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ochiri 
 
 

zgomot şi tăcere 
 
Nu-mi vine să mai iau în cătare fauna care, prin 

tabloide sau pe dreptunghiul de plasmă, ne agresează. Ţi  
s-apleacă, zău aşa, de atâtea „vedete” şi vedetuţe, de atâtea 
„dive porno” (auziţi: dive porno, ce împerechere 
neruşinată!), pupeze şi teleleici care nu ştiu decât să-şi 
arate fundul şi alte alea, ca să ne dea pe spate. Lasă că nici 
băieţii nu-s mai breji! Bagabonţi destui, fistichii din capul 
netuns până în picioarele cu care tropăie. Un spectacol 
strident, agitat, în care pare că s-a împânzit degradarea. Păi 
ce să ne mai mirăm că vine spre noi, pedepsitor, nu ştiu ce 
meteorit, nu ştiu ce asteroid, ca să ne facă praf şi pulbere! 
În mare mila Sa, Dumnezeu n-a găsit alte soluţii... 

Deşănţarea asta n-o întâlneşti doar pe la noi. O 
cântăreaţă beţivancă, Amy Winehouse, se suie pe scenă 
într-un hal fără de hal şi dă „recital” când împleticindu-se, 
când în patru labe. O altă arătare, Lady (lady!) Gaga (de ce 
nu Grohgroh?), se scapă pe ea, golindu-şi beşica udului 
sub privirile şi sub nasul fanilor. Un pui de artistă cu 
bâzdâc face, mititelul, treabă mare în piscină (asta ştire, 
nu-i aşa?). Un star de mai an s-a apucat să fure (ce se 
întâmplă, şmechere?) şi câte şi mai câte. „Toate fustele 
sus!” se intitula o... emicţiune cu marţafoi şi piţipoance, 
colcăind de „mondenităţi”. De ce nu şi o variantă, „Toţi 
pantalonii jos!”, pentru golăneţii în călduri... 

Şi în cinematografie... Artişti mari – şi asta mă 
întristează – se supun, unii poate cu voluptăţi furtive, 
„viziunii” indecent-scabroase a unor regizori cu probleme, 
puţin spus exhibiţionişti. Un Jack Nicholson mult prea 
conştient de farmecul lui viril îşi arată, mândru nevoie 
mare, fesele, crupele de armăsar într-o comedie, într-o 
scenă de un haz îndoielnic. Hopkins însuşi, un „monstru 
sacru” de care nu mă lepăd, nu are scrupulul igienic să 
refuze, într-o peliculă anume, o secvenţă în care, cu 
picioarele depărtate, sloboade un jet de urină. Aproape că 
nu-i film, îndeosebi american (sau oarecum american) în 
care să nu dăm peste o toaletă, peste un closet, centrul 
universului fetid al unor spurcăcioşi incurabili. Fiţi atenţi 
la numele regizorilor şi scenariştilor – o să cădeţi pe 
gânduri. De unde, şi până unde atâta stricăciune? Văd 
dansuri sălbatice în care juni posedaţi de energii suspecte 
se zbuciumă epileptic, precum muţunache ăla, nefericitul 
zombi Michael Jackson. Se ţin de prohab în căutarea 
sexului pierdut, dau târcoale, cu apropo, vreunei blondine 
lascive care se drăgăleşte, ca în șantan, cu un stâlp lucios 
pe post de ştiţi dumneavoastră ce. Omenet în orgasm... 
Poale peste cap, funduri oferite cu generozitate, răgete şi 
scălâmbăială. Lucrarea lui Satan, ar bolborosi un mistic, 
fără să ne spună de ce Dumnezeu, bunul, atotputernicul 
lasă răul să precumpănească. Nu mai întreb, că ştiu 
răspunsul: El ne încearcă! Doar că o face cam de 
multişor... 

De ce, reiau ideea, cei răi prosperă, fără să le pese? Sau 
plătind rareori şi prea târziu. Păi, nu prea are cine să regleze 
balanţa. Cum e posibil ca un rege de o conduită ireproşabilă, 
un rege cu atâta credinţă sinceră în suflet să fi avut o 
asemenea existenţă nefericită? Mihai I era iubit, putea să 
facă atâta bine ţării, însă istoria s-a pus de-a curmezişul. Şi-a 
păstrat echilibrul, şi-a păstrat ţinuta, vorbele lui au cumpănă 
şi miez. Ce contează, într-o ţară nenorocită ca a noastră? 
După ’90 a fost primit cu un entuziasm de nedescris, dar 
asta a durat, într-o scăpărare de miracol, câteva ceasuri. În 
rest, acuze ticăloase, hărţuială, jigniri. I s-or fi cuvenit toate 
astea? Stropşelile oţărâte ale unui Romulus Vulpescu, zelos 
colabo al „României Mari”, care îl acuza pe rege – marotă 
securistă! – de un pact cu ruşii... Flegma groasă a unui porc 
de gazetar, un scribălău pe care văd că îl rabdă pământul şi 
care şi-a intitulat o excreţie publicistică, cu maximum de 
mitocănie, „Bă, maiestate!”... Mai ţii minte, bă, române?... 

Iar acum, hodoronc-tronc, un politician negru în cerul 
gurii, câinos de felu-i, îşi face iarăşi numărul lovind, cu 
trivialitate aţâţată, în Casa Regală. Şi, implicit, împroşcând 
cu noroi pe cei care respectă această instituţie, cu tot ce 
simbolizează ea. O injurie stupidă, ţâşnită din veninul care, 
pesemne, se adunase în guşa cinicului personaj, cu rânjetu-i 
insuportabil. Un suveran fără noroc e ofensat, cu 
„argumente” securisto-comuniste, de un amic al interlopilor, 
care, când nu scrâşneşte, hăhăie batjocoritor. Omul negru a 
vorbit... 

Reacţii s-au produs, cum era şi firesc. Nici una însă, 
până la scrierea acestor rânduri, din partea unor „elitişti” ce 
păreau că ţin în mare cinste ideea monarhică. Tăcere... 
Tăcere ruşinoasă... Interesele sunt desigur prea mari. Şi 
caracterele prea mici... 

 

Florin FAIFER 

Învierea de  
Lev TOLSTOI 

Ora de citit de  
Serenela GHIŢEANU 

Despre cromozomi, şoareci şi altele. 
Istoria unei pasiuni de  

Marius CÎRLAN 

 

CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII   

Şi astfel ajungem acolo unde trebuie să ajungem: pretinşii 
poeţi (cum s-a văzut şi la reuniunea de la Botoşani), în afară 
de faptul că n-au nici o consideraţie faţă de predecesori, 
afişează convingerea fermă că Poezia  începe de la ei şi odată 
cu ei. Dar poezia rămâne mai departe în aşteptarea celor ce se 
vor dovedi a fi adevăraţii ei slujitori. Altfel, intenţiile sunt 
notabile, dar neracordarea lor la faptul artistic al limbii 
române duce la convingerea că avem de-a face cu un exerciţiu 
oarecare, fără finalitate. Enunţurile pretenţioase ale fanilor în 
cauză n-au cum să ajungă undeva, pentru că ei refuză 
exerciţiul ce trebuie să ducă într-acolo. 

Aşadar, stegarii generaţiei despre care scriem nu fac şi nu 
au făcut până acum decât să-şi fluture drapelele ambiţiilor, 
fără a-şi însoţi intenţiile cu rezultate demne de interes, care, 
aşadar, să şi convingă. 

 
Ion BELDEANU 

 

• 
 

Scrisoare din New York 
 

Căldură mare... 
 

Am primit revista. Îmi face plăcere s-o citesc și mă simt 
mai ieșean când o răsfoiesc și-mi aleg articolele ce mă 
interesează. Articolele despre Fănuș Neagu mi-au plăcut.   
L-am cunoscut întâmplător, eram cu Adi (Cusin) pe Calea 
Victoriei, cred că pe lângă Casa Scriitorilor (era un restaurant 
pe-acolo) și am schimbat câteva vorbe despre Brăila. Am 
vorbit câteva minute și mi s-a părut un tip autentic, adevărat 
brăilean, glumeț, plăcut. Interesant articolul Trădare, trădare, 
dar s-o știm și noi... de Traian D. Lazăr. Mi-au plăcut Marius 
Manta și Adrian Jicu. M-a plictisit și enervat Toposul la 
Caragiale. Ce articol nonsensic! Autoarea nu înțelege că 
spațiul, pentru Caragiale, n-a fost niciodată o preocupare a 
acestuia ce se „juca” când scria (foarte serios și atent la 
nuanțe) dar în fapt neinteresat de topografia locului. Artiștii 
cuvintelor nici nu observă camerele de unde li se aud 
gândurile. Numai Balzac poate fi considerat un scriitor ce este 
obsedat de descrierea spațiului, din păcate, mai mult chiar 
decât despre întâmplarea pe care vrea s-o povestească. 
Sadoveanu descria splendid împrejurimile dar acesta era 
„fortele” său. Caragiale îți creează impresia că numai cele ce 
se spun contează; pare să fie totul atât de concentrat, atât de 
autentic, dialogurile sunt firești, mici bârfe diurne, glume, 
observații făcute în grabă. Asta i-a fost arta. De fapt scria 
încet, extrem de atent la amănunte etc. Aparența improviza-
torică ascundea un travaliu foarte serios și concentrare mare 
asupra detaliului, dar nici vorbă despre o preocupare cu 
„toposul”, ci doar cu felul (arta) de a folosi cuvintele. (În 
Vizită, bineînțeles câinele se află sub masă, iar în Bubico, din 
păcate, zburând peste fereastra trenului). Aceste detalii sunt 
importante dar fac parte din „întâmplare” și nu arată o 
preocupare cu „locul” acțiunii. Sunt amănunte ale faptelor și 
atât. Ca și Dostoievski, păstrând proporția, cele dinprejur 
nu-l preocupau. Despre felul atent cu vorbele și nevoia de a 
șlefui cele scrise, știu de la Cella Delavrancea. Mai mult 
chiar, se ducea la piață, le provoca pe precupețe la ceartă, 
doar, doar, să mai audă câte o „minune”, pe care cu 
instinctul său de mare mucalit, s-o poată folosi în textele 
sale. De ce dracu, doar din nevoia de a ni se demonstra „o 
cercetare pseudo-științifică”, se pierde vremea cu aceste 
descoperiri; îmi este greu să înțeleg. Chestia despre Telmah, 
risipă de timp și energie. Au rămas regizorii fără de idei!!! 
Un idiot a pus pe scenă un Hamlet din care a scos... To be or 
not to be! 

S-a întâmplat în Soho acum câțiva ani. 
Bineînțeles aceste elucubrații se fac doar din nevoia de 

puțin scandal și faimă pentru 15 minute (Andy Warhol). În 
rest aici e Căldură mare. 
 

George FOCA RODI 

ssccrriissoorrii 

rreeaaccţţiiii  

eeccoouurrii  
Scrisoare din Suceava 
 

... Doar fluturând drapelele ambiţiei? 
 

La ediţia a patra a Congresului Naţional de Poezie, 
desfăşurată recent la Botoşani şi Suceava, am avut ocazia să-i 
ascult pe câţiva dintre autorii tineri invitaţi acolo spre a-şi 
susţine, într-un fel, demersul propriu. Trebuie reţinut – şi e 
necesar acest amănunt – că tinerii veniseră la reuniunea în 
cauză ca mesageri ai promoţiei de ultimă oră, ca 
reprezentanţi, aşadar, ai ceea ce vrea să fie generaţia de dată 
recentă a liricii române, de după anul 2000. 

Trec peste faptul că enunţurile de faţă nu vor fi însoţite de 
nominalizări (şi nici nu mi-am propus aşa ceva). Altfel zis, nu 
vizăm nume şi din motivul de a nu produce eventuale 
contraziceri sau nedorite supărări. Reuniunea la care ne 
referim, iniţiată de cunoscutul poet Gellu Dorian, care nu se 
află de altfel la prima sa acţiune cu efect notabil, a adus la 
Botoşani, Ipoteşti şi Suceava nume de prestigiu şi e suficient 
să-i amintesc pe Liviu Ioan Stoiciu, Dinu Flămând, Leo 
Butnaru, George Vulturescu, Nichita Danilov, Cassian Maria 
Spiridon, Lucian Vasiliu.  

Problemele ridicate (şi) la această ediţie au vizat, în 
esenţă, responsabilitatea breslei scriitoriceşti – şi nu numai – 
faţă de starea actuală a poeziei române şi difuziunea ei în 
lume. O intervenţie salutară în acest sens a avut-o Dinu 
Flămând care – şi în calitatea sa de trăitor în Franţa – ne-a 
oferit o dureroasă hartă a pătrunderii literatruii române în zona 
europeană, concluzionând că, în această direcţie, ar fi 
necesare rapide şi imediate intervenţii, dar şi obligaţii, dacă 
nutrim o mai bună (re)cunoaştere dincolo de fruntarii. 

Şi atunci  nu este necesar, chiar absolut necesar, să aflăm 
ce se întâmplă cu poezia propusă de generaţia de ultimă oră? 
Este şi motivul pentru care i-am ascultat cu atenţie pe aceşti 
tineri „purtători de cuvânt”, încercând să stabilim sau să 
depistăm, la o adică, unde se găsesc cei vizaţi şi în ce măsură 
ambiţiile lor răspund imperativelor enunţate. 

Răspunsul nu produce decât nedumeriri, dacă nu şi 
dezamăgiri. Nu am păstrat şi nici nu aveam cum să reţin 
secvenţe din exclamaţiile lor lirice produse la acest for al 
Poeziei. Iată însă câteva spicuiri din textele acestora, apărute 
în diverse reviste literare.: „tu te numeşti unu/ eu mă numesc 
doi”; „suntem două gânduri fără cratimă/ de-acum ne vom 
iubi doar în exil”; „noaptea e un sfeşnic bun/ care trebuie 
aprins numai în cunoştinţă de cauză”; „Întunericul mă 
ascunde/ când iubesc în legitimă apărare/ în braţele oricui va 
rupe tăcerea”; „Mergem scuipându-ne civilizat/ respirăm când 
ne vine rândul”;  „Poemele atârnă tot mai greu în pântece/ ca 
un  fetus în opt luni care nu mai poate să aştepte”; „am închis 
gândul într-o colivie/ am ars ultima pagină din manuscris şi cu 
un pumn  de fleacuri/ am plecat să asediez Olimpul”. 

E uşor de sesizat sau de receptat un amănunt edificator: 
discursurile în cauză nu fac decât să propună, la urma urmei, 
nişte intenţii ce rămân, cum se vede, fără finalitate. Lipsa de 
finalitate devine sau constituie, de altfel, caracteristica poeziei 
post-douămiiste. Autorii enunţă diverse intenţii lirice, 
eclipsate în fapt de derularea lor normală şi care nu duc 
nicăieri. Tot eşafodajul acestor pretinse efuziuni lirice este – 
dacă nu chiar se vrea – decapitat, întrucât autorii nu urmăresc, 
nu intenţionează decât să se ştie că există, că ei sunt cei 
aşteptaţi.   

Cărți apărute la Editura ALFA 
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Olărie nemofturoasă 
 
Schitul Stavnic, dincolo de sărăcia lucie 

poleită în amintirea mea cu olandezi agăţaţi de 
biciclete (cum or fi purtat în şaizecimile lor de 
biologie pedalele alea la atâţia kilometri urcând 
de pe fundul oceanului?!) revine cu lutul pe 
umerii familiilor Ifrim şi Luchian, olărie  
nemofturoasă, de adunat în fiertură fasolea, de 
acrit borşul („Vine rusul de la peşte/ iute borşul 
se-năcreşte”) şi, acolo unde e şi câte-o vacă, de 
pus laptele pe ghicite de-a smântâna. Şi olăria 
este o restaurare de meserie (măcar aici merge 
ideologia recuperării ligamentului de istorie 
suspendată, întreruptă). Şi-l întreb pe Ciprian  
Luchian unde vinde mai bine luturile sale de 
arsură. La oraş zice. I-a apucat dorul de ce au 
cam uitat, mirosul de ţarnă, de brazdă cu verde 
pe ea. Poate redescoperă icoanele amintirilor, 
neamurile părăsite, afundate în lut şi în gropile 
cimitirelor. Plus de asta aici totul  este  de la 
mama natură, fără chimicale, aiureli. Aşa a fost 
şi aşa va rămâne, zice cu gâtul întors spre cele 
două odrasle, poate schimbul de mâine, acum 
dedat la culori şi euri din gelatt, că îngheţată e 
mai greu de pronunţat. Asta-i domnule, dacă n-
ai ciorba în strachină  din vechi, nici ciorba aia 
nu mai e ciorbă!     

 

Etalonul Ciubotaru 
 

Vreau să mă fotografiez  pitit printre 
figurinele de Oboga dar mă ia în praştia 
ochilor profesorul universitar Ion H. 
Ciubotaru. Ce înseamnă Cucutenii, stimate 
domn? „În primul rând o continuitate. De 29 
de ani să-ţi vină mereu la Iaşi meşteri din cele 
mai importante centre de ceramică ale ţării 
este un lucru de luat în seamă şi  asta nu poate 
decât să te bucure. În al doilea rând, sunt 
meşteri care au îmbătrânit venind la Iaşi. Şi 
iarăşi trebuie spus că aici s-a impus un 
standard al calităţii, al valorii prin autentic, 
fiindcă aici vin cercetătorii, avizaţii, 
colecţionarii, cei care sunt dincolo de ideea 
oalei de sarmale. Aici se scriu studiile, se 
urmăreşte evoluţia, dezvoltarea temelor, iar 
meşterii au înţeles şi au creat propriile 
exigenţe, cele armonizate”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şi-mi închipui pregătirea de călătorie: 

bagajele. Arbitrajul fiecărui meşter, surplusul 
de profesionalitate valorică, surplusul de 
lecturi din domeniu, meditaţii, recompuneri 
creative de forme, desene, glazuri. „Ce ar 
spune profesorul Ciubotaru de îmbinarea asta 
cromatică? O fi bine sau nu?” Şi asta contează 
enorm. Etalonul Ciubotaru. 

„Da. Am impus un astfel de exerciţiu. Iar 
meşterii olari sunt nişte frumoşi orgolioşi. A 
trebuit multă discreţie, persuasiune, dialog, 
filosofie. Trebuia să împac în aceeaşi persoană  
meşterul cu artistul. N-a fost greu fiindcă 
fusesem încă înainte de prima ediţie acasă la 
fiecare, cunoşteam locurile, condiţiile, 
trebuinţele. Am înţeles şi am recunoscut 
meşterii reali, meşteşugarii de câştig, valoarea 
şi reversul.  

 
  CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII  

 

Muzee în viaţă, cu palpit... 
 
Meşterul Olar nu vinde la Iaşi ci participă, 

înecat de curiozitate, la propriile vernisaje. Aici e 
galeria Sitar, lângă sala „Emil Alexandrescu”, 
dincolo sunt  de-alde Maxim,  Popa şi tot aşa. 
Vernisaje alăturate. Iar valoarea o hotărăsc cei 
care vin nu doar de ocheală ci şi din bucuria de a 
smulge, de a duce ceva acasă din duhul, din 
respiraţia ceramiştilor valoroşi. Şi aflu de la 
Cornel Sitar că în ultimii doi ani a fost pe 
strecurătoare de drumuri: Anglia, Italia, Spania, 
Franţa, Portugalia. La Oxford a mers la invitaţia 
Muzeului Ţăranului Român şi a Fundaţiei Raţiu. 
Anul trecut, în mai. Or  tocmai atunci erau în 
derulare  un simpozion şi o expoziţie: Lumea 
dispărută a vechii Europe. Şi în prim plan era 
ceramica de Cucuteni, din zona Dunării cum 
spuneau ei acolo. Care va să zică, notez pe colţul 
minţii: România e o lume dispărută la marginea 
Europei. Dar nu, mai e ceva, fiindcă meşterul 
continuă: „Pentru mine era ca o nouă coborâre 
de pe metopele străvechi: eu, Cornel Sitar le 
arătam în bucuria lutului frământat de copiii de 
acolo, ce va să fie roata olarului, şi una şi alta. Se 
umpleau de lutul nostru fericiţi ca de-o minune 
pe care au dus-o fiecare la casa lui. Ne pipăiau 
sufletul, domnule!” Victoria lui, mulţumirea 
noastră. „Şi mi-am dat seama că împinşi de 
civilizaţie europenii au divorţat de manualitate în 
arta populară. Şi uite ce bogăţie în aceşti trei 
poli: Moldova, Maramureşul, Horezu. Muzee în 
viaţă, cu palpit, cu dăruire pentru aceste obiecte 
identitare. Şi nu doar în ceramică ci şi, uite, 
Bucovina, închistrirea ouălelor, apoi sculptura în 
lemn, bisericile, cojocăria. Şi nu e vorba de un 
pariu, ci de o realitate prea puţin valorificată de 
cei care toacă banii pe proiecte care de care mai 
fistichii şi neatingătoare de suflet”.  

Brusc mă uit  la Cornel şi propun cruciada 
europeană a duhului românesc prin ceramică. Şi 
mă sperii de câte locuri sunt încă  nemarcate de 
steguleţele prezenţei acestor diplomaţi ai lutului. 
Noi, zice Cornel, vindem pământul, suntem 
artiştii care vând pământul românesc în 
frumuseţea lui nebănuită. Avem un minister 
special, fiindcă nu există, cel al Turismului de 
Pământ. Şi cei din ţările de care vorbeam m-au 
plătit ca să mă vadă la lucru. Că-i doare ce le 
lipseşte. Pot veni aici să înveţe. Dar oare mai au 
duh pentru asta? 

Şi mă crucesc în mintea mea de câte artificii 
ar fi trebuit să inunde cerul de deasupra 
Copoului acest spectacol fantastic de care 
domnii consilieri habar nu prea au, că ei se 
ocupă de oraş şi nu de oameni, de coajă şi nu de 
miez. 

Cornel e un perfecţionist. Şi al naibii de bine 
ştie să pună albul în maron şi albastru, de-i pune 
în piedică pe mişcătorii târgului şi-i obligă să se 
cerceteze în sine, redescoperind căldura de lapte 
proaspăt, şi prepeleacul de olărie din curtea ălor 
duşi, şi mocnirea de jar. Că-l şi întreb pe unul de 
ce a luat cana de aici şi nu din moftul  de păun de 
dincolo şi-mi spune că are nevoie de căldură, de 
ceva de care să-şi sprijine ochii în oboseala 
calculatorului. 

Încă de la început am restrâns apariţia 
celor care încercau experimente păguboase 
pentru tradiţie. Am şi regrete, spre exemplu, 
pentru meşterii Leş de la Baia Mare, cei care 
au inventat un tip aparte de ceramică 
artizanală şi care totuşi aveau personalitate în 
demersul lor comercial, produse pentru 
ţâfnoşi cu vile şi damfuri orgolioase. Ori asta 
le dădeau tocmai aceia. 

Le vindeau moftul de care aveau nevoie, 
lut chinuit, ars  cât nu trebuie, la 300 de grade, 
atât cât să stea în picioare. Am încurajat în 
schimb experimentele de tip Petru Maxim, de 
la Dorohoi sau Ionela.... de la  Cucuteni. 
Simţeam în ei artistul care avea nevoie de 
trecerea prin spaţiul ceramicii, prin experienţa 
aceasta. Ei recreau în formule personale 
câmpurile ornamentale, anunţând trecerea spre 
altceva, şi aştept acel altceva. Am reuşit să 
strecurăm în sufletul ieşenilor dragostea 
pentru câteva centre de ceramică celebre: 
Horezu (de unde au venit 10-15 meşteri dintre 
care 3-4 sunt excepţionali, restul fiind 
ucenicii, continuatorii), apoi cei care produc 
ceramica de tip bizantin, centrul de la Baia 
Mare – familia Sitar, cei de acum 50 de ani, 
apoi urmaşii care au recompus  drumul drept 
al primilor meşteri. Iar familia Sitar s-a extins 
în demersul zonelor: fac nu doar Baia Mare ci 
şi Baia Sprie, Valea Izei şi Valea Vişeelor. Ei 
fac totul acolo. Să nu uităm apoi ceramica 
grafitată a bătrânului Colibaba şi urmaşii, 
apoi, pe aceeaşi arie, Sonia Iarcinschi de la 
Cătămărăşti Deal, care a învăţat meşteşugul de 
la un anume Nicolae Corneanu, fost ucenic al 
lui Colibaba. Acum a primit marele trofeu, dar 
într-un alt an a fost scoasă din târg fiindcă 
venise cu obiecte lăcuite, cică ecologice, o 
prăpastie. Nu lipseşte ceramica utilitară, cea 
atât de necesară şi în care a revenit, cu 
sprijinul nostru, centrul de la Schitul Stavnic, 
trei-patru familii. Avem din păcate ultimul 
ceramist de la Marginea, pe ceramica roşie 
smălţuită. Se adaugă alte numeroase centre din 
ţară. Important este, repet, că acum, la aproape 
30 de ani de existenţă, am reuşit să reunim la 
Copou 100 de meşteri, din care 30-40 sunt 
excepţionali, mi se pare că este un lucru foarte 
important”.  

 
La Iaşi, pentru ceramică,  

este locul unde se  
dă ora exactă 

 

Undeva, la intrare de alee, discuţii. Istoricul 
şi ceramistul. Iar ceramistul e cu surplus de 
oltean, imaginativ, şi se numeşte Ionel Cococi. 
Stă agăţat de oalele alea puse pe Google lângă 
serviciile funerare şi se miră că face ce nu fac 
ceilalţi. El lucrează fără roată, ridică vasele 
ciudate de negru cu desen frânghiind rând cu 
rând  şuviţele de lut, cum casele din vălătuci, dar 
într-o componentă minuţioasă. Pune pe aceleaşi 
linii de circulaţie Vădastra şi Cucutenii, doar că, 
zice el, sunt diferenţe de ardere: la Vădastra 
arderea este reducătoare, oxidantă, duce la negru,  
pe când roşul de Cucuteni se obţinea printr-o 
ardere liberă, cu oxigen din plin. 

Sigur, zic eu, ceramica de Vădastra sobră, 
recuperativă, oarecum de pagină funerară, nu 
este atât de atractivă pentru cumpărător. În 
policromia de fuste suprapuse parcă îşi refuză 
orizontul. Şi-mi zice meşterul că nu-i chiar aşa, 
că este la a şasea participare în  Copou şi că 
ieşenii, de departe, au mult mai bine clarificate 
etajele de valoare decât altundeva. La Iaşi, pentru 
ceramică, este locul unde se dă ora exactă! Şi 
asta de aproape 30 de ani! La Iaşi sunt 
cunoscători veritabili, colecţionari, admiratori ai 
artei prelucrării lutului. Un academism aparte la 
Iaşi, urmând doar Sibiul şi Craiova. Restul 
degetelor rămân suspendate cum şi restul de 
filosofie sau ce-o mai fi aici, în pagina asta cu 
litere şi imagini... Olăria – departament al istoriei 
identitare de totdeauna. Inclusiv de mâine. 

O zeitate feminină? 
 

Între un vernisaj de expoziţie şi drumuri 
spre Vama, între disiparea totală a casei şi 
atelierului sub furia apelor de anul trecut şi 
o întâlnire cu ieşenii, Petru Maxim 
cântăreşte lumina din orizont. Poate va fi 
mai puţină meşteşugărie cu ceramica şi mai 
multă aplecare pe pânză, poate duplicitatea 
metaforei în scoarţele unei dorite cărţi de 
poezie.  Puternic în fragilitatea lui, meşterul 
îşi bucură ochii în grădina familiei şi 
hotărăşte amânarea unor răspunsuri 
categorice. La galeriile „Ştefan Luchian” 
abia au coborât tablourile celei de a patra 
expoziţii. Iarna va fi prielnică, posibil, 
revenirii la Iaşi, la Galeriile Dana. Precis nu 
se ştie fiindcă un asemenea demers nu este 
simplu, spune  Petru Maxim.  Furia apelor, 
starea aceea de încremenire sub peretele de 
apă, de rugăciune cu răspunsuri prea multe 
şi desenul nisipului scos cu tot cu nisip, aşa 
ceva nu este la îndemâna oricui şi nu 
oricine poate s-o ia de la capăt.  

Între lucrările aşezate sub ochii 
privitorului redescopăr silueta feminină, o 
zeitate aparte, simbolul scrijelat al dăinuirii. 
Şi mi-aduc aminte de ipoteza unei 
cercetătoare cum că întreaga ceramică de 
Cucuteni ar fi produsul mâinilor de femeie, 
semnul unei perioade de paşnică vieţuire. 
Aiurea, răspunde Meşterul, de unde atâta 
narcisism în fiinţele acelea? Aici, în vădirea 
siluetei fertile nu poate fi decât prezenţa 
olarului bărbat. El a creat acest poem teluric 
al iubirii. 

Revenim obstinant, aşa cum îi stă bine 
unui gazetar incomod: dispare ceramica din 
existenţa Meşterului. Meşterul este absorbit 
de Pictor, de artist? Se pare că da. Rămâne 
locul unui sertar care se deschide din când 
în când fie şi pentru a-şi trece simbolurile, 
semnele în altceva: grafică, pictură. 

 
Un vernisaj de 

Aurel BRUMĂ 

TÂRGUL DE ISTORII IDENTITARE: „CUCUTENI 5000” 

Fotografii: Dan CIUPITU 
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CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII  

  

Nicolae TURTUREANU: Stimată doamnă Camelia Gavrilă, 
nu aveţi şi Dv. impresia, ca şi mine, că, în ţară, s-a petrecut o 
„catastrofă”... naturală? Desigur, până apare acest interviu, 
efectele „dezastrului” se vor diminua, dar acum, în media, în 
lumea politică şi, evident, în rândul „păgubiţilor”, limbajul este 
unul apocaliptic: s-ar părea că  aici, în spaţiul carpato-danubiano-
pontic, nu în Japonia, s-au produs un cutremur şi un tsunami 
devastatoare, s-a fisurat o centrală nucleară, au murit mii de 
oameni... În realitate e vorba, stimată doamnă, de un examen (de 
bacalaureat, ce-i drept) şi de rezultatele lui. Dumneavoastră, care 
lucraţi de mulţi ani în învăţământul mediu de elită şi aţi fost 
inspector şcolar general, împărtăşiţi această viziune?  „Dezastrul” 
– dacă există – era predictibil? 

Camelia GAVRILĂ: Eşecul unor tineri are dimensiunile unei 
catastrofe, este un eşec al educaţiei, al  culturii, al şcolii româneşti 
ca parte componentă a sistemului social. Era într-un fel previzibil 
acest dezastru, asistăm, de fapt, la  o devoalare a realităţilor triste ce 
se ascund dincolo de tentativele nesfârşite de reformare a sistemului 
educaţional. O lume în derivă, cu  oameni chinuiţi, cu elevi pentru 
care studiul, lectura, cunoaşterea nu sunt valori fundamentale, un 
context social cu reduceri salariale dramatice, cu profesori 
demotivaţi şi părinţi preocupaţi primordial de supravieţuirea 
imediată, acestea sunt datele care explică  „dezastrul” şi definesc 
prezentul din care facem parte. Ar fi zadarnic să vorbim de 
schimbările derutante aduse de fiecare ministru, care într-un mod 
narcisistic s-a visat reformator vizionar al învăţământului românesc. 
Asistăm la rezultatele grave ale unor elevi care au intrat în liceu cu 
note sub 5, pe filiera şcolilor de arte şi meserii, pe o aşa-zisă rută 
progresivă, evident incapabili să facă faţă unui examen de 
bacalaureat complex, profund şi mai corect decât altădată. Trebuie 
să vorbim şi despre o structură a bacalaureatului actual pe care nu o 
agreez – elevii de la liceele tehnologice nu au avut din start nicio 
şansă, atât timp cât disciplinele tehnice, pe care le-au studiat în 
proporţie de 60% prin planul de învăţământ, nu se regăsesc în 
obiectele de examen. Se regăsesc, în schimb, discipline ca fizica, 
biologia sau chimia cu un grad sporit de dificultate şi abstractizare. 

Ar fi fost firesc să asistăm la o schimbare de paradigmă 
educaţională anunţată din timp, experimentată cu rigoare, pregătită 
din perspectiva implicaţiilor pedagogice şi psihologice. 

 

„O opacitate la sugestiile de bun simţ  
ale oamenilor şcolii” 

 
–  După război, mulţi viteji s-arată. Adică toţi arată spre 

presupuşii vinovaţi, toţi pun degetul pe rană. Într-o ordine a 
incriminărilor, vinovaţii ar fi: guvernul/ministerul de resort 
(indiferent de culoarea politică), profesorii, elevii, părinţii. Asta să fie 
ordinea? Aş dori să comentaţi, pe cât posibil fără parti-pris politic, 
unul dintre reproşurile aduse de comentatori avizaţi fiind tocmai 
această hărţuială/hărhăţeală între putere şi opoziţe, nesfârşitele 
acuze pe care şi le aduc reciproc, moş/moşirea şi văicăreala 
băbească... în timp ce pruncul rămâne cu ombilicul netăiat. 

