiplelor
personalități pe care nu le mai poate gestiona. Eșuarea relației are drept cauză alienarea, cuplul
destrămându-se după certuri violente și împăcări agresive care adâncesc și mai mult distanțele
de conștiință, anularea defintivă a sentimentelor nefiind posibilă. În ecuația de cuplu destrămat
intră Kristina, Kalman și Laura, fiecare dintre ei devenind, la un moment dat voci prime ale
întâmplărilor mărunte, dar cu o imprtanță sufletească uriașă, narațiunea pendulând între
discuții dintre personaje, între personaje și conștiințele lor, între scene de sex din care nu
lipsesc grotescul sau ironia și rememorări ale altor discuții, acum disecate până la suferință.

Romanul debutează cu un dialog al conștiinței și cu rememorarea unor întâmplări
mărunte, cum ar fi o întâlnire accidentală, dar plină de semnificație ulterioară pentru căă
personajul narator are grijă ca fiecare gest al celullalt și fiecare reacșie a propriului sine să fie
înregistrată cu minuțiozitate care se va transforma în dialog cu alteritatea din dorința de a
înțelege gesturile ființei iubite. Femeile iubite sunt capricioase, iar capriciile se doresc al fi
un semn al feminității, dar alunecă spre un derizoriu al ființelor mai mult răsfățate, de multe
ori superficiale, frivole, care afișează un soi de cochetărie comportamentală mimată, din

Cora STĂNESCU
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dorința de a se alinia unui soi de trend. 
Această inconsistență comportamentală dă naștere unei nevoi organice de a înțelege

persoana (încă) iubită, iar gesturile mărunte (cum ar fi mâncatul unei bucăți vechi de chec
dăruită de persoana iubită) capătă semnificații cu rădăcini în superstiție, iar rostirea este parte
a actului de a înțelege. Intensitatea emoției cere supape de manifestare iar, în lipsa verbalizării,
capătă consistența oniric-coșmaresc a apei care dezintegrează: 

Apoi visez ceva destul de agitat. Visez că plouă torențial. Sunt la mine acasă și visez cum
închid în grabă ferestrele să nu intre apa și să umfle parchetul.

Afară plouă cu zgomot și câteva vârfuri de crengi se izbesc violent de geam. Pare o
muzică sinistră, dar nu sunt speriată. Chiar ma apropii de geam și privesc bulboanele mari
de apă. Îmi bate inima tare și sunt un soldat care trebuie să tragă pentru prima dată în cineva.
Respirația mi se lipește de geam, dar nu-l mai desenez pe Cupidon, pur și simplu îl șterg cu
mâneca bluzei. Sunt într-un acvariu uriaș. A plouat mult, a plouat mult, până peste vârfurile
copacilor. Apăs și mai tare mâneca de geam și văd la baza copacilor pești uriași, pești negri
cu mustăți imense. Pești murdari, cu ochi închiși. (p. 54-55)

Dominantă este, în schimb, realitatea, de mult ori în forma ei crudă, pur fiziologice.
Personajele nu se tem de grotesc,  de gratuitatea gesturilor, de ridicol sau de judecata celorlalți.
Fiecare își trăiește nu propria viața, ci propria lume, încercând, cu disperare, să intre în lumea
celuilalt, de multe ori cu brutalitate verbală, psihologică sau fizică, iar una dintre modalități
este actul sexual care beneficiază și el de o gratuitate voită. Gesturile personajelor sunt bruște,
fiecare dorește să domine pe celălalt din toate punctele de vedere, iar totul devine un joc de
putere în care gelozia este înghițită, treptat, ca de un bulgre de zăpadă, de foamea de celălalt,
ca formă de posesie supremă.
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O coborâre nouă în infern
Vasile Petre Fati, 

O anumită căldură umană, 
Casa de Editură Max Blecher, 2016

O anumită căldură umană, de Vasile Petre
Fati este cartea prin care autorul poemelor selectate
și a prefeței, Claudiu Komartin, își arată, își face (și
mai) vizibilă marea apropiere și marea consumare pe
care le trăiește în apropierea poeziei. Vasile Petre
Fati nu ar fi putut avea o mai mare șansă decât să fie
redescoperit și readus în fața cititorilor de poezie
decât aceasta. Claudiu Komartin ne propune aici,
între copertele acestui volum, un fel de cale a
însingurării poetului, o însingurare în sensul de trăire
la propriu a ei, completată de o transpunere ,,fină și
subtilă”, de scoatere din adâncul cel mai adânc al firii
poetului mesajul ,,credibil și emoționant”, mesaj care
este o marcă (re)cunoscută Vasile Petre Fati.

... În lumea aceasta sensibilă sunt gol și îmi văd trupul...
Poezia lui Vasile Petre Fati este o poveste despre singurătate, o descriere crudă a ei,

este chiar adevărata poveste a singurătății, unica. Stările, imaginile aduse aici de poet nu pot
fi egalate cu ușurință, nici repede și nici curând. Cu fiecare vers, Vasile Petre Fati își face
vizibilă amprenta, o face vizibilă fără lupa care mărește, arătându-ne liniile fine și delicate
ale trăirilor sale, cât de vizibile și cât de ușor se pot trăi suferința, tristețea, însingurarea.

... Afară păsări stranii se lovesc de ferestrele mari, orbite de lumină...
Vasile Petre Fati ne impune stări care se transformă în așteptări, în ceea ce credem că,

de obicei, pot fi numite așteptări, după care fandează, se întoarce, își aruncă din nou privirea
în jurul și de-a lungul lumii și ne arată de nevăzutul, care nu-și poate face loc în privirea
oricui încearcă să îl pătrundă, să îl înțeleagă. Totul în poezia lui Vasile Petre Fati este mai
bine, mai adevărat, mai trăit.

... În lumea asta sensibilă sunt gol și îmi văd trupul...
Melancolia este starea care completează viața aici, este starea care compune și care

îmbogățește moartea, este un fel de a fi, de a trăi și de a-și consuma suferința ale poetului,
este o marcă a vieții care nu se lasă consumată pur și simplu, care trebuie adunată, făcută să
fie parte a omului care o consumă, cu toate greutățile, cu toate stările, cu toate tragismele ei.
Nimic nu îi edulcorează, nu îi îmblânzesc stările, totul amplifică și face durerea să se simtă,
să se transforme în strigăt, să se audă.

... Nu trebuie decât să acoperi cu mâna gaura
Pe care o lasă acum poemul în pieptul tău...
Vasile Petre Fati coboară din nou treptele care îl separau de noi, face pașii care ni-l fac

vizibil, care îl aduc din nou vederii noastre și care ne ajută să îi trăim fizic și/sau vizibil viețile,
toate adunate în această inspirată selecție/antologie pe care a îndrăznit să o compună Claudiu
Komartin.Vasile Petre Fati și-a mobilizat toate simțurile, toate simțirile artistice, toate trăirile
poetice într-o viață scurtă (1944-1996), a reușit firesc să se convingă de libertatea și de puterea
pe care ți le dau scrisul, de posibilitățile de a-ți duce viața și stările ei dincolo de limitele fizice
ale oricărei existențe.

... Întotdeauna nimeni nu vrea să fie de față...
Este ceea ce Vasile Petre Fati a înțeles, ca toți poeții care au îndrăznit.

Gabriel ENACHE
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O samă de cuvinte 
pentru hertzieni (II)

Salutare prieteni!... În numărul anterior v-am
introdus en bref  în atmosfera observaţiilor sau
băgărilor de seamă prin cuvinte-cheie uzuale din
limbajul radio al comunicării... Nu vă impacientaţi!
Le veţi găsi la sfârşitul cărţii în câteva pagini, plasate
în ordine alfabetică, sub titlul inspirat din istoria
literaturii noastre:

,,Cuvinte şi numere tâlcuitoare”. Cei care le cunoaşteţi deja, cu-atât mai bine vouă şi mie
tot mai bine...

Vă mai amintiţi de primul roman din literatura română?... Istoria ieroglifică a lui Dimitrie
Cantemir din 1705. Acum mai bine de trei secole autorul introducea pe cititori într-o atmosferă
alegorică – în realitate, un şir lung de conflicte şi rivalităţi medievale, ascunse în gâlceava
păsărilor şi a altor animale. Nu intenţionez să parodiez acel stil, ci încerc să fiu obiectiv pentru
a recepta tendinţa voastră de exprimare, rămânând fidel normelor lingvistice...

Veritabili hertzieni şi internauţi... vă conjur să-mi daţi un OK nu numai on line, ci şi prin
căile bătătorite ale comunicării clasice. Cele scrise şi vorbite pe care mi le-aţi semnalat sunt
certe abateri de la normele limbii literare româneşti, şi încă prea puţine, faţă de câte se fac şi
pe la case mai mari. Ele sunt sancţionabile prin depunctare în pregătirea şcolară, la testări,
examene de admitere, bacalaureat, la alte forme de evaluare curentă şi sumativă caracteristice
ciclurilor de studii de toate gradele. Atenţie, că nu-i de glumit!...

Aspectul cel mai îngrijit al unei limbi este cel literar, pe care trebuie să-l respectăm nu
numai din spirit civic, ci şi din necesitatea comunicării corecte a unei idei... În emblematicul
său „TESTAMENT”  Arghezi mărturisea că şi-a cizelat expresia poetică valorificând vechiul
strat lingvistic al străbunilor: ,,Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite// Eu am ivit cuvinte
potrivite... sau

,,Din bube, mucegaiuri şi noroi// Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi”... Mai târziu, Nichita
Stănescu, alt poet de marcă dintre canonici, îşi sentimentaliza cititorii prin cuvintele: ,,Patria
mea este limba română’’... Şi multe asemenea conotaţii referitoare la limba maternă au
încununat creaţiile literare ale artiştilor cuvântului.

De la cronicari la scriitorii români contemporani traseele lingvistice s-au îmbogăţit şi
înfrumuseţat. Limba a căpătat valenţe moderne înflorind în stiluri funcţionale prin care se
materializează întregul fond lexical al vorbitorilor. Aceste stiluri se identifică în limba scrisă şi
vorbită, de la nivel preşcolar, până la exprimarea elevată a autorilor de tratate academice.

Mircea BĂDOIU



Generaţia tânără le-a reţinut din orele de limbă şi comunicare. Le reamintesc acum pentru
împrospătarea memoriei: oficial (administrativ), beletristic (artistic), familiar (colocvial),
publicistic (jurnalistic) şi ştiinţific. Termenii dintre paranteze sunt sinonimici şi pot fi uzitaţi
fără reţineri.

Fiecare stil funcţional are aplicaţii specifice de limbaj, asupra cărora voi reveni la timpul
potrivit. Există însă şi limbaje denumite oficial jargon şi argou. 

Jargonul presupune folosirea unor cuvinte şi expresii de către anumite grupuri sociale,
fie disipate pe arii geografice mai mari ca în Italia, Franţa, Spania, fie cvasiprofesionale:
jargonul medicilor, aviatorilor, feroviarilor, poliţiştilor, etc. Pe de altă parte, argoul este limbajul
convenţional al unor grupuri sociale mai restrânse, care pentru a nu fi înţelese de restul
vorbitorilor folosesc cuvinte speciale cu un conţinut semantic codificat: deţinuţii, militarii,
navetiştii, drogaţii,  vagabonzii şi alţii.

Deşi este tot convenţional, limbajul radioamatorilor se apropie semantic mai mult de
jargon, decât de argou. Dicţionare există în librării sau pe internet pentru toate stilurile şi
jargoanele, dar din păcate nu în toate casele şi bibliotecile personale. A consulta dicţionare
explicative, tehnice, medicale, de arhaisme, de neologisme, nu stă la îndemâna masei de
vorbitori şi nici în preocupările tuturor profesioniştilor consacraţi. Perioada studiilor din anii
tinereţii oferă din plin acest prilej, dar în restul vieţii nu se menţine acelaşi entuziasm intelectual
decât în rândul celor dedicaţi. Şi astfel abaterile de la normă devin inevitabile.

În spaţiul lingvistic românesc, şi nu numai, primul deceniu al celui de al treilea mileniu
e.n. a marcat o evoluţie spectaculoasă a mass-mediei prin numărul crescut al publicaţiilor oferite
de piaţă, dar şi prin accesarea electronică pentru internauţi. Simultan au proliferat însă şi
abaterile de la normele academice. Dizertaţiile de odinioară ale lui Şincai şi Micu, regulile şi
orânduielile Gramaticii impuse de Ienăchiţă Văcărescu,  continuate de Ion Heliade Rădulescu
în Gramatica Românească de la 1828, de alţi lingvişti şi filologi români, se constituie într-un
preţios tezaur naţional. 

Stricătorii de limbă semnalaţi de Titu Maiorescu, redutabil susţinător şi promotor al limbii
române moderne de la sfârşitul secolului al 19-lea, oratorii, retorii şi limbuţii satirizaţi de el şi
incapabili să-şi respecte propria limbă în anumite circumstanţe, pigmentează nociv şi fără
remuşcări dulcele grai românesc. Ar trebui să ne revolte acest fenomen şi să ne stimuleze în
scopul înlăturării erorilor. Rămâne de văzut care  este opţiunea tinerei generaţii. „La viitor nu
trebuie să ne gândim, fiindcă acesta vine sigur”(A. Einstein).

Frecventele abateri care se comit pe burtierele unor posturi TV,  (cu excepţia   celor 3
naţionale care trebuie felicitate), în agora virtuală a internetului, dar şi în unele publicaţii din
presa scrisă, se comit abateri care l-ar zgâria pe inimă pe oricare slujitor fidel al limbii materne.
Unii cititori ai acestor rânduri vor califica pledoaria mea  deformaţie profesională. Accept!...
În fapt, opinia lor nu poate fi decât subterfugiul intelectualului comod şi orgolios... Alţii vor
lua aminte, vor deveni mai circumspecţi în privinţa propriilor opinii sau exprimări şi vor căuta
să evite/îndrepte erori de tipul: dezacorduri între subiect şi predicat,  pleonasme, nonsensuri,
confuzii de gen şi număr, anacoluturi, cacofonii, etc. Multitudinea erorilor mai poate fi evitată,
măcar parţial, urmărind cu atenţie emisiunea cotidiană  VORBEŞTE CORECT de pe TVR
1 de la ora 14.55. 

Aşadar, prietene cititor al acestor rânduri, să încercăm împreună să cunoaştem şi să plasăm
în „coşul de gunoi” al raţiunii noastre „fărădelegile lingvistice” ridiculizate deseori şi de nenea
Iancu cu aplombu-i recunoscut. Dacă ar mai fi printre noi  şi ar naviga pe internet  în  tovărăşia
unei  halbe  de  bere,  fiţi  siguri că ar simţi enorm şi ar vedea monstruos, la un moment dat
lăsându-ne fără replică:

- „Ce faci bibicule?... Daunloadezi paporniţa cu praz  peste setapul coşului meu deja
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sastisit la  Matache Măcelaru?... Nu vezi că trendul preţurilor din Amzei se boldează peste
măsură şi pieţarii noştri mi-au dilit blogul de mă furnică pixelii pe creier?... Printează nene
mercurialul, scanează-l cu celeritate şi postează-l pe saitul prefecturii să-l arhiveze coana Joiţica
în boxul lui tipătescu@ gmail.com”...

Orice limbă are o evoluţie, se perfecţionează, iar neologismele vin în întâmpinare, mai
ales cele de sorginte tehnică vehiculate de progresul ştiinţei, în cazul nostru al electronicii
aplicate. Vorbitorii le introduc în limbaj pe măsura asimilării conţinutului semantic – fenomen
firesc dealtfel. Dar a nu utiliza variantele denotative/conotative din masa vocabularului autohton
mult mai uşor de perceput, nu mai este benefic, ci cvasi-restrictiv. Motivaţia reală a abaterilor
nu este numai ignoranţa, pardonabilă într-un mare procentaj, ci şi mania comunicării
caracterizată printr-un coeficient sporit de velocitate, greu de temperat pe toate canalele I.T. A
dispărut de mult acel festina lente, devenit caduc şi persiflat de tinerii internauţi, grăbiţi să
comunice cât mai rapid, dar şi dezordonat (!)... De aceea, infiltrarea neologismelor  şi a
prestaţiilor implicite, nefiind stopată la graniţele naturale ale ţării, necesită formarea deprinderii
de a vorbi corect şi coerent româneşte în orice împrejurare. 

Autorul nu este factor decident în domeniu şi nici nu se consideră exhaustiv pentru o
asemenea postură. Recomandarea fiindu-i mai la îndemână, nu ezită să o facă în rândurile care
urmează, pentru ca mesajul ei să aibă cât de cât un grad de eficienţă. Parţial şi pentru
amuzament v-aş indica pentru început lectura cărţii „Fie-ne tranziţia uşoară” de Radu
Paraschivescu, Editura Humanitas, 2006. Sunt comentate aici abateri gramaticale şi stilistice
semnalate în limbajul public, mediatizat cotidian cu dezinvoltură prin Gigi ş Răducu, Lory şi
Bahmu, Andi şi Agafi, Talpă şi Parpanghel, Gutzy şi Valdi, Tato şi Bapti, Vangăl şi Elba, etc.

După înfiinţare, C.N.A. a adoptat hotărâri de penalizare şi pentru abaterile de la aspectul
îngrijit al limbii. Urmare a monitorizărilor periodice, făcute de profesionişti, s-au dat publicităţii
rapoarte şi analize elocvente în acest sens. Materialul publicat în România Literară, nr. 50 din
21.12.2007, sub titlul ,,Televiziunea şi gramatica” poate fi citit de oricare abonat la internet. În
cele trei  pagini de observaţii şi comentarii apare un procentaj ridicat de semnalări, mult mai
convingătoare decât modestele intenţii ale acestor rânduri... Referiri şi citări asemănătoare voi
mai adăuga în cele ce urmează. Deocamdată, vă invit la o corectare şcolărească a unui mesaj,
primit recent de la un corespondent de pe o reţea de socializare şi reprodus identic cu erorile
boldite în aldine:

„Te salut prietene! Am folosit mesajul tău pentru al pune în pagină, unde oricum are mai
mulţi cititori! Poate dacă ai timp, mai scri câte o pagină ce să apară şi care să mai spună celor
tineri, dar şi unor mai puţin tineri sau de mai mult timp în această fază cum e corect. Aşi dori
să vi cu o pagină care citindu-l să ne mai amintim cum este corect a vorbi în limba română.
Ceva în ideea picăturii chinezeşti!... Poate picătura să facă mai mult decât TV şi presa scrisă?
Ce zici?”...

