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Un condei mlãdios ºi penetrant
– Nicolae Mecu
De o nefireascã modestie, date fiind însuºirile
care îl disting, Nicolae Mecu s-a dedicat, la
începuturile carierei, alcãtuirii de ediþii, fãcînd
dovada unei acribii fãrã cusur, susþinutã de un
devotament care se întîlneºte tot mai rar.
Colaborãrile lui (cu zeci ºi zeci de articole) la o
seamã de importante dicþionare literare contureazã, la fel ca studiile, întotdeauna consistente,
pe care le-a elaborat, aºa cum se vede în volumele
semnate de el, aºa cum se poate auzi în intervenþiile sale radiofonice, profilul unui istoric literar cu
un condei mlãdios ºi penetrant, de un rafinament
evghenisit ºi o mãsurã sub semnul cãreia îºi dau
mîna logica suplã, orientatã cãtre profunzimile
textului supus exegezei, ºi bunul simþ, care are, în
retractilitatea lui, ceva cuceritor. Nimic ostentativ
în maniera criticã a lui Nicolae Mecu, în… vademecurile sale hermeneutice. O manierã atrãgãtoare, prietenoasã, cu un ton ºi sobru ºi surîzãtor,
familiar ºi catedratic, reþinut uneori, tranºant cînd
e nevoie, în care semnele înzestrãrii îºi profileazã
relieful lor aparte. Dincolo de revelaþiile la care ne
înlesneºte accesul, scrisul criticului bucureºtean e
ataºant prin aliajul care îl particularizeazã: intuitiv, dar ºi cu bosa teoretizãrilor, analitic dar ºi
sintetic, presãrat cu formule inspirate. Cu discreþia
lui, care este o „mascã” a profunzimii, cu acel
calm care-i un sigiliu al decenþei, Nicolae Mecu,
om de carte veche ºi de lecturi moderne, e un analist – paradox aparent –, deopotrivã, la obiect ºi
ingenios.

O ambiþie de calitate
– Adina Hulubaº-Ciubotariu
Ceea ce o caracterizeazã pe Adina HulubaºCiubotariu în activitatea ei ºtiinþificã este luciditatea, dublatã de o capacitate speculativã cu ajutorul cãreia poate valorifica sumedenia de infor 30

maþii culese dintr-o vastã arie þinînd de antropologia culturalã. Preocupatã asiduu de teme care, de-a
lungul vremii, au atras-o devenind obsesive, ea
trece uneori prin filtru cãrturãresc, prin grila de
care nu se desparte, chiar ºi fapte de viaþã care
nouã, vieþuind în afara acestui univers, ni se pot
pãrea lipsite de trepidante semnificaþii. Depinde,
însã, cum le priveºti. Percepþia cercetãtoarei e una
flexibilã, denotînd o intuiþie finã a unor esenþe
camuflate dincolo de ceea ce se vede. În orice caz,
acest stil de abordare, integrat unui spirit de sistem,
vãdind acuitãþi hermeneutice, se desparte de investigaþiile de tip tradiþionalist ºi imprimã un cert
accent de personalitate studiilor pe care Adina
Hulubaº le întreprinde.
Nu stãruim asupra diferitor colaborãri ce i-au
apãrut în reviste de specialitate. Dar nu putem sã
nu pomenim surprinzãtoarea ei tezã de doctorat,
intitulatã Trasee iniþiatice în folclorul literar
românesc, o cercetare interdisciplinarã emanînd nu
doar ambiþie, o ambiþie de calitate, dar ºi
prospeþime a interpretãrii, precum ºi temeritate
analiticã.
În claustrul biroului de studiu, Adina HulubaºCiubotariu îºi manifestã puterea de muncã, devotamentul, sub semnul credinþei în ceea ce face. Dar,
fãrã îndoialã, ea are nevoie sã-ºi lãrgeascã orizontul. Noi, cei mai vechi, care am avut parte de
„binefacerile” unui sistem ce ne-a menþinut într-o
nefastã izolare, nu ne-am întîlnit, decît – în cazul
unora – cu preþul unor regretabile concesii, cu
ºansa unor documentãri în strãinãtate. Cei mai
tineri, acum, o pot face. Printre aceºtia, Adina
Hulubaº-Ciubotariu. Ea ºi-a propus sã elaboreze
lucrãri care se anunþã a fi contribuþii în domeniul
etnologiei. ªi-a propus ºi ºi-a þinut, pînã acum,
cuvîntul. Între timp, i s-au deschis ºi zãrile
strãinãtãþii, oportunitate de care a ºtiut sã profite.
Londra a fost un prim pas, fãcut cu siguranþã de
sine ºi cu euforia lucidã a celui care îºi cunoaºte
drumul.
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