– Nu aş vorbi de vinovăţie, poate doar într-un plan moral şi 
filosofic  superior. Aş spune ca este vorba despre o inabilitate a 
sistemului şi a guvernanţilor de a stabili o măsură dreaptă şi raţională 
între ceea ce păstrăm din sistemul tradiţional de învăţământ şi ceea ce 
preluăm din experienţele şi valorile europene. Există şi o osificare sau 
o autosuficienţă a guvernanţilor, indiferent de culoare politică, o 
opacitate la sugestiile de bun simţ ale oamenilor şcolii. Educaţia, 
cultura, sănătatea sunt concepte cheie pe care se construiesc 
programele politice, dar guvernarea efectivă ignoră exact aceste 
dimensiuni fundamentale ale omenescului. 

Elevii învaţă mai puţin, se rătăcesc în haţişul schimbărilor, printre 
programe încărcate, stufoase şi nerelevante pentru traseul lor 
educaţional sau pentru opţiunea lor profesională. După cum şi 
profesorii sunt mai puţin implicaţi şi motivaţi, au pierdut acea 
responsabilitate pedagogică, acea vocaţie de mentor, de dascăl 
pasionat de profesie... Dar aici deschidem un subiect ce merită o  
analiză separată. 

– Mai mulţi observatori şi comentatori – cărora mă alătur – 
apreciază că rezultatele BAC-ului de acum tind spre o stare de 
normalitate. Anormală era situaţia din urmă cu câţiva ani, când 
„integralişti” din licee, aşa-zicând, defavorizate, obţineau note 
sfidătoare şi ocupau, la facultaţi, locurile cuvenite unor absolvenţi de 
la licee de elită (cum este şi Colegiul Naţional „C. Negruzzi” din 
Iaşi, unde profesaţi). 

– Sunt de acord că ne apropiem de o stare de normalitate, totuşi 
procentul este prea scăzut pentru a valida ca reuşit demersul 
educaţional din anul precedent. Cred că absolvenţii de licee 
tehnologice au dreptul la un bacalaureat special conceput pentru cei 
care vor să urmeze un  drum profesional, tehnic, vocaţional  etc. O 
diversificare a tipurilor de  examen ar fi utilă şi logică, ar conferi o 
anume finalitate şi recunoaştere printr-o certificare a competenţelor 
dobândite în anii de liceu, în funcţie de  profilul, de  filierele parcurse, 
fie ele teoretice, vocaţionale, tehnologice. Apreciez, însă, această 
bruscă trezire, chiar şi dureroasă, dintr-o autoiluzionare asupra valorii 
liceenilor, apreciez cernerea categorică a valorilor şi limitarea 
drumului spre învăţământul superior a celor care se află departe de 
acest nivel de instrucţie. Şi totuşi, mă întreb, asemenea eroilor din 
teatrul camilpetrescian care a suscitat atâtea dezbateri în spaţiul 
public, dacă putem vorbi de o dreptate absolută sau o egalitate 
perfectă de şanse, în condiţiile în care anumite judeţe, anumite şcoli 
au avut un regim preferenţial de organizare a examenului...  

„Petecul de hârtie” – un blazon iluzoriu... 
 
– Oare este obligatoriu ca, la 200.000 de absolvenţi, să 

avem 200.000 de bacalaureaţi, iar, prin consecinţă, 200.000 
de studenţi în anul I? Când se va înţelege că, fatal, nu 
suntem cu toţii la fel de dotaţi şi de talentaţi? Că e nevoie şi 
de o „clasă” muncitoare, de o clasă de mijloc, care să mai 
şi producă ceva, nu doar să distribuie sau să consume. Sau 
să taie frunze la câini, cum face majoritatea celor cu o 
diplomă de „bac” sau de licenţă la purtător. 

– Cred că există multe frustrări,  multe complexe sociale, 
cu rădăcini în anii de comunism,  perioada în care singura 
formă de realizare şi de depăşire a unei condiţii umane 
precare era prin educaţie, prin diploma de universitate. A 
rămas acest ideal şi nu mai contează dacă are sau nu 
acoperire „petecul de hârtie”, acesta conferă un statut, un 
blazon iluzoriu într-o societate în care valorile s-au 
pulverizat şi s-au relativizat de mult. La fel de grav este că şi 
meseriile adevărate şi-au pierdut nobleţea. Fără a fi bine 
plătiţi, fără a mai exista şcolile profesionale bune, eficiente 
de altădată, fără un respect al societăţii, al guvernanţilor 
pentru munca cinstită şi competentă, şansa revigorării 
învăţământului profesional şi tehnic este încă departe. 
Normalitatea de care vorbeaţi va reveni atunci când 
societatea îşi va respecta medicii, profesorii, meseriaşii cu 
dreaptă măsură, când respectul valorii va face parte din 
educaţia primită în familie şi în anii de şcoală. Fără 
compromisuri, fără complicităţi, fără împărţiri cu rest... 

 

 

„NE APROPIEM 
DE O STARE DE 

NORMALITATE...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un dialog cu  
doamna Camelia GAVRILĂ 

 

profesoară de Limba şi Literatura Română, 
directoare a Colegiului Naţional  

„Constantin Negruzzi” Iaşi 
 
 
– De ce şi în ce context, cu ce argumente, s-au desfiinţat 

şcolile profesionale (şi vocaţionale)? Cum e posibil să-i 
supui aceloraşi exigenţe de bacalaureat pe absolvenţii unui 
liceu de elită, împreună cu cei ai unui liceu (provenit dintr-o 
şcoală profesională) forestier sau piscicol? 

– Şcolile profesionale s-au transformat iniţial în şcoli de arte 
şi meserii, într-o tentativă de a conferi o altă denumire aceleiaşi 
realităţi semantice. Opţiunile părinţilor şi ale elevilor s-au 
orientat mai departe spre studiile liceale, percepute ca având un 
statut social mai înalt, o recunoaştere mai bună în mentalul 
colectiv. Şcoala profesională a fost resimţită ca un eşec 
educaţional, ca o soluţie ultimă pentru elevii mai puţin pregătiţi. 
Totul s-a corelat cu visele neîmplinite ale părinţilor şi cu 
inabilitatea societăţii de a-şi susţine şi valoriza meseriaşii, 
muncitorii. Şi astfel  s-a făcut  din nou pasul spre eternele forme 
fără fond, spre diplomele fără acoperire şi studiile fără 
substanţă. 

 

„Mă revoltă mutilările limbii române” 
 

– Stimată doamnă profesoară, care mai e starea limbii şi 
literaturii române, atât ca obiect de studiu în şcoală, cât şi 
ca expresivitate voluntară şi... involuntară, în mediile unde 
profesaţi, pe care le frecventaţi? 

– Limba şi literatura română alunecă dramatic între 
agonie şi extaz, la fel ca tot ce se întâmplă în spaţiul cultural 
românesc.  

Probabil suntem o naţie a contrastelor, a paradoxurilor 
etnice, culturale, existenţiale. Eu am privilegiul de a lucra    
într-un colegiu de elită, cu elevi care trăiesc printre cărţi, care 
citesc suficient, uneori merg la teatru, ascultă şi muzică bună, 
vorbesc relativ corect, expresiv şi chiar nuanţat. Dincolo de 
clasici, manualele explorează romanul analitic, lirismul filosofic 
al lui Nichita Stănescu, dimensiunea ludică din poeziile lui 
Marin Sorescu, lumea postmodernă, fragmentată şi derutantă 
din textele lui Mircea Cărtărescu şi ale Simonei Popescu, se 
analizează teatrul lui Eugen Ionescu sau al lui Vişniec.  Anii de 
liceu parcurg un traseu  destul de complicat si labirintic printre 
epoci, curente, genuri şi specii, printre spaţii culturale integrate 
în diferite tipologii sau configuraţii spirituale. Lipseşte, însă, 
coerenţa sau logica interioară din vechile manuale, o 
aglomerare de informaţii nesistematizate anulează şansa 
absolvenţilor de a termina liceul cu o imagine clară asupra 
cronologiei literaturii, asupra valorilor fundamentale ale 
literaturii române, asupra datelor esenţiale ce definesc un 
univers literar, o epocă, un destin cultural. 

Pe de alta parte, mă revoltă, în lumea prin care trec, 
mutilările limbii române, barbarisme şi englezisme nejustificate 
în rostirea tinerilor, dar şi a celor maturi, incultura  agresivă, 
rezumate şi caracterizări de personaje copiate de pe Internet, 
dezacorduri şi confuzii de sensuri... Mă revoltă felul în care 
tinerii comunică într-o limbă aproape de nerecunoscut, prin 
mesaje telefonice sincopate şi prescurtări ciudate, prin    
e-mail-uri chinuite. Este o eră lingvistică din care nu fac parte, 
pe care o înfrunt ducându-mi elevii spre biblioteci şi muzee, 
spre ziare şi reviste cu miros de cerneală tipografică, spre 
modelul unor scrisori în care emoţia şi sensurile raţionale se 
întâlnesc, se completează, chiar dacă au parfum de romanţă. 
Pare desuet, dar profesorii de limba română trebuie să aducă 
repere şi valori perene, un aer de trecut, de sensibilitate, de 
trăire,  cu riscul de a fi desueţi. 

 

„Orgoliul femeii care ştie să conducă 
versus lumea misogină a bărbaţilor...” 

 
– Ați fost, pentru o scurtă perioadă, vice-primar, dar v-aţi 

dat repede demisia, dintr-o pornire de... insubordonare, 
firească, aş zice. Era vorba doar de o incompatibilitate 
politică? Nu vi se pare că, în România, funcţionează, la 
parametri optimi, o discriminare a sexului... frumos, din partea 
celui viril şi urâcios? Că încă mai există nostalgia activistei cu 
coc, costumată ţeapăn şi încheiată la toţi nasturii..., perorând, 
într-o negeluită limbă de lemn, despre necesitatea... 
modernizării ?! 

– Episodul „primărie” constituie o paranteză în existenţa mea, 
o ipostază în care nu m-am regăsit, pentru că nu există un context 
în care ideile, visele mele pentru Iaşi, proiectele mele să poată 
căpăta contur. Am intrat într-o lume de funcţionari obedienţi, 
cehovieni aproape, dar fără tristeţea şi fatalismul eroilor ruşi. 
Insubordonarea mea însemna, de fapt, lipsa unui dialog, 
determinată de  teama primarului  faţă de o posibilă concurenţă şi 
comparaţie. Timpul curgea zadarnic pe lângă mine, propunerile şi 
proiectele mele erau mereu amânate. Îşi imaginaseră probabil că 
voi fi un element feminin de decor, un obiect de porţelan păstrat 
pe etajera biroului din Primărie, ilustrând deschiderea spre 
liberalism şi absenţa discriminărilor de gen.  Întâmplător sau nu,  
feminitatea mea se asocia şi cu o dorinţă de muncă, de schimbare 
„la faţă” a oraşului, cu ambiţie, poate chiar cu orgoliul femeii care 
ştie să conducă. Amestec fatal pentru lumea misogină a bărbaţilor 
din primărie, din politică, din societatea românească ...   

– Acest număr al Cronicii vechi este, parţial, şi unul de 
vacanţă. Dv. aţi peregrinat, deja, pe la mănăstirile din Nordul 
Moldovei... Ce „frumuseţi şi preţuri noi” (la figurat, dar şi la 
propriu) aţi (re)văzut? Cum vă petreceţi vacanţa? Cum sunt 
vacanţele şcolare şi profesorale de acum, faţă de cele de 
altădată? Aveţi nostalgii? Dar speranţe? 

– M-am refugiat pentru câteva zile în inima Bucovinei, 
pentru o nouă regăsire a sinelui profund – printre mănăstiri,  
păduri singuratice, porţi de lemn, sate la marginea timpului, 
mângâind crucile din satul în care dorm bunicii mei, atingând 
frescele de Voroneţ şi Suceviţa, ceramica de Marginea, ascultând 
sunet de toacă şi glas târziu de clopot. Vacanţele mele trebuie să 
aibă, însă, şi o frântură de mare, este întâlnirea mea cu eternitatea 
şi speranţa că  pot înţelege neînţelesul şi cuprinde necuprinsul, 
este o nostalgie a unor depărtări visate şi neatinse, un dor de „a 
atinge limita” şi o amară conştiinţă că nu se poate. Este o tortură 
asumată, pentru că marea, oricum s-ar numi ea,  are un mister al 
ei, o împletire paradoxală de apropiere şi depărtare, de materie şi 
suflet... Da, am nostalgii nenumărate – ale timpului ce ne 
vremuieşte, ale vârstei, ale copilăriei, ale viselor rămase în 
clepsidră. Speranţe? Ce am fi, oare, fără ele? Sper să-mi trăiesc 
anii până la capăt, cu frumuseţe şi demnitate, sper să pot preda 
mai departe lecţii adevărate de viaţă şi cultură pentru elevii mei, 
sper că, prin ceea ce am făcut, am completat conturul şcolii şi al 
învăţământului ieşean, sper că profesorul din mine mai poate face 
ceva în această lume, socială sau politică – dându-i un sens, o 
ordine, o definiţie, o configuraţie valorică... 

– Şi eu sper să aveţi parte de toate aceste împliniri. Vă 
mulţumesc! 

 

Convorbire provocată de    
Nicolae TURTUREANU 
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  CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII  

Acest reportaj se poate citi ca o tentativă de cinstire a 
unor oameni pe cât de discreţi, pe atât de folositori. Sub 
pretextul ludic al unor descrieri şi al curiozităţilor, am ţinut să 
scriu despre împlinirile unor nume fără nici un fel de interes 
mediatic, procedeu fără de care cu greu ar putea pătrunde în 
celebritatea cotidiană. 

Toţi aceşti savanţi se duc până la urmă în răspunsuri, ne 
rămân rezultatele lor pentru întrebările noastre. Pe mult 
umblatul drum Constanţa-Mangalia, pe care trec românii mereu 
să-şi dezhibe agoniseala în întâlnirea cu istorica lor prietenă – 
marea, se află un sat pescăresc, rămas celebru prin salutări 
muncitoreşti din vesel şantier comunist. Pe atunci porturile 
noastre creşteau ca Feţii Frumoşi în aşteptarea luptelor 
naval-comerciale cu zmeii Apusului. La doar 10 km de 
Constanţa, Agigea este o localitate săracă, fostele locuri de 
muncă din portul vestit nu mai pot astăzi compensa asprimea 
pământului. Şi aici oamenii par să-şi fi pierdut suflul în 
infernala cursă a României spre capitalism. Aproape în fiecare 
curte trage să moară câte o barcă uzată şi precum la chinezi 
exista bicicleta ca semn al minimei potenţe de a întemeia o 
familie, şi aici tinerii de însurat trebuiau să aibă o barcă… 

Străbătând acest sat înspre mare, găseşti un peisaj ciudat, 
uşor provocator pentru experienţa vizuală, un peisaj aproape de 
incidenţa deşertului cu stepa, după confuzele mele cunoştinţe în 
domeniu. Nici la Agigea animalele n-au mai dorit să fie 
rentabile, din vechile turme de oi şi de capre, care populau 
patriarhal întinsele ţinuturi, se mai întâlneşte răzleţ doar câte un 
măgar meditativ, făcându-şi ventilaţie cu urechile şi 
impresionând din plictiseală cu dimensiunea peisajului. 

Dar cum orice lucru, pentru a fi înţeles, trebuie privit în 
perspectivă, nu puteau să scape acestei încercări de reportaj 
afectiv generoasele şi strălucitoarele silozuri ale domnului Triţă 
Făniţă, mă rog, de curând ale soţiei, copiilor etc. Sunt singurele 
forme ostile în această naturală arhitectură peisagistică. Şi nu 
înţeleg de ce stau ele acolo, într-un loc atât de arid, la marginea 
portului Agigea-Sud... 

Apropiindu-te de mare, te întâlneşti  „pe mâna stângă” cu 
nişte clădiri care seamănă îndeajuns de consistent cu cele din 
impresionantele reportaje filmate în zona recentelor 
bombardamente. Blocuri întregi, decojite de uitare aproape până 
la tencuială, stau înţepenite şi goale să întâmpine noul vânt al 
timpurilor. A fost colonia muncitorească a celor care lucrau în 
port, un fel de „oraş” pe 200 mp. În toponimia locului i se spune 
Saigon şi nu e chiar lipsit de eroism anonim să faci aici o 
cumpărătură. Un bar şi o tentativă de butic mai alimentează încă 
necesităţile obiective ale câtorva supravieţuitori. Când va 
dispărea barul, înseamnă că a dispărut şi viaţa de aici. Şi, după 
cum sugeram, nu poţi poposi prea mult în zonă, mai ales dacă 
beneficiezi de un chip distins şi intelectual.   

În dreapta, se întind terenuri agricole, cultivate opţional, iar 
în stânga este Sanatoriul de TBC osos. Iată că într-un astfel de 
traseu iniţiatic suferinţa nu mai este melancolică, spiritualizată şi 
literaturizată, ci este mai aproape de sensul ei propriu-zis. Îţi 
este dat să vezi oameni cu mari suferinţe fizice, cărora nu le mai 
arde să se alinte cu unele de alt gen. Îi întâlneşti pe drum 
mergând în grupuri mici către mare, având tot felul de staturi şi 
de contorsionări scheletice. Sunt singurii care dinamizează 
priveliştea, indiferent de sensul interpretării. Sărmanii aceştia, 
beneficiind probabil de notoriile asigurări sociale, vin an de an 
la tratament pentru a le stagna boala, toate aspiraţiile lor umane 
converg în încercarea de a-şi opri degradarea osoasă. Ca un 
făcut, sunt singurii de până acum la care se poate vedea ceva din 
intervenţia statului. Pe aceştia îi depăşesc uşor, iar dacă mă uit 
înapoi înspre sat, văd că demersul meu intelectual nu a schimbat 
nimic.  

 

Pământ ieşean la mare 
 

Nu trec câteva sute de metri şi apare o grabnică răsplată, 
precum într-o zicere a Profetului – o vegetaţie deasă, oarecum 
luxuriantă, întinsă, bogată, plante agăţătoare, instalaţii de stropit, 
muzică şi o mulţime de fete îmbrăcate colorat şi sumar, drepte, 
vesele, sociabile, cu şcoală, ici-colo inteligente, ici-colo 
frumoase, dar deştepte toate! Adevărată revelaţie islamică!  Rar 
apar în grup câte doi-trei băieţi mai firavi şi imberbi care par a le 
păzi, dar care n-ar risca niciodată o confruntare cu natura. Şi 
dacă n-aş fi eu atât de responsabil, aş fi putut rămâne oricând 
fără subiect, dominat fiind de oportunităţi.  

Aici, în acest loc, pe care, premeditat, ca primă impresie, 
am vrut să-l prezint derutant, se află intrarea în Staţiunea 
Biologică Marină „Prof. dr. Ioan Borcea” a Universităţi „Al.I. 
Cuza” din Iaşi.  Este locul de pe litoralul Mării Negre consacrat 
ştiinţei. Fireşte, nu o să intru în problematică, nu este propriu 
găzduirii unei reviste literare. Dar măcar o prezentare colo, o 
identificare arătând cu mâna – „bă, tu eşti specialist!” – merită 
să facem…  Să purcedem, aşadar, în subiect, adică în titlu.  

 

 

Care-i treaba cu buncărele 
 

Cu mult înainte de a se face marile îndiguiri ale 
viitorului Port Agigea-Sud, cu pământul adus de la Canal 
şi cu stânci din Munţii Dobrogei, marea, la Agigea, era 
mult mai încoace, ţărmul era înalt (vezi din când în când 
faleza de la Eforie Nord), adică era coasta Mării Negre. 
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INVITAŢIE LA 
CĂLĂTORIE 

 
Şi cum atunci timpurile arătau a fi ca Eva, adică 

nepaşnice la Răsărit şi la Apus, iar noi eram pe cale de a 
deveni o forţă europeană şi, în atare condiţii, aveam ce 
apăra, trebuia să ne păzim toate coastele! Astfel, în aceste 
locuri au funcţionat aliniamentele Pazei de Coastă a Armatei 
Regale Române. Stă astăzi mărturie o întreagă reţea de 
fortificaţii şi buncăre, pe o întindere de câteva zeci de 
hectare. Majoritatea sunt pe două-trei nivele şi chiar mai 
insistent, păstrate foarte bine prin construcţie, adică de la 
sine. Pentru un spaţiu subteran, sunt săli care pot fi 
considerate uriaşe (se înţelege că nu pot da date exacte), au 
lifturi de personal şi de muniţie, instalaţii divers-sanitare, 
dormitoare, culoare labirintice pline de secrete, locaşuri de 
tragere cu arme uşoare,  rotative pentru tunuri antiaeriene. 
Totul se păstrează a fi foarte izolat, în toate sensurile 
cuvântului. Intrările mai speciale aveau repetate închideri 
blindate. N-a căzut nici măcar varul de pe pereţi ca să putem 
dovedi că le putem întreţine, infrastructura instalaţiei 
electrice este explorabilă. Reţeaua subterană duce într-un 
turn cu armături blindate, de aici se făcea observarea largului 
mării şi era, se presupune, punctul de comandă. Deşi zona 
este scoasă ireversibil din uzul militar prin pierderea 
geografiei strategice, vă daţi seama că nu pot scrie tot ce ştiu 
despre buncăre, care, după părerea noastră nesolicitată, au 
fost bine făcute, ca şi persoanele care se încumetă astăzi, 
pline de curiozităţi sau de vreo altă emoţie istorică, să le 
viziteze răcoarea tare şi întunericul adânc.  

 

Cum a început ştiinţa la Agigea 
 
Staţiunea a fost înfiinţată prin Înalt Decret Regal la 1 martie 

1926, ca director fiind numit în acelaşi act, aşa se făcea atunci, 
eminentul profesor Ioan Borcea, hidrobiolog format la şcoala 
franceză, sub îndrumarea unor domni – Yves Delage, Alfred 
Giard şi a altor profi de la Sorbona. Profesorul Borcea, ministru al 
Instrucţiunii şi Cultelor (1919-1920), a parcurs în 1925 întreg 
litoralul pentru a stabili locul de amplasare, urmărind să găsească 
cele mai variate faciesuri bentonice, cu cât mai multe însuşiri 
legate de faună, floră şi caracteristici litorale ale Mării Negre. 
Locul ales avea un aspect selenar, dunele formând decorul 
principal, animat din loc în loc de plante specifice florei litoralului 
marin. Acesta a fost începutul Staţiunii, care urma să intre 
definitiv în istoria oceanografiei universale. În 1939, zona a fost 
declarată Monument al Naturii. Borcea îşi propusese să facă aici o 
adevărată şcoală de hidrobiologie. Demersul său a reuşit deplin şi, 
la Agigea, au urmat însemnate cercetări interdisciplinare, 
susţinute de zoologi, chimişti, medici, biologi de la toate 
universităţile româneşti şi din străinătate. Lui i-au urmat ca 
directori discipolii Constantin Motaş, apoi Sergiu Cărăuşu, Ioan 
Botez şi alţii, despre al căror aport nu avem spaţiul şi nici 
pregătirea pentru a putea vorbi fără a ne autosuspecta de vreo 
impostură.  

 

Viziunea socialistă despre muncă 
 
În 1970, regimul comunist a desfiinţat brutal aşezământul 

ştiinţific, iar colectivul de cercetare s-a risipit. Maria Celan a fost 
ultima care a prins atât apogeul cât şi decăderea Staţiunii. Întregul 
complex a fost trecut în administrarea unor întreprinderi prinse în 
construirea Canalului Dunăre – Marea Neagră, din simplul motiv 
de a se crea spaţii pentru birouri. Inginerii n-au înţeles sălbăticia 
gestului şi n-au făcut nici un efort pentru protecţia plantelor, 
bibliotecii, laboratoarelor. Dacă e să fim indulgenţi şi să nu-i 
considerăm proşti, atunci, cu siguranţă, au fost nepăsători. Arborii 
şi pomii fructiferi, ani la rând necurăţaţi, s-au sălbăticit. Maşinile 
de mare tonaj, în viteza lor pentru bifarea curselor, au adus şi 
cantităţi imense de praf, care s-au sedimentat pe vegetaţie. Totul 
părea o pădure fosilizată.

Au fost două decenii de paragină de basm. Rezervaţia, în tot 
acest timp, a fost păşunată. Pe de altă parte, plante nespecifice 
dunelor le-au invadat pe cele rare. Încadrată de şantiere pline de 
avânt, izolată de mare prin îndiguiri de kilometri, Staţiunea s-a 
deteriorat sub toate aspectele. Microclimatul dunelor, deschis 
curenţilor de aer, s-a modificat în defavoarea plantelor originale.  

Nu s-a găsit nimeni căruia să-i pese, căruia să-i dea ocol 
respectul pentru locul pe care stă. Printr-un eroism discret, care 
poate să fie mai mult sau mai puţin la îndemână, s-ar fi putut 
salva multe, inclusiv biblioteca. Probabil, din lipsă de spaţiu şi de 
lemne, o fi ars odihnitor în şemineul vreunui şef mai melancolic 
de la malul mării. Uneori, pentru a salva ceva, este de ajuns o 
singură persoană din mulţimea care străbate infecţios şi 
distrugător un spaţiu. Această posibilitate e ca o minune de la 
Dumnezeu, un leac supranatural împotriva bolilor pământului. Şi 
pe cât de uşor îmi este să spun asta acum, pe atât cred în adevărul 
ei deplin. Nu ştiu ce taină o fi cu acest popor – când îl prinde 
pasiunea schimbării, dărâmă aproape tot de până atunci, într-un 
gest pe care-l văd ca pe o radicală dezicere de orânduirea de până 
atunci, de căutarea febrilă a unei moralităţi care, pesemne, n-ar fi 
existat până în acel moment şi doar prin dărâmarea (materială) a 
epocii trecute se poate scăpa de un eventual complex al 
vinovăţiei. Prin tupeu şi prin lepădare! De unde vin şi una, şi alta? 
– Rămâne pe altădată. 

Măi, concetăţenilor, ca o paranteză, eu dac-aş fi văzut 
dărâmată şi Casa Poporului, după cum s-a propus, cred că 
aş fi scris, la marginea molozului, o poezie. Dar cum 
spaima de atâta muncă şi de atâta cheltuială m-au oprit s-o 
văd şi pe asta, nu-mi rămâne decât infantila veselie 
imaginativă, care îmi compensează parţial tristeţea 
neîmplinirii literare. Credeţi că dacă Staţiunea ar fi fost 
înfiinţată după 1948 şi ar fi obţinut la fel de importante 
rezultate în domeniu, recunoscute inevitabil şi în plan 
intern, prin medalii bătute de către statul comunist, ea n-ar 
fi fost desfiinţată şi devastată în 28 decembrie 1989? 
Mulţimea agigeeană dezlănţuită şi-ar fi făcut datoria. 
Cercetătorii comunişti ar fi trebuit să răspundă grabnic, pentru 
faptele lor, înaintea Consiliului Frontului Salvării Agigei. Pe 
raftul de murături al (merge şi „ale”, acord prin apropiere) 
istoriei, depozitate cu atenţie în vreun analitic beci răcoros, cea 
mai sintetică şi corectă etichetă care ar fi pusă borcanului cu 
români ar fi: popor iresponsabil. Astfel, s-ar rezolva deplin şi 
mult mai simplu inclusiv clasica problemă a nevinovăţiei. Cu 
această ocazie, vă mai introduc, ca pe nişte organe luminoase ce 
bănuiesc că sunteţi, şi într-o altă faţă a specificului naţional. 
Aproape de staţiune, pe malul mării, înspre port, sunt coline de 
ciment, decor perfect pentru un film suprarealist, măcar pentru 
un videoclip, de s-ar fi gândit cineva din show-biz. Am dat 
peste această mirare prin 1998, mergând în zona portului, cu 
directorul staţiunii, care îmi fusese profesor la solicitarea soţiei 
sale. Mă rugase să mă scufund în locuri alese de el şi să-i 
desprind de pe nişte piloni vreo şapte-opt mănunchiuri de midii 
pe care urma să le cerceteze în cele mai intime locuri. E un 
procedeu mai simplu de calculare a nivelului poluării. Se 
întâmplaseră câteva accidente ecologice, celebre pe atunci, iar 
midia e un fel de agent marin de salubrizare, curăţă apa, 
hrănindu-se cu unii dintre agenţii poluanţi. 

Cu această ocazie am primit explicaţia peisajului: era o 
altă construcţie socialistă, făcută prin basculări repetate ale 
încărcăturilor care ar fi trebuit să ajungă la canal şi în port. 
Şoferii făceau asta pentru a avea un număr cât mai mare de 
curse, numărate doar la încărcare, adică luau bani din sporuri 
de productivitate, plus multe laude. Şefilor le convenea 
metoda, ei primind sporuri diferite, mai mari, de şefi. 
Documentele erau baza de calcul a productivităţii socialiste. 
Adică, mai pe înţelesul cititorului nostru literat şi, în acelaşi 
timp, mai neînvăţat la cele lumeşti, se urmărea bilateral un 
număr cât mai mare de curse, făcute într-un timp cât mai 
scurt, mai economic. Destinaţia cimentului era o chestiune 
colaterală. Şi câte căsuţe să faci, cât să furi şi cât să vinzi când 
e vorba de materialul intrat într-un port şi la un canal 
navigabil? Unde să doseşti atâta cantitate? Cauţi un loc pustiu, 
pe unde n-are ghinionul să treacă forăind Ceauşescu, în vreo 
vizită de lucru, şi basculezi! Mare noroc pe mine că ştiu să mă 
scufund, altfel n-aş mai fi aflat atâtea lucruri de pe malul 
Mării Negre! Cu acea ocazie, m-a prins bună-dispoziţia 
mirării, cât eşti tânăr ai tot dreptul, iar mirarea, psihologic, dă 
bine la memorie. Informaţia îşi face alt culcuş în minte atunci 
când vine dând cu capul în mirare. Deşi nu mă opreşte nimeni 
să mă consider perspicace şi foarte rapid în domeniul 
electricităţii mintale, adică degrabă înţelegătoriu şi vărsătoriu 
de sensuri, n-aş fi înţeles peisajul fără ajutorul unui om mai 
bătrân.  La revoluţie, în Staţiune funcţionau instituţii precum 
Şantierul Naval Constanţa, C.U.G. Basarabi, SERUN şi o 
unitate militară de construcţii, mai apoi a fost adus B.D.-ul. 
Probabil, pentru a se da o utilitate buncărelor. Pe terenul 
Monument al Naturii se făcea instrucţie, dunele fiind 
reconsiderate pentru a primi acum, împreună cu plantele rare, 
salturile înainte ale bravilor ostaşi. În partea dinspre 
Sanatoriul TBC fusese amenajat un necesar teren de fotbal, iar 
mai încolo înflorea o crescătorie de porci, ale cărei reziduuri 
se vărsau domneşte pe terenul staţiunii. 
 

                                                     Marius Marian ȘOLEA 
 

(continuare în pagina 25) 
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UN BOŢ –  
DOUĂ BOŢURI… 

 
Vorbind, în Datinele şi credinţele poporului român, 

despre „pâne”, Elena Niculiţă Voronca inserează în treacăt 
şi zicala „Boţ m-a făcut mama, boţ fac şi eu.”, pe care o 
lămurea printr-o „poveste” bucovineană. Conform acesteia 
(în ediţia de la Polirom, 1998-1999, vol. I, p. 191), o femeie 
„tare proastă”, măritându-se, s-a apucat într-o zi să facă 
pâine, lucru pe care, bucuroasă, l-a vestit de îndată soţului. 
Cum însă aluatul nu-i reuşea, îşi anunţă bărbatul că nu mai 
face pâine, ci colaci. Dar nici aceştia nu-i ies şi atunci dă de 
ştire că nici colaci nu mai face, ci doar „boţ”, justificând 
faptul, desigur în sinea ei, prin zicala amintită.  

Prin ceva asemănător au trecut şi câţiva dintre colegii 
mei de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”. 
Acum şase ani (2005) un grup (format din CS I dr. Ofelia 
Ichim – responsabil, prof. univ. dr. Dan Mănucă şi CS I dr. 
Remus Zăstroiu, – consilieri ştiinţifici!!! – şi alţi cinci-şase 
cercetători, asistenţi universitari şi informaticieni – membri) 
a purces la realizarea unei lucrări intitulate Evidenţa 
informatizată a vieţii literare dintre 1900-2006. Autori. 
Proiect, cum se vede, foarte ambiţios. (Titlul trimite direct la 
un model – Evidenţa informatizată a populaţiei.) Acelaşi 
grup, cu mici modificări, s-a angajat doi ani mai târziu la 
realizarea unei a doua lucrări: Evaluarea informatizată, din 
perspectiva criticii şi istoriei literare, a literaturii române 
dintre 1900-2007, în vederea actualizării Dicţionarului 
General al Literaturii Române (DGLR).  