Ce pot să zic prietene?... Îmi susţin punctul de vedere ca după redactarea unui text, în
oricare stil funcţional ar fi acesta, să-l recitim şi să corectăm eventualele erori – necesitate la
care mulţi corespondenţi tineri au renunţat de mult. Astfel s-ar diminua numărul scăpărilor
inerente, al tastărilor precipitate, ambiguitatea, repetiţiile inutile, etc. Prin această reluare a
lecturii se materializează ideea evitării substanţiale a erorilor în viitor. 

Asupra formei condiţionalului prezent, persoana întâi singular, de la a dori, am ceva de
semnalat... Veţi spune că şi Marin Preda în „Moromeţii” grafiază identic pe aş urmat de i. Este
adevărat, dar în romanul respectiv prozatorul evidenţiază o particularitate fonetică a zonei
teleormănene în care se  petrece acţiunea: consoana şuierătoare ş este înmuiată de un i
semivocalic. În limba rusă multe consoane (dure, dentale, velare, labiale) sunt înmuiate de un
i scurt (miaki znac). În limba bulgară, deşi aceasta aparţine aceleiaşi familii slave, semnul
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moale nu există în scriere fiindcă nu apare nici în vorbire. Fiecare popor are caracteristici
specifice ale organului audio-fonator (urechea, timpanul, laringele, corzile vocale ale
faringelui, palatul gurii, fosa nazală), care articulează sunetele într-un anumit grad, cu frecvenţe
şi din poziţii diferite... În loc de aşi mânca, aşi avea, aşi merge, trebuie să scriem şi să
pronunţăm corect aş mânca, aş avea, aş merge, ş.a.m.d.

În copilăria mea fonetismul ţărănesc, comentat pe scurt aici, era caracteristic unei
localităţi izolate între dealurile de pe Valea Ialomiţei – Lăculeţe. Majoritatea locuitorilor
lungeau vocalele modificând chiar accentul silabelor. Locul naşterii şi al convieţuirii
lăculicenilor era identificat după această particularitate fonologică, care s-a diminuat cu trecerea
anilor. Puţini dintre bătrâni o mai păstrează în comunicarea de fiecare zi...  Copiii şi adulţii
unei familii din acea zonă, strămutaţi temporar în vecinătatea casei noastre, accentuau într-un
mod diferit de cutuma locală cultivată şi în şcoală. Ne amuzam copios când pe la ora prânzului
o cursă regulată de avion survola albia Ialomiţei în zbor spre Braşov. Noii noştri colegi îşi
atenţionau părinţii accentuând cuvintele ca în fraza: Mameicăăăă!...puune tuuuciu de
măăăliiigă că treeece toroplaaanul şi muuusai să ne duuucem la şcoaaală!... Legenda spune
că între două schituri din vechime, care dominau aşezarea dintre dealurile mai îndepărtate,
comunicarea se făcea prin viu grai, succesul fiind asigurat de lungirea excesivă a vocalelor –
caracteristică păstrată şi astăzi în limbajul unor bătrâni.

O abatere specifică nouă muntenilor constă în închiderea vocalei e  în ă şi frizează aspectul
curat al pronunţiei în formulări nedorite ca: pă unde mergem, pă calea aerului, pă la amiază,
etc. În alte situaţii se relevă greşeli care nu trebuie trecute cu vederea în grafierea cu doi i la
forma afirmativă: tu vii, tu scrii, tu ştii... să vii, să scrii, să ştii. La forma negativă se păstrează
numai primul i. În consecinţă scriem corect: tu nu vi, tu nu şti, tu nu fi, etc. 

Pentru a elimina posibilitatea apariţiei altor controverse reiau succint şi celelalte erori
semnalate în texte... Observ că de ceva timp se practică în presă grafierea abrevierilor
nemarcate de punct (necesitate economică). De exemplu: ONU, EU, USA, UK, DNA,
CNSAS, ANCOM, ş.a.m.d. Dar ce facem cu regula?...

Cititorule-prieten, bună ziua mi-ai dat, belea ţi-ai căpătat!... Mă gândesc să-ţi fac o
propunere, care te va scoate din  multe situaţii dilematice, când ai dubii în privinţa unor reguli
referitoare la ortografia, ortoepia şi morfologia limbii române literare. Cumpără din librării,
sau comandă pe net DICŢIONARUL ORTOGRAFIC, ORTOEPIC şi MORFOLOGIC al
LIMBII ROMÂNE, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti 2005 – ediţie revăzută şi
adăugită, publicat de ACADEMIA ROMÂNĂ prin Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan
– Al.  Rosetti”. Instrument al muncii intelectuale girat de înaltul for academic, DOOM-ul te
scuteşte de solicitări şi controverse în cercul de prieteni, pe site-uri şi frecvenţe radio uzuale,
când dialogul capătă o turnură lingvistică. Nu este exclusă apariţia altor ediţii  cu  normativele
actualizate, ultima fiind cea mai bună...

Nu omit să comentez prezenţa formulării ca şi pe multe canale mediatice, în evaluările
şcolare, în limbajul cotidian familiar, etc. Majoritatea elevilor de gimnaziu şi liceu, dar şi adulţi
cu studii superioare, îşi începeau stereotipic un dialog cu concluziva deci, conjuncţie care
întăreşte o idee finală sau fixează un enunţ anterior. Locul ei firesc nu este la începutul, ci la
finalul aserţiunii respective. Cu trecerea timpului fenomenul s-a estompat, dar a apărut balastul
verbal  ca şi care a proliferat în  construcţii de tipul : ca şi amator, ca şi senator, ca şi student,
ca şi prieten...  Intenţia vorbitorilor respectivi presupun că ar fi orientată către întărirea
elementului de comparaţie care urmează. Alteori este interpusă cu scopul de a evita cacofonia.
Clişeul se justifică numai parţial, fiindcă armonia sonoră din exprimare se poate realiza în
construcţii simple: ca amator, ca senator, ca student, ca prieten... 

Din acest punct de vedere voi mai reveni ca şi lingvist (!)... Fără comentarii!
(continuarea în numărul următor)
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Livia Geabelea e o fotografă româncă
născută în Dâmbovița în 1976. A început să facă
fotografie în 2002, când a urmat cursuri de
fotojurnalism la Centrul pentru Jurnalism
Independent din București. Între 2004 și 2011 a
colaborat cu Teatrul Masca din același oras. Din
2013 se stabilește în Statele Unite împreună cu
familia, unde continuă să lucreze ca fotograf
independent. Fotografiile ei pot fi vazute pe
pagina https://www.liviastudio.com

„În 17 ani, de când fotografia a devenit
pentru mine sinonimă cu respirația, am făcut tot
felul de fotografii: de călătorie, de teatru, de

a l b u m  p l a s t i c

Livia GEABELEA



familie, de studio. Cele mai dragi rămân însă compozițiile minimaliste, joaca ad hoc cu obiecte
găsite: pietre, hârtii, farfurii sparte, pahare sau furculițe, flori uscate, gloanțe folosite sau
ierburi amărui din deșerturile americane. Joaca cu lumina și umbrele, cu reflexiile, cu liniile
simple mă face să caut expresii noi nu numai în exterior, în cadrele mele, dar și în interior, în
mine. Recent am demarat o acțiune de revizuire a întregii mele arhive de fotografii, mii de
negative sau fișiere digitale, ca să constat, o dată-n plus, că cele mai sincere imagini pe care
le-am creat sunt aceste fotografii jucăușe cu obiecte banale numai bune de aruncat la gunoi,
care sunt pentru mine aur curat, o sursă inepuizabilă de inspirație, terapie cu nimicuri și timp
de regăsire. E o saga plină de șagă. Sper să o pot continua cu aceeași poftă și de acum încolo.”  
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„Embrion”, fum de bețișor parfumat, 2002 

Flori si partitura, 2018 (flatbed scanner) 
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Furculițe, 2018 (flatbed scanner)  

Toponimia unui șervețel mototolit (2019, flatbed scanner)  
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Scoarță de palmier, 2018 (flatbed scanner) 
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Flori uscate, 2018 (flatbed scanner) 
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Frunze de iarnă californiană (2019, flatbed scanner)  

Resturi dintr-un buchet de flori, 2019 (flatbed scanner)  



Timp câștigat

Să stai la umbra unui vechi salcâm,
Privind la cerul peticit cu nori,
Fără să-ți pese că din TIMP fărâmi
Asemeni gurii unei harnici mori,

Să irosești, deci, clipa uite-așa:
Pentru lumină, pace și un gând,
Să simți că vântul sub a lui manta
Îți ia tot greul sufletului, blând.

E tot ce poate fi mai minunat,
Când viața este searbădă și gri,
Când porțile-i pe rând s-au ferecat
Iar cheile nicicând nu s-or ivi.

Noapte-zi

Noapte-zi,…noapte-zi…
Oare câte vor mai fi?
Și mai bune și mai rele,
Se aleargă între ele
Iuți ca gândul din poveste
Fără să le prind de veste.

Mai departe ce va fi?
Noapte-zi,…noapte-zi…
Vin năvalnic, ard ca focul
Mistuind în cale totul
Și pier una câte una
Întregind, cu grabă, luna.

Noapte-zi,…noapte-zi…
Călătoare străvezii,

Maria Lucia JUGURICĂ
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Aș dori să facem pace
Și să-ntoarceți vremea-ncoace
Că să pot pricepe bine
Ce-a vrut viața de la mine?

Noapte-zi,…noapte-zi…
Pânʼ la urmă ce va fi?
Anii toți sar deodată
În a timpului covată
Și se duc în goana mare.
Hai! Altul la măcinare!

Moment hibernal

Grădina și-a făcut un gard din ceață
Pufos ca blana unei vulpi polare,
În mijloc, casă, albă fortăreață,
Mă dăruie cu lene și visare.

Ce bine-i să nu știi nimic de lume,
Să nu auzi ceva în depărtare,
Doar șoapta focului cercând să curme
A timpului, prea grabnică, schimbare.

Lapon ascuns în cuibul meu de gheață,
Mă simt cuprinsă de-o ciudată stare:
De parcă am trăit întreaga viață
Pe o banchiză veșnic călătoare.

Mais ou sont les neiges d ʼantant?

Mais ou sont les neiges dʼ antant?
Se întreba, beat, într-un han
Rapsodul-vagabond Villon
În seara unui sfânt Ion.

Trecură anii…câte sute?
Și-același gând trist, pe tăcute,
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Ne dă târcoale plin de-alean:
Mais ou sont les neiges d ʼantant?

Unde-i zăpada de-altădată
Prin care se pierdea o fată
La brațul unui Don Juan,
Mais ou sont les neiges d ʼantant?

Dar viforul ca o vâltoare 
Ce rătăcea din zare-n zare
Cu tropot aprig de elan?
Mais ou sont les neiges d ʼantant?

Pierdute-s sănii argintii
Mânate-n zbor de surugii
Învăluiți în gros caftan.
Mais ou sont les neiges d ʼantant?

Mais ou sont les neiges d ʼantant?
Cu valsu-acela diafan
Născut pe-o coardă de vioară
Și furișat, prin horn, afară?
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RUGĂCIUNE

Poezie de suflet cu miez de poveste,
Te-am iubit fără seamăn in zile de-argint,
Cand clopote calde mi-au dat Sfanta Veste
In locul in care mă văd și mă simt.

Dup-o lungă uitare in cufărul vremii
Am ieșit prăfuită cu ochi curioși,
M-am  privit în oglinda menită iertării
Și-am decis să-nfrunt viața cu pași curajoși.

Fă Tu, Doamne, Biserica Ta să imi fie
Lăcaș rugăciunii și astfel trăind,,
Să simt iar credința- ieri  dată uitării-
Să –ncep cu un MAINE majuscul și sfant! 

Comori și podoabe

Mai lasă comoara din stânca de os
Să-ntoarcă vorbele mele pe dos –
Sistem de valori răsucit printre stele
În care frumosul e prins de inele.
Eu, orice aș spune, îmi pare altfel
Fiindcă prezentul e rupt și de el,
Atârnă trecutul de-o sfoară tocită,
Iar ziua de mâine e-n limba sanscrită.
Apoi răsucește-ți cuvintele-n tălpi
Și intră cu ele în fostele gropi.
Acum e lumină și steaua e vie.
Cuvântul NĂDEJDE cu aur se scrie.
Spun alte cuvinte să-mi scald fericirea
Căci lanțul tăcerii s-a rupt și iubirea
Îmi bate-n fereastră cu degete albe
Ce scriu printre stele comori și podoabe.

Daniela NĂSTASE
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Romantica vină
În spatele ușii stă, mută, UIMIREA
Întreabă de lucruri uitate-n pidvor.
Nu poate-nțelege cum vine UITAREA
Și-acoperă locul marcat de zăvor.
Stă calmă, gândește că într-o zi
O poate-nțelege, ștrengarul

sărut al zăpezii
Ce-i poate trezi

ROMANTICA VINĂ

GLAS DE COPIL 

Lumina Ta , o , Bunul meu Păstor,
Am pus-o-n suflet și o port cu mine,
O țin aprinsă cu un mare dor,
Pentru că sunt și-acum tot langă Tine.
Am stat cu George, fratele meu bun,
Căci mama nu a mai venit acasă,
A cam uitat de noi și drept să-Ți spun
Mi-e dor s-o văd din nou cu noi la masă.
Eu, Doamne, vin la Tine deseori
Si plang cu dor de mama mea-ntristat,
FĂ o minune-n prag de sărbători
Șă-Ți cantăm toți HRISTOS A INVIAT!
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orașul
ca o gură străină și mută
se deschide orașul
gata să înghită
deopotrivă oameni și vise.

pe strada cu nume ușor
de ținut minte
- urma copilului din mine.

orașul meu plin de lalele și de lumini
ascunde ca un organism viu
priviri ca niște bătăi de inimi.

copii și animale - priviri
care au ceva uitat 
din cumințenia pământului.

toamnă
toamnă crudă.
acoperă cu frunzele tale
trupul gol
noi suntem din altă iarnă
unde lumina nu cade
octogonal în noi
radiind dinlăuntru.
toamnă, vino și pleacă
frunzele tale moarte
de un galben intens
ca un dor de [a]casă
pe chipul trist.

poem cu căluț
în zodia calului de aramă
toamnă venea, toamnă curgea
la Nucșoara
arama părea mai strălucitoare 
decât aurul
ca și cum ar fi privit [dinspre] soare 
spre noi
iar visele cu inorogi
erau singurele lianturi

între două realități.

Sorin Dănuț RADU
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simt cum se ridică ceața
de pe seninul adormit al clipei
ce bine că nu se vede
marginea lacrimii
de pe obrazul meu stâng

doar soarele se mai leagănă
pe obrazul meu drept

și de acolo poemul se scrie
vrei nu vrei

plouă când invers
când pe jumătate
dinspre cuvânt spre carte...
mi-e îngerul aproape...
dintr-o sămânță de întuneric
mi-a crescut lumina
lângă pleoape

Chopin să fi fost de vină
și moartea fluturelui albastru
doar o înscenare
pentru o nocturnă prematură
sau un opus bizar
stors dintr-un suflet sfărâmat

cine ar putea ști
de câte ori trăiește muzica
propria-i moarte

mai întâi ni s-au întâlnit sufletele
apoi au urmat cuvintele
o primăvara
iar când trupurilor
le-au crescut rădăcini spre cer
niciun pas nu şi-a mai uitat
drumul spre celălalt 

mi-am şters lacrima cu un zâmbet
n-a fost să fie
viața ne învață mult prea târziu
şi despre lacrimă
şi despre zâmbet

Atena Gabriela STOCHIȚĂ
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Scrânciobul (XIX)

Cu întoarcerea din război începe o altă
etapă a vieții bunicului. Era încă tânăr și dorința de
a-și definitiva  proiectele cooperatiste la Vulcana-
Băi îl făcea deosebit de activ. Aștepta
împroprietărirea țăranilor promisă de Regele
Ferdinand înainte de marile bătălii din războiul în
urma căruia se realizase România Mare. Avea
întâlniri prietenești la Vulcana cu Ion Mihalache și
Petre Popescu-Răcari, înțelegând că trebuie să fie
alături de ei în lupta politică pentru rezolvarea
problemei țărănești. Ei, țăranii, dăduseră jertfa cea

mare, lor sau urmașilor acestora, trebuia să li se asigure sursa unei existențe demne. Proprietatea
asupra pământului și votul universal erau reparații pe care cei mai mulți dintre preoții și
învățătorii satelor le considerau indispensabile și militau pentru ele. Ion Gh. Mareș se afla printre
aceștia.

Problema țărănească fusese în prim-planul politicii românești și înainte de război. Dar
atunci, învățătorul de la Vulcana nu se arătase atras de politică. Articolul său Buna-credință în
politică, publicat de Petre Popescu-Răcari în Calendarul Partidului Țărănesc Dâmbovițean,
1922, p.77-90, lămurește atitudinea sa față de politica de până atunci, ale cărei scăderi la pune
în evidență, concluzionând:

Prin ce se caracteriza reaua-credință a vechilor partide politice?
Prin programele lor umflate care rămâneau numai pe hârtie.
Prin felul cum erau formate partidele în care, pe lângă personalități de seamă, stăteau

inși plini de păcate.
Prin felul cum se recrutau noii membri, cărora nu li se puneau condiții de cinste și

pricepere.
Prin disciplina prea aspră și centralistă ce închidea ca într-o carapace de fier

individualitățile care ar fi putut produce multe acțiuni folositoare.
Prin felul cum se acopereau cu mușamaua toate fărădelegile partizanilor.
Prin felul cum se serveau interesele personale ale partizanilor, chiar când se loveau

interesele țării.
Din cauza acestor scăderi ale fostelor partide politice, politica era socotită ca o boală

urâtă, pe care toată lumea cumsecade trebuia s-o ocolească, iar epitetul de ,,politician” se
dădea cuiva nu ca să-l ridice, ci ca să-i strice reputația dacă o avea. 

Aflat într-un moment când el însuși avea de ales între vechi și nou, Ion Gh. Mareș așterne
pe hârtie ceea ce ar trebui să caracterizeze politica cea nouă, zisă și democratică:

Prin programe: care să se refere numai la realități și care să aibă posibilitatea de a se
înfăptui. Am cel mai mare dispreț către toți acei care, în ajunul alegerilor, într-o beție de cuvinte,
promit marea cu sarea, ca apoi, după alegeri, nici barem să li se mai vadă ochii!