În termenii „poveştii” bucovinene, se poate spune, la 
prima vedere, că nu e vorba de două „pâini” obişnuite, ci de 
doi „cozonaci”, dacă nu cumva chiar de două prăjituri şi mai 
delicioase şi pretenţioase. La prima vedere, căci, la o 
examinare mai atentă, cea de-a doua lucrare, cu tot titlul ei 
diferit, nu e decât o versiune îmbunătăţită a celei dintâi. 
(Aceasta, ce-i drept, pare să fi fost pusă pe site-ul 
Institutului, dar e acum inaccesibilă, eu cel puţin n-am reuşit 
să intru!) Cine deschide Evaluarea informatizată… (pe 
adresa http://iit.tuiasi.ro/philippide/dictionare) şi examinea-
ză atât argumentul iniţial (Prezentare), cât şi celelalte 
secţiuni, constată că e vorba tot de un fel de „evidenţă 
informatizată” a persoanelor care s-au ocupat cu literatura în 
intervalul dat (1900-2006). Neîndoielnic, însă, e departe de a 
fi aşa ceva. Şi ca atare nu depăşeşte stadiul „boţului”. 
Proiectul iniţial, am spus, era foarte ambiţios; de fapt, era 
mult prea promiţător. E inimaginabil că nişte specialişti 
puteau ignora faptul că o evidenţă presupune obligatoriu 
exhaustivitate, ceea ce, în domeniul „vieţii literare”, este 
imposibil de atins. 

Dacă acei autori îi interesează pe cineva, el va trebui   
să-şi încerce norocul şi să opereze o „căutare generală”. Un 
sondaj pe care l-am făcut e, cred, revelator: din 100 de 
autori neintraţi în DGLR, 90 (adică 90%) rămân şi în afara 
Evaluării informatizate… Şi dacă aşa, într-adevăr, e situaţia, 
atunci lucrarea sau, de fapt, lucrările în cauză servesc într-o 
foarte mică măsură scopului pe care l-au menţionat încă din 
titlu – „actualizarea Dicţionarului general al literaturii 
române”. Şi o bună parte din munca depusă n-a făcut decât 
să o dubleze pe aceea de la DGLR! 

Iată de ce, în ultimă instanţă, Evidenţa informatizată… şi 
Evaluarea informatizată… sunt asemenea „boţului” de care 
povestea Elena Niculiţă Voronca. Există totuşi o deosebire 
semnificativă. S-a observat, desigur, că eroina snoavei 
bucovinene nu are parte de un şfichi satiric, de o zeflemea 
acidă, precum aceea din adagio-ul latinesc Partitur montes, 
nascitur ridiculus mus. Femeia proaspăt măritată care face 
în cele din urmă un „boţ” e ironizată blând, doar cu un surâs 
îngăduitor. Şi pe drept cuvânt, căci ea sfârşeşte prin a 
descoperi disproporţia dintre ce este (ce poate face) şi ce   
şi-a propus să fie (să facă). Or, lucrările la care m-am referit 
sunt „boţuri” ce se pretind „cozonaci”. În fapt ele sunt două 
granturi (deosebite) ale Academiei Române, pe câte doi ani 
(2005-2006, 2007-2008), încheiate, validate. Şi ca atare sunt 
cotate ca fiind de o valoarea ştiinţifică indubitabilă. Iar 
ultimul, cel puţin, îşi are locul în „vitrina de onoare” 
(digitală) a Institutului.  

E însă şi ceva mai mult. În condiţiile în care evaluarea 
activităţii unui colectiv de cercetare şi a celor ce-l compun 
şi, mai departe, promovarea celor din urmă se fac pur 
mecanic (automat) în funcţie numărul de granturi, 
„boţurile” menţionate, cu doar o etichetă pusă deasupra, 
cunosc o transmutaţie spectaculoasă, devin deodată „boţuri” 
de aur. Şi dacă nu cumva e falsă impresia pe care o am când 
parcurg listele de granturi ale Academiei Române şi ale 
CNCSIS/ANCS ori ale forurilor europene, anume că 
Evidenţa informatizată… şi Evaluarea informatizată… au 
nu puţini fraţi (sau surori, cum vreţi), dacă se ţine cont că 
granturilor de acest fel li se alătură, evaluate iarăşi pur 
mecanic, comunicările la numeroase simpozioane pretins 
„internaţionale”, precum şi studiile tipărite în „revistele de 
categoria A sau B+” (reviste dintre care unele apar astăzi în 
50-70 de exemplare şi uneori chiar mai puţine, tipărite cu 
taxele achitate de colaboratorii înşişi), reviste foarte greu de 
găsit în biblioteci pentru a fi consultate, atunci situaţia e 
gravă. Proliferează înclinarea spre minimul efort şi, mai 
grav, impostura.  

Sistarea acestei proliferări nu e deloc lesnicioasă, dar 
nici imposibilă. Oricum, ea trebuie să înceapă, în opinia 
mea, cu înlăturarea mecanicului, a formalismului, a 
neprofesionalismului din chiar actul evaluării. 

 
 

Victor DURNEA 

Să admitem, însă, că formularea era metaforică şi că intenţia 
era de a sugera dimensiunile listei actorilor de pe scena literaturii, 
listă suficient de cuprinzătoare pentru a fi utilă în „actualizarea 
Dicţionarului General al Literaturii Române”. Care este însă 
rezultatul? În Evaluarea informatizată… (reamintesc, versiune 
ultimă, ameliorată a Evidenţei…) sunt cuprinşi „autori” 
excerptaţi din circa 45 de lucrări, majoritatea de tipul 
lexicoanelor de personalităţi (dicţionare – „naţionale” şi 
„regionale” –, enciclopedii), la care se adaugă o istorie a 
literaturii române (aceea a lui G. Călinescu), precum şi Arhiva 
Institutului (pentru a fi exacţi, Arhiva Dicţionarului literaturii 
române. 1900-1950). Numărul total al „autorilor” înregistraţi nu 
e nicăieri specificat. (Nu există o listă generală, ce ar putea fi 
parcursă/„răsfoită”, ci 45 de liste, fiecare dintre ele 
corespunzătoare uneia dintre lucrările folosite şi Arhivei.) Ca 
atare, numărul în cauză e dificil de calculat, dar nu imposibil. Un 
lucru e totuşi sigur: e decepţionant de mic în raport cu cel al 
tuturor ce sunt susceptibili de a fi înregistraţi! 

În primul rând, alegerea surselor nu a fost deloc sistematică. 
(Din categoria „istorii literare” este aleasă lucrarea lui G. 
Călinescu, nu însă şi cele aparţinând lui E. Lovinescu, N. Iorga, 
ca să nu mai vorbesc de cele care „acoperă” intervalul 1940-
2000. Din categoria „dicţionarelor regionale/locale”, iarăşi, au 
fost folosite doar o parte.) Au fost folosite apoi, câteva surse cu 
relevanţă redusă (Liceul „Gh. Roşca Codreanu” din Bârlad, 
Victimele terorii comuniste, a lui Cicerone Ioniţoiu, Scripta 
manent de Titus Vâjeu, Enciclopedia ilustrată a 
Francmasoneriei din România, Memoria amfiteatrelor de Titus 
Raveica etc.). Şi nici exceptarea informaţiilor nu s-a făcut cu 
acurateţea cerută. Iată, de pildă: în Lista cu autorii din dicţionarul 
Istoria literaturii române de la origini până în prezent [a lui G. 
Călinescu] sunt cuprinse aproximativ 350 de nume, ordonate 
după un criteriu imposibil de ghicit, nu alfabetic, în orice caz. (În 
indicele ediţiei Piru pot fi numărate 700, dacă nu chiar 1.000 de 
nume!) Cât despre forma înregistrării, ce să mai spui? Iată cum 
se înfăţişează cea de-a treia: „Iorga, N., istoric şi critic literar/ 
Data naşterii: 00 [necunoscută!], Localitatea naşterii: 00 
[necunoscută!]; Data morţii: 00 [necunoscută!]; Localitatea 
morţii: 00 [necunoscută!]”. Şi la fel arată zeci de „intrări”! 

Ceva mai bine stau lucrurile în cazul Enciclopediei 
„Cugetarea” a lui Lucian Predescu, din care sunt excerptate 750-
800 de nume. Interesul Evaluării informatizate… stătea, în ultimă 
instanţă, în pachetul autorilor care nu au intrat în Dicţionarul 
general al literaturii române, dicţionar care este cel mai 
cuprinzător dintre toate (numărul autorilor trataţi aici trece puţin 
de 3.600!) şi care a înmagazinat în sine informaţia existentă în 
acest moment (inclusiv în mai toate istoriile literare, dicţionarele 
regionale etc.) Câţi dintre aceşti autori absenţi în DGLR (dintre 
care mulţi vor trebui recuperaţi în ediţia a II-a) sunt semnalaţi 
în Evaluarea informatizată…? Lucrarea nu oferă o listă separată, 
cum desigur ar fi trebuit şi ar fi putut s-o facă (fiindcă la sfârşitul 
anului 2008, erau tipărite şase volume din DGLR, iar al şaptelea, 
ultimul, era sub tipar).  

William SHAKESPEARE, Sonete 

Mihai EMINESCU, Poezii 
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OK! 
 

cronica limbii 

Mona... Laiza! Am trăit s-o aud şi p-asta 
la un post de radio! De unde se vede că 
romgleza câştigă teren ceas de ceas. Numai 
că nu-i rezultatul unui plus de instrucţie 
adus de cunoaşterea altei limbi, ci,  
dimpotrivă, al inculturii patentate şi al 
năravului imitaţiei servile. Mai an’, mi-a 
bortelit urechile o altă monstruozitate, 
născută tot din spuma ignoranţei unui post 
(privat) de radio. Acolo se vorbea (repetat!) 
despre compozitorul Riciard Uagnăr. 
Adică, despre neamţul Wagner! Mai ales 
fătucile semidocte se năpustesc asupra 
numelor proprii străine, dornice să arate 
naţiei cât de-n pas cu moda pronunţiei 
americanizate (nici măcar anglizante!) sunt 
reporteriţele cu mintea-n bigudiuri. Una 
vorbea, tot la radio, despre Elfrid Geri. 
Adicătelea, Dumnezeule, despre Alfred 
Jarry! Pretutindeni unde dai şi-ntorci, vei 
avea parte de câte un borcănat OK în loc de 
„da” ori „bine!” 

Franţujii, de-a dreptul exageraţi când 
este vorba despre cultivarea, respectarea 
şi promovarea limbii lui Voltaire, au o 
lege draconică în audio-vizual: când se 
utilizează nemotivat un cuvânt străin în 
locul celui neaoş, postul în culpă este 
amendat. Închipuiţi-vă ce ar fi la noi! Mai 
întâi, proteste la adresa nerespectării 
principiului potrivit căruia limba este un 
organism viu, care se auto-reglează 
(pretext pentru a lăsa evoluţia limbii în 
plata Domnului). N-am avea dreptul, în 
consecinţă, să ne amestecăm în evoluţia 
limbii. Dar în... involuţia ei? În cazul 
românei, nu despre auto-reglare ar fi 
vorba, ci despre o dereglare evidentă, 
nutrită din incultură suverană şi dorinţă 
de epatare. M-am aflat, prin Canada ori 
USA, în diverse cercuri de români 
emigraţi, cu prilejul unor întâlniri mai 
degrabă amicale decât oficiale. Mai după 
fiecare virgulă dădeai peste un „well”, 
„trendy”, „abouth that”, „pressure”, 
„terrific” ş.a.m.d. Cineva, într-un articol, 
îşi arăta uimirea că românii australieni 
vorbesc la modul „Ne-a spus ceau, 
deoarece la ait (eight) avea job de 
baibisita (babysitter) la sista (sister) lu’ 
bossu’ lu’ sor’sa”. Situaţia înfloririi 
acestui bălţat mărăciniş comunicaţional, 
în care vorbele se împerechează sub 
„pressure” (presiunea) trăirii într-alt 
univers lingvistic, nu-i deloc similară cu 
realităţile din România. „Furculisionul” 
lui Guliţă exprima (critic!) starea limbii 
noastre într-un veac în care cultura 
română încă avea nevoie de sprijin 
(francez) pentru afirmare, sincronizare şi 
împlinire. 

Ai noştri tineri învăţau la Paris, spre a se 
întoarce şcoliţi în România, şi-i de înţeles 
strădania de a demonstra că n-au tăiat 
chiar frunză la câini pe malul Senei, 
învăţând doar „la gât cravatei cum să lege 
nodul”: barem şi-au însuşit o limbă 
purtătoare de strălucită cultură. Azi, ai 
noştri tineri se şcolesc în ţară, limba 
română a evoluat, este capabilă de 
exprimările cele mai rafinate şi 
pretenţioase, aşa că împestriţarea cu 
americanisme nu-i altceva decât dorinţă de 
epatare snoabă şi, adeseori, puştească. Ca 
şi practica rotunjirii (tot la radio şi tv) 
pronunţiei „autentice” a unor nume 
proprii, indiferent de provenienţă. 
Crainicele noastre rostesc imperturbabil 
„Rio de Hăneiru” pentru Rio de Janeiro. 
De ce nu, atunci, şi London, Maskva, 
Warszawa, Lisboa? Dacă-i bal, bal  să fie! 
Mecanismul psihologic este net urechist, 
nu încorporează un aport cultural, ci doar 
dorinţa de a arăta ce fată deşteaptă are 
tata! Conform principiului „noi vorbim, nu 
gândim”, actul determinant în 
corectitudine nu-l mai reprezintă normările 
academice, ci, simplu şi comod, imitaţia 
servilă a vorbirii de la radio şi tv. Spune 
unul o prostie, devine regulă! Incompa-
rabilul Boc pronunţă invariabil „eu, CA ŞI 
prim-ministru”, deşi „ca şi” presupune o 
comparaţie. Cu cine să-l compari? Iar 
exprimările ştirbe se încuibă în limbă, 
sfidând constata semnalare a erorilor de 
către forurile academice. Mă tem c-ar 
trebui implementat (altă rimă n-am găsit) 
sistemul de proteguire francez: cine 
greşeşte, plăteşte! 
 

cronicar 

Cărți apărute la Editura ALFA 
în 

Colecția SUBLIMIA CARMINA 
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ROMÂNIA ÎN ECUAŢIA 
RĂZBOIULUI ŞI PĂCII 

 
Sub acest titlu, istoricul Gh. Buzatu, eminent specialist în 

perioada contemporană, a făcut să iasă de sub tipar un nou volum, 
cu menţiunea cronologică de rigoare şi o alta de ordin taxonomic1. 
Pe contrapagină se specifică includerea lucrării în colecţia 
Românii în istoria universală, ajunsă astfel la un impresionant 
număr rotund (150), la capătul unor strădanii greu de estimat. 

Noul volum, din vasta recuzită a coordonatorului, ne suscită 
două serii de observaţii. Una se referă la tema însăşi, constantă şi 
mereu nuanţată în palmaresul său, marcat indelebil de războiul 
mondial secund, cu imensa-i factologie şi problematică. 
Însuşindu-şi definiţia dată cândva de Mihai Antonescu, istoricul 
Gh. Buzatu leagă pacea de „experienţa de secole a umanităţii”, de 
contactele interetnice, tot mai numeroase şi mai semnificative   
de-a lungul timpului2. N. Iorga, N. Titulescu, G. I. Brătianu, între 
alţii, emiseseră opinii consensuale de care autorul s-a folosit în 
preambul, ca şi în adnotările subsecvente. 

„Abordarea şi elucidarea problemelor privind mai cu seamă 
epoca celui de-al doilea război mondial, succedat nemijlocit de 
aşa-zisul «război rece», acompaniat de debutul comunizării 
Europei Est-Centrale în 1944-1945, au impus, se înţelege, 
investigaţii speciale în marile biblioteci şi arhive ale lumii (SUA, 
Franţa, Germania, Marea Britanie, Italia, Spania, Federaţia Rusă 
etc.), astfel încât rezultatele s-au concretizat în volume îmbinând 
în chip fericit analiza cu sinteza, perspectiva cu originalitatea, 
critica surselor şi comparatismul, intervenţia factorilor geopolitici 
ori a permanenţelor în evoluţia de ansamblu a umanităţii”, ne 
spune autorul, conştient de greutatea misiunii sale3. 

Cât despre opţiunea „documentaristă” a discursului, 
întemeiată deopotrivă pe stadiul istoriografiei noastre (încă 
„pozitivist” şi pe circumstanţe personale), trebuie spus că nu e un 
caz singular. Unii istorici care au activat sub regimul „discursului 
unic” au fost siliţi să procedeze la fel, orientându-se către zona 
„documentară” a domeniului, acolo unde ingerinţele politice erau 
mai reduse ori nule. Publicarea de documente, analizele 
punctuale, strict circumscrise şi cumva ferite de presiunea 
ideologiei oficiale intrau în această categorie şi au salvat 
profesionalmente pe unii slujitori ai istoriografiei. David Prodan e 
un exemplu la îndemână, ca şi Cornelia C. Bodea, de asumare 
conştientă a „documentarismului” ca mijloc de a evita, pe cât 
posibil, alinierea canonică la „frontul istoricilor”. Semnatarul 
acestor rânduri, dacă i se îngăduie o asemenea mărturisire, a 
procedat la fel, mai ales la începutul activităţii sale, întocmind 
biobibliografii, ediţii de texte, restituiri documentare, ca modalităţi 
de a se proteja oarecum de intruziuni politice. Dar asemenea 
„eschive” se întâmplau mereu în spaţiul istoriografiei şi ar merita 
evident să fie analizate mai riguros. 

A doua serie de observaţii se leagă de metodele puse la lucru. 
Spre deosebire de alţii, Gh. Buzatu a ştiut să îmbine de la început 
munca individuală cu proiectele colective, înţelegând că marile 
teme ale istoriei nu pot fi studiate convenabil de unul singur. Nici 
instrumentarul ei nu devine performant decât prin munca în 
echipă, deja uzuală în marile institute, ca şi în biblioteci, muzee, 
arhive etc. Aşa a ajuns să îngrijească, împreună cu alţii, volume de 
Gh. I. Brătianu, M. Eminescu, N. Iorga, N. Titulescu, studii de 
istorie contemporană, îndeosebi despre al doilea mare război, 
având în centru mai ales figura Mareşalului Antonescu. Înseşi 
cărţile de autor au fost realizate cu o predilecţie clară pentru 
documente, dosare de caz, „istorie secretă” etc. O bibliografie 
privind România şi al doilea război mondial a publicat încă acum 
trei decenii, împreună cu un coleg de breaslă, preocupat de 
sistematizarea unei informaţii deja impunătoare. Se înţelege că 
între timp această bază de date a tot sporit, devenind o „materie” 
greu de circumscris pe cont propriu. 

Fidel principiului colaborării, istoricul Gh. Buzatu a asociat şi 
la noul volum de studii, România în ecuaţia războiului şi păcii, 
unii colegi de breaslă, în calitate de cosemnatari (Horia 
Dumitrescu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea) sau cu statut 
autonom (Stela Acatrinei, Corneliu Ciucanu, Daniel Onişor), 
astfel ca volumul în ansamblu, având o structură tripartită (I. 
Război şi pace, 1939-1945; II. Pacea dictatului, 1945-1947; III. 
Anexe), să aibă totuşi o anume coerenţă tematică. În plus, făcând 
trimitere la un cunoscut apel de breaslă, Libertate pentru istorie 
(2005), coordonatorul volumului atribuie acţiunii sale şi o 
dimensiune deontologică4.  

Studiul introductiv (România în război şi după: istorie şi 
istoriografie), ca şi cel de la urmă (Europa şi România sub blestemul 
realităţilor geopolitice), subscrise de Gh. Buzatu, denotă o bună 
împletire între aspectul documentar şi cel analitic, de exegeză 
evenimenţială. În amândouă se regăsesc idei, teme, obsesii curente în 
scrisul autorului, demne mai toate de analiză mai profundă. 

 

Alexandru ZUB 

••  
  

1 Gh. Buzatu (coordonator), România în ecuaţia războiului şi 
păcii (1939-1947). Aspecte şi controverse, ed. II, Bucureşti, Mica 
Valahie, 2009. 

2 Ibidem, p. 7: Cuvânt înainte. 
3 Ibidem, p. 22. 
4 Ibidem, p. 12. 

Descopăr în Adevărul literar şi artistic, din 5 septembrie 1937, un articol surprinzător, prin natura subiectului şi 
modul de abordare, scris de Mih. Popescu. Nădăjduiesc că, citind facsimilul, aleşii noştri de ieri, de azi şi de mâine 
vor trage oarece învăţăminte... Căderea în lume şi concreteţea scrierii, în prezentarea păţaniei ministrului Mihail 
Kogălniceanu, sunt obiective pe care orice gazetar cu vocaţie, îmi place să cred, ar trebui să le practice. 

 

Nicolae PANAITE 

Cărți apărute la Editura ALFA  
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Când trăieşti o parte a vieţii lângă un spirit luminat este 
imposibil să nu-i simţi influenţa. Depinde însă neapărat de 
receptor, de marea lui disponibilitate de a primi semne mirabile 
privind transformarea sa intelectuală, nu neapărat provocată, ci 
numai sugerată. Un asemenea om era Constantin Ciopraga, cu 
serii de studenţi în amfiteatre şi în afara lor. Era deajuns să-l 
vezi la prezidiul unei anoste şedinţe de sindicat sau de partid 
cum îşi scrie articolele pentru reviste sau compune introducerea 
unei prelegeri, pentru a înţelege că ştiinţa se face şi în condiţii 
vitrege, important fiind ca autorul să se abandoneze. Despre un 
asemenea profesor vreau să scriu în rândurile ce urmează. 

L-am cunoscut ca student în anul universitar 1960-1961, 
pentru puţin timp, pentru că avea să se întoarcă la Sorbona, 
unde era lector de română. Cursurile noastre se desfăşurau în 
amfiteatrul III-12, sală care avea un pupitru pentru cei care 
conferenţiau. Totdeauna sobru, dar decent (pentru noi elegant) 
îmbrăcat, Profesorul ne comunica ideile sale despre vreun autor 
interbelic, fără efuziuni lirice, specifice altora. Era, în această 
atitudine, o remarcabilă imparţialitate în privinţa valorilor, 
proprie hermeneutului hipersensibil din faţa noastră. Odată, la 
ora sa de curs s-a produs un eveniment memorabil. Citind 
Profesorul prelegerea respectivă, s-a întâmplat ca ultimul 
cuvânt de pe o pagină oarecare să nu aibă continuarea 
semantică dorită pe fila care urma. S-a reîntors, a recitit în gând 
şi apoi ne-a anunţat, fără nicio emoţie: „– Ne oprim aici. Bună 
ziua!” Mai erau 3-4 minute până la pauză şi întâmplarea a iscat 
controverse neaşteptate, soldate cu întrebarea: „ – Nu putea să 
improvizeze ceva?” Putea, bineînţeles! Dar mai târziu am aflat 
că respectul Profesorului pentru cuvântul scris era atât de mare, 
încât prefera această soluţie, greu de înţeles pentru alţii şi mai 
ales pentru învăţăcei. Pentru Constantin Ciopraga însă cuvântul 
citit la prelegeri avea valoarea celui tipărit – şi astfel se explică 
atitudinea lui din acea zi memorabilă. După absolvire, am fost 
repartizat la catedra de literatură română, unde şef era acad. Al. 
Dima. Prin sinceritate, m-am bucurat de aprecierile sale, dar   
n-am învăţat (sau n-am ştiut să învăţ prea multe) de la această 
personalitate autentică a culturii ieşene. Ţin minte (mai mult 
decât eventualele strategii de cercetare) cartonul de prăjituri 
legat cu fundiţă, plimbat într-o seară de magistru pe o stradă din 
apropierea Filarmonicii, unde mă aflam întâmplător. În schimb, 
cu Constantin Ciopraga aveam alte relaţii. 

 
 

 
– Să începem cu o întrebare „de încălzire” şi oarecum 

detaşată de obiectul principal al întâlnirii dumneavoastră cu 
cititorii,  care a fost acela de a  lansa la Braşov  romanul 
apărut la Cartea Românească: de când n-aţi mai fost în Braşov 
pentru o adăstare culturală? 

– N-am mai fost în Braşov din 2006, când am participat la 
un curs de vară despre limba şi cultura română, invitată fiind de 
Institutul francez, pentru că pe vremea aceea deja lucram la 
Institutul Cultural Român din Paris. Am vorbit cursanţilor 
despre ce înseamnă să fii intelectual în România postcomunistă, 
în România de azi. Am avut un bun contact cu studenţii şi, după 
aceea, am revăzut acest oraş minunat pe care îl cunosc destul de 
bine şi de care rămân îndrăgostită. 

– Prin acest prim roman intraţi într-o perioadă a 
dominaţiei naratorului? 

– E o bună întrebare. Cred că da, cred că am ajuns la o 
vârstă matură în care încerc să transmit mesajul poetic printr-o 
scriitură mai încarnată, mai întrupată, poate mai pe gustul 
cititorului de astăzi care nu mai are răbdarea de a se pune în 
starea detaşată de spirit pe care o cere poezia. Dar finalmente 
este vorba despre o proză poetică şi vizionară care încearcă să 
declanşeze în cititor ceea ce şi poezia propune, adică o anumită 
depăşire de sine, o transgresare a simţurilor şi inteligenţei 
noastre banale, o deschidere către completitudine şi către 
integralitatea fiinţei. 

– Dacă pornim chiar de la titlu, este el, aşa cum s-a spus, o 
reducere a noţiunii de feminitate? 

– FEM este, întradevăr, prescurtarea mai multor noţiuni 
legate de feminitate şi ar putea părea limitat, dar, în acelaşi 
timp, FEM este radicalul, rădăcina, silaba iniţială a mai multor 
concepte şi în acest sens l-am folosit, ca să dau ideea unei 
multiple modalităţi de a aborda feminitatea, de la înţelegerea 
banală, imediată, până la o înţelegere transfigurată, sublimată. 

– Preiau iarăşi ceva ce s-a spus cu ocazia lansării de la 
Braşov: se vorbea despre o anume dedublare în cazul unor 
personaje centrale ale cărţii. Ţine aceasta de o anume 
construcţie voită a autoarei?    

Îl rugasem chiar să-mi scrie o prefaţă la a doua mea carte de 
versuri, DavinciAna, fără să ştiu (în naivitatea mea) că 
intrasem pe un teren minat. Toate cadrele didactice între care 
mă mişcam iubeau poezia altora şi vorbeau cu plăcere despre 
ea, dacă era valoroasă. Poate scriau ei înşişi – dar n-o arătau, 
aşa cum făceam eu, ignorând aproape „munca ştiinţifică”.   
Nu-mi spunea însă nimeni nimic, până când bunul coleg Ion 
Apetroaie a rupt tăcerea, enumerându-mi  îndatoririle unui 
tânăr universitar. Poate de aceea şi dl. Ciopraga mă tot amâna, 
încât într-o zi l-am întrebat direct dacă mai vrea să-mi scrie 
textul introductiv. M-a rugat să-l mai păsuiesc o săptămână. 
Apoi, la venirea sorocului, m-a întrebat: „ – Vrei neapărat să 
subliniez vreo idee?” „ – Da!”, am răspuns. „ – Care?” „ – Mai 
întâi să găsiţi un titlu sugestiv, nu introducere  sau prefaţă şi 
apoi să faceţi legătura dintre da Vinci şi Ana lui Manole, din 
folclorul nostru. Jertfa în numele artei, subliniată încă din 
titlu.” „ – Bine.” Peste câteva zile aveam să mă aflu în faţa 
unui text deosebit, scris cu plăcere şi comprehensiune, pe care 
l-am citit de nenumărate ori. Un pasaj mă intriga, totuşi, aş fi 
vrut lămuriri suplimentare, dar m-am oprit la timp – şi bine am 
făcut! 

Dacă ar fi să comentez succint această întâmplare aş spune 
că ilustrul nostru Profesor ştia să navigheze printre iluziile 
altora, să le ofere o mână de ajutor când aceştia o solicitau şi 
mai ales să le dea încrederea în forţele proprii, nu odată 
iluzorii, după cum avea s-o demonstreze neiertătoarea viaţă 
universitară.     

Ca şi în cazul altora, lucrarea de doctorat (1987) a îmbrăcat 
hainele unei cărţi (1996), – prima de acest fel din literatura de 
specialitate şi prima din viitoarea mea carieră de istoric şi 
teoretician literar. Etape în afirmarea sonetului românesc a 
fost publicată de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 
şi  a constituit un nou prilej / pretext al unei vizite personale, la 
o adresă pe buzele şi în inimele tuturor: Strada Golia nr. 10.  
Mi-a deschis chiar Profesorul, schiţând un zâmbet (poate a 
surpriză, poate a plăcere) şi, după ce am intrat într-un hol mic 
unde trona un cuier de perete, am pătruns într-o sufragerie 
luminoasă şi spatioasă, din care niciodată – aveam să constat – 
nu lipseau florile. 

De fiecare dată am stat în acelaşi loc: în capul unei mese 
aşezate în partea dreaptă a camerei, pe un taburet 
dreptunghiular (aşa cum au pianiştii când concertează) şi cu 
amfitrionul pe una din laturi. Acum îmi dau seama că 
Profesorul era dirijor şi spectator totodată, în timp ce eu mă 
aflam în postura unui instrumentist dominat de emoţii. 

Doamna  Margareta Ciopraga îşi găsea de treabă în jur cât 
să mă întrebe ce-mi mai face familia, apoi se retrăgea, pe când 
distinsa lor fiica, Magda Ciopraga, n-a traversat încăperea 
decât grăbită şi doar de vreo două ori, în timpul vizitelor mele 
(anuale sau chiar bianuale).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– De fapt, este vorba despre un dialog între o tânără 
femeie care se numeşte pe sine Şeherazada şi iubitul ei 
pe cale să o părăsească, căruia femeia doreşte să-i 
transmită ceva din esenţa ei profundă, din experienţa ei 
întru creşterea întru feminitate, şi să-i provoace o 
deschidere a simţurilor pentru o realitate transfigurată, 
vizionară. 

– Citesc pe coperta a IV-a a cărţii că, din punct de 
vedere al structurii, ar fi vorba de o anume împletire 
între povestire, poem în proză, analiză psihanalitică şi 
mărturie spirituală. Este ceea ce se potriveşte cu 
structura dumneavoastră interioară? 

– Nu ştiu sigur, dar e adevărat că numai formula asta 
amestecată – deşi contruită contrapunctic în carte – mi-a 
oferit şansa de a atinge mai multe niveluri, şi de 
scriitură, dar şi de acces la realitate. În primul rând la 
realitatea corporală, pentru că toţi suntem fiinţe 
incorporate, dar şi la realitatea emoţională, psihică, 
intelectuală şi chiar spirituală. Romanul FEM este şi 
mărturisire, şi povestire, este şi poem în proză şi, în 
general, el vrea să sugereze că prin transfigurarea 
literară, estetică, noi putem avea acces la o dilatare a 
percepţiilor, a senzaţiilor, a emoţiilor noastre şi a 
înţelegerii lumii. Vizionarismul  acordă şi o adâncime, 
dar şi o înălţime a experienţelor noastre de toate felurile 
şi cred că omul are această posibilitate pe care el nu o 
foloseşte integral. 

Prin urmare, eram numai eu cu dl Ciopraga la masă, totdeauna 
savurând un pahar de vin bun (academicianul Valeriu Cotea este 
cel mai îndreptăţit să depună mărturie!) şi discutam – după caz – 
despre poezie, proză sau istorie literară, după cum se prezenta 
ultima mea carte, mirosind încă a cerneală tipografică. Niciodată 
însă despre colegii de catedră.   

Rememorând acele clipe admit că unicitatea lor se datora 
intimităţii discuţiei, că relaţia de subordonare didactică se topea 
instantaneu şi că nicio umbră (cât de ilustră) nu se interpunea între 
noi, alungând convenienţele, dar păstrând măsura şi bunul simţ, 
atât de dragi Profesorului. Întrucât vinul era, la geneza lui, o 
licoare a zeilor şi cum  eu eram (în tinereţe) viticultor de balcon, 
mi-am permis într-un an fast viticulturii să-i ofer o sticlă de vin 
Profesorului. Neducând lipsă de un vin bun, acesta a tot amânat 
deschiderea sticlei din podgoria mea, astfel încât a rămas în starea 
iniţială până astăzi. O paranteză lirică despre vinul sub 50 de litri) 
pe care-l făceam în tinereţe se impune, pentru că m-a apropiat 
(altfel decât până atunci) de melancolia lui Li Tai Pe. 

Teoretic nu sunt graniţe între vin şi poezie. Zdrobirea 
strugurilor în propriile mâini, captarea mustului în damigene bine 
spălate, adaosul de zahăr şi suc de scorţişoară, lunga aşteptare a 
fermentării vesele şi zgomotoase la început, apoi potolte şi 
gânditoare, refuzul de a primi intrusul numit bisulfit, ca retuş al 
operei în devenire – toate acestea le-am experimentat cu încredere, 
dar şi cu emoţii. Şi asta întrucât atunci când consideri că vinul a 
stat din fiert, îmbutelierea este mai mult o aventură spirituală decât 
fizică, depinde cât de curată este sticla, care este distanţa de la 
lichid la dop, care este consistenţa şi umiditatea dopului (obţinută 
prin fierbere) şi în ce măsură microorganismele au pătruns în 
sticlă în momentul îmbutelierii. Ca un corolar apare sigiliul de 
ceară roşie, care se degradează cu vremea, menţionând totuşi că 
este vorba de un vin vechi. Tocmai de aceea deschiderea unei 
sticle (peste ani) îţi poate provoca (sau nu) senzaţii plăcute, de 
poezie autentică. Dar Profesorul îşi tot amâna gestul, ca şi cum    
s-ar fi temut să distrugă vraja potenţială a buteliei purtând numele 
„ottoceas”. În combinaţie de ottonel şi ceasla, plus ingredientele 
originale şi ele în proporţii secrete), vinul acesta personalizat 
apărea şi dispărea odată cu degustarea lui, ca o balerină lichidă pe 
o scenă imaterială. După stingerea soţiei sale, doamna Margareta, 
Profesorul se comporta aparent la fel ca înainte, dar era evidentă 
durerea pe care o stăpânea cu greu. Din această cauză am întrerupt 
vizitele mele, preferând calea poştală, neutră şi precisă câteodată. 
În iarna lui 2006 am publicat la o editură bucureşteană Reverii 
sub tei, a patra mea scriere despre Eminescu, pe care i-am   
trimis-o Profesorului, însoţită de o scrisoare oarecum dilematică. 
Îmi exprimam acolo părerea de rău că, în afară de recnzarea 
studiului Etape în afirmarea sonetului românesc, profesorul nu 
mai scrisese nimic despre mine ca „om de ştiinţă”) şi mai ales   
nu-mi etichetase în nici un fel efortul de interpretare prozodică a 
unei părţi esenţiale din opera lui Eminescu. În dezacord flagrant 
cu unii hermeneuţi ocazionali sau capabili să scrie despre orice, eu 
aduceam în cele patru cărţi consacrate lui Eminescu date noi 
referitoare la structura poemelor, făcând elogiul perfecţionismului 
eminescian vizibil încă de la acest nivel. 
 

Adrian VOICA 
(continuare în pagina 25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiecare individ uman are din dotare, ca să zic aşa, posibilitatea 
de a trăi integral lumea, ceea ce nu se întâmplă din cauza condiţiei 
dificile în care trăim şi în care nu suntem lăsaţi, într-un fel, să 
funcţionăm la maxima noastră intensitate. Proza FEM îşi propune 
şi, sper eu, să şi declanşeze în cititor o echilibrare între omul 
exterior, prea prins de viaţa cotidiană şi de nenumăratele şi 
măruntele ei  exigenţe şi omul interior, lăsat cumva în uitare, 
nehrănit, care trebuie să crească. În momentul în care acest om 
interior este hrănit cu un anumit tip de lectură, el are acces la 
experienţe concrete şi atunci evoluează, se dezvoltă. Noi putem 
avea şansa, ca indivizi umani, a unei completitudini, a unei 
armonii şi a unei trăiri frumoase, splendide a existenţei.    

– Este o incitantă invitaţie la lectură. Cu asemenea intenţii 
iniţiale, este posibil ca acest prim roman se reclame o continuare, 
o dezvoltare a ideilor de la care aţi pornit?   

– Cred că da. Cred că am ajuns la o formulă care mă satisface 
şi pe care aş vrea s-o aprofundez, încercând să abordez alte 
subiecte legate de alte tipuri de experienţe pe care le putem avea 
în existenţă, toate în jurul aceleiaşi idei care mă obsedează, anume 
că omul trebuie, cu orice preţ, să se depăşească pe sine, să 
depăşească nişte blocaje, nişte bariere perceptive şi intelective şi 
să se autotransceandă. Doresc ca în cărţile viitoare să merg în 
această direcţie, să ofer un exemplu al unui fel în care putem – 
chiar rămânând în viaţa aceasta complicată, care ne absoarbe total 
– să avem acces la o formulă a noastră mai bună.   

  
Interviu realizat de Adrian MUNTEANU    

Amintiri din strada 
Golia 

Cu MAGDA CÂRNECI, la Braşov, despre primul ei roman, FEM 
 

„OMUL TREBUIE, CU ORICE PREŢ, 
SĂ SE DEPĂŞEASCĂ PE SINE!” 
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LA UN OM DISTANȚĂ 
 

simţurile se strâng în cap  
ca bacteria într-o capsulă. 
s-a zis cu durerea. s-a zis.  
s-ar putea să-mi fie  
totuşi dor, la rădăcină.  
am avut multe vise sfârşite  
acolo unde nu trebuia. 
 
ştiu că omul e dehiscent,  
e aşteptat undeva frumos. 
un alt nivel, cu seminţe  
încolţind în pământ, din  
iubire. acelaşi spirit de grup  
şi căsuţe singure.  
 
fii atent, zeule, dacă mă alegi  
pe mine să dau cu avans,  
respiraţii. pentru că atunci  
lucrurile tale vor fi ale mele 
şi între puteri, între cel de acolo  
şi cel de aici va fi descreştere. 
nasc în capul tău, iar la un om  
distanţă e aproape îngheţ. 

 

 
 
 
 

PIETRE DE MOARĂ 
 

pe dealul cu romaniţe  
era o moară de vânt şi un morar 
cu mustaţă lungă.  
 
seamănă cu bunicu’  
seamănă cu bunicu’  
a strigat nik.  
 
vântul ne ia pe sus  
vântul ne pălmuieşte  
vântul ne suflă peste morminte.  
 
azi e ziua lui  
mama face cozonaci  
noi ne pudrăm cu făină.  
 
aruncăm cu făina în aer  
din făină creştem  
mama tata nik câinele rex şi eu.  
 
inima lui  
este pata de pe covorul negru  
inima lui  
este focul din sobă  
inima lui  
este icoana din colţ.  
 
ghicim  
dacă cineva ne iubeşte  
ghicim  
dacă ni se smulge iarba 
ghicim  
cine dintre noi a murit primul.  

 
 

FĂRĂ DATĂ 
 

pun câte o cruce pe unde trec,  
pentru neştiuţi. ca să despletesc  
pământul moale de mort,  
îmi pun mănuşi. îmi adâncesc  
mîinile în tine până la cot.  
nu mă grăbesc, la mare adâncime,  
e acelaşi pământ de găsit. 
 
mai pe scurt, vreau să-ţi spun  
că te-am îngropat. după datină,  
cu popă, rude, untdelemn vărsat.  
nu am ştiut ce flori îţi plac, dar  
te-am acoperit, din cap până-n  
picioare, cu crenguţe de soc.  
apoi, pânza albă şi cocoşul jertfit.  
 
cu un sfredel, îmi fac găuri în ochi. 
poate plâng. cu un cleşte, îmi  
desprind buză de buză, poate ţip.  
nu simt, inima ta, zvârcolind.  
doar cocoşul, alergând speriat. 
am descoperit oglinda şi acum,  
că se fac învieri, mă gândesc  
să-ţi schimb data morţii.  

 
 

EXFOLIANT 
 

apune. 
 
gândindu-mă  
la tine 
decojesc  
un  
soare. 
se desprinde  
în lame  
subţiri. 
nu  
îmi tremură  
mâna. 
nici cât  
să simt. 
 
o mică lumină  
printre 
copacii  
goi – 
parcă  
ar ocoli. 
sunt eu  
în rochiţa  
de aburi – 
parcă  
ar chema. 
mă desprind  
de piele  
şi intru. 
 
aşa  
cum  
m-aş  
duce  
de  
tot.  

 
 

 

 

 
BUFONADĂ 

 
Mă uit la lună, tu într-un veston  
Îmi faci din ochi, îţi mişti uşor mustaţa,  
Eu îţi zâmbesc, beau vodkă cu sifon,  
Te trag de barbă şi îţi mângâi faţa.  
 
La visul nostru înhămăm doi reni  
Pe-un ger de-ngheaţă tot în pantalon  
De-ajungem până-n munţii Apuseni  
C-o lovitură mică de baston.  
 
Mă pişc de nas – suntem aproape vii. 
Sub cerul fulguind cu un pistol 
Dansăm cadril şi spargem farfurii  
 
Ne-ascundem în căsuţa cu ciulini:  
Pisicul toarce, cerga-i mototol  
Şi-un soare bleg ne-mpuşcă cu lumini.  

 
 
 

DRAGOSTE 
 

veneai cu flori în dinţi –  
păpădii, caprifoi, sânziene.  
e mult loc pentru dragoste  
într-o inimă plutitoare.  
 
te gândeai că am să fug  
dacă mă strângi în braţe. 
îţi lipeai limba de limba mea  
cu clei de răşină.  
 
să nu irosim sărutul,  
să nu irosim  
fuioarele acelea  
de lumină sălbatică.  
 
aşteptam să vină noaptea, 
să-mi poţi umbla cu mâinile  
pe sub bluză ca un şarpe în plasă.  
 
apoi ne întindeam pe iarbă,  
conurile ne intrau în trupuri. 
ciuleam urechile  
să auzim vântul despărţirii  
ca pe-o moarte cu clopoţei.  

 
 
 

MALDITA ILUVIA 
 

eu zic că afară plouă  
şi că a intrat un înger frumos  
în inima mea  
a deschis toate uşile pe rând  
şi nu m-a găsit.  
 
poate mintea îmi joacă feste  
sau poate norii s-au spart. 
 
am o stare de stop cardiac  
deşi simt încă ploaia  
cum îmi curge prin canalul DU. 
 
urmăresc apa impură  
cum fuge 
din albii din pupile din mameloane  
din creier. 
 
azi dimineaţă 
înainte de începerea ploilor  
m-am aruncat  
în vidul dintre yin şi yang. 
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21 mai... 99. 
Şi-mi plăcea: o zi liniştită de joi, anunţând destul de 

veselă sosirea unui week-end şi mai liniştit. De obicei, 
finele zilei de joi îmi transmitea aproape automat o stare 
paradoxală, de relaxare euforică. 

Bineînțeles că toate s-ar fi mişcat perfect, dacă şi numai 
dacă, acest sfârşit m-ar fi prins în spatele casei, legănându-
mă-n balansoar. 

Aşa avea să fie şi acum. Balansoarul prinse ceva viteză, 
iar firele lungi de iarbă, de sub el, îmi sărutau lipicios 
tălpile. Razele soarelui de amiază târzie se prinseră şi ele 
destul de repede în jocul meu cu iarba, luminându-mi  
pleoapele închise, de parcă un ceai călduţ s-ar fi prelins 
peste ele. 

Da…., un ceai călduţ…, îmi şopti mintea, toropită de 
liniştea grădinii. 

– Ceai! Ceai!... La 17.30!...Vai, era cât pe ce să uit!... 
Sărisem dintr-odată din balansoar, pipăindu-mi reflex 
încheietura mâinii, în căutarea ceasului. Doar că-l 
azvârlisem cu ceva timp în urmă, undeva prin casă, dornică 
de cât mai mult liber. 

Oricum intuiţia îmi spunea că nu dispuneam de prea 
mult timp. La 17.30 trebuia să fiu deja acolo, cu toate 
întrebările pregătite.  

Intrasem grăbită în cameră, de parcă aş fi fost din nou 
în prima zi a săptămânii şi repezindu-mă către şifonerul cu 
oglindă, îi azvârlii lateral uşile. Nici nu mai conta pe ce 
aveam să pun mâna, deşi altădată alegerea ţinutei pentru 
întâlnire mi-ar fi luat cel puţin o oră. Dar acum, ca să vezi: 
răsturnare de situaţie. 

O poteca îngustă, şerpuind halucinantă în mai toate 
sensurile, conecta discret, dar sigur colţişorul grădinii mele 
cu balansoar de tot ce se afla în afara ei: Târgul cel vechi, 
plin cu tarabe înghesuite, postate-n faţa unor rulote, ce  
se-ntindeau de-o parte şi alta a uliţei, până la capătul ei 
nevăzut. 

De-a lungul serpentinei, care secţiona sinuos Târgul, se 
odihneau lipite unele de altele, rulote colorate în fel şi 
chip, ca nişte bulgări imenşi din marmeladă, cu tarabe sub 
formă de tăvi late din fier, pline cu de toate. Nu exista 
nimic altceva în spatele lor, decât alte şi alte rulote, până la 
capăt, în depărtări. Iar în faţă, roţile, altădată mobile,  
se-afundară pe jumătate în macadam, transformând 
rulotele într-un fel de căsuţe nostime. 

Nu puteam să mă desprind de drăgălăşenia locului, 
deşi simţeam timpul curgând în defavoarea întâlnirii 
mele. 

Hotărâsem să-mi arunc repede privirea în dreapta şi-n 
stânga, printre tarabe, fără să zăbovesc prea mult, dar 
totuşi astâmpărându-mi plăcerea de a peregrina fără griji, 
de-a lungul uliţei. 

Şi câte aveam să mai văd! 
Tarabe doldora de tot felul de râşnite, minuscule, dar 

şi gigant, atât pentru boabe amărui de cafea, scorţişoară, 
cuişoare sau piper, cât şi pentru nuci mari de cocos sau 
fructe de cactus, râşniţe cu manivelă din bronz şi sertăraş 
din lemn de trandafir sau porţelan pictat.  

Maşini de tocat din cupru, de diferite dimensiuni, 
mişcându-se de unele singure, fără nici un ajutor; maşini 
de cusut Sollinger, cu roată lucioasă, din bronz, 
învârtindu-se de capul lor, fără să fi fost atinse; sfeşnice 
argintate cu şapte braţe, dând permanent lumină, chiar şi 
de-ai fi suflat-n ele, coşuleţe din metal brodat, doldora de 
fructe imposibil de atins, căci mâna-mi intrase prin ele, 
fără să le fi simţit a fi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portocalele cu coaja strălucind de ulei volatil îmi 

lăsaseră degetele să alunece uşor, de parcă aş fi atins 
razele unui curcubeu. Apoi o sumedenie de samovare cu 
robinet, din care curgea permanent ceai cald de ipomee, 
încât toţi ce-şi perindau paşii pe acolo savurau câte o 
ceaşcă plină. 

Şi mult mai multe, enorm de multe şi mărunte: ceasuri 
de buzunar fusse, bomboniere de argint, tabachere 
gravate cu prinţese nude, maşini de scris Remington, tăvi 
ornamentate, lunete Zeiss, pendule de perete, pendule de 
podea Hermle şi aproape că-mi pieriseră cuvintele menite 
a descrie cât de cât superimaginea din jur. Sau poate că 
nici nu se inventaseră încă cuvintele potrivite. Oricum le 
simţeam acut lipsa, pe măsura înfloririi expansive a 
super-realităţii în care mă aflam; lucruri care meritau 
văzute, trăite şi care dacă ar fi descrise, ar deveni atât de 
goale! 

Vată de zahăr, porumb copt, gogoşi tăvălite-n vanilie, 
castane-n jar şi multă spumă rafaelică de bere curgând în 
valuri de sunet mocnit peste gurile largi ale halbelor 
bavareze, prelingându-se abil printre scenele miniteatrale 
by shakespearean love, cu care le era pictat porţelanul. 

Puţin mai încolo, două gospodine plinuţe, cu şorţuri 
din maci împletiţi, sporovăiau reţete de tot felul, în timp 
ce-şi aşezau produsele pe tarabe. Vindeau cozonaci 
imenşi, crescuţi până la umeri, plini de ciocolată cu 
nucă şi coajă rasă de lămâie, care, clătinându-se din 
când în când, degajau de printre straturi, miresme 
irezistibile! 

– Vreţi o felie?..., mi se adresă cu drag una dintre 
gospodine. 

Aş fi încuviinţat pe loc, dar nesuferitul de timp îmi 
părea foarte înaintat. 

Privisem imediat către pendule, încercând totuşi să 
găsesc o posibilitate de a zăbovi măcar la o porţie. 

Dar pendulele de podea nu spuneau nimic. Rămaseră 
aplecate peste capetele trecătorilor, formând în 
perspectivă un tunel. Abia dacă mai zăream fâşia 
sinuoasă de cer albastru strecurându-se printre coamele 
lor boltite. Dacă aş fi răsturnat imaginea, aş fi zis că 
sunt în inima pădurii, noaptea şi că printre ramurile 
aplecate ale arborilor zăresc un firicel albastru de râu. 

Cadranele palide tăceau. Greutăţile lor cu nisip se 
opriră pe drum, în prinderea timpului.  

Fiecare pendul îmi arăta tot altă şi altă oră. Abia 
atunci am realizat că de când intrasem în Târg, nu 
auzisem nici măcar un singur gong. 

– Oricum, n-ar fi măsurat corect timpul…, auzii 
dintr-odată un glas vesel în spatele meu. 

Şi întorcându-mă, întâlnii privirea lui calină, 
acoperită de pleoape moi. 

– Timpul e un mare şmecher. Nu se lasă cântărit de 
o biată pendulă! continuă pe acelaşi ton glumeţ,  
dându-şi jos pălăria de pe cap în semn de salut. Părul i 
se răsfiră liber în toate direcţiile, evadând exploziv, ca 
un nor tapat peste cer. La fel i se aranjase şi mustaţa de 
sub nas. 

Purta un costum de aceeaşi nuanţă cu părul, alb-
crem, având de o parte şi de alta reverele alungite peste 
o vestă cu năsturei mărunţi de culoare mahon. 
Lănţişorul auriu de la ceas lucea discret în traseul său 
scurt dintre nasture şi buzunăraşul de la vestă. 

– Mă bucur să vă cunosc, îmi spuse privindu-mă-n 
ochi şi-nclinând uşor capul. 

– Sunt în asentimentul dumneavoastră, domnule!  
i-am răspuns fâsticită. 

– Să mergem să servim un ceai… Obişnuiesc să merg 
la Cafeneaua lui Hans, iar asta vom face şi acum. E prima 
la stânga, chiar după rulota aia cu copertină-n dungi. 

Cafeneaua lui Hans avea la intrare un mic pridvor, cu 
patru ferestre ovale, acoperite pe trei sferturi de perdeluţe 
din dantelă croşetată manual. Continua apoi cu o încăpere 
circulară, pe ale cărei margini se aflau postate 12 măsuţe, 
a câte 3 scaune fiecare. În mijlocul încăperii fusese 
amplasat un fel de bar în formă de disc, având marginile 
permanent rotative, prevăzute cu o şină verticală de 
contact. Astfel barul din mijlocul sălii şi fiecare măsuţă 
în parte de pe margine, se conectau din când în când prin 
intermediul acestei şine înclinate. 

– Două ceaiuri condimentate, vă rog! strigă  
ridicându-şi bastonul. 

– Imediat, domnule! îi răspunse un tânăr pieptănat cu 
cărare pe mijloc, ce servea chiar din mijlocul barului. 

Marginile rotative începură a se mişca în sensul acelor 
de ceasornic, până când şina înclinată ajunse chiar în 
dreptul măsuţei noastre. Tânărul aşeză pe şină două ceşti 
de porţelan, cu capacele perforate, pline cu ceai, şi le lăsă 
libere, să alunece la vale, către noi. 

– Şi care ar fi întrebările?..., începu el adulmecând 
mireasma ceaiului fierbinte, strecurându-se abil prin 
orificiile capacului. Sunt sigur că e un condiment din 
Indii..., completă încet, ca pentru sine. 

– Ar fi cam 7 întrebări...., i-am răspuns ignorându-i 
intenţionat presupozitiile referitoare la arome. 

– Păi, să le auzim! 
– Cum este timpul? 
– Timpul are dimensiuni precum spaţiul şi tot ca şi 

spaţiul, timpul, prin relativitate, poate deveni din plan – 
curbat, începu să-mi explice, captivat de subiect. De fapt 
există cel puţin o tridimensionalitate a timpului şi, de ce 
nu, timpuri paralele multidimensionale. Spaţiul şi timpul 
sunt ca şi materia şi energia, astfel că prezenţa materiei 
transformă bidimensionalul în tridimensional, adică 
materia contribuie la conturarea spaţiului, tot aşa cum 
energia contribuie la creionarea timpului. Şi tocmai de 
aceea, masa fiind o formă de energie ne dovedeşte 
conexiunea spaţiu-timp. 

– Cum este energia? 
– Energia are dimensiuni şi odată transformată-n 

materie, acestea pot fi infinite. Energia este permanent 
dinamică şi transformă permanent materia, tot aşa cum 
timpul modifică permanent spaţiul. 

– Cât de mare este universul şi cum este el? 
– Universul este tot atât de înalt, pe cât e de adânc 

microuniversul. Şi unul şi celălalt sunt întotdeauna cel 
puţin cu un pas înainte de a se termina definitiv. Apoi, 
dacă universul s-ar sparge-n miliarde de cioburi, fiecare 
ciob tot un univers întreg ar fi. Şi nu trebuie decât un 
singur ciob pentru a recrea toate celelalte cioburi la un 
loc.  

– Cum ar fi un univers paralel? 
– Ar fi ca un dublu helix, care s-ar replica periodic, 

devenind când matrice, când copie. Ar fi o mitoză a 
universului, în care rezultatul poate deveni un duplicat 
aberant, adică o cosmomutaţie. Dacă universul 2 nu-l 
copiază fidel pe universul 1 sau pe universul matrice, 
copia va deveni imperfectă sau bolnavă. Universul 2 se 
va desface gradat din universul 1, dizolvând pentru 
început conexiunea dintre cele 4 legi ale astrofizicii, dar 
pe baza ne-localizării cuantice, adică a prezenţei 
cuantopolimerazei, se va fi reconstituit ca şi o copie 
reconstituind la loc cele 4 legi ale astrofizicii.  

– Cum este moartea? 
– Efectul duplicării aberante a speciilor, care s-au 

desprins de original preluîndu-i şi perpetuându-i 
defectele.  

– Care este cea mai importantă lege a unificării 
întregului? 

– Sunt 4 legi în macro/microunivers care permanent 
se conectează: LAU, LE, LNS, LNT sau Adenina, 
Citozina, Guanina și Timina, dar fizica se menţine prin 
metafizică, precum materia prin energie, iar mai 
important decât legea devine astfel Legislatorul.  

– Şi-n final, aş vrea să vă mai întreb, ce părere aveţi: 
va expira vreodată universul? 

– Poate că asta s-a şi întâmplat deja... 
– Mulţumesc, domnule Einstein, pentru ceaiul servit 

împreună! Mi-ar plăcea să-l mai servim vreodată! 
– Mă bucur, Bea....., că te-am cunoscut! Sunt sigur că 

ne vom reîntâlni la un punct neutru de intersecţie a 
dimensiunilor temporale. Până atunci, nu renunţa nici o 
clipă să speri! 

Şi ne-am făcut din mână, îndreptându-ne paşii către 
sensuri opuse.  

Nimic nu mai rămăsese-n jur: nici Târgul şi nici 
cozonacii… 
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FANTASMELE EROTICE 
LA PLUGUL ŞTIINŢEI 

 
La ce sunt bune fantasmele cu iz erotic din capul unui 

bărbat? Mulţi vor spune că întrebarea mea este neserioasă, alţii 
că toată lumea ştie la ce sunt bune (chiar de la o vârstă relativ 
fragedă), destui vor susţine că sunt urme ale diavolului în 
minţile rătăcite, pe când alţii, mai pudici, le vor nega existenţa 
cu vehemenţă. Sunt sigur că ochiul rafinat şi educat vede 
fantasmele ca izvor de inspiraţie pentru suave poeme, pentru 
cântecele îngânate după miezul nopţii sau pentru picturi ce 
nasc suspine. Un singur răspuns cred că ar fi greu sau chiar 
imposibil de obţinut la întrebarea de mai sus: acela că 
fantasmele erotice ar putea să nască ştiinţă pură. Că ar putea fi 
înhămate la plugul ştiinţei. Şi nu al oricărui gen de ştiinţă, ci la 
cel al complicatei ştiinţe a naturii.  

Michel Onfray, filosof iconoclast francez – cunoscut la noi 
mai ales ca teoretician al „raţiunii gurmande”, dar şi ca autor al 
unei provocatoare contraistorii a filosofiei – încearcă să 
demonstreze într-o carte recentă (Freud. Amurgul unui idol, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 2011) că Freud a stabilit 
principiile de bază ale psihanalizei printr-un gest străin ştiinţei 
până la el (şi de după el, aş putea adăuga): a considerat 
propriile fantasme şi dorinţe erotice drept un dat universal al 
speciei umane. Stabilirea caracterului universal al unei 
proprietăţi, predicţia apariţiei unui eveniment atunci când sunt 
întrunite o serie de condiţii suficiente, recunoaşterea unor 
principii ca universal valabile sunt mărci certe ale cunoaşterii 
ştiinţifice. Or, pentru a stabili că o proprietate sau un principiu 
posedă un caracter universal, trebuie să fie verificat într-un 
număr relevant, statistic vorbind, de cazuri. Onfray ne arată cu 
argumente imposibil de ignorat chiar de suporterii cei mai 
înverşunaţi ai psihanalizei că Freud nu avea motive ştiinţifice 
să creadă că cele trăite şi dorite de el ar fi trăite şi dorite de 
orice fiinţă umană.  Un exemplu semnificativ: celebrul 
complex Oedip. După Freud, fiecare băieţel cu vârsta între 3 şi 
5 ani, indiferent de cultură sau continent, ar trece printr-o etapă 
a dezvoltării libidinale în care îşi doreşte să-şi posede sexual 
mama şi să-şi ucidă tatăl. Onfray argumentează că acest 
complex nu reprezintă decât un fragment al biografiei lui 
Freud, fragment confirmat chiar de acesta prin mărturisirile 
făcute în special celebrului medic berlinez Wilhelm Fliess. 
Tatăl lui Freud se recăsătorise cu cea care avea să-i fie mamă 
întemeietorului psihanalizei, diferenţa dintre aceştia fiind de 
douăzeci de ani. Freud s-a simţit mult mai apropiat de mamă şi 
datorită tinereţii acesteia, dar şi pentru că ea îl socotea cu totul 
deosebit şi îi prevestise un viitor măreţ. În plus, în timpul unei 
călătorii cu trenul micuţul o văzuse goală, simţind aprinzându-
se în el o dorinţă arzătoare. De cealaltă parte, tatăl îi apăruse 
micului Sigi demn de dispreţ (pentru că acceptase să fie jignit 
în plină stradă fără să riposteze) şi, pe viitor, de ocolit (pentru 
că îi prezisese că nu o să se aleagă nimic de capul lui). Într-o 
astfel de constelaţie familială cu totul specială, poate nu este 
ceva uimitor că micuţul Freud a simţit dorinţe erotice puternice 
pentru mamă  şi nevoia de a-şi îndepărta tatăl, chiar de a-l 
suprima definitiv. Dar a spune că toţi băieţii trec prin aşa ceva 
este o generalizare lipsită de orice raţiune, crede Onfray. Din 
punctul său de vedere, prin construirea psihanalizei, Freud a 
încercat într-un fel să scape de nevroza pe care a dobândit-o 
când era copil: când crezi că toţi au aceleaşi dorinţe alambicate 
ca şi tine, presiunea propriilor dorinţe este mai uşor de suportat.  
Totuşi, cum reuşeşte Freud să argumenteze în favoarea 
caracterului paradigmatic al unor evenimente izolate, prezente 
doar în propria sa biografie? Prin acceptarea legitimităţii unui 
„principiu logico-magic” care îi spunea că non-P este, de fapt, 
P. Ce înseamnă aceasta? Dacă luam în calcul fenomenul 
refulării, asumat ca omniprezent de doctrina psihanalitică, 
lucrurile devin mai clare. Atunci când Freud întreba un pacient 
dacă a simţit vreodată dorinţe erotice faţă de mama sa, nu erau 
posibile decât două răspunsuri: „da” sau „nu”. Dacă răspunsul 
era „da”, îl socotea în conformitate cu teoria sa şi, în 
consecinţă, încă o confirmare a acesteia. Dacă răspunsul era un 
„nu” ferm, considera că dorinţele incestuoase nu erau absente, 
ci doar puternic refulate. Deci puternic prezente în inconştient. 
Prin urmare, răspunsul „nu” oferit de conştientul pacientului, 
era interpretat de Freud drept un mare „da” strigat de 
inconştientul acestuia.  Până la urmă, orice „nu” devenea un 
„da”. Astfel, indiferent de răspunsurile primite de la pacienţii 
săi, Freud îşi vedea mereu confirmate propriile fantasme. De 
aici, credea el (în mod eronat), şi legitimitatea psihanalizei în 
calitate de ştiinţă. Onfray susţine cu argumente bine construite 
că, în ciuda efortului pe care Freud l-a depus pentru a face din 
psihanaliză o ştiinţă a naturii (minţii), efortul său a fost unul 
zadarnic. Inspirată de fantasme sexuale izolate, cu rădăcini 
conceptuale indiscutabile în filosofia lui Schopenhauer, 
Nietzsche şi Eduard von Hartmann, fără o bază empirică 
convingătoare, respinsă de psihiatrii vremii, psihanaliza este 
văzută de Onfray drept un artefact filosofico-magic ce i-a servit 
lui Freud în atingerea unor scopuri mai degrabă egoiste: 
dobândirea unui renume, obţinerea unei averi, controlul 
mediului psihiatric prin discipolii săi. 

În locul iubitorului de adevăr, pasionat de observaţia 
ştiinţifică migăloasă, de raţionamentele fără cusur, Onfray 
ne prezintă un Freud consumator de cocaină, ce orbecăie 
printre mituri, metode de tratament pseudoştiinţifice şi 
doctrine numerologice. Cartea sa reprezintă, indiscutabil, o 
lectură obligatorie pentru cei interesaţi de genealogia şi 
epistemologia psihanalizei, de istoria unei discipline, 
dincolo de versiunea ei oficială, puternic cosmetizată. 

 
Gerard STAN 

 

VIAȚA DIN MOARTE 
 

Deschidem volumul Viața din moarte, Editura Alfa, 2010, 
care reia unele poeme din cărțile anterioare ale lui Shaul 
Carmel, și ne întrebăm dacă să începem, din pură deformare 
profesională, cu fișa de dicționar aflată la final sau să facem 
abstracție de aceasta și să trecem la o abluțiune în izvorul 
textual propriu-zis. Vom proceda în spirit modern, 
fragmentarist, combinând inevitabil detaliile biografice cu 
scrierea ca atare. Din Botoșani la ,,Iașul literar” nu este prea 
mare distanță, însă ,,ieșirea” autorului în Israel, și apoi în 
lume, a fost atât negativă inițial, cât și benefică ulterior, cel 
puțin în plan literar. De aceea poezia Dor de dor sună astfel – 
,,Eu vin la voi că m-am născut aici/ Să-mi iau pădurea, florile 
și iarba/ Să le cunun cu soarele de-acasă/ Să-mi satur dorul 
dorului de-o viață”. Asemenea deteritorializări artistice și 
rămășițe ale paradigmei cetățeanului universal apar permanent 
în paginile sale și se încarcă de o „energie năvalnică, 
debordantă”: ,,Nimeni nu mai poate scurta/ Această noapte 
trainică,/ Născută din lumină,/ (...)/ Crescută până la rod,/ 
Hrănită cu seva izvorâtă din Soare”. Alteori, ruga îmblânzită 
(kadișul) și mulțumirea sinelui încetinesc pornirile de revoltă 
(găsim la câteva pagini mai încolo tristețile și revolta). În 
poemul De șase milioane de ori scriitorul așează piatră lângă 
piatră, durere lângă durere pe mormintele coreligionarilor săi. 
Tăgada argheziană atinge cote maxime în poezia Setea morții. 
Astfel, înlănțuind micropoeme-rugăciuni, alegoria invadează 
uneori realul și are drept rezultat un imaginar de o forță 
neobișnuită – ,,Și descălțat și gol,/ De pe peronul gării,/ 
Strigă, Doamne!/ Strigă cât Te țin plămânii!/ Iată, oameni 
buni,/ În lanțurile urii,/ Trec regii Israelului,/ Adevărații Regi/ 
Ai Israelului!” (Kadiș). Provocarea divinității este o formă 
aproape inedită de katharsis la scriitorul Shaul Carmel: ,,Ca 
să Te pot salva,/ Ca să Te pot smulge/ Din pragul morții,/ 
Doamne,/ Rămâi în mine./ Rătăcirile Tale, Absența Ta 
îndelungată,/ Când fiind/ Te-ai fi putut salva,/ E de neiertat./ 
Furcile diavolului/ Ți-au străbătut/ Cele șase milioane de 
inimi,/ Pe care le-ai avut./ Doar una singură mai bate,/ Cea din 
pieptul meu./ Ca să Te pot salva,/ Ca să supraviețuiești,/ 
Rămâi în mine, Doamne!”. Absolut cert este că poezia aceasta 
nu este scrisă de un ateu: e foarte la modă ca un poet să nu fie 
credincios astăzi, însă cel de față se încăpățânează să creadă 
într-un Dumnezeu cu care adesea este pus pe sfadă, la care 
strigă aproape de fiecare dată amenințător și de care se simte 
în cele din urmă învins, rămânându-i supus, așa cum remarcă 
și Roxana Sorescu în Dicționarul General al Literaturii 
Române – ,,Temperament de luptător grefat pe un suflet în 
care nevoia de Dumnezeu este singura care dă sens 
bântuitoarei suferințe, poetul stabilește cu divinitatea un 
dialog în care implorarea se unește cu somația și reproșul” 
(volumul I, partea a doua, pagina 96). Modelul evreului 
rătăcitor capătă dimensiuni istorice și se spațializează cu 
referire, de pildă, la Basarabia, în versuri precum – ,,Ai 
obosit, Doamne?/ Mai avem o bucată bună de mers/ Prin 
livezile cu mere,/ Printre butucii de viță de vie” (Dumnezeu în 
Moldova). De fapt, Dumnezeu tot meditează la o geneză 
nesfârșită, ca în poemul Eva din Eden, unde se face iarăși și 
iarăși apologia femeii: ,,De unde să-ți aduc/ Iarna/ Mere de 
primăvară?/ Nici pomul din Eden/ Nu înflorește târziu/ Doar 
poftele tale,/ Iubito/ Precum visele/ Ne împrimăvărează”. 
Adeseori adierile arborilor cu rădăcinile în sus, rădăcini 
culturale desigur, străbat poematica lui Carmel care provine 
din versetele biblice, amintind câteodată de litaniile poetului 
interbelic Alexandru Leontescu. ,,Poet, retor și profet, tribun 
și gladiator rănit, mistic nereligios și panteist până la ultima 
suflare, Shaul Carmel ajunge dincolo de poarta neliniștilor 
cotidiene, într-o vale care nu e a plângerii, ci a revoltei 
împotriva nimicniciei plăpândei noastre condiții umane”, mai 
spune Sergiu Levin. Punând mai puțin preț pe funcția de 
delectare a poeziei, autorul comentat accentuează ceea ce s-ar 
numi, în termeni creștini de data aceasta, trezvie, trezirea 
conștiințelor postmoderne adormite și ridicarea sufletelor la o 
nouă luptă estetică. 