Prin compoziția organizațiilor care trebuie să cuprindă numai personalități cinstite și
capabile.

Gabi MAREȘ
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Prin recrutarea numai a elementelor distinse din toate punctele de vedere, ținând seamă
întotdeauna  de principiul  că tăria unui partid nu stă în mulțimea membrilor săi, ci în calitatea
lor.

Prin felul cum se lucrează, avându-se în vedere numai interesele obștești.
Organizațiile noi și serioase au în vedere nu numai lupta electorală prin care doar urmează

a se câștiga locul în parlament, ci trebuie a se avea grijă și de cele mai vitale interese ale țării,
în vederea cărora alcătuiesc comisiuni care din timp să studieze, prin oameni competenți, tot
ceea ce ne interesează, dând și soluțiile pentru ca opinia publică, cercetându-le, să le admită,
să le modifice sau să le respingă. Procedura de a se veni cu legi și reforme prin surprindere
este detestabilă și  arată rea-credință.

Așadar, politica veche însemna Vorbă multă și treabă puțină, iar cea nouă trebuie să
rămână Vorbărie cât mai puțină și muncă cât mai multă!

Scris acum aproape 100 de ani, articolul acesta al unui învățător de țară emoționează atât
prin ceea ce spune, cât și prin patosul zicerii. Bănuiesc că,  alegând termenul bună-credință, în
loc de onestitate sau moralitate, a vrut să arate, chiar din titlu, că politica trebuie făcută cu
credință în sensul prim al cuvântului, de altfel singurul pe care, de pildă, Dicționarul enciclopedic
ilustrat, Cartea românească, autori I. Aurel Candrea și Gh. Adamescu, pe care bunicul îl avea,
îl dă acestuia.

La Școala Normală Carol I de la Câmpulung-Muscel, trebuie să se fi făcut și ceva lecții de
retorică, învățătorul acelui moment având datoria de a ține treaz interesul comunităților sătești
pentru învățare de carte și emancipare. Ion Gh. Mareș avea darul vorbirii convingătoare, urmată
de acțiuni în realizarea cărora punea suflet. Printre cei din vremea lui îi era recunoscută elocința.

Îmi amintesc că, fiind foarte tânără profesoară la Liceul Teoretic din Pucioasa – astăzi
Nicolae Titulescu – s-a întâmplat să mă aflu într-un grup de învățători vârstnici, care evocau
întâlnirile lor profesionale dinainte de al Doilea Război Mondial. ,,Păi, când vorbea Mareș de
la Vulcana, taică-to mare, – s-a întors cel care vorbea spre mine – toată adunarea amuțea, că
avea ce spune și vorbea foarte frumos!” ,, Tata l-a moștenit!”, m-am lăudat eu. ,,E adevărat, și
Virgil are ce spune și este ascultat cu plăcere! ” 

*
La vârsta de 40 de ani, fără experiență politică, Ion Gh. Mareș este gata să creadă că este

posibilă buna-credință în politica cea nouă, zisă și democratică. Simțim însă îndoiala: dacă
democrația promisă rămâne numai zisă? Știa el bine că sub vorbă multă se ascunde retorica
demagogică, pentru care politica n-are de-a face cu morala. Folosirea antitezei, ca în cunoscutele
imagini educative cu Așa da! Așa nu! îl ajută pe învățător să-și susțină convingerile care țin de
moralitate în politică. Interesant este că cele mai
multe puncte de vedere se referă la onestitatea
omului politic, idee pe care o ridică la rang de
principiu, convins fiind că tăria unui partid nu
stă în mulțimea membrilor săi, ci în calitatea
lor.

Când publica acest articol, Ion Gh. Mareș
alesese deja să facă politică alături de Ion
Mihalache și Petre Popescu-Răcari, în cadrul
Partidului Țărănesc.

Fotografie făcută la Vulcana-Băi, în 1926.
În primul rând, în costum național, Ion
Mihalache, președintele Partidului Țărănesc;
rândul al doilea: Petre Popescu-Răcari și Ion
Ghe. Mareș. 

(Informațiile de ordin istoric din acest text sunt
preluate din Istoria Partidului Național Ţărănesc în
județul Dâmbovița, de Marian Curculescu și Mihai
Oproiu, Editura Pildner&Pildner, Târgoviște, 2007.)
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Rotaţia cadrelor

Nu ştiu cum se face, dar mi se întâmplă să
mă contrazic cu Matache când ne aduce
întâmplarea alături. Discutăm, dar ce nu discutăm,
chiar dacă ne întâlnim des. Experienţa de viaţă a
fiecăruia înseamnă argumente care cu greu pot fi
combătute. Pe de altă parte vedem ce e în jur, când
argumentele unuia sunt apreciate că nu sunt

rezultatul unor frământări interioare, ci sunt şabloane vehiculate cu o anume intenţie. Cel mai
mult te convingi de acest lucru urmărind discuţiile cu mai mulţi invitaţi la câte un post de
televiziune. Moderatorul emisiunii are grijă să invite în platou reprezentanţi ai unor partide
politice, persoane despre care poţi spune dinainte care le este punctul de vedere. Şi pentru că
în ultima vreme au fost multe schimbări de Guvern şi în guverne (remanieri guvernamentale),
iar subiectul aprig abordat este acela al competenţei unuia sau altuia dintre noii miniştri în
fruntea ministerului pe care urmează să-l păstorească, aşa cum a zis cineva, discuţiile pro şi
contra au început să curgă ca şuvoaiele de apă după o ploaie zdravănă.

În aceasă situaţie sunt şi eu acum, contrazicându-l pe Matache în ce priveşte stabilitatea
unui guvern, deşi ştiu că amicul meu are grijă să aducă vorba despre un subiect pe care l-a
pregătit în prealabil sub aspectul documentării. Nici una, nici alta, Matache mă provoacă
întrebându-mă ce înţeleg eu prin competenţă.

-Dar ce-ţi veni? îl întreb curios să aflu unde vrea să ajungă.
-E un subiect la ordinea zilei. Eu aş vrea să discutăm acest subiect şi din perspectivă

istorică. Iată, zice Matache, problema care se discută acum în plan politic este aceea a
remanierii guvernamentale. Critici peste critici, de la cel mai înalt nivel. Acestea sunt preluate
de tot ce înseamnă opoziţie sau chiar de persoane care se declară că nu au opţiuni politice.
Am constatat că nucleul acestor critici îl constituie competenţa, care este hotărâtoare în
menţinerea pe post a unui ministru. Din aceasă cauză te-am întrebat ce înţelegi tu prin
competenţă.

-Măi, Matache, despre competenţă putem vorbi în fel şi chip. Din punctul meu de
vedere competenţă înseamnă omul potrivit la locul potrivit. 

-Aici e aici, mă opreşte Matache, ce spui tu se referă la lucruri punctuale. De exemplu,
nu pui un inginer metalurgist director la o fabrică de textile.

-N-ai cum, zic eu. Un inginer metalurgist am mai putea găsi, cred, dar o fabrică de
textile, din câte au fost, cine mi-ar arăta-o?

Teodor OANCĂ
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-Lasă asta, e treabă cunoscută, dar ignorată total. Şi dacă ar fi vorba numai de fabrici
de textile. Eu pun problema şi altfel. Suntem acum în vremea aniversării centenarului de la
Marea Unire din 1918. În fruntea evenimentelor de atunci s-au aflat oameni politici pe care
îi venerăm, dar despre care nu ştim mare lucru. Se spune că după 1918 a urmat o perioadă
fastă în istoria României.

-Aşa e, zic şi eu precum cei cunoscători în materie de istorie interbelică a României.
-Nu mă gândeam la ce vreau să-ţi spun dacă nu reflectam mai adânc la o problemă de

actualitate: remanierea guvernamentală. Aici am vrut să ajung când te-am întrebat ce înţelegi
tu prin competenţă. Răspunsul tău e valabil, recunosc, dar el nu se aplică în politică aşa cum
îl avem în vedere în viaţa de toate zilele şi ţi-am dat ca exemplu inginerul metalurgist.

-Te referi cumva la remanieri guvernamentale din epoca interbelică?
-Exact. Îţi dau câteva exemple. Ionel Brătianu, inginer de profesie,  a fost de cinci ori

preşedinte al Consiliului de Miniştri, cum se numea atunci. Dar în alte guverne a fost de trei
ori ministru de Interne, de două ori ministru al Apărării  şi de două ori ministru al Afacerilor
Externe. 

-Şi ce este cu asta? A fost un mare om de stat. 
-Aşa este, dar,  privind lucrurile prin prisma clevetirilor de acum, cu remanierile

guvernamentale, un inginer se pricepea la toate astea? Alt exemplu: Lascăr Catargiu a fost
de patru ori prim ministru, dar în alte guverne a fost ministru de Interne, de Externe, de
Război, de Finanţe, al Cultelor, Instrucţiunii publice şi al Muncii. Alt exemplu: Petre P. Carp,
jurist, a fost ministru de Externe, al Cultelor şi al Instrucţiunii Publice, al Agriculturii,
Industriei, Comerţului şi al Domeniilor, al Finanţelor. Lista e lungă, dar mă opresc aici. Ce
concluzie tragem din aceste exemple?

-Că au fost capabili. Dar din ce spui rezultă că a fost multă instabilitate
guvernamentală.

-Şi în privinţa asta îţi dau câteva exemple. Între 1862 şi 1917 au fost 43 de guverne,
între 1918 şi 1938, când s-a instaurat dictatura regală, au fost în cei 29 de ani 29 de guverne.
Pe vremea aceea, când plecai de acasă la serviciu sau la piaţă şi îţi tăia calea o pisică neagră
te puteai gândi că iar e posibil să cadă Guvernul.

-Toate schimbările de care aminteai au fost remanieri guvernamentale?
-Ce să se remanieze când cădea tot guvernul? Problema pe care o ridic e alta. Observi

cum se pricepeau unii politicieni să conducă ministere diferite în guverne diferite?
-Orice e posibil, zic eu ca să-i dau un răspuns.
-Nu e suficient. Concluzia e că funcţia de ministru este una politică. Ministrul e dator

să organizeze tot ce mişcă în sfera lui de acţiune, să traseze sarcini şi termene de execuţie şi
să-i dea afară pe cei incapabili să îndeplinească la termen sarcinile care le revin. Chiar el
poate fi supus unei analize din partea primului ministru. Pot să-ţi dau exemple şi de altă
natură. Guvernele de atunci nu aveau viaţă lungă. Cele mai multe se aflau în funcţie în jur de
doi ani. Despre miniştri ce să mai spun? Alexandru Averescu  a fost ministru de Interne două
luni în 1920.

-Ceea ce constat, văzând această „rotaţie a cadrelor”, zic eu, e că  atunci, ca şi acum,
responsabil e factorul politic. Fiecare epocă a avut grila ei de evaluare. Responsabilitatea
cade în sarcina celor care stabilesc grila.

-Cred că ai dreptate.
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PELERINAJ ÎN INIMA TRISTEȚII
Jean-Michel Beloeil

Traducere de Doru Mareș

La început a fost statuia aceea a lui Verlaine,
din Grădina Luxembourg, pe care nu o observase
niciodată. Pentru ea, Verlaine era „Ah, ce trist, ce
trist era sufletul meu...” și „Durerea de atunci nu
m-a mai părăsit, deși sufletul meu de-acolo a fugit”.

În ziua aceea a fost de parcă și-ar fi găsit un tovarăș de tristețe, de parcă, pentru întâia oară,
și-ar fi privit în ochi propria amărăciune.

Tristețea locuia dintotdeauna în ea. Fiindcă numai asta era ea toată: tristețe. Atâta doar
că, pentru toți ceilalți, aici, nu era decât pur și simplu „Ciudata”, un fel de piciorong
neliniștitor, de homuncul neterminat, rătăcind pe la marginea lumii.

În ziua aceea, într-un soi de iluminare disperată, s-a hotărât, ca să nu mai zacă-n tristețea
și-n singurătatea ei, să-nfigă odată pentru totdeauna mâna-n gâtul tristeții, s-o urmărească
până-n pânzele albe; și, pentru asta, să facă apel la toți triștii pământului, să sape-n ei o plută
de care să se agațe, pe scurt, să privească în sfârșit în ochi tristețea, în deplina ei goliciune.

Cam pe atunci și-a început bizarele-i incantații:

Veniți la mine triști din toate vremurile, de peste tot, de toate credințele; veniți la mine,
triști de la capătul lumii!

Veniți la mine, voi cei cuprinși de spleen, voi melancolicii, voi frustrații cerului albastru,
voi cei castrați de bucurie!

Și-i dădea înainte cu mult prea rafinatele ei subtilități, vociferând așa pe ulițe și prin piețe
pline de lume. Fără a mișca pe cineva. Că doar era Ciudata.

El era acolo. Dintotdeauna fusese acolo. O aștepta. Știa că avea să naufragieze aici, la

Jean-Michel BELOEIL*
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P., dincolo de Carpați. Știa că un inexorabil magnetism lucra necontenit.

Și, minune! (sau oroare!) Au sosit mulțime; în grupuri mici, sau câte unul, umpluseră
drumurile, coborau din munți. Nu se știe prin ce vrăjitorie, dar răspundeau la chemarea ei.
Veneau să-i arate calea către tristețe, cea adevărată, de nezdruncinat, incurabilă, temerară,
tenebroasă. Puteau fi zăriți triștii sărăciei, triștii exilului, triștii ce înșiși își erau motiv de
tristețe, triștii ranchiunei, triștii iubirilor ce și-au luat zborul. Sosiseră Leopardii de la Roma,
Traklii de la Salzburg, Ovidii de la Constanța, Maldelștamii din Crimeea, Țvetaevele din
Rusia.

O copleșeau fantomele lor. Luni în șir a umblat fără țintă, alături de ei, ascultându-le
tăcerile, melopeile, vorbele-nțelepte uneori; se impregna cu obstinația lor, se hrănea din fericita
lor resemnare. Pe urmă, așa cum îi văzuse venind, tot așa i-a văzut plecând într-o bună zi,
trăgând-o după ei.

Își găsise de-acum semenii; le simțea frăția. Stăpânea de-acum arta tristeții. Dar mai
dorea să cunoască și tristețea extremă, tristețea absolută.

Și-a aflat că viața nu era decât o pârloagă. A savurat-o și s-a pierdut în ea.
Pârloaga se transformase-n mlaștină.

El a tresărit. Știa: Ciudatei nu-i lipsiseră decât câteva aruncături de băț și, dacă ar fi stat
așa lucrurile, ar fi putut juca încă o dată și altfel trecutul.

Pe când o lacrimă îi naufragia în bere – o Ursus -, și-a zis: „Și-acum, fără ea, chiar mai
sunt?”

Când s-a trezit, totul s-a șters dintr-o dată.
Își amintea doar că sucita țestoasă era tristă acolo, în carapacea ei.
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Muzica – artă, știință și filosofie

Generații de compozitori au creat ,,ființa”,
care, ulterior, a fost apreciată drept ,,muzică
europeană”. Experiențele din domeniul muzical au
impulsionat dorința de ierarhizare a valorilor
specifice și de a contribui la emanciparea
categoriilor estetice. În al doilea mileniu al

civilizației europene s-a inițiat comunicarea, prin
sonorități, a unei noi viziuni existențialiste și a aspirației spre absolut. Această formă de
comunicare a apărut încă de la finalul primului mileniu, pe când oamenii așteptau panicați
sfârșitul apocaliptic al lumii. În  contextul istoric dat, s-au născut condițiile  care au favorizat
apariția monodiei vocale, fie în versiunea ei gregoriană, fie în aceea a truverilor. În timp ce
melodica gregoriană îndemna umanitatea să aștepte ca totul să vină din cer, cântările monodice
ale trubadurilor slăveau frumusețile pământești și bucuria de a trăi. Ambele modalități erau
sincere și reflectau cele două tendințe: cerești și pământești. Între aceste opțiuni, muzica,
tratată ca entitate vie, a ajuns să se subordoneze condiției umane. Însuflețită de fervoarea unui
spirit filosofic, umanitatea  propagă ideea că ecoul pământesc, răsunător, poate fi asociat cu
armonia lumii. 

Raportându-se la cântul gregorian, filosofii au considerat că acesta se distanțează de
dimensiunea umană, muzica incluzând în ea semnele originii sale cosmice. Pe măsură însă
ce în muzică se produce o îndepărtare de sentimentul cosmic, științele exacte, aflate în
evoluție, conduc spre intensificarea cercetărilor. Treptat, dispare contactul spiritual cu
universul creator, iar muzicianul pierde sentimentul cosmic, cu toate că aspira tot mai intens
la cunoașterea sufletului uman. Gânditorii secolelor al XV-lea și al XVI-lea susțineau că
muzica ar trebui să insufle omului dorința de a se elibera de limite, pentru a-și trezi conștiința
cosmică. În jurul acestor idei au apărut diverse teorii, unele având baze științifice. Din ce în
ce mai frecvent științe exacte precum matematica, fizica - prin ramura ei acustica - s-au regăsit
în teoriile antice despre producerea și caracteristicile sunetelor. Dintre acestea, cea mai
cunoscută rămâne a filosofului grec Pitagora (580î.Hr-495 î.Hr.), întemeietorul unei
importante școli de gândire. Adepții săi au explicat sunetele muzicale prin teoria armoniei
numerice. Astfel s-a considerat că diferențele dintre înălțimea sunetelor apar ca raporturi
numerice, sonurile muzicale fiind determinate matematic pentru principalele intervale. De
pildă, raportul pentru intervalul de octavă este de 2:1, pentru cvintă – 3:2, pentru cvartă –
4:3, iar pentru ton – 9:8.