Amalia VOICU 

„LOCALISMUL CREATOR” 
 

Sintagma „localism creator” a năşit-o fostul nostru 
profesor de la universitatea ieşeană Al. Dima. Formula avea 
să fie repede acceptată şi preluată, sub semnul ei născându-se 
sumedenie de cărţi, teze de doctorat, simpozioane, emisiuni 
radio şi tv. Astăzi tinde să coboare în derizoriu, câtă vreme se 
vorbeşte despre necesitatea saltului de la localismul creator la 
multiculturalitate şi despre cele două posibile „terapii de 
europenizare”: cu rădăcini, ori fără rădăcini. O considerăm 
viabilă şi cu adevărat  productivă pe prima, cu o anume 
rezervă datorită faptului că terapia se aplică din necesitatea 
însănătoşirii, ori organismul cultural cu pricina n-am zice că-i 
atât de suferind încât să necesite asistenţa paramedicilor 
europeni, ba încă şi o „intervenţie prin şoc”. Chestiunea o 
dezbate Viorela Manolache, într-o carte pe această temă 
apărută la Ed. „Tehno-media”. Sexul slab tare-n condei se 
arată sedus de incursiunile întru desluşirea implicaţiilor 
factorului local în constituirea „matricii creatoare”. Altă 
autoare, Elena-Emilia Luca, îşi precizează aria cercetării încă 
din titlu („Localism creator la Dunărea de Jos”), iar Lucia 
Olaru-Nenati investighează fenomenul „inevitabil mărginit ca 
orizont” în spaţiul desenat de „fruntariile nordice ale 
românimii”. Şi condeieri mai cunoscuţi participă la dezbaterea 
„localismului”. Timişoreanul Cornel Ungureanu propune o 
astfel de geografie literară, identificând „spaţii de excepţie” în 
aria Bucureştilor, Brăilei, Craiovei, Bărăganului, Banatului, 
Maramureşului şi ignorând nu se ştie de ce zone cel puţin egal 
prestigioase (Moldova, Bucovina, Dobrogea). De altfel, a 
introduce pe listă Bucureştiul, unde performanţa în materie o 
determină mai degrabă prestigiul administrativ, cu facilităţile 
aferente, decât realitatea fiinţării unui anume „genius loci”, ni 
se pare greu de acceptat. Ce comparaţie se poate face între 
Capitala în care funcţionează ministere, uniuni de creaţie, 
edituri, reviste, radiouri, televiziuni, institute culturale, 
ambasade şi – să zicem – destinul ultra-performant al 
Fălticenilor, unde n-au existat niciodată, la vremea strălucirii 
sale culturale, astfel de factori esenţialmente necesari în 
sprijinirea afirmării.  Pe de altă parte, se pare că nu numai 
repere de ordin geografic s-ar putea stabili în determinarea 
ariei de excelenţă a localismului creator, ci şi temporale, de 
parcă ar acţiona misterioase fenomene telurice, migratoare 
prin veac, apte să nutrească, la un moment dat, ţâşnirea unui 
impresionant evantai de străluciri (Blajul!), spre a se muta 
apoi într-o altă zonă, unde rămân în aşteptare, urmând să 
izbucnească odată şi odată la fel de exploziv. Nici Fălticeniul 
şi nici chiar Iaşiul nu mai au cum să candideze cu aceeaşi 
îndreptăţire la un loc cu rang major pe harta localismului 
creator arborând  autoritatea pe care au avut-o cândva. 
Sumedenie de factori concură la migrarea „matricilor 
creatoare” şi, oricum, nu vedem de ce „rădăcinile” ar impieta 
şi ar produce poticneli europenizării. Scriem aceste rânduri 
având în faţă cartea „Scriitori vrânceni”, de Mircea Dinutz, 
abia ieşită de sub teascurile unei tipografii gălăţene (Ed. 
„Zigotto”, 2011). Întâia mare calitate a cercetării o deosebeşte 
net de majoritatea cărţilor similare apărute ici-colo (inclusiv la 
Iaşi) în care se practică o contabilizare amănunţită, pe 
orizontală, a contribuţiilor locale, fără a funcţiona necesarul 
spirit critic care să ordoneze şi să ierarhizeze. Mircea Dinutz, 
pe care G. Bălăiţă îl consideră a fi „unul dintre campionii 
anonimi ai bunului-simţ” (observaţie justă în felul ei, dar 
depăşită: focşăneanul a ieşit de mult din rândul anonimilor), 
operează mai întâi o selecţie, după care, apelând la uneltele 
criticului ce-şi ia misia în serios, acceptă ori respinge cu 
argumente convingătoare productele literare ale concetă-
ţenilor. Nu-şi aşează cartea sub tutela „localismului creator”, 
pe care nici nu-l invocă, dar, prin însuşi florilegiul 
semnăturilor din sumar, îi sugerează tutela. 

 

R. Sv. 

 
  

CCRROONNIICCAA  LLEECCTTUURRIILLOORR  
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Cracovia, Iaşi… mon amour! – sunt 
numeroşi cei care murmură acest adagiu! 
Asemenea argumente ar merita să intervină 
în discuţiile instituţionale ce decid atribuirea 
statutului invidiat de „capitală a culturii”. 
Capitalelor inimii li s-ar recunoaşte astfel  
„capitalul” simbolic cu care sunt investite şi, 
astfel, Europa ar afirma curajul de a nu se 
supune doar criteriilor economice sau 
logicilor administrative. Iată o deviză pe 
care o putem propune şi apăra la ora 
cinismului financiar, a autoritarismului 
politic, a logicilor utilului: capitalele inimii, 
capitalele culturii!  

Iaşul se înscrie printre ele şi nimic mai 
legitim ca a se revendica de la acest statut 
pentru a înnobila o alegere, prea des supusă 
contingenţelor imediate fără memorie, fără 
valoare de simbol.  E ceea ce se uită în 
deliberările de la Bruxelles şi de altundeva. 
Cum să restabilim legătura necesară între 
oraşele culturii de altădată şi destinele ei de 
azi? Chiar dacă apelul acesta nu va avea o 
incidenţă imediată, îl lansez cu sentimentul 
grec al unui act necesar, act rebel, 
indiferent la consecinţele sale directe. Actul 
Antigonei!  

 

George BANU 
(teatrolog, Preşedintele 

Premiului „Europa pentru teatru”) 

 
 

ZILNIC… 
 

Nu sunt nici pe departe un cunoscător al 
aspectelor de detaliu ori de fineţe ale vieţii 
culturale cotidiene ieşene încât să îmi 
îngădui un răspuns tranşant la întrebarea 
dacă Iaşul ar putea sau nu să aspire la o 
candidatură cu succes la statutul de Capitală 
culturală europeană. Cunosc – din motive de 
geografie – ceva mai în amănunt viaţa 
culturală din celelalte două oraşe româneşti 
– Clujul şi Timişoara – ce râvnesc la 
dobândirea acestui blazon cu multiple 
semnificaţii. 

Dar nici despre 
Timişoara ori Cluj nu aş 
putea spune că le ştiu 
pulsul cultural zilnic.  

Toate cele trei posibile candidate au, 
desigur, un trecut cultural mai mult decât 
impresionant, tradiţii academice copleşitoare, 
un istoric mai mult decât onorant. Stau foarte 
bine la capitolul diacronie. E de luat aminte şi 
de reflectat atunci când vine vorba despre 
sincronie. Şi, precum Eminescu, toţi cei trei 
aspiranţi nu ar face tocmai rău să judece la 
rece cât de mare le e prezentul. 

Statutul de Capitală culturală implică, din 
câte ştiu, în primul rând capacitatea de a 
produce zilnic (vă rog să observaţi incidenţa 
acestui adverb în răspunsul meu) evenimente, 
prezentate în ambalajul colorat al specta-
colului, care, o ştim de la Roland Barthes, e 
categoria esenţială sub incidenţa căreia e 
văzută lumea. Nu neapărat pentru că toată 
lumea râde, cântă şi dansează.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ar fi de evaluat aşadar existenţa ori 
inexistenţa unui motor, respectiv a unui 
compartiment de viaţă culturală care să fi ieşit 
proeminent în evidenţă. În jurul căruia să se 
coaguleze un concept care să îngăduie 
ramificaţii şi dezvoltări.  

Când Sibiul a devenit Capitală culturală 
europeană 2007, principalul său argument a 
fost Festivalul Internaţional de Teatru (FITS), 
manifestare culturală vie, dinamică, cu oarece.. 

trecut, dar mai ales cu amplitudine şi 
implicaţii naţionale şi internaţionale. 
Aproape tot ceea ce a propus mai 
consistent în respectivul an străvechiul 
burg transilvan s-a fundamentat pe oferta 
teatrală, artă colectivă cu impact asupra 
unor colectivităţi ample. Mă întreb în ce 
măsură Iaşul are, la ora actuală, un astfel 
de atu. Nu ştiu să aibă experienţa unui 
festival de mari dimensiuni, nu ştiu să 
deţină experienţa recentă a consecvenţei 
şi nu o deţine decât pe aceea a 
accidentalului, a săvârşirii fără desă-
vârşire, cum spunea Drăghicescu (mă 
gândesc la festivaluri ce au avut o ediţie 
sau două), nu am ştiinţă să existe la Iaşi 
un manager cultural verificat, cu vaste 
relaţii internaţionale. Da, Editura Polirom 
şi directorul ei, Silviu Lupescu, sunt 
cunoscuţi la nivel naţional. Numai că 
Teatrul Naţional şi Opera, cele pe care 
eu, în calitate de om preocupat 
preponderent de feluritele arte ale 
spectacolului, le-aş vedea drept pivot al 
complexului de manifestări presupuse de 
statutul de Capitală culturală sunt, în 
acest moment, defective de vizibilitate. 
Chiar dacă în ultima stagiune Naţionalul 
ieşean dă semne de revitalizare. Sunt 
lucruri pe care eu le percep drept realităţi 
şi la care mi se pare important de 
reflectat. Tot la fel cum nu mi s-ar părea 
deloc inutil să recitim cu toţii – adică şi 
cei din Iaşi, şi cei din Cluj, şi cei din 
Timişoara, dar şi cei din alte zone ale 
ţării – mereu actualele pagini ale 
ieşeanului Titu Maiorescu despre formele 
fără fond.  După aceasta, ne putem gândi 
şi dacă să o lăsăm mai moale sau să ne 
întărim în vederea luptei. 
 

Mircea MORARIU  
(Prof. univ. dr.,  

critic de teatru, Oradea) 

                      
  

CCRROONNIICCAA  OORRAAȘȘUULLUUII   

De mai bine de un deceniu, la Iaşi 
este la modă o întrebare: putem sau nu 
să fim capitală culturală europeană? 
Discuţia e reluată, cu predilecţie, în 
campaniile electorale, atunci când nu 
doar că se răspunde pozitiv la 
întrebarea de mai sus, dar suntem pe 
deplin asiguraţi că „se va rezolva”. Nu 
doar politicul declanşează, însă, 
dezbateri pe această temă. În luna 
aprilie a anului 2011, prezent la Iaşi cu 
prilejul inaugurării unei Librării 
HUMANITAS, Gabriel Liiceanu a 
afirmat răspicat: „Iaşul nu are şanse 
reale şi nici argumente pentru a deveni 
Capitală Culturală Europeană”.  

În încercarea de a developa 
constructiv aspectele de fond ale unei 
asemenea dezbateri, revista „Cronica 
veche” propune un amplu dosar de 
presă în care intelectuali români sunt 
invitaţi să-şi exprime opiniile despre 
Iaşi, despre justeţea sau injusteţea 
idealurilor sale culturale.  

 

Călin CIOBOTARI 
 
 

CAPITALELE INIMII, 
CAPITALELE CULTURII 

 
 
 
 
 
 
 

La Kyoto, printre grădini şi parcuri, 
vorbind cu prieteni bătrâni, am descoperit că 
există un factor afectiv, la scara unei naţiuni, 
suscitat de anumite oraşe. Nu e o lege strictă, 
evident, dar ceea ce revine constant este relaţia 
poetică, chiar mitică, pe care un popor o 
întreţine cu vechile capitale. Ele cristalizează 
un imaginar, evocă o glorie pierdută, suscită o 
nostalgie. La Kyoto şi nu la Tokyo regăsim 
Japonia visurilor noastre, a lui Mishima şi 
Kawabata, la Cracovia s-au depus lacrimile 
romantismului polonez şi mormintele regilor 
reuniţi în celebra catedrală Vavel. Două 
secole, Moscova şi nu Petersburgul, instalat 
autoritar centru al Rusiei de către Petru, a 
cristalizat spiritul naţiunii… ea constituia 
capitala recunoscută intim. Napoleon o ştia şi 
de aceea, în primul rând, el a vizat Moscova 
care, nepredându-se, a salvat Rusia.  

Iaşul aparţine aceleiaşi galaxii, oraş unic, 
încărcat de amintiri şi evocator de lumi. Veche 
capitală a Molodovei care nu şi-a pierdut 
puterea de seducţie sentimentală, oraş al unei 
memorii nestinse, el se înscrie într-o 
constelaţie nobilă, aceea a capitalelor inimii.  

 

 

 

IAȘI 
CAPITALĂ CULTURALĂ 

EUROPEANĂ? 
(I)

În al doilea oraş al ţării ca număr de locuitori (conform 

Recensământului din 2002) funcţionează: Universitatea „Al.I. Cuza” 
(cea mai veche din ţară, înfiinţată în 1860), Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi”, Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară 
„Ion Ionescu de la Brad”, Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Gr.T. Popa”, Universitatea de Arte „G. Enescu”, Universităţile 
private „Petre Andrei”, „Apollonia” ş.a., Filiala Iași a Academiei 
Române cu 13 institute, centre, laboratoare și secții de cercetare, 
Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” (cel mai vechi din ţară), Opera 
Română, Filarmonica „Moldova”, Teatrul pentru copii şi tineret 
„Luceafărul”, Ateneul Tătăraşi, Biblioteca Centrală Universitară „M. 
Eminescu” (depozitară a 3.000.000 de volume), Biblioteca judeţeană 
„Gh. Asachi”, biblioteci ale facultăţilor, peste 100 de edituri, între 
care Editura „Polirom” (înfiinţată în 1995 – 450 de titluri în 2010), 
Editura „Junimea” (înfiinţată în 1969), Muzeul de Istorie Naturală 
(primul muzeu din țară, înființat în 1834), Muzeul Literaturii Române 
(Casa Pogor), Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul de Istorie al 
Moldovei, Muzeul de Artă, Muzeul Unirii, Muzeul Știinţei şi Tehnicii 
„Ștefan Procopiu”, Muzeul „Mihai Eminescu”, Muzeul Universității 
„Al.I. Cuza”, Colecția „Istoria Teatrului românesc”, casele memoriale 

Ion Creangă (Bojdeuca, din 1918 – primul muzeu memorial din România), 
Mihail Sadoveanu, Otilia Cazimir, Mihai Codreanu (Vila Sonet), Petru Poni 
– Radu Cernătescu, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Gane, George 
Topîrceanu, Dosoftei Mitropolitul, Casa diaconului Ion Creangă, din incinta 
Mănăstirii Golia, precum și Colecțiile muzeale ale Mitropoliei Moldovei și 
Bucovinei și a Mănăstirilor Golia, „Trei Ierarhi” și Galata, Grădina Botanică 
„Anastasie Fătu” (cea mai veche din ţară, înfiinţată în 1856), Centrul 
Cultural Francez, Centrul Cultural German, Centrul Cultural Britanic (British 
Council), Centrul Cultural al Americii Latine și Caraibelor, Centrul Cultural 
Elen. Este oraşul cu cele mai multe lăcaşuri de cult din România (71 – din 
care 30 incluse în lista monumentelor istorice), 8 mănăstiri ortodoxe, 
Episcopia romano-catolică şi catedrala catolică, sinagoga (cea mai veche 
din ţară, construită în 1657), Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (înfiinţată în 
1401 – la Iaşi, din sec. XVII). La Iaşi apar mai multe cotidiene şi reviste 
culturale („Dacia literară”, „Convorbiri literare”, „Însemnări ieșene”, „Cronica 
veche”, „Cronica”, „Timpul”, „Revista română” ş.a.), funcţionează un post 
public regional de televiziune (TVR Iaşi), studiouri ale televiziunilor 
centrale, postul public regional de radio Radio Iaşi (înfiinţat în 1942), Radio 
şi televiziunea „Trinitas”, posturi de radio private, mai multe galerii de artă 
plastică, instituţii de învăţământ preuniversitar de tradiţie, filiale ale Uniunii 
Scriitorilor, Uniunii Artiştilor Plastici, Uniunii Muzicienilor. 
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„A FI SAU A NU FI” 
IAŞUL CAPITALĂ 

CULTURALĂ 
EUROPEANĂ?! 

Personal când mi-am pus aceasta 
întrebare am ameţit şi am rămas mută... 

Am simţit fiori reci pe şira spinării, ca 
Domnul K. privind „Castelul” care se ridica 
impunător, sumbru,  majestos şi inaccesibil 
în faţa lui. 

Propun să desacralizăm formula şi să 
coborâm „Capitala” din Olimpul Zeilor pe 
pământul pe care călcăm şi astfel să ne 
revenim din ameţeală. 

Cred că la întrebarea „Cine eşti?”, cel 
mai greu lucru este sa te auto-defineşti. E 
greu să fii obiectiv. Ori intri într-un 
complex de inferioritate şi te simţi ultimul 
om, ori te supraestimezi şi te crezi buricul 
pământului. Lucrurile devin mult mai 
simple dacă banalizăm evenimentul. Propun 
să ne imaginam o licitaţie: ce aduce Iaşul 
Europei şi ce oferă Europa Iaşului? 

Iașul aduce Europei un trecut istoric 
cultural care cântăreşte greu în balanţă şi un 
important potenţial ştiinţific şi artistic 
pentru viitor, dar un prezent discutabil. Ce 
oferă Europa Iaşului? Ieşirea din complexul 
„eşecului istoric”, o infuzie de adrenalină, o 
gură de oxigen, trezirea din hibernarea pe 
care şi-a propus-o sau a fost, prin contextul 
istoric, determinat să o facă.  

Propun să luăm o stradă din centrul 
Iaşului, Bulevardul Ştefan cel Mare, fosta 
„Uliţă Domnească”, un fel de „Champs 
Elisées” pe malurile Bahluiului. Începe din 
Piaţa Unirii, echivalent parizian „Place de la 
Concorde”, şi se termină la Palatul Culturii, 
(„Arcul de Triumf” al Iaşului). Bulevardul 
ieşean este mai îngust, mai scurt şi cu mai 
multe găuri în asfalt, dar are pe dreapta şi pe 
stânga arbori la fel de frumoşi. Pe ramurile 
lor stau agăţate ciorchine, ca nişte ghirlande 
de doliu, ciorile negre ale Iaşului, zeci, sute, 
ca într-un film de Hitchcock. Pe dreapta, 
cum mergi spre Palat, te şochează un fluviu 
de oameni care stau cuminţi la o coadă 
nesfârşită, aşteptând să intre în Catedrala 
Moldovei şi a Bucovinei, să atingă racla cu 
moaştele Sfintei Paraschiva, ca la Roma, la 
Vatican, în Catedrala „Sfântul Petru și 
Pavel”, catolici care vor să atingă piciorul 
statuii Sfântului Petru. La Iaşi, această 
biserică a fost construită pe locul altei 
biserici care s-a dărâmat, care la rândul ei  
s-a dărâmat şi s-a clădit alta nouă, ca în 
legenda Meşterului Manole, mărturie a 
continuităţii neamului, cum se zice. 

Ieşi din curtea bisericii Mitropoliei şi-ţi 
continui plimbarea, pe acelaşi trotuar, spre 
Palatul Culturii. După două sute de metri te 
opreşti cu respiraţia tăiată: te afli în faţa 
unei dantelării sculptate în piatră, 300 de 
bandouri ornamentale cu motive persane, 
bizantine, ruseşti, armene, georgiene, 
turceşti, care îmbracă precum o rochie de 
mireasă zidurile de piatră. Este Mănăstirea 
Trei Ierarhi ridicată la 1637 de Vasile Lupu 
şi restaurată de arhitectul francez André 
Lecomte de Nouy în 1882, monument 
inconfundabil, patrimoniu UNESCO. 

Aici odihnesc principele Dimitrie 
Cantemir, personalitate renascentistă euro-
peană, prietenul lui Petru cel Mare, şi 
domnitorul Alexandru Ioan Cuza, creatorul 
statului naţional român independent. Se spune 
ca americanii au vrut s-o cumpere, s-o 
demonteze piatră cu piatră şi s-o ducă peste 
ocean în Texas sau în Arizona, nu se ştie 
precis unde. Au oferit o sumă frumuşică 
României, dar Ceauşescu a rezistat tentaţiei şi 
biserica a rămas la locul ei, mărturie a 
bogăţiei spirituale a acestui oraş istoric. 

Peste drum de Trei Ierarhi se află 
bisericuţa Sfântul Neculai Domnesc de la 
1491, de pe vremea lui Ştefan cel Mare. Este 
slăbiciunea mea. De câte ori vin la Iaşi, trec  
s-o văd. Aici au fost unşi toţi domnii 
Moldovei, începând cu Despot Vodă şi 
terminând cu Al. I. Cuza. Este echivalentul lui 
Westminster Abbaye unde au fost unşi toţi 
regii Angliei. Fresca interioară a bisericii 
moldoveneşti este realizată de francezii Boris 
Bernard, Emilie Memprit şi Paul Mauretal.  

Lângă biserică este casa Dosoftei (1677), 
cu coloanele ei, o catedrală gotică în 
miniatură, prima tiparniţă românească. 
Conţine tipărituri de la 1643, Psaltirea în 
versuri a mitropolitului Dosoftei şi copiile 
letopiseţilor lui Grigore Ureche şi Miron 
Costin de la 1300, istoria Moldovei scrisă la 
lumina lumânării, echivalentul cronicilor 
scoţiene ale lui Holinshead, cronici după care 
s-a inspirat Shakespeare. 

Se formează aici, cu Palatul Culturii, 
biserica Trei Ierarhi şi biserica Sfântul 
Neculai,  un fel de triunghi al Bermudelor, un 
tunel al timpului, un vârtej cultural de te ia 
ameţeala. 

Palatul Culturii ridicat la începutul 
secolului al XX-lea (1906-1921), creaţie a 
arhitectului Berindei format la şcoala 
pariziană, are 365 de încăperi, câte zile are 
anul; e dotat cu iluminat electric. Pe partea 
cealaltă a bulevardului, ieşim din „triunghiul 
Bermudelor” şi ne întoarcem spre Piaţa Unirii 
de unde am plecat. Peste drum de Mitropolie, 
chiar în faţă, este un parc nu prea mare dar 
deosebit de bogat în flori de toate culorile, un 
covor vegetal pe care calci pentru a urca 
treptele Teatrului Naţional din Iaşi, o bijuterie 
arhitecturală. Teatrul Naţional din Iasi s-a 
născut în 1840 prin fuzionarea teatrului 
francez cu teatrul românesc într-o adminis-
traţie comună şi, în 1894, începe construcţia 
teatrului, care a durat doi ani şi a fost 
încredinţată celor doi arhitecţi vienezi celebri, 
Fellner și Helmer, ce construiseră deja 
douăzeci de teatre în Europa. Am devenit 
astfel fraţi gemeni cu teatrul din Viena, Praga, 
Hamburg, Odessa, Karlsbad, Berlin... 

Sunt la Iaşi locuri istorice interesante 
unde s-ar putea scoate teatrul din „cutie” şi 
duce în cadru natural: curtea interioară a 
Mănăstirii Golia, Parcul Copou, la Teiul lui 
Eminescu, Bojdeuca lui Creangă de pe dealul 
Țicăului, Sala paşilor pierduţi a Universităţii, 
Casa Pogor unde se întâlneau paşoptiştii 
veniţi de la Paris cu unioniştii din Iaşi. 

La Casa Pogor s-a fondat societatea 
Junimea şi tot aici s-au născut „Dacia 
Literară”, „Contemporanul” şi „Viaţa 
Românească”. Aici se întâlneau Garabet 
Ibrăileanu, Mihail Sadoveanu, Cezar 
Petrescu, Calistrat Hogaş şi, mai târziu, în 
perioada interbelică, George Bacovia, Magda 
Isanos, Nicolae Labiş.  

Tot despre tradiţie şi continuitate vorbim 
dacă aruncăm o privire în registrul de 
cadastru al Iaşului: aici au locuit Costache 
Negruzzi, Vasile Alecsandri, Ion Creangă, 
Mihai Eminescu, George Topîrceanu, Mihai 
Codreanu, Otilia Cazimir, Mihail Sadoveanu. 

„Oraşul ăsta are un aer melancolic, o 
tristeţe, un farmec aparte”, spunea Emil 
Cioran. „Eşecul istoric” al Iaşului seamănă cu 
destinul Atrizilor la greci. Ştefan cel Mare i-a 
ţinut pe Turci la porţile Europei şi, la nevoie, 
statele europene civilizate i-au întors spatele. 
Astăzi, România este pusă din nou în situaţia 
de a fi paznic la porţile Europei şi ţările 
civilizate îi întorc spatele. Se pune întrebarea 
dacă Iaşul poate sau nu să fie, simbolic, 
capitală culturală europeană. „Staţi bine cu 
istoria, se spune, dar Iaşul este obosit, prea 
bătrân… 

Abia se mişcă. S-a dus aura secolului 
XIX şi a începutului de secol XX”. 

Nu se poate pune la îndoială că Iaşul nu 
ar fi avut şi nu ar avea artişti de valoare 
europeană, dirijori, compozitori, pictori, 
poeţi. (Ion Baciu, Cristian Mandeal, Sabin 
Păuţa, Vasile Spătărelu, Dan Hatmanu, Val 
Gheorghiu, Dimitrie Gavrileanu, Ion Gânju, 
Francisc Barthok, Mihai Ursachi, Emil 
Brumaru…) 

Însă, prin Iaşi treci, dar nu rămâi. Există 
„inconvenientul de a te fi născut” la Iaşi. 
Cred că defectul ieşenilor este faptul că-şi 
asumă complexul „eşecului istoric” al 
oraşului. Trebuie ieşit din acest cerc vicios: 
umilinţa în faţa aroganţei snobismului şi a 
limbii de lemn, comunistă şi post-
comunistă. Să ne câştigăm libertatea 
interioară de a accepta să fim ceea ce 
suntem, fără complexe de inferioritate, fără 
aere de superioritate şi fără plătire de poliţe. 

Iaşul nu este un oraş fantomă, nu este o 
cetate imaginară, ci un oraş viu, cu 
potenţial. Soarta lui depinde de energia şi 
motivarea cu care se va trezi din hibernare. 
Nu poate deveni capitală culturală 
europeană fără nici un efort. Să coborâm 
din Olimp şi să mergem pe stradă. I se 
reproşează Iaşului faţadele blocurilor 
jegoase, gropile din asfalt. Monumentele lui 
istorice nu sunt puse în valoare, din contra, 
sunt sufocate de aşa zisele blocuri de 
locuinţe moderne. Oraşul a fost desfigurat 
în perioada comunistă. Din nou „eşecul 
istoriei”? Dar Bucureştiul nu a fost 
desfigurat de planul urbanistic comunist? 
Personal, cred că Iaşul stă mai bine, pentru 
că a fost mai departe de sediul Comitetului 
Central. Se reproşează Iaşului praful în 
timpul verii şi noroiul în timpul iernii. Nu 
putem renega cultura unei cetăţi din cauza 
gunoierilor care nu şi-au făcut datoria. Este 
vina noastră că nu i-am pus la treabă. 

Mă număr printre cei ce cred că Iaşul 
merită să fie capitală culturală europeană. 

Cred că nu este un cadou. Este o sfidare 
a „eşecului istoric", un pariu pentru a aduce 
în cultura europeană, odată cu spaţiul 
mioritic, şi „paradisul neurasteniei”. Ar fi 
un semn de recunoaştere a valorilor 
culturale istorice ale oraşului, dar şi o 
dovadă de încredere în potenţialul lui de 
viitor. 

  
Anca OVANEZ 

(regizor, Franţa) 

Habar n-am, constat doar că e mare 
tâmpenie, pentru că nu poţi scoate Iaşul, 
cu trecutul şi chiar prezentul său, de pe 
harta publicitară a ţării fără să te faci 
iremediabil de râs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dacă are Iaşul şanse să devină Capitală 

Culturală Europeană în 2016 sau la o altă 
dată? Eu cred că nu. Şi nu din pricina 
acestor întâmplări cretine cu aer de 
complot oranjgutan, ci din motive care ţin 
de oraşul ca atare. În ciuda unor valori 
patrimoniale sigure, ba chiar şi a unei 
culturi vii destul de consistente – de la 
Universitatea cea mai veche şi una din cele 
mai bune din ţară la Polirom, cea mai pu-
ternică editură, trecând prin Filarmonică, 
cvartetele Voces şi Ad Libitum, un număr 
ridicat de artişti din toate domeniile artei 
etc –, oraşul are probleme chiar cu statutul 
său de oraş, după standardele mondiale, 
dacă ne uităm la infrastructura sa urbană şi 
la cea care ar trebui să-l lege de restul ţării 
şi de lume. Faptul că de câţiva ani s-au 
lansat câteva manifestări cultural-artistice 
naţionale, cum ar fi Festivalul de teatru 
Euroart  sau cel internaţional de film, de 
anvergură redusă de altfel comparativ cu 
festivalurile de la Sibiu (teatru) şi Cluj 
(film), nu ajută prea mult în condiţiile unui 
aeroport „internaţional” pitic, ale unui 
transport feroviar care asigură legătura cu 
Bucureştiul în şapte ore şi cu Timişoara în 
17 şi ale relativei izolări pe calea şoselelor, 
că de autostrăzi nici nu poate fi vorba. Iar 
dacă ajunge, în vreun fel sau altul, poate 
prin teleportare!, turistul străin pe melea-
gurile noastre, dă peste şantiere de 
recondiţionare – Teatrul, Filarmonica, 
Palatul Culturii, acesta şi deja bine ascuns 
de modernismele crescute în jurul său! – 
care nu mai ajung la liman, de clădirile 
coşcovite din Piaţa Unirii, de străzile 
desfundate etc. Un amic, nu străin, ci din 
Timişoara, îşi făcea cruce pe când 
străbătea străzile din cartierul meu, 
Alexandru cel Bun, până la Ciric şi a 
respirat uşurat că am ajuns întregi acolo. 

Prin urmare, înainte de a ne întreba 
dacă Iaşul mai este Capitala Culturală a 
României şi dacă poate deveni Capitală 
Culturală Europeană, eu cred că trebuie 
să ne întrebăm dacă putem transforma 
acest mare sat într-un oraş după 
standardele curente în lume. Acest lucru, 
de altfel, ne este în primul rând nouă 
necesar. Iar dacă asta se va întâmpla 
cândva, ne vom putea pune şi întrebări 
din acestea mai pline de orgoliu! 

 
Liviu ANTONESEI 

CINEVA ARUNCĂ  
O PIATRĂ… 

 
Ştiu că toată vânzoleala a plecat de la o 

vorbă scăpată de sub control a dlui Liiceanu 
în vizită la Iaşi, pentru a inaugura o nouă 
librărie din reţeaua editurii dumisale. Dacă ar 
fi fost doar asta, probabil că nu aş fi răspuns 
la anchetă, apelând la vorba poporală cu 
„cineva aruncă o piatră în lac şi puzderie de 
inşi se aruncă să o scoată”. Sau puteam 
spune că vorbitorul a rămas încremenit în 
proiect. Însă, între timp, au apărut şi 
fenomene mai palpabile, care lasă urme. 
Mass media este invadată de publicitatea 
dnei Udrea, între altele de videoclipuri şi 
clipuri audio prin care străinii sunt invitaţi să 
viziteze mai mult oraşe ale patriei. Ce efect 
poate avea o astfel de publicitate difuzată în 
ţară asupra turiştilor străini, e o întrebare care 
ar putea fi pusă. N-o mai pun pentru că ştiu 
că la anul avem alegeri locale şi parlamentare 
şi, după obiceiul locului, partidul de la putere 
a dat drumul robinetului banilor de la buget 
pentru cumpărarea simpatiei presei. Dar pun 
o altă întrebare – de ce din enumerarea de 
oraşe vizitabile lipseşte tocmai Iaşul?! Clujul 
nu lipseşte, ba chiar e în fruntea listei! De ce 
se întâmplă asta? Pentru că aici administraţia 
e pesedistă, iar la Cluj pedelistă? Pentru că 
partidul de guvernământ nu-şi face vise 
privind voturile de aici, socotind zona un fief 
pesedist? Ca să favorizeze Clujul în dauna 
Iaşului, din aceleaşi motive, de natură 
politică? 

 
  CCRROONNIICCAA  OORRAAȘȘUULLUUII  

 

IAȘI 
CAPITALĂ  
CULTURALĂ  
EUROPEANĂ? 

(I) 



cronica veche 14 

Fecund autor de cărţi, îmbinând demersul didactic 
universitar cu cercetarea şi cu creaţia literară (mai ales în 
domeniul dramaturgiei), Constantin Cubleşan – clujean 
profesând academic la Universitatea din Alba Iulia – conduce, 
cu un dinamism ieşit din comun, activitatea colectivului său de 
catedră în realizări remarcabile. Între acestea, un loc distinct îl 
ocupă dicţionarele de personaje din dramaturgia lui I.L. 
Caragiale, Lucian Blaga şi Mihail Sebastian. La acestea se 
adaugă preocupările sale de eminescologie concretizate în 
câteva volume de exegeză proprie sau de însumare a 
demersurilor altor exegeţi. La câteva dintre lucrările sale ne-am 
referit la momentul potrivit. Acum, avem în faţă o culegere de 
eseuri referitoare la dramaturgia lui Lucian Blaga. Adunate sub 
egida colecţiei Valori perene (colecţie care se realizează în 
colaborare cu Biblioteca „Lucian Blaga” din Alba Iulia), 
eseurile lui Constantin Cubleşan se înscriu, cu sunet propriu, în 
completarea vastei bibliografii blagiene, alături de  studiile mai 
vechi (semnate de Constantin Noica, Tudor Vianu, Eugen 
Todoran, Ov. S. Crohmălniceanu, George Gană) sau mai 
recente (Dan C. Mihăilescu, Mircea Muthu, Ioan Mariş, Lucian 
Bâgiu, Doina Modola). Sunt zece eseuri, fiecare fiind rezervat 
uneia dintre cele zece piese ale dramaturgului: Zamolxe (1921), 
Tulburarea apelor (1923), Daria (1924), Ivanca/Fapta (1925), 
Înviere (id.), Meşterul Manole (1927), Cruciada copiilor 
(1930), Avram Iancu (1934), Arca lui Noe (1944) şi Anton 
Pann (1945, publicată postum, în 1964). În perioada de după 
război, Blaga nu a mai scris teatru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deşi explicaţia acestei intrări în tăcere ar fi simplă la 

prima vedere – toată lumea fiind tentată să o pună pe seama 
inadecvării sau a inadaptării dramaturgului la noile cerinţe 
ideologice – eseistul caută o cauză mai subtilă, pornind de la 
personajul titular, Anton Pann, adică un scriitor, un poet 
care, în finalul piesei, moare, lăsând în urmă, spre veşnicie, 
doar opera sa. Ar fi vorba, deci, de „un fel de testament de 
creaţie”, o reflecţie „asupra condiţiei existenţiale a 
creatorului în vremurile ce se învolburau la orizont”. 
Constantin Cubleşan pune această decizie a dramaturgului în 
relaţie directă cu Cercul literar de la Sibiu (al cărui mentor şi 
ideolog era) în al cărui Manifest, conceput de Ion 
Negoiţescu, era prevăzută expres detaşarea creatorului de 
orice implicare politică şi consacrarea exclusivă în planul 
esteticului. Viziunea lui Blaga asupra angajării creatorului 
rămâne, permanent, una poetică – precizează eseistul.  

Piesă-parabolă, Anton Pann vorbeşte despre destinul 
creatorului în condiţiile social-politice postbelice în care 
poetul nu-şi poate manifesta libertatea în faţa 
constrângerilor ce îi pot fi fatale; eroul său are sufletul plin 
de „un vuiet care cere ceva, un pic de zare şi-un strop de 
îngăduinţă”, pretinde „să nu mi se cântărească cuvintele”, 
dar constată deznădăjduit: „Ce prigoană şi ce osândă din 
toate părţile. Urgia e mai mare decât păcatele ce trebuie să le 
ispăşesc”. Piesa, care trebuie pusă în legătură directă cu 
biografia autorului, e un semn al deznădejdii acestuia în faţa 
lumii „noi”, travestite: „Eu nu mai am din această viaţă 
decât un bal mascat” zice eroul piesei, iar exegetul observă 
copleşitoarea tristeţe a renunţării care se degajă din fiecare 
pagină. Se află, aici, explicaţia clară a faptului că Blaga 
renunţă să mai scrie teatru şi, de asemenea, explicaţia 
rămânerii piesei în manuscris vreme de nouă ani. E mai mult 
decât plauzibilă concluzia la care ajunge Constantin 
Cubleşan: „Renunţarea la teatru semnifică, aşadar, 
resemnarea demnă, renunţarea la lupta deschisă, politică 
dacă vreţi, de care nu se simţea vrednic, ca un mare erou de 
tragedie care ştie să-şi pregătească spectaculos ieşirea din 
scenă”. Nefiind un luptător – cel puţin nu unul cu mijloace 
pedestre –, Lucian Blaga putea arăta (profetic) altora calea 
de urmat, el preferând retragerea în sine, spre propria 
salvare spirituală, salvare ce se va realiza prin poezie. 

(În paranteză fie spus, piesa Anton Pann a fost 
reprezentată pe scena Teatrului Naţional din Iaşi la numai un 
an de la publicarea ei – premiera: 10 octombrie 1965 – în 
regia Soranei Coroamă şi avându-l pe Constantin Dinulescu 
în rolul titular). 

Cum am văzut mai sus, Blaga a început să scrie teatru 
încă din 1921, piesa de debut, Zamolxe, stând clar sub 
influenţa expresionismului, autorul român înscriindu-se cu 
personalitate în contextul dramaturgiei europene ilustrate de 
creatori precum Georg Kaiser, Ernst Toller sau A. Bronnen. 
Construcţia dramaturgică blagiană – constantă ca viziune şi 
procedee în Zamolxe, Tulburarea apelor, Cruciada copiilor, 
Meşterul Manole ş.a. – urmează liniile specifice 
expresionismului, adică: dialog concentrat, anecdotică 
simplă, dar culminând în conflicte de idei-forţă, portrete de 
personaje care contează mai puţin ca indivizi şi mai mult ca 
energii dinamice. Esenţial rămâne întotdeauna deznodă-
mântul, aproape întotdeauna vizionar, cu perspectiva unei 
vieţi mai înalte – aşa cum se întâmplă în toate piesele 
blagiene, chiar şi în cele cu finaluri tragice. 

Analiza pe care Constantin Cubleşan o face asupra piesei 
Zamolxe nu scapă din vedere nici datele de pornire folosite 
de Blaga (se ştie că subiectul a fost preluat de la Herodot), 
nici trimiterile pe care dramaturgul le face la o protoistorie a 
poporului român, căutând rădăcinile acestuia dincolo de 
fondul de latinitate revendicat de studiile istorice; iar peste 
acestea, aşează deschiderea mesianică pe care Blaga o 
efectuează în poemul său dramatic-filosofic. În sprijinul 
comentariului său, Constantin Cubleşan aduce aprecierea lui 
Mircea Eliade (De la Zalmoxis la Genghis-Han) care, 
referindu-se (în subtext) la poemul blagian, nota: „Zalmoxis 
reapare ca profet în piese de teatru; ca reformator religios 
comparabil cu Zaratustra în diferite eseuri şi monografii; ca 
zeu celest fondând pre-monoteismul get, în anumite 
interpretări istorico-religioase de tendinţă teologică. Dar 
mereu şi peste tot Zalmoxis este valorizat pentru că 
întrupează geniul religios al daco-geţilor, pentru că, în 
ultimă instanţă, el reprezintă spiritualitatea autohtonilor, a 
acestor strămoşi aproape mitici, învinşi şi asimilaţi de 
romani”. 

După ce se opreşte minuţios asupra construcţiei 
dramatice a fiecărui act, subliniind sobrietatea şi 
originalitatea acesteia – prin care dramaturgul român 
îmbogăţeşte cu elemente proprii viziunea şi tehnica 
dramaturgică expresionistă – exegetul conchide că această 
operă, marcată de vizionarism simbolic, i-a oferit lui Lucian 
Blaga posibilitatea de a vorbi parabolic, despre drama 
omenirii aflată în faţa şansei de a conştientiza – sau nu – 
apartenenţa la o realitate existenţială de origine divină, 
asumându-şi fiinţial, deci organic, duhul acesteia. 

(Iarăşi o paranteză: Zamolxe a fost reprezentată la Iaşi, 
în 1990, de Teatrul „Ion Creangă” din Chişinău în 
colaborare cu Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”, în regia 
lui Silviu Silvian Fusu şi scenografia Rodicăi Arghir, cu 
Emil Coşeru în rolul titular. Spectacolul s-a desfăşurat în aer 
liber, într-un fantastic decor natural, pe colinele Bârnova). 

Între cele două piese la care ne-am referit, adică între 
prima (Zamolxe) şi ultima (Anton Pann) se rânduiesc 
celelalte opt, asupra cărora exegetul stăruie cu acribia 
analistului competent şi cu capacitatea pătrunderii în amplul 
univers blagian. 

Ștefan OPREA 

 

BLAGA-DRAMATURGUL 
ÎN ZECE ESEURI 

 

cărți de teatru 

                 
  

CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR   

 
Calendarul Gauguin din atelier e deschis acum, pentru 

iunie, la reproducerea „Arătării de după predică”, lucrare 
de început, premergătoare plecării în marea aventură 
tahitiană. Căpătând, evident, statut de capodoperă, odată 
cu notorietatea „aventurierului”. Capodoperă, desigur, dar 
nu mai puţin expusă interpretărilor neconstrânse de... 
„imunitatea” piesei de geniu. Ce vede ochiul nostru 
cârcotaş pe pânza francezului autoexilat? Vede cum 
formele sunt neîndurător de nete, de nemilos delimitate, 
decupate chiar, agresând întrucâtva contemplarea. Mai 
vede cum, vai, albul  văros al bonetelor carmelite, în care 
îşi fac loc şi reflexe, oroare! de albastru metalic, stă 
strident lângă marea pată de roşu pe care se desfăşoară 
lupta lui Iacov cu îngerul. 

Ce-ar fi spus academizantul Puvis de Chavannes – de 
la care de altfel insurgentul artist învăţase alfabetul 
meseriei – ce ar fi putut pronunţa decât un horrible!, 
necruţător graseiat? 

Pete în soare! Aşa mă şi liniştesc, privind lucid-
fascinat reproducerea capodoperei. Capodoperă aflată în 
suita celorlalte, nu prea multe, dar care au revigorat istoria 
picturii.  

Ce ar fi fost dacă... 
Ce ar fi fost dacă Gauguin ar fi ţinut cont de 

„politeţea” faţă de canonul academic? Dacă ar fi fost 
execesiv de grijuliu să nu bruscheze privirea 
contemplatoare, să nu juxtapună, neconvenţional, cu 
brutalitate, albul văros lângă roşul chimic. Sigur, ar zice 
pişicherul vecin de atelier, n-ar mai fi fost Gauguin. 

Moment meditativ: e aceasta condiţia specială a 
geniului, de a nu ţine cont de convenienţe, dimpotrivă, a le 
vexa pe cât posibil, dintr-un impuls aparent insurgent, dar, 
în definitiv, exprimând doar cu sinceritate forţa interioară, 
irepresibila forţă a situării excepţionalului în afara seriei. 
Cel care a formulat, de altfel, într-o fericită expresie 
pitoresc- neologistică situaţia, a fost Călinescu: ablaţia 
excesului de nas poate fi mortală pentru un creator. 
Creatorul autentic, genialul se remarcă – paradoxal – şi 
prin excesiva lui forţă de a-şi face vizibil şi memorabil 
produsul creat, neţinând seama de eventualele indispoziţii 
de receptare. Chiar existenţa însăşi a lui Gauguin, 
părăsirea bruscă a traiului îndestulat, alegerea sălbăticiei, 
într-o Oceanie frustă, necunoscută, model de... lăsare a 
nasului aşa cum e, neintervenind – din eventuale raţiuni 
de convenienţă – în forma lui primară. De aceea Gauguin 
e Gauguin, unicul, incomparabilul, de aceea modestul 
Puvis de Chavannes e modestul. Într-o serie modestă. 

Prin anii ’60, unul dintre confraţii mei, netrecut prin 
şcoală, practica o pictură – nu lipsită de evidente virtuţi 
native – dar de un risc total inconştient. Tot ce-i ieşea de 
sub pensulă, agresiv, primar, confuz – era imediat expus. 
Cu acea făloşenie neştiutoare, în stare, în schimb, să 
stârnească vâlvă. Doar atât: vâlvă, pentru că toată această 
excesivă şi necontrolată erupţie a eşuat până la urmă în 
anonimat. Fusese un  nas prea de tot, pe care doar cel, 
generic, din Insula Paştelui îl mai putea concura. La 
cealaltă extremitate, un alt confrate din neprihănita breaslă 
a lui messer Vasari, pentru care am o stimă autentică, om 
de instruire exemplară, placată de un rafinament coloristic 
şi formal de excepţie, este tocmai adeptul ablaţiei 
consecvente, a cuminţeniei neîntrerupte a elanului. Până 
a-l face oarecum şters, fad, anonim. De câte ori îl văd 
finisându-şi ramele în curte, ferindu-şi astfel atelierul 
impecabil aseptic de praf, mă amuz în sine-mi, punând şi 
acest amănunt în legătură cu... ablaţia excesului de nas. 

 (O paranteză în alt registru: profesorul Al. Dima, 
posesorul unui nas á la Cyrano, se enerva, sau, mă rog, se 
prefăcea că se enervează când cineva deschidea uşa în 
timp ce îşi ţinea cursul în faţa amfiteatrului arhiplin: 
vedeţi? se alinta el, o să mă supăr şi nu o să mai pot 
vorbi... După care, ghiduş, completa ca-n basme: cine se 
supără, tăiem nasul.) 

Mă uit în oglinda de lângă calendarul Gauguin: cu cât 
trec anii, nasu-mi ţine să-l egaleze pe al lui De Gaulle. 

De ce să-l scurtez? 
 

Val GHEORGHIU 

ABLAŢIA EXCESULUI 
DE NAS 

brize
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DISCREȚIA UNEI 
MARI ACTRIȚE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binevoitorii m-au prevenit că ar fi dificilă. Sau greu 
abordabilă și foarte puțin comunicativă. Că nu îi plac 
interviurile, iar dacă totuși le acceptă, dorește ca inițiativa să îi 
aparțină. Nimic mai neadevărat. Nu e deloc dificilă, doar că nu 
socotește că viața ei personală se cuvine cunoscută de toată 
lumea și transformată în bun public. Nu îi sunt deloc pe plac 
pseudo-vedetele ce apar inflaționist la televizor și vorbesc 
despre ele fără a spune în realitate nimic. Socotește că prin 
rolurile pe care le-a jucat de-a lungul unei cariere prestigioase – 
are, cred,  la ora actuală, cele mai multe premii UNITER 
pentru roluri principale feminine – a spus ceea ce ar fi de spus, 
iar eventualele omisiuni vor fi completate de rolurile viitoare.  

În Piteștiul în care și-a petrecut bună parte din copilărie și 
adolescența, o profesoară inimoasă de Educație fizică ce 
inițiase un cerc de balet, i-a sugerat că ar putea face o carieră în 
domeniu. Numai că asta ar fi presupus să plece la București, 
fapt cu care părinții ei nu au fost de acord. Spectacolele văzute 
la Teatrul din Pitești, întâlnirea cu celebrul film Hamlet, un fel 
de teatru filmat cu Laurence Olivier în rolul principal, i-au 
stimulat dorința de a deveni actriță. Sculptorul Vasile Falti, 
fratele lui Grigore Vasiliu Birlic, pe care tatăl ei îl cunoștea, i-a 
înlesnit o întâlnire cu Maestrul. Care a ascultat-o și a   
încurajat-o. Părinții ei ar fi dorit să îmbrățișeze o carieră 
serioasă, Comerțul exterior, de pildă, doar de aceea la liceu 
urmase Secția reală, însă i-au îngăduit să dea admitere la 
Teatru. 

 
 
 
 
 
 

 

Chiar dacă, din pricina crizei financiare pe care, la modul 

abstract, o vedem zilnic pe canalele de ştiri şi economice, iar la 
modul concret, o resimţim în portofele şi buzunare, cărţile nu se 
mai cumpără ca altădată, ultimii anii au însemnat o îmbogăţire 
considerabilă a segmentului „carte de şi despre teatru” de pe 
piaţa editorială autohtonă. Era şi mult loc liber, de acoperit prin 
traducerea unor lucrări de referinţă din bibliografia străină şi prin 
apariţii care să dea perenitate valorilor româneşti, fie ele 
dramaturgice, regizorale ori actoriceşti. Ca reflex al interesului, 
teatrologii şi criticii de teatru s-au pus pe treabă, edituri 
consacrate au inventat colecţii speciale, festivaluri de top s-au 
orientat şi spre editarea de volume de specialitate, care să le 
completeze componenta de spectacole. Câştigul estetic e 
mutual, iar benefiicile se extind şi dincolo de zona 
profesioniştilor. Căci publicul de teatru se formează şi 
fidelizează şi printr-o ofertă livrescă specifică. Printre 
festivalurile de la noi care ne-au obişnuit şi cu bunătăţi editoriale 
se numără, fireşte, şi cel de la Sibiu. FITS scoate la fiecare 
nouă ediţie şi câteva volume, evident, având legătură cu tema 
ori cu invitaţii, încântând specialiştii cu titluri din lumea scenei. 
Anul acesta, a fost Luc Bondy cel care s-a bucurat de interesul 
FITS şi al Editurii Humanitas, în parteneriat cu care au fost 
scoase două lucrări, două traduceri, Sărbătoarea clipei, care ne 
interesează din perspectivă teatrală, şi romanul La fereastră. 
Figură de relief a teatrului recent, Luc Bondy s-a impus prin 
viziunea foarte personalizată asupra artei regizorale, asupra 
operelor dramaturgice, autorilor lor şi asupra celor prin 
intermediul cărora se exprimă fiecare regizor, actorii. 
Sărbătoarea clipei este un (auto)portret al artistului realizat în 
colaborare cu George Banu, o uşă deschisă larg, cu 
generozitate, către interioritatea cabinetului de lucru al lui 
Bondy, care e sala de spectacole. Fin causeur, George Banu 
plimbă interlocutorul şi, odată cu el, cititorul, prin perimetre 
inedite ale creaţiei, vorbind cu Bondy despre valoarea cărţilor, a 
lecturii, culturii naţionale, arta regiei, colaborarea cu interpreţii. 

Pintilie a fost marele regizor, Maestrul, din cariera ei și 
are certitudinea că dacă nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a 
întâmplat, drumul ei în teatru și mai ales în cinematografie 
ar fi avut o cu totul altă configurație. Asta în pofida faptului 
că a jucat mult și a jucat bine la Liviu Ciulei, în teatru, dar 
și în film (Lungul drum al zilei către noapte,Pescărușul, 
Furtuna, O scrisoare pierdută, Pădurea spânzuraților), la 
Cătălina Buzoianu (Interviu, Mutter Courage, Copilul 
îngropat, Petru), la Sanda Manu (Mincinosul, Luna 
dezmoșteniților) a cărei prezență în sală și ale cărei cuvinte 
de apreciere o fac să se autoevalueze mai bine, să își dea 
seama dacă a izbândit sau mai are de lucru, la Andrei 
Șerban (Improvizația de la Versailles la Televiziune și 
Regele Lear la Bulandra), la Silviu Purcărete (Teatrul 
comic, despre care îmi spune că a fost în chip injust primit 
de critica de la noi), la Felix Alexa (Vizita bătrânei 
doamne, Neînțelegerea, Moartea unui comis voiajor), la 
Mircea Marin și Gelu Colceag ori la colegii ei actori, 
Adrian Georgescu, Florian Pittiș și Ion Caramitru. Cu 
Valeriu Moisescu s-a întâlnit doar o singură dată, nu își 
explică de ce, dar întâlnirea a fost una reușită. Așa a jucat în 
Secretul familiei Posket. 

Acum zece ani și mai bine a aflat că la Bulandra 
urmează  să vină să monteze un tânăr regizor și actor rus pe 
nume Yuriy Kordonskiy. În 1997 văzuse Gaudeamus, așa 
că știa despre cine este vorba. Yura trebuia să monteze 
Unchiul Vanea și atunci a făcut ceea ce nu mai făcuse 
niciodată. A cerut să joace în spectacol ceva, orice, o Babă. 
I s-a încredințat rolul Marina, dădaca cea bătrână, pe care 
și-a imaginat-o ca și cum ar fi fost Firs. Cu Yura a mai 
colaborat la Căsătoria, în Sorry – actrița ține să îmi spună 
că pentru a o monta, Kordonskiy și-a sacrificat o vacanță de 
Crăciun pe care ar fi trebuit să o petreacă împreună cu 
familia lui și, cel mai recent, la Îngropați-mă pe după 
plintă, după romanul lui Pavel Sanaev. În rolul acesta, 
actrița este, după cum scria D.R. Popescu, acum 
maiestuoasă, acum ironică, luminoasă, acum disperată, 
pământie. Interlocutoarea mea adaugă că, în timp, relația ei 
profesională cu Yura s-a rafinat, că aproape nu mai au 
nevoie de cuvinte ca să comunice, că se înțeleg din gesturi, 
din priviri. Rolul Nina din acest spectacol îi este tare drag, 
deși îl simte mai dificil chiar decât pe cel din Regele Lear. 
Încă îl mai caută, încă îi e teamă înainte de fiecare 
reprezentație. De altfel, crede că atâta vreme cât joacă un 
anume rol căutările nu sunt încheiate. Căutări ce au început, 
precum în vremea studenției în clasa lui A. Pop Marțian cu 
transcrierea integrală, de mână, a textului, cu analiza 
acestuia cu acribie de filolog. Fiecare spectacol o costă 
enorm, până a doua zi, către ora prânzului, aproape că nu 
mai are voce. Însă cu o seară înainte totul s-a auzit perfect 
și fiecare replică, fiecare cuvânt au fost magistral nuanțate. 
În viața de toate zilele, actrița e bunică. E o buni bun?– o 
întreb, slujindu-mă de o frântură de replică din   
Îngropați-mă pe după plintă. Da, e o buni bu, dar cu totul 
altfel decât Nina. E o bunică discretă, Poate că mai discretă 
decât ar fi cazul, decât și-ar dori, dar speră ca nepoțelul ei, 
Mircea Maxim, să îi înțeleagă motivele. E, probabil, 
singura dată când Mariana Mihuț, fiindcă despre ea am scris 
în aceste rânduri, își regretă discreția.   

Mircea MORARIU 

 
Partea cea mai consistentă, ca număr de pagini, e cea a 

discuţiilor cu George Banu. Aici priceperea profesorului de la 
Sorbona de a conduce dialogul devine irezistibilă. 
Convorbirea e plăcută, oferă informaţii de substanţă, 
rafinamentul celor doi prieteni desprinzându-se din fila tipărită 
şi atingând sufletul lectorului. O prefaţă semnată de Ivan 
Nagel, fost director al lui Schauspielhaus Hamburg şi profesor 
la Berlin, devine necesara introducere în universul lui Bondy: 
„Teatrul lui Luc Bondy nu cunoaşte decât acest singur pact, cu 
publicul său (...), comunitatea de existenţă cu cei care ne sunt 
necunoscuţi şi asemănători.” Tabloul portretistic este 
completat de mărturille câtorva dintre cei cu care a lucrat 
Bondy ori a fost apropiat, actori, regizori, scenografi, cineaşti, 
critici, directori de teatru. Printre ei, Peter Stein, Richard 
Peduzzi, Wim Wenders, Michel Piccoli, Dominique Blanc, 
Bulle Ogier. Câteva din cuvintele acesteia din urmă mi se par 
revelatoare: „Luc e o fiinţă de o extremă sofisticare, pentru 
care teatrul nu înseamnă totul. El, omul cu buzunarele mereu 
deformate de cărţi, îţi poate vorbi despre un scriitor, despre un 
film, şi brusc se poate duce să vorbească cu copiii săi. Iar 
toate aceste informaţii le integrează în spectacol fără să se 
teamă vreodată de contradicţii.” 

„Texte şi povestiri” încheie Sărbătoarea clipei, completând 
fericit celelalte secţiuni. Scrierile lui Bondy vorbesc şi ele, 
indirect, despre personalitatea complexă a celui care le-a 
imaginat. Multe sunt impregnate autobiografic, scrisul şi regia 
având pentru regizorul elveţian forţa unui catarsis personal. O 
listă a principalelor puneri în scenă şi filme şi un mini-album 
cu imagini din acestea încheie sumarul. Titlul cu iz epicurean 
al cărţii nu e doar unul metaforic. El relevă credoul lui Luc 
Bondy că fascinaţia pe care o exercită teatrul provine din 
aceste elemente: momentul teatral, înţeles ca secvenţă 
trecătoare, căci nu durează decât un timp limitat, şi bucuria de 
a fi părtaş la acest moment, întrucât e unic. Teatrul trebuie 
trăit ca atare. 

 

Oltița CÂNTEC 

O singură dată. Un eventual eșec ar fi pus capăt acestor 
visuri. Destinul, talentul ei și intuiția tânărului, pe atunci, 
Ion Cojar – pedagogul a zeci de mari actori – au vrut să fie 
altfel. Adică așa cum trebuia să fie. Peste ani, colaborarea cu 
Ion Cojar avea să îi aducă un premiu UNITER, pentru rolul 
din O batistă în Dunăre. Un premiu împărțit cu Leopoldina 
Bălănuță și cu Ileana Stana Ionescu. Ar fi trebuit să își dea 
licența cu Rosalinda, însă meteorologia i-a jucat o farsă. Și 
deși a fost o studentă conștiincioasă, a întârziat la o repetiție. 
Întârzierea a costat-o, în loc de Rosalinda a jucat Audrey în 
Cum vă place, iar licența și-a dat-o cu Mașa din Cei din 
urmă de Gorki.  

După absolvire, ar fi urmat să revină la Pitești. Însă un 
prieten, Corneliu Dumitraș, a rugat-o să îi fie replicant la un 
concurs de la Teatrul Giulești. Interpreta un moș. Semn că 
ceva mai târziu va fi Bufonul din Petru de Vlad Zografi și 
Lear din Regele Lear? Nu, nici vorbă. Atunci, în 1964, 
moșul acela a fost o joacă, o întâmplare, un travesti. Bufonul 
și Lear au fost lucruri serioase și- spune ea- nu au fost 
travestiuri. Nu, nici în Petru, nici în Regele Lear nu am 
jucat bărbați, am interpretat personaje, precizează actrița și 
ține să întărească acest detaliu. Însă joaca aceea o va 
determina pe doamna Deleanu, directoarea Teatrului 
Muncitoresc CFR – așa se chema pe atunci Giulești-ul, 
Odeon-ul de azi, să se facă luntre și punte, să obțină o 
derogare și să o aducă în trupa pe care o conducea. A 
debutat în Pădurea împietrită în regia Getei Vlad cu care a 
mai lucrat și la Visul unei nopți de vară, a jucat în Pălăria 
florentină, spectacol regizat de Lucian Giurchescu, a avut o 
colaborare fructuoasă cu regretatul Mihai Dimiu – după 
rolul din Billy Mincinosul a apărut pe coperta revistei 
Teatrul –, dar și cu Geo Saizescu, cel ce o va distribui în 
Silvia din Acești îngeri triști, atât în versiunea de pe scenă 
cât și în cea de la Teatrul tv. Și tot Saizescu o va invita să 
joace rolul Carmen Anta din Ciuta, un legendar spectacol de 
Teatru tv, redifuzat de câteva ori. Însă regizorul preferat din 
perioada Giulești  va fi Dinu Cernescu, cel ce o va vedea în 
Mira din Meșterul Manole de Blaga și în Nunta lui Figaro. 
Silviu Stănculescu, colegul care a spus despre ea: am 
întâlnit două mari talente și... i-a fost partener în Visul unei 
nopți de iarnă și în Meșterul Manole. Împreună au fost 
invitați în 1969, cu ocazia unui turneu în Italia cu Meșterul 
Manole, în casa Virginiei Zeani, care i-a dăruit o rochie de 
culoare alb-verzui precum ochii marii soprane și i-a spus: 
Draga mea, singura diferență între noi e că eu am avut mai 
mult noroc. Peste ani, va mai primi un cadou simbolic. La 
ieșirea la pensie, atunci când nu a mai putut juca, Clody 
Bertola i-a trimis prin Lucian Pintilie trusa ei de machiaj. 
Marele regizor a întrebat-o atunci dacă știe ce înseamnă 
gestul marii actrițe, o actriță exemplară. Cum să nu îmi dau 
seama, Lucian? Te-ai uitat ce fac pe scenă? Ce joc și, mai 
ales, cum joc? La solicitarea lui Lucian Pintilie a plecat de 
la Giulești la Bulandra. În Revizorul, spectacolul interzis 
după numai trei reprezentații, a jucat Fiica primarului. După 
interdicție, Pintilie a părăsit Teatrul Bulandra. În filmul De 
ce trag clopotele, Mitică?, terminat în 1981 și ținut arestat 
de cenzura comunistă până în 1990, a jucat Mița. Socotește 
nedreptățile cărora le-a fost victimă marele regizor drept 
nedreptăți, drept suferințe personale. 

 
 
 

 

PORTRET DE REGIZOR 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sumarul volumului configurează o schiţă caleidoscopică a 
personalităţii lui Bondy. Sunt flashuri aruncate din perspective 
diverse, complementare, unificate de scopul comun de a prezenta 
figura unui mare creator, care a excelat şi continuă să o facă, în 
ciuda dificultăţilor de sănătate, în spaţiul ficţiunii, atât în câmpul 
literaturii, cât şi al teatrului, operei, filmului. Despre „capriciile” 
operei glosează artistul cu pricepere, căci mizanscenele de gen 
realizate pentru instituţii importante de pe continent i-au oferit 
perspectiva de a cunoaşte lucrurile din interior. Artă înrudită strâns 
cu teatrul, opera, mă refer la cea a ultimelor decenii, a fost 
contaminată pozitiv de intervenţia regizorilor, care au imaginat 
versiuni scenice cu efect revigorant asupra acestei  specii 
esenţialmente conservatoare. Cum „citeşti” o partitură, un libret 
care trebuie respectate, cum să-ţi adecvezi viziunea la aceea a 
compozitorului, dirijorului, la particularităţile vocale ale soliştilor, 
cum să inovezi în condiţii preexistente şi de care nu poţi face 
abstracţie, iată câteva întrebări la care Luc Bondy răspunde pe 
baza propriei experienţe estetice. 
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Am urmat-o şi am devenit directorul şcolii din localitatea 
Româneşti. Cât priveşte legătura mea cu teatrul, e foarte veche; 
datează din liceu, fiind apoi întărită în facultate, când activam 
la Casa Studenţilor. Constantin Dinulescu, Virgil Costin, 
Alexandru Blehan, Petru Ciubotaru – sunt oameni cu care 
lucram încă de pe atunci.  

– Totuşi, nu era de aşteptat o orientare a carierei 
dumneavoastră teatrale către scenografie? 

– Mi s-a mai pus întrebarea aceasta; mi-am pus-o şi eu, 
gândindu-mă că, poate, ca artist plastic m-aş fi realizat mai 
conturat.  