Ana BUGA
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Caracteristicile fizice ale sunetului sunt corelate și cu vibrațiile corpurilor care le dau
naștere. Ca fenomen subiectiv, sunetul este  produs de o vibrație acustică, aptă să producă o
senzație auditivă. Acustica a demonstrat că un corp sonor vibrează nu numai în lungimea lui
totală (fenomen care dă naștere sunetului fundamental), ci și în segmente mai scurte decât
întregul (jumătăți, treimi, pătrimi, cincimi etc.), producând tonuri auxiliare sau parțiale, numite
armonice, cu frecvențe diferite de aceea a  fundamentalei. Datorită lor se poate face deosebirea
dintre timbrurile vocale și instrumentale. Fiecare armonic poate avea o tărie proprie și, în
funcție de aceasta, își impune sau nu amprenta   specifică timbrului. Sunetul complex, format
din fundamentală și armonicele ei, este clar perceput, în schimb armonicele nu pot fi percepute
de auzul uman, acestea aflându-se în zona frecvențelor ce depășesc 16.000 de herzi. În analiza
sunetului s-au putut determina, cu precizie, armonicele care se produc concomitent cu
fundamentala, demonstrându-se că ele apar la intervale fixe, într-o anumită succesiune,
conform rezonanței naturale a sunetelor.

Printre cei care au contribuit la determinarea fenomenului rezonanței naturale, încă
din perioada Renașterii, a fost venețianul Gioseffe Zarlino (1517-1590). Pe baza vastelor
sale cunoștiințe despre polifonie, matematică, teologie, filosofie, el a dezvoltat știința
armoniei. Tot el a lansat ideea că baza acustică a acordului de trei sunete se află în seria
armonicelor naturale, anticipând teoria rasturnării intervalelor. De pildă acordul Do-Mi-Sol
poate fi utilizat în formele rasturante  Mi-Sol-Do sau Sol-Do-Mi. Zarlino a susținut că
modurile antice ionic și eolic corespund majorului (primul) și minorului (al doilea). În același
timp a fost preocupat de potențialul emoțional al fiecărui mod și de temperarea egală a gamei.
Principiile teoretice, și le-a expus în cunoscutele lucrări Institutione harmoniche (1558) și
Dimonstratione harmoniche (1571), traduse în limbile franceză, germană, olandeză, engleză.
Cele două studii au fundamentat învățământul contrapunctic pentru următoarele două secole.
Celebrul renascentist are și meritul de a fi pus bazele fizice ale modului major natural sprijinit
pe producerea sunetului fundamental cu seria lui de armnice.

Cu o poziționare umanistă, Zarlino a acordat o mare atenție raportului dintre melodie,
armonie, și cuvânt. A afirmat că ,,Armonia trebuie să concorde cu starea sufletească,
exprimată în textul vesel sau trist”. Gioseffe  Zarlino s-a impus ca primul teoretician al
sitemului tonal, sistem fundamentat științific peste două secole de compozitorul francez Jean
Philippe Rameau (1683-1764). Preferința  muzicianului venețian pentru polifonia vocală
explică importanța pe care a acordat-o contrapunctului. Descoperirile lui Zarlino au contribuit
la nașterea și dezvoltarea unor noi genuri muzicale în perioada ars antiqua (1160 – 1325),
când geneza polifoniei era încă ezitantă.  Totuși, abia în secolul al IX-lea, are loc o despărțire
de cântul monodic prin nașterea formei polifonice. Pe un fragment de linie melodică fixă -
cantus firmus - se suprapune o voce care dublează melodia primă cu care evoluează în paralel,
la distamță de cvartă sau de cvintă, notă cu notă (punctum contra punctum, de unde și termenul
contrapunct). 

Evoluția formelor muzicale s-a sprijinit în timp tot mai mult pe științele
contrapunctului, armoniei, matematicii și acusticii. Forma cea mai evoluată a muzicii
medievale rămâne motetul (din latinescul motetus, cuvânt). În motetul medieval instrumentele
pot înlocui vocile, iar în cadrul motetului vocal dublu, triplu sau cvadruplu se suprapun mai
multe melodii și mai multe texte. O fază superioară în istoria motetului este consemnată în
secolul al XV-lea, când acesta ia forma unei piese vocale, practicată de marii compozitori ai
epocii, fiind destinată serviciului religios.

Dacă științele au definit principalele probleme referitoare la generarea și
caracteristicile sunetelor, filosofii și muzicienii au căutat legăturile dintre trăirile și emoțiile
care se nasc concomitent cu percepția muzicii. Reprezentativ pentru definirea stărilor
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emoționale superioare, considerăm a fi fost Johann Sebastian Bach, compozitorul care a evocat
trăirile spirituale în arta construcției contrapunctice. O legătură inedită o face profesorul
George Bălan, care, în volumul său ,,Misterul Bach”, vine cu raționamente de ordin filosofic:
„Contrapuctul nu permite nici o abatere - specific umană - de la traiectoria stabilită. În
polifonia bachiană vocile se mișcă neținând seama de zbuciumul omului pe Pământ. Polifonia
lui Bach,  evocă o călătorie a spiritului uman în Cosmos pe o astronavă muzicală care este
orga, instrumentul care a intermediat convesația lui Bach cu forțele universului. Această
călătorie a fost exprimată în forma ei supremă – Fuga. Bach, ca și alți creatori, considerau
– în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea că Fuga era cel mai intelectual dintre genuri, pentru
că muzica nu trimite decât la ea însăși, iar principiul ierarhizării componentelor sonore
acționează într-un mod original. Legea supremă a Fugii constă în echilibrul dinamic, în
punerea în aplicare a tuturor elementelor într-o mișcare unitară. În fugile sale, J. S. Bach nu
exprimă idei despre fapte sau lucruri ci le arată pur și simplu. Cu muzica sa el prezintă sufletul
ce luptă pentru cuceriri spirituale și propune un model existențial, de fapt ne prezintă o viață
care se înalță și strălucește. Ideile conținute într-o Fugă pentru orgă poate avea un impact
puternic, pe care nu îl va avea  nicicând lectura unei lucrări teoretice de filosofie. Filosofia
începe în intimitatea sufletului atunci când înțelepciunea este marcată de suferințele, de
pasiunea pentru cunoaștere și de spiritul truditor în a afla. În jurul aspirației regăsirii
spirituale de sine se rotesc tristețile și năzuințele  redate de Bach în muzica lui, implorațiile,
experiențele componistice nascute din idealurile unui om transfigurat în maestru spiritual.
Artă alcătuită din lumini și spirit, muzica a devenit la Bach operă de slujire a omenirii,
înalțându-se la nivelul marii istorii. Din această perspectivă, muzica lui este suprapersonală”.  

Ca autor de cantate, Johann Sebastian Bach se dorea a fi îndrumător al oamenilor,
spiritual și eficient. Era modul său de ,,a predica”.

În numărul următor vom arăta că nu numai Bach, ci și alți creatori considerau că,
datorită contribuției științelor exacte, muzica  nu trimite decât la ea însăși, iar principiul
ierarhizării componentelor sonore acționează într-un mod original.
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Să dăm pagina aceasta
Ce vor fi zis oare creștinii cultivați când vor

fi citit în Marcus Aurelius (XI,3): pentru creștini,
în persecuții, despărțirea sufletului de trup se
petrece în spirit de frondă, în manieră teatrală și,
în consecință, fără forță de convingere?

Numele pe care-l porți este cel care te
poartă

Cucerirea Daciei înfăptuită de Traian era un
proiect mai vechi. Gândul îl preocupase pe însuși Caius Iulius Caesar (sec. I a. Hr.), mai ales
că, în războiul civil dintre Caesar și Pompei, dacii, sub Burebista, simpatizaseră cu adversarul
lui Caesar. Dacă învingătorul marelui Pompei – pentru că spre acesta băteau opțiunile
romanilor – n-ar fi „apucat” alte drumuri (aventura în Egipt) și punctul lui de miră ar fi fost
Dacia, ar fi avut oare Dacia soarta Galiei, propulsându-l pe Caesar mai sus decât a fost, ori
regele dac i-ar fi știrbit faima, transferând-o  în patrimoniu dacic? Ar mai fi rămas Caesar
cezar, Kaiser, țar (N1), ori ar fi căzut numero atque honore, „din rang și considerație”, după
propria-i expresie? Nu se știe... 

Nu se știe dacă vreo ”babă” Dochia nu i-ar fi făcut moșmoane și i-ar fi stricat numele,
iar Caesar ar fi rămas un fel de : dl. Cezar. Aici a fost el norocos: a evitat-o pe Dochia și s-a
îndreptat spre Cleopatra, și aceasta vrăjitoare, dar cu țâfnă regească. Au mai venit apoi și Idele
lui Marte (N2) ca o fatalitate, cu urcarea la cer și consacrarea celui născut printr-o
„crestătură”(N3) în scoarța timpului, „vinovată”de toate păcatele.

Nomen est omen, „Numele este prevestire”. Paronomaza sugerează echivalența nume-
om, argumentul numelui devenit argument al ființei.

N1. Toate provenind din același etimon latin: caisar.
N2. 15 martie,  44 a.Hr., când Caesar este ucis în Senat.
N3. Caedo, - caedere, cecidi,  caesum, în limba latină, „a tăia”

„Sfântul Francisc făcea femei de zăpadă”( Octavian Paler)
Singurii și cei mai autorizați parteneri de dialog: un bărbat și o femeie,  Adam și Eva.

Restul formațiunilor de gen:  bărbat vs. bărbat, femeie vs. femeie – convenții, surogate retorice;
tehnică.

Petru PISTOL
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Îngerii păzitori ai Președintelui
Ca să nu-și iasă din mână, oamenii din Serviciul de Pază și Protecție ai Președintelui

făceau exerciții rutiniere de  luare la ochi și tragere. Și în/pe cine altcineva ținteau ei decât
propriul Președinte: unul îi zbura o ureche, altul îi spărgea o buză, ochii erau  tentația cea
mare, bobârnacul în nas și alte obiective trecute în fișa postului.

Președintele aflase; se mulțumea că era un exercițiu la rece și nu pe viu. Ș-apoi... o mai
pățiseră și alții: „(...) niște arcași dornici să-și arate măiestria n-au găsit altă țintă decât ochii
lui Platon și Aristotel din Școala din Atena a lui Rafael (N).

N. Octavian Paler, Rugați-vă să nu vă crească aripi, p.267.

Timiditate (N)
Cu milenii în urmă la Delphi s-a lansat proiectul de promovare a prețului vieții, intitulat

Cunoaște-te pe tine însuți! Se deschisese o lume în care colcăie, fojgăie, mișună sori și stele;
privirea se apropie cu precauție, ca de un cazan cu fierbere  sub presiune. 

N. În cele două sensuri: actual și revolut, ordonate pe dimensiunea cunoașterii de sine.

„Truda dragostei e zadarnică”
Am iubit marea, sub numele neînfricatului corăbier am implorat-o, am riscat ofrande

(N), am bătut-o cu vergi sub perșii înverșunați înfrânți la Salamina. Dar ea nu a păstrat nici
urmă din toate acestea.   

N. Riscul stă în iminența pleonasmului: a oferi / a aduce  ofrande / prinoase.

Trahit sua quemque voluptas (N)
Ce cunoaștere profundă a noțiunii timp dezvăluie enunțul (nu)am timp; ce necunoaștere

- parcă și mai profundă – a noțiunii cadențate în discurs metafizic!
Astfel se împarte timpul, în porții rezonabile, spre cheltuială fiecăruia. 
N. „Fiecare este condus de propria-i pasiune”, expresie vergiliană (Bucolice, 2,65)

devenită proverb după ce a fost preluată de Augustin; Augustin își explică astfel dragostea
din suflet pentru Dumnezeu.
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„Tu ai cuvintele vieţii celei veşnice” 
(Ioan 6, 68)

Există totuși în Evanghelii vreo bază pentru
a construi un spirit comunitar, o identitate
religioasă, o ortodoxie? Se poate extrage un
criteriu de distincție între cei dinăuntru și cei din
afară? Întrebarea se izbește de portretul paradoxal
al proorocului din Nazaretul Galileii, care suprimă
sistematic orice frontieră comunitară, socială și
religioasă: laudă credința păgânilor (sutașul și
femeia canaaneancă) pe care de altfel îi vizitează

în repetate rânduri (Tir și Sidon, Gadara, Samaria), își alege interlocutori privilegiați printre
femei (Maria și Marta, surorile lui Lazăr, Maria Magdalena, femeia samarineancă), vameși
(Matei și Zaheu) și o gamă largă de estropiați cărora societatea timpului le-a rezervat un
mizerabil loc în marginea ei (orbi, șchiopi, surzi, leproși, demonizați), supune ritualul nevoilor
și neputințelor omenești (Sabatul este pentru om); când este întrebat care sunt condițiile
mântuirii răspunde prin îndemnul de iubire față de Dumnezeu și de aproapele. Învățătura lui
Hristos este universală prin absența unui conținut dogmatic limitativ. Și deodată cade ca o
sentință versetul: „Cine nu adună cu Mine risipește”, care de fapt precizează prima parte a
versetului 30 „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea”. Evangheliștii Matei (12, 30) și Luca
(11, 23) citează versetul în același context, în răspunsul la acuzația fariseilor că Iisus scoate
demonii cu Beelzebul, căpetenia demonilor, și formulează imaginea opoziției radicale între
două împărății, numite chiar a Satanei și a lui Dumnezeu. Între acestea două trebuie operată
alegerea, care este cu atât mai urgentă și radicală cu cât ceea ce încearcă fariseii este să creeze
confuzie și să răstoarne starea de fapt, ca în negativul unei fotografii. Imperativul acestei
alegeri, al deciziei spirituale se regăsește în ansamblul parabolelor receptivității și
disponibilității, după cum le-a denumit Andrei Pleșu, al căror înțeles îl formulează cu maximă
concizie astfel: „În universul parabolelor, nimeni nu e exclus în mod arbitrar și nedrept, dar
nimeni nu e inclus în mod necondiționat.”1 După cum observăm singura condiție este de a
aduna cu Hristos.

Dar presupune această alegere adeziunea la un conținut dogmatic sau la un grup cultic,
la un corp social, la o comunitate? Răspunsul vine la Marcu 9, 38-41:

Şi I-a zis Ioan: Învăţătorule, am văzut pe cineva scoţând demoni în numele Tău, care nu
merge după noi, şi l-am oprit, pentru că nu merge după noi. Iar Iisus a zis: Nu-l opriţi, căci nu
e nimeni care, făcând vreo minune în numele Meu, să poată, degrabă, să Mă vorbească de
rău. Căci cine nu este împotriva noastră este pentru noi. Iar oricine vă va da să beţi un pahar
de apă, în numele Meu, fiindcă sunteţi ai lui Hristos, adevărat zic vouă că nu-şi va pierde plata

Petre GURAN*
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sa.
Iar în Evanghelia după Luca 9, 49-50 răspunsul este formulat: „Nu-l opriţi; căci cel ce

nu este împotriva voastră este pentru voi“. În parte, contradicția dintre cele două răspunsuri
către farisei și către Apostoli se rezolvă prin diferența între singularul din dialogul cu fariseii
și pluralul din dialogul cu ucenicii. A fi cu Iisus este o decizie spirituală individuală și se
raportează în mod unic la persoana lui Hristos, a fi cu grupul Apostolilor care-L urmează pe
Iisus este o circumstanță omenească și temporală. Tema competiției și diversității în utilizarea
darurilor divine apare deja într-un răspuns al lui Moise:

Atunci a alergat un tânăr şi i-a spus lui Moise, zicând: „Eldad şi Medad profeţesc în
tabără“. Şi răspunzând Iosua, fiul lui Navi, cel ales dintre apropiaţii lui Moise, a zis: „Domnul
meu Moise, opreşte-i!“ Moise însă i-a zis: „Nu cumva eşti gelos și pe mine? O, de-ar fi toţi
profeţi în poporul Domnului când Îşi trimite Domnul duhul peste ei!“ Apoi s’a întors Moise
în tabără, el şi bătrânii lui Israel. (Numerii 11, 27-29)

Manifestarea harului divin nu răspunde unei logici ierarhice, Duhul este liber să sufle
unde vrea (Ioan 3, 8). Există însă și situația în care adeziunea este mimată sau folosită ca alibi
pentru consolidarea unui sistem de putere. Adeziunea la Hristos și beneficiul harului care
rezultă presupune renunțarea la orice posibilă utilizare socială a acesteia. Puterea spirituală
solicită renunțarea la puterea socială. În finalul marii predici de pe Munte din Evanghelia
după Matei, Iisus avertizează asupra pericolului falșilor prooroci, care deturnează puterea
spirituală:

De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte. Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va
intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri. Mulţi Îmi vor
zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău
am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut? Şi atunci voi mărturisi lor:
Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea (Matei
7, 21-23).

Alegerea spirituală
trebuie asumată adânc
în sine. Apelul la
numele lui Iisus ca la o
formulă magică nu
funcționează. În
Faptele Apostolilor (19,
13) este relatată tocmai
o asemenea încercare de
uzurpare, în care fiii
unui arhiereu Scheva
pretind că alungă
duhurile rele cu numele
lui Iisus. Formula pe
care o folosesc de altfel
denotă distanța
cognitivă: „Vă jur pe
Iisus, pe Care-l
propovăduieşte Pavel”.
Demonii sunt primii
care sesizează
impostura și se răzbună.
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Adeziunea nu are o expresie dogmatică, fiindcă Iisus nu este o divinitate poliadă și nu
îmbracă forma unei solidarități de grup sau de practică cultică și eventual spirituală, ci trebuie
să-și verifice profunzimea și sinceritatea tocmai prin îndepărtarea de orizontala raportării la
grupul social și să păstreze numai verticala relației cu Iisus. 

Confuzia planurilor, amestecul împărățiilor, slujirea la doi stăpâni sunt sursa smintelii:
„Vai lumii, din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin
care vine sminteala.” (Matei 18, 7). Adeziunea spirituală nu impune o demarcare socială sau
micro-comunitară („Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar
eu sunt al lui Hristos!”, I Corinteni 1, 12), dar presupune o conștientizare interioară completă
și puternică. Astfel, criteriul ortodoxiei hristice este întâlnirea personală cu Hristos, în ascunsul
inimii, și se formulează ca mărturisirea lui Petru în răspuns la întrebarea lui Hristos dacă nu
vor și ei să plece de la El, cum au făcut-o alții: „Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele
vieţii celei veşnice. Şi noi am crezut şi am cunoscut că Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului
Celui viu” (Ioan 6, 68-69).

Beneficiul acestui tip de adeziune fără privilegii sociale, eventual cu riscuri, este radical
metafizic: „Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a
trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă” (Ioan 5,
24). 