– Şi ce v-aţi răspuns? 
– Mi-am dat seama că am nevoie de public; firea mea, felul 

meu de a fi pretind existenţa unui public. Am conştientizat 
aspectul acesta pe vremea când aveam şase ani; eram la un 
spectacol împreună cu tatăl meu şi priveam la un actor de pe 
scenă. Atunci am zis foarte clar că vreau să fiu ca el. În plus, 
mama mea, care era de dincolo de Prut, din Cetatea Albă, şi 
avea o sensibilitate aparte, ne-a dus de mici la teatru; nu doar la 
Iaşi, pentru că tata fiind militar, am stat o vreme la Bucureşti. 
De copil, aşadar, am văzut foarte multe spectacole. În sala mare 
a Naţionalului ieşean intram ca într-un sanctuar. „Pogoară 
iarna”, „Zori deasupra Moscovei” au fost printre primele 
spectacole pe care le-am văzut aici şi pe care, iată, după atâţia 
ani, mi le amintesc. Am fost martorul debutului lui Virgil 
Raiciu, în „Harap Alb”, apoi al debutului lui Valeriu Burlacu în 
„Pepelea”…  

– Mai intraţi astăzi în Teatru ca într-un sanctuar? Sau 
simţiţi că s-a desacralizat acel spaţiu? 

– N-aş vrea să spun asta, deşi… Mai bine să-mi amintesc 
cum văzusem filmul „Becket”, cu Richard Burton, iar peste 
câteva zile era programată la Teatrul Naţional premiera 
spectacolului „Becket”. Iniţial nu am vrut să merg, filmul 
lăsase o prea mare impresie asupra mea şi mă temeam să nu am 
o deziluzie. Bineînţeles, n-am rezistat, şi m-am dus la 
spectacol. A fost extraordinar! Ce distribuţie! Cu Ion Omescu, 
Teofil Vâlcu, Costel Constantin, Petru Ciubotaru. Vorbim 
despre sfârşitul anilor ’60, când n-aveai cum să nu intri în teatru 
ca într-un sanctuar, iar fiecare din aceşti actori mari părea un 
oficiant. Pentru ei venea publicul… Mereu i-am invidiat, mereu 
am spus că sunt oameni cu blazon. Cred că acum vremurile 
sunt altele, fenomenul teatral se întâmplă poate prea des, prea 
mult, prea puţin concentrat. 

– Simţiţi că statutul actorului s-a schimbat? 
 – Da, şi am să vă spun de ce, plecând chiar de la teatrul 

de păpuşi în care lucram şi lucrez. Eram în anii ’70 
doisprezece actori. Totul se petrecea ca într-o familie. După 
premiera spectacolului „Prinţ şi cerşetor”, criticul de teatru 
Paul Cornel Chitic s-a uitat la noi şi ne-a întrebat: „Dar unde 
sunt ceilalţi patruzeci de actori?”. Ce vreau să zic? Înainte, 
teatrul chiar era viaţa noastră! Acum, în schimb, un actor se 
ocupă şi cu tot felul de chestii colaterale: are de filmat, are de 
făcut o reclamă, mai are un butic, mai o altă activitate.  

– În comparaţie cu situaţia din teatrul dramatic, credeţi 
că rolul regizorului în teatrul de animaţie este mai mare sau 
mai mic? 

– Nu ştiu ce să vă răspund; ceea ce ştiu e că eu, ca actor, 
nu m-aş putea dispensa de regizor. Înclin să cred că misiunea 
regizorului într-un teatru pentru copii este mai dificilă, numai 
şi pentru că el trebuie să se „ridice” la inocenţa copilului.  

– Însă trebuie sau nu să fie specializat pe acest gen de 
teatru regizorul care vine să monteze aici? 

– Ideal ar fi să fie aşa. De-a lungul timpului mi-a fost dat 
să asist la regizori veniţi din „afară”, din teatrul dramatic, care 
nu au rezistat. Le-a ieşit cel mult un spectacol frumos, dedicat 
adulţilor. Putem consulta arhivele teatrului; veţi vedea că 
există unele spectacole în care s-a investit mult, de la care s-a 
aşteptat mult, dar care nu au rezistat în timp. N-au putut fi 
vândute! 

– Dumneavoastră pentru cine lucraţi, pentru public sau 
pentru juriu? 

– Eu lucrez pentru public! Nu pentru public existăm noi?!  
– Dar criticul – şi aceasta este o întrebare care mă tot 

bântuie – criticul pentru cine ar trebui să-şi scrie cronica? 
Pentru copil sau pentru adult? 

– Din nou vă spun numai şi numai părerea mea: criticul ar 
trebui să scrie prin prisma copilului, să scrie ca şi cum el, 
criticul, ar fi devenit timp de o oră spectatorul nostru, deci 
copil… Dacă teatrul se adresează adulţilor, atunci criticul 
trebuie să se adreseze adulţilor. Şi, de-a lungul anilor, am avut 
şi spectacole pentru adulţi. Ca să vă dau un exemplu, „Romeo 
şi Julieta”. În treacăt fie spus, înainte, eram adeptul 
montărilor „clasice”, nu apreciam actualizările. Ulterior,    
mi-am dat seama că dacă am fi montat „Romeo şi Julieta” în 
cheie clasică, nu am fi avut cine ştie ce impact la public. Aşa, 
când am prezentat liceenilor, scene din viaţa lor, i-am 
convins. La fel a fost cu „Nota zero la purtare”, care s-a jucat 
ani de zile tocmai pentru că în spectacol se vorbea limba 
liceenilor de astăzi, nu cea de acum câteva decenii.  

– În prezent, credeţi că oferta pentru tineret este 
satisfăcătoare? 

– La noi, la Iaşi, da! Gândiţi-vă că am avut Integrala 
„Alecsandri”, Integrala „Caragiale” şi aşa mai departe.  

 

 

ANGOASE, STRATEGII ŞI 
PLASTICE... „COPILĂRII” 

 
Sunt un om mulţumit. Era să spun aproape împlinit, dar hai   

s-o luăm uşor cu catalogările grele. Mi se trage, se pare, de la 
aplicarea unei reţete personalizate şi pe deplin homeopate de... 
reinventare. Un concept pe care-l credeam (asemeni oricărui 
sceptic respectabil) mai gol decât jumătatea paharului prin care 
văd regulat viaţa dar pe care, iată, am riscat şi l-am reactivat 
totuşi de îndată ce am considerat efortul impetuos necesar.  

Dacă o societate modernă îţi garantează ceva atunci de pe 
listă pun pariu că nu lipsesc interacţiunile periodice cu apatia. 
Acestea se dovedesc, voit sau nu, miraculos de productive şi se 
soldează conform manualului pesimistului cu stări ciudate de 
labilitate, inutilitate şi absenţă autoindusă, manifestată „la exterior” 
printr-un perfect-conturat aer prăfuit, ciufut, chiar agasat. 

Nimic excepţional, veţi zice, ba dimpotrivă. Sunt fără 
îndoială unii care ar putea taxa procesul (atâta vreme cât e 
stipulat şi-un final fericit pe undeva) drept unul necesar şi 
purificator. Votez da! În mod normal chiar e aşa. Dar ce te faci 
când ţi-a fost sortită coabitarea cu un minor subponderal, 
energic şi exasperant de entuziast? Răspunsul e lesne. Liniştea 
savurării vreunei angoase se ofileşte din start şi, după ce 
pendulezi ritmic şi scurt între teoria lumii ca imagine a propriului 
eu (rezumată, vorba unui prieten, la fraza – nu e adevărat ce ţi 
se întâmplă, doar ţi se pare) şi tehnici zis eficiente de optimizare 
autosugestivă, te vezi nevoit să treci la artileria grea şi să cauţi 
strategii salvatoare. 

Nu înainte să izbucneşti într-o întrebare... infantilă. Adresată 
cui dacă nu fiinţei aparent mult mai împăcate cu sine decât tine. 

„Tu de ce Doamne, iartă-mă! eşti aşa fericită”? 
Ai să obţii într-o primă instanţă (spun asta pentru că, după, 

are să vrea să revină cu multe şi facultative ajustări) primele trei 
chestii care-i vin în minte „sunt copil, am vacanţă şi fac ce-mi 
place”. Şi iată-te, în pofida relativităţii termenilor (pentru că mi 
se părea, nu ştiu exact de ce, că primul argument le cam 
include monopolic pe celelalte), în faţa unui plan de plecare la 
fel de bun ca oricare altul. Pasul logic următor: adaptarea 
strategiilor conform criteriilor responsabile şi uşor fixiste ale unui 
adult precum şi abandonarea pe moment a improbabilităţilor 
evidente, concret, faza cu...copilăria. 

Creativitatea e un lucru mare! Şi ideile, în acest caz, multe. 
Selectând scurt şi nedorind să obosesc suplimentar cu 
evocarea fiecăreia în parte, am să extrag spre extrapolare doar 
lozurile câştigătoare.  

Pe post de mini-vacanţă (până la cea mare şi adevărată 
numită concediu) recomand oricui un concert bun de jazz... 
clasic, de pildă. Alegerea mea a vizat trombonul legendarului 
Raul de Souza şi o săptămână mai târziu un colaj raggae, jazz 
şi gipsy ce pare să fi găsit soluţia unei ecuaţii muzicale de un 
real succes. Cu puţină imaginaţie la pachet, în doar o singură 
seară, te surprinzi făcând naveta între vreo terasă boemă, 
elegant accesorizată, cu accente fumice de trabuc cubanez, 
efervescentul Rio de Janeiro sau misticul continent african.Te 
abandonezi ritmului ce-ţi multiplică afabil ritmurile inimii şi poţi 
să juri că te-ai  mişcat de nebun ,într-un dans teribil de fast, 
când în realitate abia ţi-ai oscilat genunchii de la stânga la 
dreapta pe culoarul strâmt a două scaune dintr-o sală de 
spectacol. 

Deciziile complementare? 
Am zis pas cafelei şi ziarelor can-can-ice, dacă mi-e permis 

jocul de cuvinte, în favoarea plimbării matinale a patrupedului 
din dotare. Furtul inofensiv al acestui job deţinut până de curând 
de un alt membru al familiei nu mi-a schimbat viaţa. Dar, mi-a 
redat dimensiunea dimineţilor. E greu să descrii ce reinventează 
în tine diversitatea cromatică a unui parc, senzaţia vegetală, un 
răsărit ocazional, parfumul teilor abia înfloriţi, scăderea 
temporară a ratei populaţiei şi chiar interacţiunea comunităţii 
canine din Tătăraşi. Tot capitolului „fac ce-mi place” i-am 
asezonat mici capricii literare, camuflate nu doar în lecturi dar şi 
reiterări amuzante (ne facem de lucru de pildă inventând noi 
finaluri arhicunoscutelor şi demult cititelor poveşti), cinefile 
(bifez prezenţa festivalurilor şi cluburilor de gen) şi sociale (cu 
miez şi moderaţie, pentru că aglomeraţiile, cu excepţia celor de 
idei, se pot dovedi contraindicate intelectualului de rând). 

Şi totuşi, deşi dovedit eficiente, toate aceste tertipuri 
asumate şi adnotate cursei de 100 metri garduri (a se citi 
provocări) cotidiene, nu şi-ar fi găsit locul într-o pledoarie finală 
în absenţa unei ultime întâmplări. Întâmplarea de-a găsi la 
momentul oportun (Complotează Universul la îndeplinirea unei 
dorinţe?) dincolo de răspunsuri, un adevărat decalog grafic al 
copilăriei şi implicit al probabilităţii de-a fi fericit. 

Se spune că viaţa adultului prinde contur din momentul 
deschiderii unei Cutii a Pandorei şi că, alegând lucruri diferite, 
călătoriile noastre devin la rându-le lipsite de asemănare. 
Copilăriile, pe de altă parte, copilăriile tuturor, par să păstreze 
cumva un numitor, au privilegiul unui suflet comun.  

Precis am simţit asta privind lucrările pline de culoare – 
menită să suplinească fin migala tuşului – şi frenezii decorative 
ale Danielei Ungureanu într-o zi deloc nefastă, de marţi, la 
mezaninul Grand Hotelului Traian. 

Ne place sau nu, clişeele n-au devenit degeaba clişee şi tind 
uneori a lua proporţii axiomice. Pe cele ferecate în poveştile 
plastice ale tinerei autoare le citeam parcă din propria carte. 
Regăseam casa bunicilor, cu toate scările ei: de la pod, de la 
cireş sau casa din copac. Zâne, melodii, flori, corăbii de hârtie şi 
călătorii. Surori păstrătoare de inocente secrete, născocind 
întotdeauna îndemânatic ireale căi de ieşire. Prieteni tăcuţi... 
Păpuşi de cârpă cu ochi iscoditori şi haine sofisticate, pisici, 
rochii, prinţi... părinţi. Şi peste toate, îngeri-fluturi păzitori ai 
coliviilor de gânduri cărora ţi-e frică poate să le laşi a-şi lua 
zborul. Şi-ai primelor vise prevestitoare cu mori de vânt , furtuni 
şi câteva răscruci. 

Un puzzle drag, încă la îndemână. Prinşi între regretele 
pieselor ce se vor fi rătăcit sau estompat şi disperarea uneia 
pierdute definitiv (vorbim desigur de factorul timp) să regăsim 
totuşi entuziasmul de-a da o şansă celor încă vii. Atâta timp cât 
ne mai putem ţine încă de... copilării. 

 

Raluca SOFIAN-OLTEANU 

„Firea mea, felul meu  
de a fi pretind  

existenţa unui public” 
 
convorbire cu actorul  
LIVIU SMÂNTÂNICĂ 

 
Liviu Smântânică, unul din pilonii Teatrului pentru Copii 

şi Tineret „Luceafărul” Iaşi, are şi un înnăscut dar pentru 
dialog. O demonstrează interviul de mai jos, unde actorul 
vorbeşte cu dezinvoltură, cu nostalgie şi patimă despre ce 
înseamnă o viaţă petrecută pe scenă.    

 
Călin CIOBOTARI: Domnule Smântânică, ce mai faceţi? 
Liviu SMÂNTÂNICĂ: Păi, în primul rând, fac foarte bine 

pentru că sunt sănătos. La o vârstă de alertă, 66, diavolul m-a 
lăsat în pace, aşa că mă simt în plenitudinea forţelor fizice şi, 
mulţumesc lui Dumnezeu, psihice.  

– V-am văzut recent în spectacolul „Păcală”, unde mi s-a 
părut că aţi cam „tăiat” personajul principal. Vi se întâmplă 
des? 

– A, nu! Pur şi simplu am avut un rol ofertant. La 
experienţa pe care am acumulat-o în aproape patruzeci de ani 
de teatru, normal că am profitat şi mi-am colorat rolul cât am 
putut de frumos şi precis. 

– Cât de mult contează experienţa în teatru?  
– Enorm! Dacă virtutea tinereţii este entuziasmul, aşa încât 

fiecare tânăr actor se crede grozav, şi este grozav că se crede 
aşa, vine o vârstă când accentul cade pe puterea de stilizare a 
rolului, pe capacitatea de a elimina ceea ce este în plus, în 
favoarea esenţialului. Toate astea se acumulează şi alcătuiesc 
experienţa. Mă rog, ce vă spun mă priveşte, poate să nu fie 
valabil pentru alţi actori: eram foarte exuberant în anii 
începutului, însă azi, revăzându-mă în diferite înregistrări, îmi 
dau seama că aş mai reduce, aş mai reformula, aş mai cenzura 
sau, din contra, aş mai adăuga. 

– Nu sunteţi genul de actor care o termină cu personajul 
după prima întâlnire? 

– Nu, şi îmi place să cred că nici un actor nu procedează 
aşa. Un personaj se creează tot timpul, el depinzând de o serie 
de factori: starea mea, a interpretului, din ziua respectivă, starea 
spectatorului şi aşa mai departe.  

– Afectiv ce relaţii întreţineţi cu personajul? Vi se întâmplă, 
bunăoară, să-l detestaţi? 

– Nu, în niciun caz! „A detesta” este un cuvânt prea greu! 
Chiar şi personajele negative îmi sunt dragi pentru că reprezintă 
creaţia mea. Spectatorul da, poate să mă urască, şi e bine, de 
vreme ce eu sunt negativ, însă eu nu pot să îmi urăsc 
personajul.  

– Să reformulez! Vi s-a întâmplat să vă simţiţi inconfortabil 
în anumite roluri? 

– Da, astfel de situaţii există. Ele derivă din lipsa noastră 
de opţiune în privinţa distribuţiei. Nu noi ne alegem rolurile, 
ele ni se oferă. E ca în tabloul lui Luchian „Împărţirea 
porumbului”… 

– Cum aşa, domnule Smântânică? 
– Păi stăm şi noi la rând aşteptând ca regizorul să ne 

împartă rolurile. Întotdeauna m-am temut de rolul care mi se 
va da. Mă întreb mereu dacă o să pot să scot din rol ce vrea 
regizorul, dacă voi putea duce la liman personajul. 
Experienţa mi-a spus că pot duce până la final rolul, într-un 
mod onorabil, că, într-un fel sau altul, ajung la un numitor 
comun cu regizorul, însă teama continuă să existe. 

– Am consultat CV-ul dumneavoastră şi am văzut că aţi 
intrat în teatru în 1975. Ce aţi făcut până atunci? 

– Am terminat Artele plastice la clasa lui Dan Hatmanu. 
Sunt deci, prin formaţie, artist plastic. Imediat după 
absolvire, am făcut cele şase luni de armată, după care am 
intrat ca grafician la Academia Moldovei, la Arheologie. 
Apoi m-am însurat; soţia mea, fiind profesoară de limba şi 
literatura română, a luat repartiţia undeva lângă Iaşi. 
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– În raport cu păpuşa, cum s-a comportat actorul Liviu 
Smântânică? 

– Aici a fost, într-adevăr, mai greu. Pe parcurs am încercat să 
reduc handicapul iniţial. Era greu să mă ridic la nivelul Monicăi 
Agachi, sau la cel al Doinei Iarcuczewicz. Vedeam cum în mâna lor 
lemnul prinde viaţă şi-mi dădeam seama că, oricât m-aş fi străduit, 
ceva tot lipsea.  

– Domnule Smântânică, aş vrea să îmi spuneţi cum arăta un 
spectacol în anii ’70 şi cum arată astăzi? Din perspectivă 
regizorală, scenografică etc. etc. Mă interesează să ştiu dacă există 
mari diferenţe sau dacă, nu cumva, nimic nu e nou sub soare… 

– Ştiţi ce cred că s-a schimbat? Optica asupra spectacolului, 
asupra ideii de spectacol. Părerea mea e că spectatorul a rămas cam 
acelaşi. Bineînţeles, copiii de azi sunt mai informaţi, mai deschişi 
noutăţii. Când am o problemă cu telefonul, apelez la nepotul meu 
care, de la cinci ani, butonează cu ochii închişi tot ce se poate 
butona. Informaţia e totul, nu-i aşa? Şi, desigur, accesul la ea! Îmi 
amintesc de vremurile în care eram la Academia Moldovei, la 
Arheologie, cât de disperaţi erau cercetătorii de acolo că nu puteau fi 
la curent cu ultimele articole; pe când azi, cu internetul… Revenind, 
am senzaţia că astăzi se încearcă o reechilibrare a relaţiei dintre 
teatru şi televizor; se vede cel mai clar în modul în care este folosită 
lumina pe scenă. Dincolo de toate acestea, un spectacol adevărat 
rămâne ca şi în anii ’70 un spectacol care „loveşte” spectatorul în 
zona lui afectivă. Abia apoi contează partea cerebrală. Mi se pare că 
situaţia e similară în cazul picturii, unde, cel puţin în cazul meu, 
contează impactul prim al tabloului asupra afectivităţii mele. Bine, 
după aceea poţi discuta despre folosirea culorilor, despre detalii de 
tehnică, însă prima impresie este esenţială. 

– Ce texte agreează actorul Liviu Smântânică? 
– Nu mă interesează atât textul în sine, cât opţiunea pentru textul 

respectiv. Bine, se montează Creangă, pricep, dar de ce se montează 
Creangă? Mai e problema textelor universal valabile, care nu ţin 
deci de un timp anume; faţă de ele avem, categoric, o datorie. Ele 
trebuie să devină capetele de afiş pe care copilul să le ştie de foarte 
mic. Atunci când adresanţii sunt copii cu vârste mici, textele acestea 
trebuie montate în linie clasică. Abia când mai creşte, îi dăm 
copilului „Capra cu trei iezi” şi chitară, îi dăm un lup de treabă. 
Parodiile pot fi frumoase, însă, la fel de bine, atunci când sunt date 
cui nu trebuie, pot deveni foarte dăunătoare. E cam ca în cazul 
discuţiilor despre nuditatea pe scenă, acceptabilă atunci când e bine 
justificată, motivată.  

– Sunteţi, deci, un adept al compoziţiei actoriceşti? 
– Da, mi se pare constructivă şi utilă spectacolului în întregul 

său. Te scoate din comoditatea aceea care, mai repede sau mai 
târziu, va naşte şabloane interpretative. Bine călăuzit de regizor, câte 
un actor pe care nu-l credeai în stare să facă aşa ceva îţi compune o 
frumuseţe de rol.  

– Spuneţi-mi sincer, vi s-a întâmplat ca, după o premieră, după 
ce regizorul şi-a luat biletul de tren şi a plecat în treburile lui, să 
modificaţi un spectacol pentru a-l acorda la public? 

– Vă răspund sincer: da! La fel de adevărat, însă, e că tot 
publicul te poate duce şi unde nu trebuie. Îţi dau un exemplu: 
„Harap Alb”, un spectacol teribil, cu nişte personaje foarte colorate 
şi cu o găselniţă minunată: fiecare personaj era dintr-o anumită 
regiune a ţării, adică unul oltean, altul ardelean şi aşa mai departe. 
Publicul, entuziasmat, a tot cerut, şi fiecare actor s-a simţit dator să 
încarce rolul, până acolo încât textul nu a mai putut respira. Ne-am 
dat seama şi am zis: gata! Îl stopăm şi îl reluăm cu o altă distribuţie. 
Asta e o datorie a actorului: să conserve un spectacol bun, să nu-i 
modifice sensurile.  

– Aş vrea să ştiu părerea dumneavoastră despre tinerii actori 
din trupa ieşeană de la „Luceafărul”. Cum îi simţiţi atunci când ies 
de pe băncile Facultăţii? 

– Sunt unele probleme. Fiind destul de multe locuri la secţiile de 
Teatru, nu mai există acea triere riguroasă, dură. Sigur, şi la o astfel 
de triere, poţi fi păcălit la examen şi dezamăgit apoi pe parcurs. Ştiu 
că sintagme de genul „pe vremea mea” stârnesc ironii, însă nu pot să 
nu remarc că pe vremea mea nu se intra încălţat pe scenă. Asta ca să 
dau doar un exemplu minor. Sau, alt exemplu: pe vremea mea, se 
făcea mişcare scenică în fiecare dimineaţă. Nu oricum, ci asistaţi de 
balerini de frunte. Nu oricât, ci o oră! Obligatoriu! Ce grozav se 
intra în spectacol după aceea! Atunci când intri de pe stradă direct în 
spectacol, nu prea poţi fi un foarte bun actor profesionist. Cel puţin 
asta e părerea mea.  

– Dar îi simţiţi că vor să facă teatru, că vor să fure de la actori 
ca dumneavoastră? 

– Da şi nu! Problema e că sunt grăbiţi, sunt ocupaţi, unii au tot 
felul de angajamente, alţii mai fac o facultate, alţii au ore pe la 
universitate. Apare adeseori un fenomen de împrăştiere; actorul nu 
se mai poate focaliza pe partea principală a destinului său 
profesional, adică scena. Nu mai au timpul pe care îl pretinde 
această profesie. Îmi amintesc cum, atunci când plecam la 
Festivaluri Internaţionale, eram obsedaţi să vedem toate spectacolele 
din program. Acum, când mai mergem pe undeva, nu prea îi văd 
interesaţi. Să le fac eu morală? Dacă ei nu simt din interior această 
cerinţă, ce să le mai zici?! 

– Cum estimaţi viitorul teatrului de animaţie? 
– Atât timp cât publicul tânăr există, teatrul de animaţie nu va 

avea probleme. Nu vorbesc despre latura materială, ci despre 
existenţa în sine, despre teatru ca fenomen artistic. Ne ducem 
împreună, dacă vreţi, în grădiniţe şi în şcoli, şi îi întrebăm pe copii: 
„Mergem la teatru?”; veţi vedea ce reacţie au: „Daaaa!”. Ori genul 
acesta de reacţie spune totul…    

A consemnat Călin CIOBOTARI 

Am pretenţia că noi asigurăm viitorul public al teatrului 
dramatic, publicul adult. Şi nu doar prin spectacolele de la sala 
mare, ci şi prin cele de la sala mică, pentru că şi ele au „filosofia” 
lor. S-au dat doctorate pe spectacolele noastre de la sala mică. 
Am umblat prin Europa cu astfel de spectacole. Vă dau un singur 
exemplu: „Alba ca zăpada”, jucată într-o căruţă ambulantă. În 
Franţa, o doamnă care ne-a văzut şi-a dat ulterior doctoratul 
pornind tocmai de la „căruţa” noastră… Revenind la întrebarea 
dumneavoastră, părerea mea e că noi ne facem treaba; dacă, 
totuşi, publicul acesta nu va ajunge la Teatrul Naţional, problema 
e a celor de acolo. Nu ştiu, nu vreau să vorbesc pe nimeni de rău, 
însă acolo nu mai este nimic ca înainte. Îmi amintesc cum, după 
premiere, stăteam la un pahar de ceva cu cei implicaţi în 
spectacol. Nu era vorba de băutură, ci de un pretext pentru a 
schimba idei, pentru a discuta despre spectacol. Acum aşa ceva 
pare de-a dreptul deplasat… 

– V-ar fi plăcut să fiţi actor pe marea scenă? 
– Am jucat pe scena Naţionalului, însă, ca fel de a fi şi ţinând 

cont de ce pot eu da, cred că mai realizat sunt aici. Acolo, cum să 
spun, spectacolele în care aş fi fost distribuit nu mi-ar fi oferit 
ceea ce mi-au oferit cele în care am jucat şi joc aici, la 
„Luceafărul”.  

– Aş vrea să ne întoarcem la începuturile carierei 
dumneavoastră actoriceşti, aşa cum sunt ele înscrise în anul de 
graţie 1975. 

– Da, n-aveam nici atunci stare, aşa cum n-am nici azi. Şi, 
cunoscând acest lucru, actorul Virgil Costin, împreună cu Dan 
Dragoş, regizor de culise la Operă, mi-au trimis simultan, în 
aceeaşi zi, un mesaj: „Vino repede, se dă concurs la Teatrul de 
Păpuşi!”… Nu era simplu să iau o decizie. Soţia mea, v-am spus, 
lucra în afara Iaşului, aveam şi copii. Dar n-am rezistat şi m-am 
prezentat la concurs. L-am luat, în faţa unei comisii pentru care 
am avut şi am întreaga consideraţie. În primul rând, omul de 
teatru Manole Foca, apoi directoarea teatrului, Natalia Dănăilă şi 
regizorul Constantin Brehnescu. În „zonă” se afla şi actorul de la 
Naţional, Petru Ciubotaru, care venise să mă susţină. 

– Care erau atuurile şi care erau minusurile tânărului 
Smântânică? 

– Vă spun cu sinceritate: am ritm muzical. Recunosc toate 
notele luate la pian, însă, o altă problemă, nu am voce. Iar primul 
lucru pe care l-a zis doamna Dănăilă a fost: „Cine nu ştie să 
cânte, la revedere!”. Atunci, Petru Ciubotaru a venit la mine şi 
mi-a zis să fac tot ce ştiu înainte, şi să cânt la final. Aşa că… am 
rămas în teatru! Dar să nu uit ceva important: după concurs, 
Manole Foca m-a luat de mână şi m-a dus în faţa unui pian; m-a 
pus să repet nişte note; le-am luat îngrozitor. Atât mi-a spus: 
„Ascultăăă!”. Te rog să mă crezi, brusc mi s-au destupat urechile, 
şi am reuşit! „A, păi dumneata eşti leneş, domnule!”, mi-a mai 
spus, confirmându-mi că pot cânta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Cunoşteaţi trupa, spectacolele teatrului de păpuşi? 
– Da, cum să nu?! Director de şcoală fiind, mergeam 

constant cu elevii la Teatrul de Păpuşi. Mulţi dintre actori îmi 
erau şi prieteni. Jucasem teatru la Casa Studenţilor şi, 
inevitabil, aveam de-a face cu actorii. Bunăoară, cu Ion 
Agachi jucasem ani de zile, în trupa maestrului Alexandru 
Blehan. La fel, îl ştiam şi pe Emil Petcu, pe locul căruia am 
dat concurs, dumnealui ieşind la pensie. Pot spune că eram 
deja destul de cunoscut în Iaşi; aveam şi nişte premii… Ceea 
ce vreau să subliniez e că nu eram chiar căzut din cer, ci doar 
veneam după o pauză în care activasem ca director al acelei 
şcoli. Domnul Ştefan Oprea, care mă ştia din spectacolele 
pe care le jucam la Casa Armatei, m-a felicitat după ce a 
aflat că am luat concursul. Am început cariera de actor la 
Teatrul de Păpuşi jucând într-un spectacol după Anton 
Pann, „Povestea vorbei”. Apoi, într-un alt spectacol în urma 
căruia s-a zis că „Smântânică şi-a găsit stilul/ Jucând 
Şarpele şi Crocodilul”... A mai fost Lupul din „Capra cu trei 
iezi”, după care, la vreo trei-patru luni de la angajare, a 
venit şi primul meu rol mare în spectacolul „Un yankeu la 
curtea Regelui Arthur”. Cred că din acel moment mi s-a 
consolidat poziţia în sânul trupei. 

Într-un film pe care i l-am consacrat îl numeam pe pictorul 
Corneliu Ionescu „zburător spre orizonturile sublimităţii”. Acum 
artistul a zburat în eternitate. Discret şi elegant, cum i-a fost felul, 
de nu  s-a auzit  măcar tremurarea aripelor şi cu atât mai puţin 
bătaia şi fâlfâirea lor. Pentru mine, el există precum l-am ştiut, un 
creator conştient de valoarea lui, dar plin de respect, totodată, 
pentru tot ce era valoare şi intransigent cu impostura. Fusese 
elevul lui Corneliu Baba. La prima vedere, e greu de găsit 
asemuire între magistru şi discipol. De-ţi îngăduiai o privire mai 
atentă şi-i ascultai crezurile în desfătătoare taifasuri, cum mi s-a 
întâmplat mie, desluşeai legături de profunzime, cele care ţineau 
de concepţia artei şi exprimării în pictură, în creaţie în general. 
Marea lecţie însuşită de la maestrul său, invocat şi venerat de un 
elev mândru că-i fusese ucenic, era cea a esenţializării şi 
înlăturării elementelor inutile. Ca să atingi o astfel de culme, spre 
care te îndemna meşterul, era nevoie de un lucru de căpătâi: să-ţi 
dobândeşti calea proprie. În rest, Corneliu Baba lăsa libertate 
deplină elevilor. Doar îi invita de multe ori ingenios să fie ei 
înşişi. O făcea depănându-le adeseori istorii cu tâlc. Odată îi 
poftise să purceadă la un exerciţiu de imaginaţie, să se vază într-o 
sală mare, rotundă, cu uşi lângă uşi, de unde vor să iasă ca dintr-o 
captivitate. Încearcă la una, apoi pe rând la toate, fără să le poată 
deschide. Ce le rămânea de făcut? Să spargă o ieşire ferecată şi să 
meargă pe un drum bătut, al altuia, sau să-şi croiască, ceea ce nu-i 
de fel uşor si simplu, uşa proprie  într-un spaţiu aparent 
impenetrabil. 

Corneliu Ionescu a găsit în el puterea  să ferestruiască uşa pe 
care să intre şi să păşească pe o cale lactee a sa în universul 
picturii. A fost la început mai puţin convins că ar trebui să se rupă 
total de realism. Însă, păstrându-se în teritoriul figurativului, s-a 
străduit şi a reuşit să se detaşeze de clişee, să-şi aştearnă mai de 
fiecare dată pecetea proprie. S-a singularizat treptat, treptat, ceea 
ce-a constituit, de altfel, idealul său artistic. Creaţiile acestei 
prime perioade n-au reprezentat fidele decupaje ale realităţii, ci 
mai degrabă răsfrângeri transfigurate ale unor fragmente ale 
universului în imaginarul său cu evidentă propensiune spre 
abstract. Culoarea din aceste creaţii avea transparenţe de ape 
sudice, coraliene, rozurile, violeturile scoteau din déjà-vu-ul 
cromatic lucrările. Pânzele lăsau puternica impresie a eliberării de 
surplusuri obiectuale şi coloristice, ce încărcau îndeobşte 
viziunile  realiste epigonice. Se năştea în  tablourile sale un spaţiu 
epurat de constrângeri, incitând la slobozenie imaginaţia. 