Pentru ca Ortodoxia să devină publică și istorică a fost nevoie de reîntoarcerea
spiritualului către social. Aici începe de fapt istoria creștinismului. Produsul acestei
reîntoarceri s-a numit Noul Israel sau Biserica, iar rolul său istoric a fost de a aduna la Hristos
toate neamurile, până la capătul pământului, dezvăluindu-le misterul întâlnirii personale. Dar
corpul social în creștinism nu poate avea același sens și aceeași configurație culturală ca în
toate celelalte religii ale omenirii, el doar îmbracă forma socialului, diminuându-i virulența
religioasă prin trăire spirituală. Ekklesia, societatea din mijlocul societății, este un social
atenuat prin transfigurare. Ea trebuie să funcționeze ca un vaccin anti-social.

*Dr. Petre Guran este cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, doctor în
istoria civilizațiilor (2003), cu o teză susținută la Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Paris; autor al
volumului Biserica în cetate. Studii de ecleziologie ortodoxă (București, 2014) și a peste 40 de studii în limbile
engleză și franceză dedicate antropologiei faptului religios şi istoriei intelectuale a formelor de putere în lumea
bizantină, antică și medievală, co-autor la Oxford History of Historical Writing și Oxford History of Late Antiquity și
autor a numeroase studii, articole şi recenzii în română, pe teme de istorie, arhitectură și religie; coordonator al
volumului Impăratul hagiograf. Cultul sfinților şi monarhia bizantină şi post-bizantină, New Europe College, 2001
și co-autor al proiectului de educație alternativă Școala de la Bunești (www.bunesti.ro).

2 A. Pleșu, Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste, Humanitas, 2012, p. 56.
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Întotdeauna, cu gândul la Dumnezeu!

A venit primăvara, anotimp al înnoirii, al
transformării și al speranțelor! Odată cu natura ce
revine la viață, ar trebui ca și sufletele noastre să
se reînnoiască, să scuture praful aruncat de
superficialitatea cotidiană și să-și reînnoiască
speranța, pentru a merge înainte pe drumurile
vieții!

Mai întâi de toate, limbajul – magnificul
instrument de comunicare al sufletelor noastre, ar trebui să se purifice, să se schimbe, să se
transforme și să revină în matca firească a trăirilor, a așteptărilor și a nevoilor noastre
spirituale.

Cuvântul are o fantastică putere de a pătrunde până în adâncul sufletului uman, acolo
unde nimic altceva nu poate intra. Ceea ce rostim constituie gloria sau ruina noastră, ceea ce
ne înalță sau ne coboară, ceea ce ne deosebește întru bine sau ceea ce ne aruncă în grămada
răului! Ceea ce vorbim este expresia trăirii, a gândirii și a intențiilor noastre, de aceea, nu
trebuie să reflectăm niciodată ipocrizie, rău sau conflict, nimic din ceea ce ar face rău
aproapelui sau ar nărui relațiile dintre noi!

Cuvântul este marele dar oferit nouă de Creator, care ne aseamănă cu El și este, în
același timp, scară spre cer sau cale spre infern! Cuvintele noastre sunt proiecția noastră, ceea
ce împărtășim celor de lângă noi, adică energie și lumină sau întuneric și ură.

Societatea românească cunoaște, din nefericire, o perioadă extrem de agitată,
tensionată și conflictuală, cuvintele fiind muniția de bază în acest război fără rost și utilitate.

Critica, ura, răutatea, întunericul și dezonoarea, toate ne dezumanizează fără acel
cuvânt, expresie a iubirii noastre, care ar trebui să lumineze, să zidească, să încălzească și să
aducă speranță!

Oglindă a ceea ce suntem la un moment dat, cuvântul este partea din noi exteriorizată
și ar trebui să fie imbold spre comuniune, solidaritate și iubire!

Sigur, nu întotdeauna este așa, poate în cele mai multe cazuri! O vedem în viața
cotidiană. Ne întâlnim unii cu alții, socializăm pe rețelele virtuale și nu facem decât să ne
lăudăm, să ne văităm sau să ne criticăm, de cele mai multe ori, uitând rostul primordial al
cuvântului, acela de a crea, de a ne aduce în comuniune și de a fi cale de comunicare între
oameni.

Așadar, cuvântul nostru să fie ziditor întru iubire, însoțit de faptele noastre.

Ionuț GHIBANU
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Lumea merge mereu înainte cu vigoare prin intermediul acelora care, cu înțelepciune,
și-au asumat demnitatea de a fi responsabili față de ei și față de semenii lor! Atașați de
fundamentele morale ale lumii noastre, aceștia ne încântă cu fidelitatea respectării principiilor
morale. Sunt exemple vii, călăuze pe drumurile vieții, ce luminează întunericul imoralității
cu rectitudinea vieții lor. 

Moralitatea reprezintă forța motrice și noblețea strălucitoare a lumii, ceea ce
Creatorul a înscris în esența firii create ca fiind bun, drept și adevărat, fără de care viața umană
se prăbușește în abisul pierderii rostului si restului vieții și al neputinței de a-i trăi frumusețea
cu amprenta ei indelebilă, strălucitoare și dinamică.

Observăm astăzi o teribilă foame de dreptate și sens, de adevăr și de bine, de
moralitate, căci limitele rezistenței la impostură, înșelăciune, prostie și răutate sunt deja atinse.
Din acest motiv, cu toții suntem convinși că, fără o “minima moralia”, viața comunitară se
prăbușește, iar eșecul va domina existența noastră cu falsa, neagra și iraționala lui stăpânire.

Vedem că multe suflete moarte, dominate de imperiul neputinței și al iluziei, se
manifestă fără niciun fel de responsabilitate și de bun simț, fără a-și cunoaște, așa cum spune
cu înțelepciune un proverb, lungul nasului și posibilitățile de manifestare!

Vânzători de iluzii am întâlnit cu toții pe drumurile vieții, din aceia care vând speranțe,
dar se dovedesc a fi numai false lumini, din aceia care manifestă o aparentă tărie, siguranță și
putere, dar care, până la urmă, nu sunt decât fațade ale eșecului, ale dorinței de putere cu orice
preț și a lipsei de înțelepciune!

Călăuziți de lumina vieții morale nu avem cum să ne lăsăm cuprinși de aparența morții
și iluzia pustiirii și nici să cădem în comicării sau false aparențe, așa cum mulți, sub masca
noutății, a puterii și a iscusinței, ne îmbie!

Oameni noi, înnoiți de vântul schimbării purificatoare, ancorați pe piatra cea tare a
principiilor morale, iată de ce avem nevoie astăzi, în Târgoviște, în Dâmbovița, în România
și în lume!

Rămân, ÎNTOTDEAUNA, CU GÂNDUL LA DUMNEZEU!
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În orizontul temporalității – 
neliniștea întârzierii și 

a datoriei față de semen

Plecând de la analiza pe care o face alterităţii,
Emmanuel Levinas încearcă să „descrie”
orizonturile temporalităţii şi mortalităţii ce
marchează existenţa umană. Astfel, examinând
natura timpului, gânditorul francez vrea să arate că
timpul nu este pur şi simplu o experienţă solitară,

ci o modalitate a relaţionării cu ceilalţi.
Cea mai importantă parte a temporalităţii privește un „irecuperabil”, „imemorial” şi se

referă la „întârzierea” răspunsului la întrebarea şi cererea celuilalt. Este un „timp etic” ce nu
poate fi reluat în reprezentare – al vinovăţiei, pornind dintr-un fundament mai adânc
(responsabilitatea), de a nu fi răspuns prompt la chemarea de ajutor a semenului.

Din acest punct de vedere se poate vorbi despre o diacronie a timpului. Omul nu trăieşte
doar în timpul măsurat cu instrumente convenţionale; celălalt timp, vizându-l ca fiinţă a cărei
existenţă se desfăşoară într-un orizont etic, este al responsabilităţii absolute pentru celălalt.
Imposibilitatea recuperării trecutului nu are drept cauză o insuficienţă a memoriei; ea este
imposibilitatea de a te achita vreodată de datorie, aşa cum nu poţi recupera tinereţea şi, deci,
nu poţi opri „sinteza absolut pasivă a îmbătrânirii”i. Ceea ce caracterizează fiinţa umană în
orizontul temporalităţii – în concepţia lui Levinas – este neliniştea neachitării depline a datoriei
faţă de ceilalţi. 

Această înţelegere a timpului an-arhic, dincolo de timp, îi este îndatorată filosofiei lui
Henri Bergson despre durată: „Pentru Bergson, finitudinea şi moartea de neocolit nu sunt
înscrise în durată (…). Durata devine faptul că un om poate lansa un apel înlăuntrul altui om.
Acesta este rolul sfântului şi al eroului, dincolo de cel al materiei, erou şi sfânt care ne conduc
la o religie deschisă, în care moartea nu mai are sens”i. Ceea ce afirmă Levinas cu referire la
durată vizează caracteristicile pe care Bergson le consideră ca fiind distinctive pentru timpul
real, concret (durata), opus timpului abstract, măsurat al fizicienilor. Astfel, durata – care,
percepută în viaţa interioară, are o esenţă spirituală – este caracterizată prin continuitate, pe
când timpul abstract reprezintă doar o simplă juxtapunere sau succesiune a unor momente
distincte. Mai este definită prin indivizibilitate, constituind un întreg nemăsurabil, şi prin
schimbare. Henri Bergson aşază această caracteristică, nereluarea duratei, la baza libertăţii.
Durata nu este niciodată identică cu ea însăşi şi reprezintă timpul calitativ, eterogen, interior,
sufletesc. În schimb, timpul măsurat de fizicieni este „spaţializat”, pentru că posedă toate
caracteristicile  spaţiului (juxtapunere, divizibilitate, reversibilitate) şi se aplică doar

Alexandru MĂRCHIDAN
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exteriorităţii, materiei.
Când, mai sus, Levinas afirmă că pentru Bergson finitudinea şi moartea de neocolit nu

sunt înscrise în durată, el are în vedere faptul că durata, timpul calitativ, fiind specific numai
fenomenelor sufleteşti, este viaţă („elan vital”) şi trebuie gândit împreună cu libertatea
creatoare. Din considerarea timpului abstract, spaţializat ca „aplicându-se” doar exteriorităţii,
materiei, iar durata având sens numai cu referire la „interioritate”, rezultă că durata nu măsoară
nici degradarea sau moartea materiei.

Teoria timpului imemorial, an-arhic, pre-originar al responsabilităţii pentru altul, îşi
găseşte sursa în ideea lui Bergson despre etica „deschisă” şi sistemul religios „deschis” (spre
deosebire de sistemul moral kantian, considerat a fi „închis” pentru că este determinat de
reguli clar definite) – expresie a elanuluiii spiritual creator exemplificat de morala sfântului
sau a eroului, sau de raportarea personală şi dinamică la Dumnezeu, prin opoziţie cu
organizarea statică a cultului religios. Astfel pot fi înţelese cuvintele lui Levinas privitoare la
durată ca „viaţă inter-umană” şi posibilitate a cuiva de a lansa un apel înlăuntrul altui om.

Însă, ideea timpului imemorial definit de Levinas, deşi se referă tot la un timp
nemăsurabil, are şi altă semnificaţie decât durata bergsoniană. Este vorba despre un timp al
responsabilităţii înrădăcinate în sine şi fără posibilitatea de a o înstrăina sau alege – din
moment ce este deja acolo. În susţinerea acestei interpretări amintim apelul lui Levinas la
metafora maternităţii ca reflectând situaţia unei alegeri a noastră de către responsabilitate (şi
nu invers), aşa cum suntem fiul/fiica unei mame pe care nu noi am ales-o.

Timpul imemorial al responsabilităţii are „chiar un sens religios, sensul unei deferenţe
faţă de Infinit (…) Non-indiferenţă sau nelinişte care prin asta este infinit mai mult decât
reprezentarea, posesia, contactul şi răspunsul – mai mult decât fiinţa (…) Timpul ar fi astfel
ţâşnirea năvalnică a plusului infinitului în minus – ceea ce Descartes numea ideea de Infinit”i.
Experienţe (sau mai bine spus trăiri) ale „preaplinului” – prin care fiinţa este copleşită şi care
atestă posibilitatea „anulării” timpului măsurabil al fiinţei şi gândirii de către timpul an-arhic
– sunt cele ale dorinţei şi răbdării; ele fac dovada, în concepţia gânditorului francez, că
„Acelaşi” (eul) conţine mai mult decât poate conţine.

Temele moarte, timp, celălalt formează o unitate în cadrul scrierilor lui Levinas.
Astfel, sensul morţii este căutat plecând de la timp în diacronia sa, adică de la relaţia cu
celălalt. Ca de fiecare dată când doreşte să îşi expună punctul de vedere, gânditorul francez
se referă în mod critic la perspectivele lui Husserl sau Heidegger asupra problemei respective.
În privinţa timpului, el afirmă (în lucrarea Moartea şi timpul) că Husserl reduce trăirile la
temporalitate, pe care o reduce, de asemenea, la un prezent viu – „flux” sau curent de calităţi
sensibile. Acestea se identifică prin ordinea pe care o au în fluxul-timp. Timpul, ca o formă –
de aici şi ideea de reconstituire a identităţii –, este compus din clipe, iar clipele trec asemenea
lucrurilor, putând fi „reţinute” (de la termenul husserlian „retenţie”, trecutul reţinut de fluxul
conştiinţei, reluat în amintire) sau „proţinute” (de la „protenţie”, viitorul proiectat pe baza
cunoaşterii dobândite).

În această viziune husserliană, devenirea ar fi o „constelaţie de puncte identice.
Celălalt rămâne un alt acelaşi, identic lui însuşi, discernabil din afară, în virtutea locului său
în această ordine. Înţelegerea timpului ar rezida în raportul dintre un termen identic lui însuşi
şi prezenţa”v. Există, afirmă Husserl, o coprezenţăv în flux, determinată de retenţie şi protenţie,
o unitate ce asigură diferenţei trecutului şi viitorului stabilitatea clipei. Levinas consideră că
metafora husserliană a fluxului a fost împrumutată de la fluxul conştiinţei în care „neliniştea”,
„neodihna” timpului sunt integrate şi pierdute din vedere. Prin urmare, fluxul timpului, al
conştiinţei, al realului formează un întreg pe care îl putem imagina, într-o anumită măsură, ca
având trei straturi. Bineînţeles, această reprezentare nu poate reda ideea relaţionării vii între
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cele trei aspecte.
Pentru Levinas, însă, „neodihna timpului” (diacronia) înseamnă o neliniştire a lui

Acelaşi de către Celălalt, care nu se identifică printr-o calitate sau manifestare şi nici nu poate
fi tematizată. Aceasta pentru că neliniştea reprezintă sinele profund, nerepetat într-un fel de
prezent continuu: „Fiind infinit, acest incalificabil ar fi imposibil de asumat. Timpul şi toate
fenomenele temporale (investigaţie, întrebare, dorinţă etc.) sunt întotdeauna analizate în
lipsă”vi. Nedeterminarea din aceste fenomene se caracterizează printr-un dincolo de conţinut,
o relaţie cu infinitul. Dar absenţa infinitului nu este absolută şi, în investigaţie, de exemplu,
are loc un raport cu nerostitul, fără a se ajunge la un numitor comun şi la coprezenţă. Singurul
raport posibil rămâne, prin urmare, diacronia însăşi.

În raportul cu insesizabilul, gândirea se destramă „întotdeauna”vi. În fenomenul
dorinţei, „întotdeauna-ul timpului” se naşte din disproporţia (ca şi infinitul în finit) dintre
dorinţă şi ceea ce este dorit, depăşind conştiinţa intenţională. Levinas utilizează şi el frecvent
cuvântul „vizare”, dar îi acordă un sens etic: eul este vizat prin întrebare de către celălalt, care
trimite un apel spre responsabilitatea eului, singura ce îi poate oferi o identitate acestuia.

Timpul nu este, deci, flux al conţinuturilor conştiinţei, ci „răsucirea” lui Acelaşi
către Celălalt. Trecutul şi viitorul sunt înţelese cu totul altfel decât în abordarea husserliană
(retenţie şi protenţie cuprinse în unitatea unui prezent al conştiinţei). De asemenea, nici
maniera heideggeriană de înţelegere a trecutului şi viitorului nu este acceptată de filosoful
francez, abordare în care regăsim modelul reluării sau al proiectării: „(..) proiectarea către…
(pentru viitor), revenirea la… (pentru trecut) şi a-fi-în-preajma… (pentru prezent)”i.

Pentru Levinas, trecutul are sens ca imemorial al poruncii chipului, ca interval de timp
irecuperabil, în faţa căruia memoria este neputincioasă. În diacronia timpului, momentul
poruncii şi al întâlnirii cu aproapele nu se pot recupera prin nicio formă de reprezentare. Nu
se poate face o trimitere în trecut aşa cum ne amintim sfatul şi chipul cuiva; este vorba despre
o poruncă dincolo de cuvinte şi, mai ales, de o greutate a datoriei nelimitate pentru semen.
Diacronia poate fi înţeleasă ca fiind retrezirea responsabilităţii asemenea unei renaşteri care
duce la fisurarea şi înlăturarea crustei protectoare a eului. Sinele datoriei infinite, fiind un
preaplin, un „plus înăuntrul minusului” iese la suprafaţă chemat de chipul celuilalt.

Viitorul este „răsucirea”x spre celălalt infinit, de care răspunde, fără posibilitate de a-şi
înstrăina responsabilitatea şi de a o încheia. În această perspectivă, viitorul nu poate fi cuprins,
„proreţinut”, clădit pe cunoaşterea anterioară: „infinitul este teleologia timpului”x.

Levinas consideră că acreditează ideea unei „fenomenologii autentice”xi a temporalităţii,
ajungând la următorul raport: ideea de infinit se „exprimă” în noi printr-o poruncă imemorială,
iar aceasta „vizează” (trezeşte şi deschide) la rândul ei o responsabilitate nelimitată şi de
neînstrăinat, adică viitorul datoriei mele faţă de semen. Totuşi, modul său de exprimare pare
mai mult să complice decât să clarifice din punct de vedere fenomenologic problema
temporalităţii. Faptul că Levinas apelează la unii termeni ai fenomenologiei husserliene nu
este menit să aducă lumină în „analizele” sale, din moment ce sunt folosiţi între ghilimele şi
sunt, astfel, integraţi în limbajul său metaforic.

Trecut, viitor, dezinteresare, responsabilitate, altul, profeţie, Dumnezeu necunoscut,
temporalitate, etică, ontologie – sunt termeni cu sfere nedefinite, din registre diferite şi, utilizaţi
într-o singură frază, par să ameţească cititorul, mai ales pe cel interesat să stabilească în mod
clar locul fiecăruia în cadrul gândirii acestui filosof. Responsabilitatea se referă atât la trecut
cât şi la viitor, iar trecutul şi viitorul mai apar și cu denumirea de „imemorial” respectiv
„infinit”. Astfel, responsabilitatea poate fi reprezentată (asemenea inconştientului colectiv
analizat de Carl Gustav Jung) ca un fluviu ce traversează întreaga umanitate, fără a i se putea
stabili locul din care izvorăşte şi nici acela de vărsare. Dezinteresarea responsabilităţii pentru
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altul şi pentru trecutul său se consideră (în acelaşi fragmentxi) că porneşte de la „viitorul
profeţiei„ – este o idee al cărei sens nu poate fi intuit dacă nu înţelegem responsabilitatea ca
pe o coordonată în care toate momentele timpului sunt marcate. Această imagine ne apropie,
însă, de ideea unui flux, a unui întreg; totuşi, el are cu totul alte semnificaţii decât fluxul
trăirilor conştiinţei, în care trecutul, prezentul şi viitorul dau o unitate, o structură. 

„Viitorul profeţiei” poate fi interpretat în primul rând ca fiind orizontul datoriei infinite
deschisă de chipul celuilalt, interpretare susţinută de afirmaţia lui Levinas conform căreia
chipul semenului ne „vesteşte” (sau profeţeşte) responsabilitatea şi supunerea nelimitate: „Iată,
în celălalt, un sens şi o obligaţie care mă obligă dincolo de moartea mea! Sens originar al
viitorului! Viitorificare [futurition – fr. (n.t.)] a unui viitor ce nu-mi parvine ca ceva-ce-va-
veni, ca orizont al anticipărilor sau protenţiilor mele. (…) Responsabilitatea pentru celălalt
om, răspunzător de moartea altuia, este sortită unei alterităţi care nu mai ţine de mecanismul
reprezentării. Această modalitate de a fi sortit – sau această devoţiune – este timp”xi.

Bernhard Waldenfels pune în evidenţă importanţa acordată timpului de către
fenomenologi, afirmândx că acesta îşi primeşte semnificaţia în funcţie de problematica
diverselor abordări fenomenologice: la Husserl, tema conştiinţei timpului duce la problema
timpului conştiinţei; la Heidegger, fiinţa şi timpul determină tema timp şi fiinţă; la E. Levinas,
timpul alterităţii instituie problema alterităţii timpului etc. Aşadar, abordarea timpului ca
diacronie, ca „dincolo de discurs” nu poate fi separată de tema alterităţii.

i E. Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, Editura Humanitas, București, 2006,
p. 95.

i E. Levinas, Moartea şi timpul, Editura „Biblioteca Apostrof”, Cluj, 1996, pp. 88-89.
ii Oamenii privilegiaţi reprezintă „un efort de evoluţie creatoare, ca şi cum o nouă specie

ar apărea odată cu ei” (p. 116). În altă parte (p. 238), filosoful afirmă: „Pentru noi, realizarea
ca atare a misticismului înseamnă o atingere, deci o coincidenţă parţială, cu efortul creator
care manifestă viaţa. Efortul acesta este de la Dumnezeu însuşi. Misticul adevărat va fi o
individualitate ce va transgresa limitele puse speciei de chiar materialitatea ei, continuând şi
prelungind astfel acţiunea divină.” (Henri Bergson, Cele două surse ale moralei şi religiei,
Editura Institutul European, Bucureşti, 1998).

i E. Levinas, Moartea şi timpul, pp. 161, 163.
v Ibidem, p. 154. 
v Vezi Edmund Husserl, Meditaţii carteziene, Editura Paideia, București, 1999, p. 108.
vi E. Levinas, Moartea şi timpul, p. 157.
vi Aceasta ar fi permanenţa – „prezentul” – timpului: neodihnă, disproporţie, destrămarea

gândirii în raport cu infinitul. Prin urmare, nu este vorba despre o reluare a clipelor-forme:
„Întotdeauna-ul timpului, imposibilitatea identificării lui Eu cu Celălalt, imposibila sinteză
dintre Eu şi Celălalt. Diacronie. Diastolă. Imposibilitate de a compune pe acelaşi teren, de a
com-pune în lume, imposibilitatea în chip de alunecare a pământului de sub picioarele mele”
(Moartea și timpul, p. 159).

i Michel Haar, Heidegger şi esenţa omului, Editura Humanitas, București, 2003, p. 68.
x Nu o „pre-mergere” heideggeriană a morţii, care, plecând de la certitudinea că ea nu

poate fi înstrăinată, constă într-un fel de aşteptare, asumare a ei.
x E. Levinas, Moartea şi timpul, p. 159.
xi E. Levinas, Între noi. Încercare de a-l gândi pe celălalt, Editura ALL, București, 2000,
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p. 160.
xi Din cartea Între noi. Încercare de a-l gândi pe celălalt, p. 160.
xi Ibidem, p. 176.
x În articolul “Time Lag: Motifs for a Phenomenology of the Experience of Time”, în

Research in Phenomenology, Vol. 30, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2000, pp. 108-109: “Here
emerges with increasing and varying radicality a phenomenology of time in which time folds
chiasmatically over what it determines: as consciousness of time and time of consciousness
in Husserl; as being and time as well as time and being in Heidegger; as flesh of time and
time of the flesh in Merleau-Ponty; as time of the other and alterity of time in Levinas and
Derrida; as time of narrative and narrated time in Ricoeur”. 

Acest articol precum și anterioarele, începând de la cel intitulat „Discursul filosofic despre moarte” (publicat
în nr. 3, iulie-septembrie 2017), reprezintă preluări și prelucrări ale unor teme din teza de doctorat Obiectivarea
fenomenologiei în etică în opera lui Emmanuel Levinas, Editura Tiparg, Pitești, 2011.
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in memoriam

N I S I   B E N E !

Ne-a părăsit Dorel Cristea (alias George Buzinovski, alias Tudor Cristea) la  trecerea
dintre ani, asemenea lui Creangă... Din păcate, mulţi dintre noi am aflat prea târziu pentru a-l
omagia aşa cum se cuvine, în momente regretabile, alături de familie şi prieteni.

Ne răsfăţa de
aproape două decenii cu
apariţiile sale editoriale  în
revista LITERE, publicaţie pe
care a editat-o la Găeşti în anul
2000, împreună cu alţi doi
împătimiţi ai scrisului din
oraşul dâmboviţean: Daniela
Iordache şi Dumitru
Ungureanu. Aici, în vecinătatea
locului naşterii sale (Jugureni,
1945) a slujit inter pares cu
devoţiune şi perseverenţă. Cu o
energie de invidiat (distins
poet, prozator remarcabil şi
eseist de excepţie), se afla
diriguitor prin meandrele
literaturii române de la catedră,
comunica şi scria fără
sincope... Tot aici, cu decenii în
urmă, Şerban Cioculescu şi
Vladimir Streinul îşi împlineau
datoria de dascăli ai cetăţii.
Dorel le-a continuat exerciţiul
cotidian  într-o susţinută
cuantificare de valori literare şi
nu numai...

După absolvirea Facultăţii de Limba şi Literatura Română din strada Edgar Quinet
a preferat apostolatul provincial în arealul copilăriei şi al adolescenţei... S-a  apropiat  de părinţi,
de meleagurile natale cu ardoarea celui menit să slujească litera cărţii. 

A debutat cu poezie în „România Literară”, ca ulterior să fie ancorat constant în
ritmurile cadenţate ale prozodiei. La Editura Eminescu avea să publice volumele de versuri
ASTRUL NATAL (1976), ŢINTA VIE (1979), TABLOU COTIDIAN (1983), CONTURUL
SPERANŢEI (1987) şi romanul PORŢILE VERII. Din 1990  devine membru al Uniunii
Scriitorilor din România.

Creaţia sa ulterioară este cu prioritate orientată către interpretarea estetică: PARTEA
ŞI ÎNTREGUL (1999), CHIPUL ŞI OGLINDA (2005), DE LA CLASICI LA
CONTEMPORANI (2008), TABLETE, CONSEMNĂRI, RESEMNĂRI (2011), REVIZUIRI
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ŞI CONSEMNĂRI (2012). Cele mai frecvente şi fructuoase întâmplări literare s-au derulat
mensual sub egida Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, printre ai cărei mentori s-a distins
constant.

Aici a militat dinamic şi concret întru statornicirea legăturilor cu scriitorii de peste
Prut, prin vizite reciproce, frecvente apariţii editoriale, donaţii de carte românească  şi
corespondenţi permanenţi. O punte de rezonanţă alternativă s-a implementat activ în aceste
spaţii, purtând nedisimulat mesajul cu certitudinea celui hărăzit de ursitori să renască perpetuu.
„Trecut-au anii ca nori lungi pe şesuri” şi spiritul benefic s-a aşezat în matca izvodirii, generând
pe vechiul plai domnesc entuziasmul fără de care, vorba lui Călinescu,  nu poate exista creaţie...
În ritm de ceasornic fără cusur, au văzut lumina tiparului la EDITURA BIBLIOTHECA opere
de căpătâi, cât să treacă fără oprelişti peste podurile de flori în Basarabia şi Bucovina de Nord. 

Acestea s-au aşezat pe trainice temelii spirituale, sădind nădejdea dorinţelor
zbuciumate ale trecutului, metamorfozând  florile în repere viabile... Glasul cetăţii dâmboviţene
s-a făcut auzit din ce în ce mai profund în conştiinţele slujitorilor artei literare de peste Prut.
Dorel a fost unul dintre cei care l-au iniţiat într-un format A4 frânt la jumătate... Cine ar fi
prognozat atunci că această iniţiativă se va perpetua editorial, sfidând numeroase alte cazuri
ale „Galaxiei Gutenberg”, în care entuziasmul iniţial se pierde lamentabil după puţin timp...
An de an, semnături de prestigiu din publicistica literară românească şi de pe alte meleaguri,
s-au ataşat benefic publicaţiei din vechea cetate voivodală...

Ne-am cunoscut în 1971 la Ghergani, printre invitaţii acelei ediţii a MOŞTENIRII
VĂCĂREŞTILOR, unde ne-a citit din poeziile sale într-un moment comemorativ pătruns de
pioşenie şi solemnitate... Îl deosebeai de ceilalţi nu numai prin calitatea stihurilor, ci şi prin
inflexiunile argheziene ale vocii, care s-au păstrat de-a lungul existenţei sale. Ulterior, ne-am
revăzut în atmosfera colegială a cercurilor pedagogice organizate de I.S.J. Dâmboviţa. 

Dorel ne zâmbea tuturor discret şi curtenitor...
În mai multe numere revista LITERE mi-a găzduit fragmente de proză, care anticipau

tipărirea volumelor personale la editura târgovişteană. Alteori, în sporadicele mele deplasări la
întâlnirile literare de lângă Poarta Cetăţii,   debarasat de cutumele „comunicării” literaturii în
liceu,  reflectam mai curând în profunzime asupra actului de creaţie al autorilor, în consonanţă
cu preceptele teoriei literare însuşite de-a lungul anilor de studiu. La momentul potrivit, am
păstrat în arhiva mea sentimentală – întru  aducere aminte pentru urmaşi – climatul intelectual
literar al fostei capitale medievale în care Dorel a fost un veritabil punct de sprijin. Aici aveam
să adaug spiritului nu numai pe confraţii mei cu harul vocaţiei, ci un agreabil desant
dâmboviţean,  menit să sfinţească pentru totdeauna pe cel care a fost şi rămâne TUDOR
CRISTEA.  

Mircea BĂDOIU
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Știință și destin – Giorge Pascu

De multă vreme aștept o carte despre
activitatea marelui om de știință Giorge
Pascu (1882-1951) și, iată că o avem, prin
truda îndelungată a prof. univ. dr. Ioan
Dănilă: Știință și destin: Giorge Pascu,
Bacău, Ed. Egal, 2015, 253 pagini.

Ajutat cu informații orale de doamna
Corina Tîrnăveanu, fiica savantului,
profesoară pensionară, în Târgu Mureș, Ioan
Dănilă a îmbogățit informația printr-o
bibliografie excepțională, încât această carte
devine un important document științific.

Întregul cuprins este compartimentat în
patru capitole. Primul dintre acestea se
intitulează Cărturarul, cu  o seamă de
subcapitole. Autorul are în atenție O
cuprindere totală a filologiei, aici
ocupându-se de lingvistul Pascu, de
literatul, de istoricul, publicistul,
profesorul, homo publicus. Aici are în
atenție prezența lui Giorge Pascu la
conducerea Bibliotecii Centrale
Universitare din Iasi, îl prezintă ca fondator

al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iași și ca om al cetății.
Al doilea capitol mare se intitulează Giorge Pascu în triunghiul Bacău – Iași –

Zlatna.
Lucrarea se încheie cu un Omagiu postum, cu câteva cuvinte de încheiere, o

Bibliografie. Cităm fraza cu care se încheie lucrarea: „Giorge Pascu rămâne, în ciuda
subminărilor temperamentale, un reprezentant de seamă al filologiei românești din prima
jumătate a veacului al XX-lea. Volumul de față se dorește un act de restituire culturală și de
posibilă corecție a percepției publice de care a avut parte cărturarul moldovean”.

Și reproducem cuvintele tipărite pe ultima copertă: A.Philippide, 1915: Sufixele
românești, de Giorge Pascu constituie „o lucrare de mare valoare, precum ar fi de dorit să
existe și pe terenul altor limbi, mai de demult și cu mai multă competență studiate decât limba
noastră”. Ea „este atât de completă, atât de amănunțită și în aceeași vreme atât de sistematică,
încât trebuie să ne simțim fericiți că s-a gândit un român care s-o poată duce la capăt”.

Ioan Dănilă, 2013: „Filolog total, pionier în câteva domenii care fără aportul său ar
fi întârziat nedrept dezvoltarea științelor umaniste în România, Giorge Pascu își reclamă
dreptul la o reconsiderare sine ira et studio. Extras din contextul social-politic al interbelicului
de la noi, despărțit de inerentele inimiciții consemnate în mediul academic din capitala
Moldovei mai ales, el rămâne ca unul dintre cei mai de seamă lingviști și filologi români”.

Ion POPESCU-SIRETEANU
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Învățătorul-erou Ion  D.  Nițescu (1912–1941)

Motto: „Doamne, dacă-mi eşti prieten, /
Cum te lauzi la toţi sfinţii, / Dă-i, în scris,
poruncă morţii / Să-mi ia calul, nu părinţii! //
Doamne, dacă-mi eşti prieten, / N-asculta la toţi
zurliii; / Dă-i, în scris, poruncă morţii / Să-mi ia
calul, nu copiii! // Doamne, dacă-mi eşti prieten,
/ Nu-mi mai otrăvi ursita; / Dă-i, în scris,
poruncă morţii / Să-mi ia calul, nu iubita! //
Doamne, dacă-mi eşti prieten, / Cum susţii în
gura mare, / Moaie-ţi tocul în cerneală / Şi-
nainte de culcare // Dă-i, în scris, poruncă
morţii, / Când şi-o ascuţi pumnalul, / Să-l
înfigă-n mine, Doamne, / Şi să lase-n viaţă
Calul!” (Spiridon Popescu, Doamne, dacă-mi
eşti prieten…)1

Învăţătorul Ion D. Niţescu vede lumina
zilei la 14 iulie 1912, în comuna Bolovani,
judeţul Dâmboviţa. Părinţii săi sunt Dumitru şi
Stanca, agricultori, care îşi întemeiază familia
în vechea tradiţie românească a satelor de
odinioară, aducând pe lume vlăstare crescute în
dragoste creştină, respect pentru muncă, lege şi neam: Ioana, Marin, Gheorghe, Ion, Aurica
şi Dumitru. 

Ion D. Niţescu învaţă la şcoala primară din Bolovani ca „elev scump şi drag”, prin
sârguinţa sa, al învăţătorului Iorgu Tomescu (1919–1924). Îşi continuă studiile la Şcoala
Normală „Ion Heliade Rădulescu” din Târgovişte (1924–1930), unde se află an de an printre
premianţi. În 1930, îl găsim printre cei dintâi reuşiţi la examenul de diplomă. 

După absolvirea Şcolii Normale, în spiritul unei vechi tradiţii la noi, se întoarce ca
învăţător în satul natal, fiind încadrat la Şcoala Nr. 1 din Bolovani. Se căsătoreşte aici, la 23
august 1936, cu învăţătoarea Elisabeta Enăchescu (n. 1 iulie 1914, în Brăneşti-Dâmboviţa,
mătușa dirijorului Voicu Enăchescu), absolventă a Şcolii Normale de Fete „Elena Doamna”
din Bucureşti, promoţia 1932. La nunta lor, cântă cu taraful său Ionel Budișteanu, student la
Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică din București (1933–1936) și la Conservatorul
Particular de Muzică „Pro Arte” din capitală (1936–1937), „lordul” de mai târziu al muzicii
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populare românești (Viorel Cosma, 1996). 
După 1936, Ion D. Nițescu îşi face stagiul militar la Şcoala de Cavalerie din Târgovişte,

unde este, după susținerea examenului de admitere, singurul învăţător dintre elevii şcolii
militare de aici. La absolvirea şcolii militare, devine ofiţer de Cavalerie, cu gradul de
sublocotenent, fiind repartizat la Regimentul 2 Roşiori. 

Ion D. Nițescu obţine definitivatul în 1937, iar în 1941 gradul didactic II. În familia
învăţătorilor Niţescu se nasc copiii: Elena (21 martie 1938) şi Filofteia (30 martie 1941).

La începutul lunii iulie 1941, învăţătorul Ion D. Niţescu este mobilizat şi concentrat la
Bârlad, de unde pleacă pe front, în Basarabia. În cadrul operaţiunilor militare de aici, comandă
un pluton format din soldaţi înrolaţi din judeţul Tutova (astăzi Vaslui). De la generalul Ioan
Palade, la începutul anilor ’90. bibliotecara Elena Oprea2, fiica sa mai mare, a aflat numele
unora dintre ei: Chiriac Vasile, Dabija Constantin, Pleşu Gheorghe, Roman Vasile, Stan
Constantin, Varlaam Gheorghe. În bătălia sângeroasă pentru ocuparea satului Spiridonovka
din Transnistria, condusă de căpitanul Ioan Palade (15–16 august 1941), sublocotenentul Ion
D. Niţescu cade pe câmpul de onoare, în timp ce îşi apăra divizionul de cavalerie aflat în
retragere. Este înmormântat în cimitirul satului Spiridonovka. Prin ordin de zi, învăţătorul
erou Ion D. Niţescu este avansat în gradul de locotenent post-mortem.

În revista învăţătorilor „Graiul Dâmboviţei” se află consemnate numele învăţătorilor
dâmboviţeni căzuţi la datorie în acest război mondial, cărora le sunt închinate articole
omagiale: Ion Vlad (Pucioasa), Ionel Comşoiu (Ţâţa), Vasile Sava (Moroieni), Constantin
Stan (Boteşti), Alexandru Dragnea (Cătunu), Andrei Enache (Colacu), Octavian Banu (Râul
Alb), Ion D. Niţescu (Bolovani), Ion S. Marin (Picior de Munte), Mihalache Staicu
(Brezoaiele), Ion Cârstoiu (Tătărani), Florea Boiangiu (Produleşti), Sterian Ciobanu
(Pucioasa), Radu I. Nicolae (Bolovani), Constantin Giavelea (Valea Lungă), Ionescu C.
Constantin (Glodeni), Chiriac Mogescu (Slobozia Moară), Gheorghe Mateescu (Pitaru), St.
Rotaru (Bilciureşti), Iancu V. Cristoiu (Dragodana), Nica M. Ghinoiu (Vişina).

Învăţătorul Iorgu Tomescu, director al Şcolii Nr. 1 din Bolovani, îl evocă pe fostul său
elev şi coleg într-un articol, Eroul de la Spiridonovka Ion D. Niţescu, publicat în revista
„Graiul Dâmboviţei”, numărul pe ianuarie–aprilie 1942: „Într-o zi frumoasă din vara anului
1941, departe de cei scumpi şi dragi ai lui, într-un sat din Transnistria, a trecut în lumea veşnică
încă tânărul vlăstar al învăţământului dâmboviţean, eroul Ion D. Niţescu, învăţător la Şcoala
Nr. 1 din Bolovani.

Născut din părinţi cinstiţi, muncitori şi buni creştini, în comuna Bolovani, în anul 1912,
iulie 14, de mic copil a fost dotat cu o inteligenţă sclipitoare, o voinţă puternică, o mare
curiozitate ştiinţifică şi o neţărmurită dragoste de muncă, bunuri ce l-au făcut să ia parte activă
ca învăţător la toate preocupările ce urmăreau să asigure nu numai bunul mers al
învăţământului, ci şi propăşirea satului natal şi, implicit, [a] ţării lui dragi, pentru care şi-a dat
tot ce a avut mai scump: viaţa. 

Mi-a fost elev. Elev scump şi drag! Unul din cei câteva sute de absolvenţi ai cursului
primar, pe care l-am iubit prea mult. Premiant din clasa I până în clasa a V-a, reuşit printre
primii la examenul de admitere la Şcoala Normală «I. H. Rădulescu» din Târgovişte în anul
1924, printre premianţi în cele şase clase ale Şcolii Normale, printre cei dintâi reuşiţi la
examenul de diplomă, în anul 1930, vine în satul lui natal slăbit, firav şi pentru prima oară cu
zâmbetul pe buze, satisfăcut – cum spunea el – că a adus bucurii şi părinţilor lui scumpi, şi
învăţământului lui drag.

Îşi face stagiul militar la Şcoala de Cavalerie din Târgovişte, unde este primit în urma
examenului de admitere; singurul elev-învăţător dintre toţi elevii şcolii şi, după ce termină
şcoala, iese ofiţer de Cavalerie, fiind repartizat la Regimentul 2 Roşiori. […]
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Îi era nespus de plăcută «meseria» de învăţător. Muncea fără odihnă, căci dorinţa lui era
să contribuie şi mai mult la ridicarea satului lui, în care văzuse pentru prima oară lumina zilei.
Neobosit şi mereu activ, acesta a fost învăţătorul Ion D. Niţescu, blând la privire, liniştit în
mişcări, cu drag de tradiţia lui românească, cu mare dragoste pentru apostolat şi cu o
extraordinară iubire de ţara şi neamul lui.

Dar într-o zi, în răscolirea noroadelor este chemată şi ţara noastră să ia parte la acest
năprasnic vârtej, iar acest apostol este chemat să-şi reverse bogăţia de suflet şi pe alt ogor
decât pe cel al şcolii. Aşa a plecat, la început de iulie, în anul 1941, Ion D. Niţescu-Bolovani
spre pământul scump al Basarabiei, pentru a contribui şi el la reîntregirea hotarelor ţării lui
scumpe. A lăsat în urmă satul, scump leagăn al copilăriei, pe care cine ar fi crezut că n-o să-l
mai vadă.

Furtunos începe războiul şi triste veşti vin în sat. Vine şi vestea morţii eroice a Sub. Lt.
de Cavalerie Ion D. Niţescu. Luase parte la multe lupte, până să ajungă în satul Spiridonovka.
Lupte crâncene au avut loc pentru ocuparea acestui sat, până în ziua de 16 august 1941, ora
9, când bunul şi blândul Sub. Lt. Ion D. Niţescu primeşte în frunte un glonţ duşman şi cade,
formând cu trupul lui o piatră de hotar, apărând şi scumpa lui ţară şi credinţa strămoşească.

A murit stând de vorbă cu cei dragi ai lui şi cu ultimul gând la cei scumpi ai lui: fetiţele
lui scumpe, soţia dragă, bătrânii şi mult iubiţii lui părinţi.

Satul întreg şi cu el toţi colegii plâng şi vor plânge pierderea eroului Ion D. Niţescu, care
trebuia să fie făclia nestinsă a tuturor celor ce-l aşteptau cu nerăbdare să primească cu nesaţ
învăţăturile şi sfaturile lui. Gândurile noastre, scumpe coleg, te caută peste tot şi nu te găsesc
acum decât la Spiridonovka, unde stai de veghe, să strigi duşmanului de secole că, de azi
înainte, «pe aici nu se va mai putea trece niciodată!»

Şi acum, când sufletul tău blând şi bun s-a înălţat în lumea drepţilor, lăsând aici, pe acest
pământ, anonime regrete şi durerea sufletească a familiei, a colegilor, a elevilor şi a
consătenilor tăi, se cuvine să ne prosternăm înaintea Celui Atotputernic, rugându-l din adâncul
sufletelor să-ţi facă parte de odihnă veşnică.

Cinste ţie, eroule scump şi drag, care prin moartea ta eroică ai ridicat atât de sus corpul
didactic din care ai făcut parte! Cum am putea noi uita pe blândul Sub. Lt. Ion D. Niţescu,
Eroul de la Spiridonovca?!”3

Din Jurnalul de front al colonelului Ioan Palade, comandantul unităţii, rănit în cursul
aceleiaşi operaţiuni militare şi adus la Bucureşti cu avionul spre a fi operat, Elena Oprea a
aflat și traseul «trenului» militar al Regimentului 2 Roşiori în drumul său spre Odessa: Bârlad
– Fălciu – Iorgova – Hănceşti – Rezeni – Cimişlia – Ialoveni – Chişinău – Dubăsari –
Kalinovka – Noua Ekaterinovka – Adamovka – Bilka – Nicolaevna – Catargi – Severinovka
– Antonio Kandiceva – Popova – Alexandrovka – Severinovka – Lamdache – Buldinovka
(aici moare eroic învăţătorul sublocotenent Ion D. Niţescu) – Bujalik (Liman) – Liman
Hagibei. 

În memoria şi onoarea învăţătorului-erou Ion D. Niţescu şi a generaţiei sale care s-au
jertfit pentru Ţară, reproducem în chapeaux Rugăciunea cavaleristului,  imnul  Asociației
„Tradiția Cavaleriei”. Textul a fost comunicat de generalul Ioan Apahideanu, medic veterinar,
luptător în Regimentul 2 Roşiori, director al Hergheliei din Rădăuţi în anii ’50 din veacul
trecut4, veteran de război, în şedinţa din septembrie 1992 a Asociaţiei „Tradiţia Cavaleriei”,
desfăşurată la Muzeul Militar Central Bucureşti.

La Centenarul Marii Uniri din 1918, articolul ne îndeamnă, în primul rând, la reflecție
pe o temă de stringentă actualitate: unirea energiilor creatoare ale țării în lucrarea de
modernizare structurală a societății românești și de emancipare a națiunii noastre prin
cultivarea virtuților, străluminate de credință, cultură și iubire.
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Ilustrăm articolul nostru omagial cu două fotografii de epocă: 1) Învățătorul Ion D.
Nițescu în ținuta militară de sublocotenent de Cavalerie, Târgoviște (cca 1938); 2) Învățătorii
Elisabeta și Ion D. Nițescu la nunta lor, Bolovani, județul Dâmbovița, 23 august 1936. Sursa
reproducerilor noastre: Arhiva doamnei Filofteia Juca (născută Nițescu, la 30 martie 1941),
care locuiește astăzi în Suceava.

Vasile I. SCHIPOR

1 Eugen Simion (coordonator general), Dicţionarul general al literaturii române, vol. V (P–R), Bucureşti,
Editura Univers Enciclopedic, 2006,  p. 370–371. Vezi şi site-ul Poeții noștri. Spiridon Popescu, unde poate
fi găsit şi textul poeziei Doamne, dacă-mi eşti prieten…, devenită imn al Asociaţiei „Tradiţia Cavaleriei”, cu
titlul Rugăciunea cavaleristului. Conf. poetii-nostri.ro/spiridon-popescu-autor-181/ (accesat: 18 februarie
2019).

2 Elena Nițescu-Oprea (născută la 21 martie 1938) învață la Școala din Brănești-Dâmbovița, apoi la
Liceul Teoretic de Fete din Târgoviște, după care urmează cursurile Școlii Postliceale de Activiști Culturali,
Secția Biblioteconomie de la București. După stagiul de practică de la Biblioteca Regională Cluj și Biblioteca
Raională Năsăud, este bibliotecară la Reghin (1960–1962) și Borsec (1962–1970). Începând din 1970,
funcționează ca bibliotecar principal la Biblioteca Județeană Dâmbovița (din 1992, Biblioteca Județeană „Ion
Heliade Rădulescu”). De aici, se pensionează, în 1990, pentru limită de vârstă. Locuiește în Răzvad.

3 Colecţia de microfilme a Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu” din Târgovişte, caseta nr. 45,
microfilmul „Graiul Dâmboviţei”, ianuarie–aprilie 1942. Și informația de aici o datorăm bibliotecarei Elena
Nițescu-Oprea, din Răzvad, care cultivă memoria familiei, a comunității locale și a națiunii noastre cu
statornică și delicată dragoste. 

4 Dr. Ioan Apahideanu este director al Hergheliei Rădăuţi în perioada 1950–1959. Continuatoare a
Hergheliei Militare cezaro-crăieşti, adusă în 1792 la Rădăuţi de către administraţia împărătească austriacă şi
funcţionând vreme îndelungată ca mare exploatare agricolă, model în epocă, Herghelia de la Rădăuţi devine
în perioada 1950–1959 unitate de selecţie, fiind subordonată Direcţiei Creşterii Calului din cadrul Ministerului
Agriculturii. Vezi şi Gheorghe Schipor, Herghelia Rădăuţi sub două stăpâniri, Cuvânt-înainte de dr. Ciprian
Cârstean, medic veterinar, Suceava, Editura Cygnus, 2007, p. 27.
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„Hoțul de mărgăritare” - 
O dragoste purtată de vânt

În fața oamenilor de caracter, moartea nu mai
este moarte, ci doar o trecere în veșnicie. Vălul ei
devine o punte între două lumi. Și poate că taina
acestui văl, aruncat discret peste punte, ni-l aduce
din veșnicie înapoi pe Înalt Preasfințitul
Bartolomeu (Valeriu) Anania (primul Mitropolit
al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, între

anii 2006 – 2011). Este știut faptul că P.S. Bartolomeu (pe numele său de scriitor Valeriu) a
avut întotdeauna preocupări literare, asemeni P.S. Calinic (Arhiepiscopul Argeșului și
Muscelului). Criticul Aurel Sasu semnează o incursiune în lumea literară a P.S. Bartolomeu,
o incursiune pe cât de sensibilă, pe atât de profundă. Ancorată deopotrivă în vis și în realitate,
cartea „Dragostea și vântul. Glose la Memoriile lui Valeriu Anania” (Ed. Eikon, Cluj–
Napoca, 2011) este demnă de un critic literar model, precum universitarul Aurel Sasu. Dacă
l-ar studia cu atenție și deschidere – fără frustrări și mai ales fără resentimente – critica tânără
(și nu numai...) ar avea multe de câștigat.

Revenind la Valeriu Anania și la preocupările sale dramaturgice, am avut bucuria să
constat că Teatrul „Stela Popescu” a deschis stagiunea 2018 – 2019, cu o piesă ce aparține
acestui mare cărturar contemporan: „Hoțul de mărgăritare”, în regia Amaliei Ciolan
(scenografia: Mihaela Popescu, coregrafia: Ioana Macarie). Premiera acesteia s-a bucurat,
la rândul său, de prezența distinsei actrițe Manuela Hărăbor și a îndrăgitului actor Tomi
Cristin.

O parafrază biblică a „Fiul(ui) risipitor”, „Hoțul de mărgăritare” se înscrie în registrul
teatrului – parabolă, în registrul teatrului – misiune. Simbolul central – mărgăritarul – este în
același timp metaforă și metamorfoză. Din floare, se transformă în perlă, iar din perlă în
monedă de schimb. Coborârea în adâncuri și călătoria devin elemente ce se rotesc în jurul
său, ca inflexiunile uitate ale unei voci interioare. Personajele intră și ies de pe scenă, la fel
cum clipele vieții se succed una – alteia cu intensitate, cu grație, cu nepăsare, cu teamă. Magia
dansului este cea care umple tăcerea cuvântului sau nerostirea lui, la fel cum „norocul femeii
sălășluiește” întâi „în frumusețea ei”. Dansul folosit ca „truc” sau artificiu regizoral, devine
cheie existențială, ecou al cugetării adâncului. Noaptea, plecarea, moartea sunt exprimate de
foșnetul apei, pentru că apa este unul dintre elementele vitale: simbol al curățirii prin lacrimă
și bocet. „Dragostea este risipa sufletului. Sufletul se risipește în dragoste ca soarele în lumină
și ca scoica în mărgăritar”. Tot ea „este răscumpărarea păcatului” îi spune Eli (Viorel

Amalia-Elena CONSTANTINESCU
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Păunescu) fiului său cel mare Rimon (Daniel Filipescu), când dragostea devine povață, dar
(ofrandă), oglindă a propriei simțiri.

În rolul tatălui, actorul Viorel Păunescu a adus pe scenă o notă vibrantă de naturalețe.
Impetuos în apariție, distins în interpretare a cucerit publicul, mult înainte de rostirea primei
replici reușind să creeze, prin talent și prestanță, dimensiunea imaginii biblice a tatălui. Pasul
cadențat, vorba măsurată, înțelepciunea faptei, privirea ce robea – prin lumină – depărtări au
fost create, cu meticulozitate, pe scenă de Viorel Păunescu. Tot el a dorit să exprime o anumită
latură a gingășiei iubirii părintești, atribuindu-i risipitorului – virtutea trimisului. Cu
sensibilitatea specifică unui creator de roluri, a înțeles perfect momentul cheie al nuanțării
psihologice a dramaturgului, dăruind mai departe misterul său, celor ce așteaptă și celor ce
cred. Viorel Păunescu va rămâne imaginea cult a unui veritabil patriarh biblic. Patriarh și
profet, dacă ținem cont de simbolul numelui Eli, ca trimitere exegetică directă la figura
profetului Ilie și o alegere inspirată a regizoarei Amalia Ciolan, pentru rolul unui tată demn
de a lega sufletul fiului, la cingătoarea propriului suflet... O legătură ca o pecete răsărită din
neodihna clipelor ce nu contenesc să aștepte „pe cel dezlegat” până la plinirea vremii, până
la sfârșitul timpului. 

Viorel Păunescu și Paul Cimpoieru / Foto: https://www.teatrulstelapopescu.ro/foto-20.html

Alt rol de substanță, rolul lui Rimon – fiul ascultător – a fost atribuit baritonului Daniel
Filipescu (Opera Națională din București), interpretul suavului muzician Schaunard, din
opera „La Bohème” de Giacomo Puccini (în actuala stagiune a O.N.B., regia Ionel Pantea).
Măiestria baritonului este menită să transforme mărgăritarul din adâncuri, într-o perlă de
suprafață. Din cumpătatul și ursuzul Rimon, baritonul Daniel Filipescu, reușește să creeze
un adevărat vistiernic al bunurilor materiale ale tatălui. Timorat de risipirea averii, Rimon este
capabil să piardă puterea iubirii, prin neînțelegerea tainei Fiului pogorât în rob, pentru a
împlini lucrarea sclavului. Aici, Valeriu Anania realizează o trimitere certă la Întruparea
Mântuitorului, iar simbolul piesei se transformă inevitabil în parabolă.

Eliabar (Cristian Neacșu) întruchipând imaginea fiului risipitor, mânat de demonul
rătăcirii prin lume, darnic și demn în clipa sărăciei depline, devine emblemă exegetică a tuturor
neamurilor pământești. Capabil să-și recunoască faptele, să-și asume greșelile, să-și merite
iertarea, Eliabar este cu adevărat simbolul acelui fiu coborât în adâncuri ca rob, spre a primi
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lucrare de înger. Simbol și pecete: fiu al Tatălui Ceresc și frate în Hristos al lui Rimon, care
reprezintă chipul nealterat al poporului iudaic. Cristian Neacșu a realizat o transpunere totală,
a unui moment esențial din istoria creștinătății, un moment aflat pe tripla axă a risipirii –
rătăcirii – izbăvirii.   

Critias (Cătălin Frăsinescu) înfățișează lăcomia, Fanuel (Sorin Aurel Sandu) –  sărăcia
și instinctul supraviețuirii.

Humbaba (Paul Cimpoieru) este sluga credincioasă și isteață. În plan psihic, Humbaba
devine echivalentul propriei noastre conștiințe, iar în plan religios reprezintă puterea îngerului
nostru păzitor. Dansul său este o descătușare,  o pervertire a unei lumi străine, o reîntoarcere
la propriile-i valori. Paul Cimpoieru se alătură corpului de balet al Teatrului „Stela
Popescu” (Andrei Dogaru, Ștefan Rebeja, Cristina Marin, Carla Waltner, Carmen
Mărgărit, Silvia Maurițiu), exprimând prin dans stări de maximă trăire existențială.

Mărgăritarul mării jucat în palma mărgăritarului din templu o aduce în prim–plan pe
Ariadna (Ana Maria Carablais), sora lui Critias și iubita lui Fanuel. Vălul îi acopere pe rând
perversitatea și bunătatea: acea bunătate născută din remușcare. Dacă cea dintâi s-a lăsat
descoperită de șiretenie, cea de a doua umblă mereu cu chipul acoperit. Prin Ariadna, Ana
Maria Carablais a găsit – cu siguranță – cheia interpretării unui rol antitetic; trecând de la
iubire, ură, scârbă, la umilință, noblețe, iertare – începând, firesc, cu iertarea de sine.

Tânăra Amalia Popa dă viață Tamarei – sora lui Fanuel și soția avarului cârciumar
Critias. Fiind personajul tragic al piesei, Amalia Popa îl desăvârșește printr-o trăite totală.
Tăcută și supusă, Tamara e ca un cântec îngânat de freamătul valurilor – e ca un strigăt, ca un
plâns, ca o lacrimă de pescăruș, deasupra nesfârșirii lor... Refuzând să devină „cupă cu vin
pentru bețivi”, preferă să rămână perlă, ascunsă în adâncul mării. În brațele lui Critias,
frumusețea și-a găsit (ca întotdeauna) preț...  „Critias, Critias” – se aud în depărtare vorbele
lui Humbaba, ca un ecou: „ești un călău ca și viața. Pentru un pumn de mărgăritare, ai rănit
atâtea suflete”. Și numele lui Critias este purtat de vânt, departe, mult prea departe de lumina
sufletului, de focul privirii. Numele lui este purtat în larg... acolo unde păcatele își găsesc, pe
deplin, ispășirea.

Notă de spectacol: 
În cadrul „Festivalului Internațional al Teatrului de Studio și Forme Noi”, de la Pitești, piesa despre care

vorbeam, în numărul trecut al revistei „Târgoviștea literară” (la rubrica: „Gong”) – „Orchestra Titanic” de Hristo
Boicev (o premieră a anului 2018) – a  câștigat mai multe premii:

Premiul pentru cel mai bun spectacol –„Orchestra Titanic”, Teatrul Național București;
Premiul pentru regie – Felix Alexa;
Premiul pentru scenografie – Andrada Chiriac;
Premiul pentru cel mai bun actor – Richard Bovnoczki;
Premiul pentru cel mai bun actor exaequo – Claudiu Bleonț.
Cea de a XXII–a ediție a acestui festival a fost organizată de domnul Nicolae Poghirc, managerul Teatrului

„Alexandru Davila” din Pitești, în perioada 3 – 11 noiembrie 2018.  
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Recenzie

Fragmente din albumul fotografic 
„Dacia 50-Autoturismul”, 

fotograf Albert Vrăbiuță, texte: Ana-Cristina
Irian, Valentin Maier, editor: Cristian Bassa,

editura: Omnia Photo, Craiova,  2018, ISBN 978-
606-94598-0-5, site proiect: http://dacia50.ro

„Dacia, autoturismul de oraș, este o „Ea” cu
mai multe povești, cu forme de viață, pe care le
prezentăm, așa cum au apărut și respiră ele, în acest
proiect vizual, DACIA 50, pe care îl desfășurăm pe
parcursul mai multor capitole.

Autoturismul Dacia și-a început existența pe
patru roți în România anului 1968, atunci când, la
20 august a ieșit de pe poarta fabricii primul

autoturism Dacia, model 1100. În anul 2018, putem spune că am trăit deja 50 de ani de drumuri
și intersecții, călătorii și aventuri împreună. De aceea, înaintea proiectului vizual, dorim să
contextualizăm existența Daciei în peisajul automobilistic românesc, în care autoturismul
Dacia 1100 era considerat „nou-născutul industriei de automobile românești”, iar mai apoi
Dacia 1300 era alintată „mezinul industriei”, precum și în dinamica fascinantelor schimbări
prin care ea a trecut în acest semicentenar. De asemenea, prin proiectul DACIA 50 ne dorim
să explorăm vizual viața autoturismului așa cum a apărut și s-a imprimat în viața oamenilor
și în mediul înconjurător. […]

Proiectul cuprinde diversele avataruri ale autoturismului Dacia staționat pe domeniul
public, ale autoturismului Dacia restaurat și ale autoturismului reflectat de obiectele de tip
„suvenir”, proprii culturii auto Dacia. Albert, omul din spatele aparatului de fotografiat, este
cel care a mers pe urma Daciei pe străzile și trotuarele Bucureștiului, a Daciei restaurate de
la paradele auto, din garajele colecționarilor și în căutarea pieselor de colecție, a machetelor
și a jucăriilor. În albumul de față, pe
care îl considerăm doar primul
capitol DACIA 50, vom vedea atât
mașina conectată la spațiul urban,
cât și urmele lăsate de ea pe harta
orașului, pe care am poziționat
fiecare vehicul descoperit.

Fotograful ne propune să
explorăm și să vizualizăm relația
dintre mașina staționată și oameni,
spațiul urban și natură. Pe
dinăuntru, mașina pare că aproape
și-a ținut respirația. Interiorul

Cristina IRIAN
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Daciei ultimelor decenii ale
secolului trecut are aerul unui
muzeu al mecanicii și al obiectelor
personale care marchează relația
dintre posesor și autoturismul cu
care circula. Putem chiar afirma
că este un fel de muzeu memorial
pe patru roți, fiecare autoturism
fiind modelat după chipul și
asemănarea posesorului. În
descrierea fiecărei fotografii din
proiect au fost incluse
coordonatele geografice ale
locului în care ea a fost realizată.
Astfel, putem urmări dinamica

acestor mașini și a spațiilor urbane comparând imaginile preluate de Google Street View în
anul 2014, acolo unde ele există,
cu cele descoperite de Albert în
anii 2016 și 2017 și, de ce nu,
prin observație directă,
parcurgând din nou aceste străzi
din București, având drept ghid
volumul de fotografii DACIA 50.

În anul 2018 ne-am întors
din nou pe terenul explorat în
urmă cu doi ani, pentru a vedea
ce s-a mai întâmplat cu mașinile
fotografiate. La finalul
capitolului vizual am adăugat
însemnările de teren cu detalii
legate de aceste Dacii, de evoluția
lor în timp și, mai ales, de poveștile lor așa cum le-am cules de la proprietari, moștenitori,
foști proprietari sau vecini din cartier.

Indiferent de modul în care regăsim istorica Dacie, ca mașină funcțională ce se deplasează
pe șoselele țării sau în postura de
mașină ieșită din circulație,
staționată în spațiul urban sau
rural, ea are astăzi aerul unui
„obiect însuflețit”, în interacțiune
cu mediul în care se află. […]”

*
„Dacia acelor ani [1970-

1990] face parte și astăzi din
peisajul automobilistic românesc.
Ovidiu Măgureanu, președinte al
„Dacia Clasic”, într-o prezentare
susținută în comunitatea „Dacia-
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autoturismul copilăriei”, la București, în februarie 2018, afirma că această mașină a rezistat
pentru că înainte de 1990 era cumpărată cu greu, iar proprietarul „îi căuta în coarne”, avea
grijă de ea. În anii 1990 a devenit mai mult un bun de care te foloseai, multe s-au distrus prin
programul Rabla, însă timid, spune Ovidiu Măgureanu, oamenii încep să își pună problema
repunerii pe roate, a recuperării, a conservării și a restaurării autoturismului național, al
copilăriei și al adolescenței multora dintre ei. Cu Dacia, în anii 1990 mulți români au trecut
granițele în călătorii de plăcere, dar și pentru a pune bazele primelor mici afaceri de familie
orientate spre comerțul cu mărfuri aduse din import. Domnul Costin, proprietar de Dacia,
povestește despre turul Europei efectuat în anii 1990 sub forma unei posibile scrisori adresate
fiului: „A fost o călătorie fabuloasă, în care am descoperit că există lume și dincolo de granițele
comuniste. […] noi dormeam în mașină, în bătrâna Dacie […]. Dormeam pe scaunele moi și
incomode ale Daciei, dar lumea era a noastră. Și, dacă te întrebai, în Dacie, prin ‘82, te-am
făcut și pe tine. Cu drag, Tata (Costin)” [1].

Începând din anii 1990, REMAT-ul (Reciclare Materiale) a fost destinația finală a multor
autoturisme Dacia din generațiile 1968-1980. Procedura de casare prevedea ca, la finalizarea
parcursului birocratic de radiere a Daciei, proprietarul mașinii să primească o sumă de bani
pentru partea metalică a autoturismului. O Dacie cântărește aproximativ 900 de kilograme,
dar fără plastic, textile și sticlă, are în jur de 700 de kilograme, suma primită fiind una
simbolică, sub 500 de lei. Totodată, Programul de înnoire a Parcului Auto, finanțat din fonduri
publice și cunoscut sub numele de „Rabla” (Hotărârea Guvernului nr. 2406/2004) încurajează
orice „proprietar/moștenitor persoană fizică sau persoană juridică a unui autoturism uzat
înmatriculat în România și a cărui vechime depășește 10 ani” să renunțe la acesta în favoarea
unei prime de casare, un tichet valoric pe care îl poate folosi într-un interval dat la
achiziționarea unei mașini noi. Măsura a avut efecte simțitoare de reducere a parcului de Dacii
din România.

Așa cum am amintit, începând cu anii 2000 asistăm la un fenomen de revenire a Daciei
sub forma „retro revival”. Autoturismele sunt recuperate de persoane din România și din
străinătate, restaurate și repuse în circulație. Povestea lui Bruno este una dintre acestea: „Acum
vreo doi ani [n.a.: 2015] am pornit în căutarea Daciei noastre […]. Am cumpărat o Dacia care
a aparținut unor bătrânei de nouă, care au avut mare grijă de ea, ținând-o mai mult în garaj,
având în bord doar 35.000 de km […]. A devenit mașina mirilor, la nunta noastră. Mașina
mea de suflet” [2]. Acest „fenomen Dacia” merge mai departe, remarca în aceeași prezentare
Ovidiu Măgureanu, deoarece în jurul autoturismului istoric „tind să se strângă și generațiile
care nu au crescut cu această mașină, cei mici au început să simtă ceva pentru ea.”

Un destin aparte îl au unele autoturisme Dacia cu o vechime mai mare de 30 de ani, și
anume, acela de a deveni autovehicul de colecție, încadrat și atestat în categoria „vehicul
istoric”. De-a lungul ultimului deceniu interesul pentru Dacia, autovehicul istoric, a crescut,
conturându-se și primele forme de introducere în spațiul instituțional muzeal a obiectului de
colecție.

În anul 1998 a luat ființă asociația națională a posesorilor și restauratorilor de vehicule
istorice: Retromobil Club România (R.C.R.). Clubul regrupează vehicule istorice fabricate în
perioada 1899-1988 și promovează pe plan intern și internațional vehiculele istorice de
fabricație românească produse de firmele Aro, Dacia, TV, Mobra, Carpați, Oltcit și SR. Prin
evenimentele și paradele pe care le organizează poate fi considerat un adevărat „muzeu pe
roți”. La Câmpulung, în 2014, a fost inaugurat de către Alexandru și Emil Hagi, sprijiniți de
Retromobil Club România, Muzeul Automobilului Românesc [3], o inițiativă privată de
prezentare a modelelor pe patru roți, fabricate de-a lungul timpului în România. La Satu Mare,
Benjamin Kira a deschis un muzeu privat dedicat autoturismului Dacia, Muzeul Daciei

89 TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VIII, nr. 1, ianuarie-martie 2019



TÂRGOVIȘTEA LITERARĂ, Anul VIII, nr. 1, ianuarie-martie 201990
Românești [4]. Muzeul înființat în 2016 cuprinde 10 mașini Dacia - modelele 1100, 1300,
1310, dar și un Logan din 2015, ediție limitată. Și Dacia Group a anunțat deschiderea unui
muzeu dedicate autoturismului Dacia, la Mioveni, unde, conform comunicatelor de presă, vor
fi expuse 58 de modele Dacia din toate timpurile. Un capitol din istoria Dacia s-a încheiat,
altul este în desfășurare”.

Note:
[1] Zece amintiri cu Dacia, https://www.4tuning.ro/istorie-auto/editorial-zece-amintiri-pline-de-zambete-

lacrimi-si-nostalgie-petrecute-la-bordul-batraneidacii-30847.html, accesat 07.05.2018.
[2] Digital post about Bruno, published on “Dacia - autoturismul copilăriei”, pe Facebook



Un Imn triumfal și dramatic al Omului 

În penultimul an al Facultății de
Filologie, la jumătatea anilor 1960, am
avut privilegiul de a audia - și a da
examen la - cursul special al marelui
cărturar Tudor Vianu despre „Arghezi,
poet al omului. Cântare omului în
cadrul literaturii comparate”. Profesorul
Tudor Vianu avea să tipărească între
copertele unei cărți, în 1964, prelegerile
săptămânale rostite nouă timp de un
semestru, iar această carte este de mult
epuizată, nereeditata și aproape uitată.

Cosmogoniile, sociogoniile și
antropogoniile, aceste mari poeme ale
literaturii universale desfășoară, într-o
epică amplă, nașterea și devenirea în
timp mitologic, religios și istoric a
universului, societății și omului. De la
marile creații al e Antichității egiptene
și orientale la Vechiul și Noul
Testament, de la Democrit, Virgiliu
Ovidiu și Lucrețiu la Voltaire, Hugo și
scriitori ai secolului al XX-lea, iar la noi
prin Eminescu și Arghezi, aventură
pasionantă a omului și umanității

traversează glorios creația spirituală a lumii, că filon primordial.
Cine se mai încumetă să scrie, în vremea de astăzi, o asemenea lucrare de sinteză și

profunzime, într-o lume asaltată de atâtea probleme de zi cu zi și existențiale? Răspunsul
spontan și cel mai la îndemână, ar fi că tentația și punerea în opera a unei asemenea
întreprinderi literare ambițioase descurajează pe cei ce ar fi ademeniți de idee. Și totuși, un
autor din Târgoviște, medic anestezist de profesie, s-a lansat cu temeritate într-o asemenea
experiență creatoare prin care dăruiește literaturii române contemporane și - îndrăznesc să
spun - istoriei noastre literare o carte antologică. „Femeia lut”, (titlul cărții) a fost încheiată
în mai 1996, dar vede lumina tiparului electronic abia acum și rămâne o enigmă de ce autorul,
ba nu, autoarea, a hotărât să o publice la peste două decenii de la scrierea ei.

De ce autoarea și nu autorul? Pentru că Ecaterina Petrescu Botoncea, un nume menit să
rămâne în beletristică românească (dacă ea va mai avea viață în viitor), impune o viziune
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marcat feminină scrisului său, în sensul sublim al cuvântului - și nu cred că este o exagerare.
Prin această carte, proză noastră feminină primește o nouă consacrare, spulberând definitiv
prejudecățile încăpățânat înrădăcinate în conștiința unora, prin sensibilitatea, acuitatea
senzorială și gingășia, dar și prin tenacitatea și anduranța ce definesc femeia prin veacuri,
confruntată cu vicisitudinile naturii și oamenilor (bănuiesc, în filigran, și o discretă tentă
autobiografică, a propriei experiențe de viață, care transpare din carte).

Discursul literar al narațiunii poetice în proză nu este atât sociogonic, cât antropogonic.
Nu e atât despre societate, cât despre om. Mai corect spus, despre femeie, că parte organică
și intregitoare a omenirii. Nu știu că în literatură clasică și contemporană de pretutindeni să
mai existe o asemenea lucrare reprezentativă. În orice caz, eruditul Tudor Vianu nu ne-a vorbit
niciodată la cursul său despre un asemenea experiment.

Cuplul primordial Adam-Eva, întemeietorii biblici ai omenirii, descoperă sau născocesc
în existența lor fără strămoși și fără patrimoniu, lucrurile dar și simțămintele trebuincioase
vieții lor cotidiene, care încep cu dragostea („Creatorul ne-a trezit din humă întâi prin dragoste,
apoi prin suferință”), sălașul de locuit, focul, credința, roadele pământului și hrană gătită,
acooperamantul trupului, îmblânzirea animalelor care au devenit prieteni ai casei, cultură
plantelor, limbajul cuvintelor, biserica, armele de vânătoare și uneltele de bucătărie, ulcioarele
și blidele de lut ars, dar și singurătatea, durerea și dorul după cel plecat, apoi descoperirea și
conviețuirea cu alți oameni într-o primă societate omenească. În același timp, îndepărtarea
treptată de natură: „Urcând pe scară timpului, o energie nouă încă încălzea pieptul și totodată
o nostalgie și un regret că mă înalț prea mult deasupra firelor de iarbă, a mugurilor de cireș și
a cântatului de cocoș”.

Încep întrebările despre rostul vieții, despre apropierea morții, iar în același timp și
înțelepciunea în față legilor neiertătoare ale vieții și dispariției din viață. Treptat, natură de la
începutul lumii este împânzită tot mai mult de civilizație: „Șoapta străbate oceanele, așezându-
se direct în ureche, oamenii se plimbă printre stele iar mirifică lună poate fi lovită cu piciorul,
dar vulturii mor și pădurile se usucă”. Și natură, și omul, se schimbă necontenit, în bine sau
în rău, iar viața merge mai departe prin urmași: „Opaitul se stinge, dragă Sirius. Dar după
cum vezi, o nouă lumină se aprinde”.

Un Imn triumfal al Vieții este cartea „Femeia lut”, un discurs liric și cerebral, sensibil și
mereu tensionat, încântător și dramatic de la un capăt la altul al său, care povestește printr-o
explozie continuă de metafore geneza și mersul prin timp ale ființei umane, în comuniune
panteistă cu natură.

Corneliu VLAD, jurnalist, 13 Martie 2019 
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