A urmat pasul doi, acela al cristalizarii manifeste a 
personalităţii şi definirii originalităţii, acela înspre purităţile 
abstracţionismului. A ajuns aici zburând cu păsările lui ivite 
dintr-o plasmă ideatică şi mitică eliadescă. Pictorul a coborât 
ciutura închipuirii în apele cele înmiresmate ale civilizaţiilor 
vechi, îndeosebi asiatice, de unde a preluat roditor motive 
existenţiale şi le-a recreat original în geometriile şi ferestrele, 
ce-s fantezii ale unei minţi libere şi fremătătoare. În aceste piese 
cu care a umblat în lumea largă vreme de două decenii, 
câştigând simpatii necomplezente, Corneliu Ionescu a accentuat 
inspirat şi subtil tehnic, transparenţele cromatice preţioase ce   
l-au impus atenţiei încă de tânăr. Linia lui izbutea iscusit să 
evite  gestualitatea ce-şi epuizase resursele şi se înnobila cu 
graţiozităţi amintind de meşterii caligrafiilor orientale. Se 
întrupa metafora, ideea lua forme de palimpseste ca de 
bucoavne vechi, dar cu o reavănă pulsaţie şi tocmire într-un 
„zbor spre orizonturile sublimităţii”. 

Nimic nu era întâmplător în lucrarea sa, ci fruct al unei 
elaborări şi gândiri miezoase. Lumea noastră, cea în care 
existăm, se regăseşte neîndoios în opera lui Corneliu Ionescu, 
dar codificată prin simţirea şi viziunea sa de artist original, 
căutător al singularizării şi făptuitor al acesteia. În demersul 
esenţial de idividualizare creatoare învătăturile primite de la 
maestrul Corneliu Baba au fost pravila cea sfântă a existenţei. 
Le-a dus mai departe, le-a cultivat  statornic şi înnoitor ca 
profesor vreme de aproape o jumătate de veac la şcoala de arte 
frumoase a Iaşilor. Şi-a format elevii în spiritul libertăţii, aerul 
de respirat, valoarea supremă pentru care au pătimit înaintaşii 
săi din Tătuleştii Oltului, unde a văzut lumina zilei la 10 august 
1938. 

În ultima vreme lordul, bărbatul la patru ace, deşi nu-şi 
pierduse  de fel distincţia princiară, purta  peste părul de platină, 
prins într-o coadă de monah, o aură ce te ducea cu gândul la 
transcendent. Pesemne, Corneliu Ionescu se pregătea în taina 
tainelor de zborul în eternitate. Eu nu-l mai zăresc acum. S-a 
înălţat în tării, dar îi simt, ca întotdeauna, la fel de puternică, 
prezenţa. De neuitat. 

Grigore ILISEI 

CORNELIU 
IONESCU 

 

zbor în 
eternitate 
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STAREA DE FESTIVAL 
 

 
Din raniţa de mobilizat – pe viaţă – în slujba Ordinului 

teatral, scoate, când şi când, obiecte preţioase, impresii şi 
comentarii asupra teatrului românesc, le prefiră printre 
degete, apoi le înşiră la vedere, spre minunarea celor care 
vor să afle, de la unul dintre cei mai competenţi cronicari 
dramatici, ce s-a întâmplat cu teatrul românesc în ultimii 
patruzeci de ani. Martor al Thaliei vreme de patru decenii 
şi comentator căruia nu-i scapă nimic important din ceea 
ce vede pentru cititorii săi, scriitorul ieşean Ştefan Oprea 
îşi rostuieşte averea de impresii surprinse pe viu la 
întrunirile de teatru, începând cu prima ediţie a Festi-
valului spectacolelor de teatru pentru tineret şi copii 
Piatra-Neamţ din 1969 şi terminând cu ultima ediţie, din 
2010, a Festivalului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti. 
După trecerea unui număr respectabil de ani, unii dintre 
confraţii lui, semnatari de comentarii şi dări de seamă 
post-festivaliere în paginile revistelor de cultură, şi-au 
fructificat observaţiile în portrete ale unor  actori şi  regizori 
de seamă. Spre deosebire de aceştia, Ştefan Oprea a 
preferat să dea mai vechilor sale înscrisuri un alt rost, 
inedit, spunem noi: fără să intervină pe textele iniţiale, cele 
găzduite, în majoritatea lor, în revista Cronica, fără tăieturi 
ori adăugiri, autorul scoate o carte, unde articolele scrise 
pe urmele vii ale evenimentelor se rânduiesc de la sine, în 
ordinea datării lor.  

Rezultatul: o carte, unică la 
noi, despre festivalurile de 
teatru, unică prin cuprindere, 
prin bogăţia de informaţii, prin  
prospeţimea şi francheţea 
judecăţilor, prin tonul – când 
entuziast la întâlnirea cu 
valoarea adevărată, când 
indignat, la întâlnirea cu trufia 
ori lipsa de măsură a unor 
oameni de teatru, nu neapărat 
tineri (îl indignează, pe drept 
cuvânt, dispreţul ciocoiesc al 
unor ipochimene faţă de 
dramaturgia naţională), şi istoria  

teatrului românesc postbelic se aşează firesc în pagină. 
După ’89, organizatorii, alţii decât pionierii anilor ‘70-’80, 
purced la primenirea vechilor tipuri de întruniri, schimbă 
titulatura festivalurilor – important este că fac paşi 
importanţi spre ceea ce Ştefan Oprea numeşte 
internaţionalizarea întâlnirilor periodice ale oamenilor de 
teatru din România.  

Vreme de treizeci de ani, provincia a etalat la reuniunile de 
profil tot ce aveau teatrele mai bun – pe genuri şi specii 
dramatice, pe profil de vârstă şi de gust în materie de public: 
Capitala a simţit nevoia tardivă de a-şi lua revanşa, 
organizând, într-un târziu – postrevoluţionar, Festivalul 
Naţional, cu destule ezitări însă faţă de prezenţa numelui 
Caragiale pe genericul festivalului… Important este că, ediţie 
după ediţie, Festivalul Naţional se impune cu autoritate de 
netăgăduit în familia teatrelor europene. Din urmă vin, dacă nu 
cumva îl întrec, două noi capitale teatrale: Craiova şi Sibiul. În 
sprijinul fiecărei afirmaţii, autorul cărţii aduce destule 
argumente. Gala recitalurilor dramatice şi Colocviile criticii 
de la Bacău, Colocviile de regie de la Bârlad, Festivalul de 
comedie şi Colocviiile despre arta comediei de la Galaţi, 
Festivalul de teatru contemporan de la Braşov dau relief 
unei mişcări teatrale vrednice de luat în seamă, din 
perspectiva prezentului. Fără false nostalgii, Ştefan Oprea 
restituie imaginea a ceea ce unii refuză să cunoască ori să 
recunoască: există o istorie a teatrului de care trebuie să se 
ţină seama, dacă ne respectăm pe noi înşine, noutatea nu a 
apărut din nimic. În pofida vremurilor vitrege, festivalurile au 
adus ţării prestigiul unui teatru modern, sincronizat la mişcarea 
teatrală europeană. Dincolo de reuşita individuală – multe 
cariere au debutat sub semnul festivalurilor, autorul cărţii nu 
uită să atragă atenţia de fiecare dată asupra beneficiului 
cultural pe care l-au adus colocviile pe teme de actualitate 
teatrologică şi dezbaterile ce au însoţit desfăşurarea de 
spectacole propriu-zise. Absenţa unor oameni de teatru 
importanţi de la (unele) ediţii ale festivalurilor este semnalată 
ca dezertare de la menirea de a ridica efortul teoretic la nişte 
cote care să ne păstreze în rândul lumii culturale. Era şi 
aceasta o formă de rezistenţă prin cultură, care nu trebuia 
ignorată. Fie că vorbeşte despre hopurile (galele) tânărului 
actor de la Costineşti-Mangalia, fie că deapănă farmecul şi 
ineditul întâlnirilor festivaliere cu umorul la Vaslui, fie că se 
arată emoţionat de prestaţia lui Emil Boroghină, „magicianul”, 
director al Festivalului Internaţional Shakespeare, conferind 
oraşului Craiova „calitatea de Centru Mondial Shakespeare”, 
Ştefan Oprea îşi păstrează neatins de trecerea timpului, de 
amărăciuni şi dezamăgiri talentul de a reacţiona fără 
prejudecăţi la întâlnirea cu frumosul. El „înfruntă” noutatea 
creatoare cu bucurie, iar bucuria întâlnirii cu valoarea autentică 
o anunţă în cuvinte pasionate. Ştefan Oprea rămâne un om 
tânăr, deschis la prefacerile de gust, cu o condiţie: estetica să 
nu fie sacrificată de dragul vulgarităţii şi al şocului 
nonconformist cu orice preţ. Pas la pas prin festivaluri nu are 
obişnuitele concluzii ori aşteptata încheiere. La despărţirea de 
cartea po-pasurilor prin festivaluri, cititorului i-ar putea servi 
de final concluzia pe care autorul o pune în fruntea unuia 
dintre capitole: Teatrul românesc respiră adânc! 

 

Sorina BĂLĂNESCU 
 

Ştefan Oprea, Pas la pas prin festivaluri, Iaşi, 2011, 442 p. 
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Pe fundalul unei veri fierbinţi, asezonată cu ploi 

toride, am constatat că apetitul pentru evenimente 
culturale remarcabile nu a scăzut în interes şi valoare. 
Două Tabere de Creaţie organizate cu nume mari ale 
artei contemporane la Hodora şi Bucium, expoziţiile de 
la Galeriile Dana, Cupola sau Mall Moldova au 
configurat propuneri artistice dintre cele mai interesante. 
Între acestea şi expoziţia de la Galeriile Dana din strada 
Lăpuşneanu, unde ne-am reîntâlnit cu doi artişti de 
marcă, Vasilian Doboş şi Florin Buciuleac. Primul ne-a 
oferit mai întâi proba unor portrete literare realizate cu 
harul unui poet atent şi sensibil la mişcarea literelor la 
Iaşi. Autorul are vocaţia portretului, al cuvântului 
spiritual şi un remarcabil spirit al nuanţelor tuşante. 
Artistul, dublat de dimensiunea literară subtilă şi 
sugestivă, a creionat profiluri ieşene şi a ieşit o carte cu 
prieteni. Este evident că a izbutit medalioane subtile şi 
convingătoare, astfel încât fiecare personaj se recunoaşte 
în tuşele fine ale unui portret interior. Beneficiarii 
acestor subtile portrete în cuvinte, poate uşor flataţi în 
orgoliul personal, se recunosc mai ales în pasajele subtile 
consacrate valorizării locului lor în planul creativităţii 
ieşene. Neîndoielnic că Vasilian Doboş chiar îşi 
preţuieşte colegii, lucru rarisim la nivelul breslei.  

Este la fel de adevărat că şi companionul său, Florin 
Buciuleac, a realizat cu ceva vreme în urmă o expoziţie 
şi un album consacrat imaginii subiective surprinse de 
un artist mereu inspirat. Într-un anume fel, fiecare în 
parte şi amândoi la un loc au considerat că memoria 
individuală şi colectivă trebuie ajutate într-o lume 
bântuită de nemăsurate orgolii sau de indiferenţă faţă de 
celălalt. 

Reuniţi într-o expoziţie comună, cei doi graficieni au 
reuşit prin dimensiune creatoare, har şi experienţă 
plastică să compună, în subtilă adiacenţă, intersecţii de 
viziune şi stilistică sugerând dimensiunea eterică a artei. 
În nota de personalitate şi originalitate cu care ne-a 
obişnuit în timp Vasilian Doboş, creator de erminii 
personale, ne trimite în zona subtilă a sacrului unde 
semne se încarcă cu transcendenţa unor ritualuri 
iniţiatice şi desăvârşite spiritual. Semnele artistului 
provin din fondul principal al ortodoxiei noastre, generos 
în simboluri sacrosancte, care fac trimitere la teologia 
frumuseţii. Eleganţa subtilă a semnelor sugerează faptul 
că ceea ce este frumos bucură pe Dumnezeul tuturor, aşa 
cum credea indubitabil Pavel Evdokimov. Frumosul, 
credea teologul, alături de binele moral, exprimă taina 
lumii şi a omului. Pictorul trebuie privit ca cel hărăzit cu 
povara de a trece lumea din timp în durată. Cheia 
decriptării simbolurilor sacre, semnul crucii egiptene sau 
al ortodoxiei noastre, deschide orizontul credinţei şi al 
sfinţeniei. Imaginea simbolică, în planuri succesive de 
interpretare, sporeşte umilinţa omului în raport cu 
divinitatea şi deschide orizonturi intime de posibilă 
revelaţie. 

Florin Buciuleac, la rându-i, se simte şi el afin 
acestei predispoziţii către sacru şi în compoziţiile de 
acum se descătuşează de presiunea portretului în 
favoarea viziunilor marcate de fiorul raporturilor 
dramatice dintre alb şi negru, dintre frumuseţea zilei şi 
spaimele nopţii spiritului. Energia tuşelor relativ 
autonome cedează deseori în favoarea unor luxuriante 
arabescuri ce fac din suprafaţa grafică suportul dezbaterii 
unor idei. Energia tuşelor, spontaneitatea gestului 
exclude strategii grafice prealabile, ansamblul sugerând 
în fapt frumuseţea libertăţii interioare.    

Asocierea celor doi graficieni relevă faptul că au 
funcţionat natural afinităţile elective, astfel, în condiţiile 
diferenţelor fireşti de viziune şi stil, să determine o 
oportună complementaritate. Diferenţele nu ţin de 
anvergura viziunii, ci doar de modul de exprimare şi 
interpretare a simbolurilor sacre. 

În ansamblul expoziţional privitorii s-au regăsit în 
bună măsură pe ei înşişi, cu dilemele şi, mai ales, cu 
speranţele lor. A crede în mesajele artei este ca şi cum ai 
avea norocul să vezi faţa lui Dumnezeu. Mai lesne pe 
aceea a Dumnezeului din noi…  

 

Valentin CIUCĂ 

DOI PE UN 

BALANSOAR 

prin 

expoziții  

După ce a fost în Arcadia, rătăcind 
câţiva ani buni, anii lui mai tineri, după 
ce a asimilat tot ce se putea asimila 
peregrinând prin acest ţinut imaginar şi 
legendar (ca un bun grec ce este), 
pictorului Emil Şchiopu i-a trecut prin 
gând (ca un bun... român ce este) să se 
întoarcă acasă în Bucovina, şi a dăruit 
cetăţii Câmpulung Moldovenesc rodul 
meditaţiilor sale de înălţimea şi puterea 
aripilor unui curcubeu de primăvară. 

Sigur, Emil Şchiopu nu este grec, nu 
a fost niciodată în Grecia, dar lucrările 
lui au ajuns şi acolo. 

E greu – învăţându-i şi pe alţii să 
zboare –, să te menţii în aerul tare al 
Arcadiei şi, acum, al Rarăului. 

Şi Emil Şchiopu ştie asta. 
Şi mai ştie să plutească majestuos pe 

deasupra crestelor. 
De aceea, şi-a expus lucrările într-un 

templu al cărţii, cum este Biblioteca 
Municipală Câmpulung, păstorită de 
profesorul Silviu Ciulei. 

În această lume grăbită şi tristă, care 
este astăzi lumea românească, Emil 
Şchiopu încearcă să găsească spiritul 
elen prin jocul subtil al aparenţei – 
aceasta din urmă fiind implicită în ideile 
care îl călăuzesc, în culorile care-l 
determină şi îl definesc, în felul lui 
şocant de a privi lumea şi de a dori – 
implicându-se – să o facă mai frumoasă. 
Altfel, de ce i-ar cumpăra oamenii şi 
muzeele pânzele pe care le pictează cu 
suferinţă, învăluit într-o deplină tăcere?  

Nu ştiu câte lucrări de pictură sunt 
acolo, la Biblioteca Municipală. Sunt 
multe! Şi grupate tematic: peisaje, 
compoziţii, naturi statice, portrete, flori. 

 

UN PICTOR 
RĂTĂCIT ÎNTRE 

ARCADIA ŞI 
BUCOVINA 

 

Ce mi-a plăcut din expoziţia Emil 
Şchiopu? Iată Bucovina – reprezentată 
de o femeie frumoasă, înaltă, drapată în 
stofe fine care-i surprind anatomia, cu un 
bucium în mână şi un sân descoperit. 
Aminteşte de Rosenthal, de România 
revoluţionară, iar Rosenthal aminteşte 
izbitor de mult de Delacroix. Nu-i nimic, 
marile exerciţii ale artei, împlinite de-a 
lungul timpurilor, sunt folositoare doar 
pentru cine vrea să înveţe. Toţi au pornit 
aşa. Iat-o şi pe Maria – o stilizare reuşită 
– reprezintând chipul unei fete care vrea 
să sară din pagină, cum se spune, care 
parcă vrea să iasă din ramă – un mic cap 
de operă, enigmatic şi frumos. Iată 
câteva minuni căzute din Rai pe Pământ, 
câteva Flori de câmp într-o explozie 
coloristică ameţitoare. 

Par fire de iarbă şi de flori ţâşnite  
direct din trupul lui Walt Whitman. 

Şi iată autoportretul artistului, în care 
pictorul stă la o şuetă nostimă cu 
Salvador Dali. Zodia Balanţei ori 
Dimineaţa sunt proiecţii sensibile, 
cărturăreşti, inversate în oglinda banală a 
apei unei străzi, după ploaie. O lucrare – 
cu totul remarcabilă – este România de 
astăzi: pe un spaţiu larg, pictat după 
regulile cele mai clare ale perspectivei 
picturale, se proiectează imaginea 
tricolorului – sub faldurile căruia s-au 
purtat şi s-au câştigat războaie şi a curs 
sânge românesc. Ei, bine, prin trans-
parenţa acestor falduri, cineva a scris „Să 
trăiţi...” Şi, mai departe, se desluşesc doar 
două litere din următorul cuvânt – B şi I – 
din binele care s-a şters demult, terfelit şi 
batjocorit. 

Un alt tablou – deosebit, fără îndoială 
– este cel intitulat Omul politic, de mai 
mare hazul. Un haz de necaz, cum se 
spune în România profundă. Te uiţi uimit 
la acest tablou,  cauţi omul politic şi nu-l 
vezi! Oare ce a vrut să spună autorul – te 
întrebi – şi deodată zâmbeşti, fiindcă din 
cadrele pânzei te priveşte un… papagal 
ale cărui pene sunt vopsite în  inevita-
bilele culori: portocaliu, galben şi 
albastru. Iată ce poate face un pictor 
adevărat, folosindu-şi şevaletul lui delicat 
şi sensibil ca pe o veritabilă armă. 
Degeaba, însă! Un primar imbecil din 
inima Transilvaniei adăuga, în urmă cu 
câteva luni, un straif portocaliu lângă 
culorile sfinte ale tricolorului nostru. 

 
Lucian TEODOSIU 

 
(continuare în pagina 25) 
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bârfe pe net 
 
Kogălniceanu a avut aproape 1.000 de amante  
Despre Mihail Kogălniceanu, un alt apropiat a lui Cuza, 

mulţi nu şi-ar putea imagina, în zilele noastre, că ar fi putut 
cuceri aproape 1.000 de femei, dacă ar fi să ne luăm după 
contabilitatea pe care o ţinea în acest sens într-un jurnal 
intim. 

  Deşi nu era un bărbat atrăgător, Kogălniceanu a avut 
cel mai bun „palmares” la categoria femei. 

„Mihail Kogălniceanu nu rata nimic! Nici servitoare, 
nici doamne din lumea bună. Bântuia chiar şi cartierele rău 
famate, împreună cu domnitorul Al.I. Cuza în căutare de 
femei”, relatează istoricul Dan Falcan. 

Autor al volumului Tainele inimii, scriitorul vorbeşte 
aici despre viaţa lui sentimentală destul de complicată. Se 
căsătoreşte până la urmă cu Ecaterina Jora, dar a stat mereu 
sub semnul unor mari iubiri extraconjugale, cum a fost 
Raluca Lamotescu. O tânără focoasă care s-a străduit 20 de 
ani să i-l smulgă familiei. Între timp, relaţia dintre ei s-a 
depreciat din cauza geloziilor ei, iar Kogălniceanu decide să 
se lase ispitit de farmecul a alte sute de domniţe până îşi dă 
sfârşitul obştesc pe masa de operaţie. A 11-a.  

 
Amantele lui Cuza 
Alexandru Ioan Cuza este unul dintre domnitorii români 

cunoscuţi pentru relaţiile extraconjugale pe care le-a avut şi 
despre care gazetarii din acele timpuri şi gurile rele au tot 
bârfit. Un bărbat înalt, frumos, spiritual, pasionat de 
jocurile de cărţi, în jurul căruia se învârteau mereu femei 
frumoase. 

Soţia legală a acestuia era Elena Cuza, o gospodină, 
filantroapă şi sobră. Felul ei de-a fi i-a dăunat însă mai 
târziu, în relaţia cu domnitorul. „Era ofiţer, un om de lume. 
Îi plăceau ţigările şi uneori şi un pahar. Lui îi plăceau 
damele şi distracţia”, povesteşte istoricul Dan Falcan. 

Primele neînţelegeri cu soţia au început prin 1852, când 
Al.I. Cuza a fost numit pârcălab la Galaţi, iar numeroasele 
infidelităţi au devenit subiecte de bârfă. 

 
Maria Obrenovici, amanta lui Cuza  
Astfel, a cunoscut-o pe una dintre amantele sale, Maria 

Obrenovici, fiica unui latifundiar despre care, istoricul 
Constantin Giurescu scria despre ea că era „mai frumoasă şi 
mai feminină decât doamna Elena”. 

Şi Dimitrie Bolintineanu spunea despre Cuza că 
„iubea sexul frumos sau cel puţin avea reputaţia asta”. 
Maria era mai tânără cu 10 ani decât soţia principelui. 
„Maria Obrenovici avea şi ea la rândul ei mulţi amanţi. Era 
rea de muscă”, mai spune Falcan. Pierzând bătălia pentru 
amor, Elena Cuza a preferat să caute liniştea într-un exil 
lung la Paris. 
 

Copiii lui Obrenovici, înfiaţi de Elena 
După nenumărate scandaluri şi presiuni făcute de 

familia Elenei asupra ei pentru a divorţa, aceasta refuză şi 
decide să-i fie alături în continuare. Cuza a părăsit ţara doar 
cu amanta, fără să-şi mai aştepte şi soţia. Elena a aflat abia 
la 26 februarie că principele a ajuns cu amanta la Viena. 

Se mai spune că organizatorii loviturii de stat de la 11 
februarie 1866 au plănuit lucrurile astfel încât să îl 
surprindă pe Cuza în pat cu Maria Obrenovici. 

Cuza şi Maria Obrenovici au avut şi doi copii care, la 
inundaţiile din 1865 au fost înfiaţi de Elena. Chiar Cuza a 
fost cel care i-a adus acasă spunând că i-a găsit la inundaţii, 
că sunt orfani şi i s-a făcut milă de ei. 

De asemenea, se spune că şi noaptea dinainte de 
abdicare şi-ar fi petrecut-o cu Obrenovici. O altă relaţie 
cunoscută de-a lui Cuza a fost cu Cocuţa Vogoride, soţia 
caimacamului Ţării Moldovei, Vogoride, şi fata lui 
Costache Conachi, mare poet al Moldovei. 

 
 
 

perle  
la  
bac  
2011 

 
Subiectul 2: Comentariu la „A avea un ideal înseamnă 

a avea o oglindă” (Nichita Stănescu) 
 

„Posesia unei oglinzi frumoase este foarte importantă în viața 
unui om.” 

„Idealul unui om și toate dorințele sale trebuiesc concentrate 
spre achiziționarea unei oglinzi stabile și bune.” 

„Nici un om nu trebuie să treacă prin viață fără a avea în 
folosință măcar o oglindă bună.” 

„Oglinda trebuie să fie nelipsită din garderoba oricărui 
idealist.” 

„Când te uiți în oglindă, te vezi pe tine, dar uneori mai vezi și 
alte lucruri, mobila.” 

„Oglindă, oglinjoară, încotro merge această țară? Oglindă, 
oglinjoară, nu mai bine plecăm toți afară?” 

„Nu sunt de acord cu acest citat, deoarece Nichita era femeie 
și se uita mult în oglindă.” 

„Se știe că femeilor le place să se uite în oglindă, de aceea 
Nichita ne îndeamnă idealurile spre achiziția unui astfel de 
instrument reflectorizant.” 

„Personal nu este de acord cu acest citat, deoarece nu sunt 
femeie ca Nichita să stau să mă cochetez, aranjez și fardez în 
oglindă ca o matrahulă.” 

„Trebuie să ne privim atent în oglindă și să ne întrebăm: 
Oglindă, oglinjoară, trec și eu bacul în această vară?” 

 
Subiectul 3: „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale 
 
„Cetățeanul turmentat este reprezentat în lumea reală de omul 

obișnuit, adică bețivul român.” 
„Caragiale era un adevărat miștocar al secolului 17.” 
„Putem spune că Caragiale e foarte actual, personajele cu 

proști și bețivi regăsindu-se în fiecare club de fițe din lumea 
noastră amară.” 

„Zaharia Trahanache avea acest nume pus de Caragiale, 
deoarece se ocupa cu traficul de zahăr. În mod similar, Farfuridi 
desfășura afaceri cu farfurii, iar Iordache Brânzovenescu rula 
afaceri cu brânză.” 

„După numele lui Brânzovenescu ne putem da seama că 
acesta era de la țară și avea rădăcini străvechi în cultivarea 
brânzei.”  

 
 
 
 
 

cum e turcu’... 
Perle de la Examenul de titularizare 2011 

 
Tipătescu reia tronul iar Stoici şi Spancioc sunt gărzile de 

corp 
Ruxandra îl imploră să renunţe la crime şi omoruri 
Palatul lui Procust 
Perspectiva narativă împerecheată 
Trăsătura genului epic e prezenţa liniilor de pauză 
Autoarea Nichita Stănescu 
Iona a fost publicat şi inclus ulterior în Teologie 
Ultima noapte de dragoste. Întâia noapte de amor 
Iona a fost prins de către peşte, e dornic de înavuţire. În 

final îi dă ascultare lui Dumnezeu şi va face ce ia spus 
Aş asuma conştientul în viaţă 
Setea monstrului de sare 
Ultima noapte de dragoste. Întâia noapte de război este 

basm 
Iona este un peşte care se află în interiorul tabloului I 
Sinonim: despărţire – dezbinare (adio) 

    

  

CCRROONNIICCAA  DDEE  VVAACCAANNŢŢĂĂ  

(Adevărul literar și artistic, 5 septembrie 1937) 
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Ne provoca – şi întodeauna câştiga! – cu un concurs 
literar (practicat încă din studenţie): tu te gândeai la un 
scriitor (român sau străin), comunicai numele cuiva din 
anturaj, iar el, din 12 întrebări, ţi-l ghicea! Sau invers: îşi 
alegea el un scriitor, pe care tu trebuia să i-l ghiceşti! 
Ceea ce, deseori, era imposibil. E de neînchipuit cum 
acest om atât de raţional, de calculat şi de prudent, a 
putut să moară din imprudenţă! 

Şi eu mă dedam uneori altor jocuri, mai ales când îmi 
lipseau şahiştii. Odată, pe terasă, jucam table, cu Grig 
Ilisei – şi am fost „surprinşi” de Fănuş, care s-a oprit,   
şi-a pus mâinile-n şolduri şi s-a minunat: „Ce faceţi, băi 
şoldovenilor, jucaţi table?! Voi compromiteţi tablele, băi! 
Şahul e de voi! Hai, treceţi la şah!” Din păcate, 
partenerul meu nu le-avea cu şahul, aşa că am compromis 
tablele în continuare.   

În vara lui ’90, după schimbarea la faţă a României şi 
a Uniunii Scriitorilor, cei care „îi duseseră tava” lui DRP, 
se străduiau să i-o ducă lui Mircea Dinescu şi era de tot 
caraghioslâcul să-i vezi pe funcţionarii Uniunii – de la 
Traian Iancu, rechemat de la vatră, până la bucătarul şef 
–, dar şi pe unii scriitori, făcându-se preş în faţa noului 
preşedinte. Cu care, doar cu un an în urmă, se trăgeau de 
şireturi... Dar Dinescu abia dacă îi băga în seamă. Nu mai 
era homo ludens din anii precedenţi, când improviza tot 
felul de jocuri pentru copii, de se ţineau scai de el; 
devenise sobru, acru şi inabordabil, de parcă înghiţise un 
băţ,  cu sare amară.  

Tot aşa, Nicolae Manolescu nu mai avea timp şi nici 
dispoziţiune să stea seara, la politicale, pe terasă, unde 
discuţiile erau confiscate acum de Breban, cu langajul lui 
arborescent, cuceritor şi inepuizabil  (deranjant doar prin 
autoreferenţialitatea obsesivă), sau de Marius Tupan, 
mereu în vervă polemică. Manolescu vroia să-şi depună 
candidatura la preşedinţie (a ţării, nu a Uniunii), scria 
editoriale, dădea interviuri, îşi pregătea campania 
electorală şi abia dacă era văzut o dată, de două ori pe zi. 
Deşi îl simpatizam şi l-am fi votat (aproape) toţi, era şi 
ironizat (din păcate, în absenţa lui) pentru modul cum 
luase distanţă faţă de muritorii de rând. Într-o seară 
târzie, ambalându-ne în acest (ne)vinovat joc, o distinsă 
poetă, excedată de faptul că Manolescu ne ignora, a 
improvizat o „scenetă” de întâmpinare, după modelul 
cunoscut, a viitorului preşedinte. Fiica poetei, stimulată 
de mamă, a început să recite, în hazul general: „Bine-aţi 
venit în mijlocul nostru, mult iubite şi stimate domnule 
Nicolae Manolescu!” Din fericire, Manolescu n-a ajuns – 
după ce s-a lăsat de politicale – decât preşedinte al 
Uniunii Scriitorilor. Adică ceea ce i se potriveşte cel mai 
bine. Cât despre modul cum funcţia trage un fel de 
cortină despărţitoare (protectoare?) între „emanat” şi cei 
din jur, ca şi depre efectul căderii din demnităţi, s-ar mai 
putea glosa. 

 
Ultima dată am fost la mare în 1991. Mai apoi n-a 

mai fost posibil, sau n-am mai avut de ce. Revoluţia a 
adus o involuţie a posibilităţilor noastre financiare. Odată 
cu înaintarea în vârstă, s-a insinuat şi o incompatibilitate 
somatică, faţă de provocările şi efectele ascunse ale 
mării, ale expunerii la soare. Acolo, la mare, Ea, iubita şi 
soţia, muza şi mama, a descoperit nodulii care îi 
împovărau sânul stâng. A urmat o luptă solitară şi 
solidară, care a durat 12 ani. Eu descinsesem la mare cu 
mulţi ani înaintea Ei, dar Ea, cu o sensibilitate şi o 
percepţie specială, îmi arăta lucruri (nu doar acolo, 
pretutindeni) pe care eu nu le vedeam, sau mă făceam a 
nu le vedea. „Uite, urşii albi! Urşii albi!” s-a entuzi-
asmat, încă de la prima noastră „aventură” marină, 
întinzând mâna spre nesfârşirile apei. „Unde vezi tu urşi 
albi?!”, am mimat eu mirarea. „Cum, nu-i vezi?! Uite-i, 
vin spre ţărm...” Şi, într-adevăr, cohorte de urşi albi 
veneau, din depărtările Nordului, spre noi. Nu-ţi trebuia 
decât un pic de imaginaţie, un pic de dispoziţie ludică şi 
multă, multă iubire, ca să-i vezi. Doar că, apropiindu-se, 
se loveau de ţărm, de stapilopozi sau de dig şi dispăreau 
în adâncuri. Spre a reveni iar şi iar. Era şi bucurie şi 
întristare în acest joc şi-n această „viziune”, care-ţi 
developau un fel de imagine concretă a Neantului. 

După retragerea Ei „acolo unde nu-i întristare nici 
suspin”,  un timp am simţit, răscolitor, chemarea mării, a 
urşilor albi. Dar nu mă imaginam stând  singur pe faleză 
şi privindu-i cum vin, cum dispar şi reapar pe linia 
orizontului. Pentru această reprezentaţie e neapărat 
nevoie de doi. Deşi partea mea solară încă mai râvneşte 
„abandonurile” de altădată, mi-ar fi imposibil, cred, să 
mă mai plimb pe faleză, să mă mai dedau unor jocuri şi 
concursuri sau unor nocturne agape, cu convivii. Sau 
toate astea mi-ar fi posibile, dacă puştimea, prin grădină, 
s-ar juca de-a anablandianaaaa, dacă Dinescu şi Pucă ar 
înălţa zmeul, Fănuş şi Băieşu s-ar îmbăta cu citronadă, 
iar Ea m-ar lua la braţ şi mi-ar spune la ureche, ca pe un 
mare secret: „Hai să vedem urşii albi!...”    

 
Nicolae TURTUREANU 

urșii albi 
 

... Eram student „copt”, trecusem în anul al II-lea an de 
facultate, când am ajuns prima oară la mare, în tabăra 
studenţească de la Costineşti. N-o să pot niciodată re/scrie 
sentimentul copleşitor care te inundă, vibraţia întregii tale fiinţe 
când, după ce trenul pleacă din gara Constanţa şi o ia spre 
Mangalia, deodată, în stânga (unde-i inima) apare – şi călătoreşte 
împreună cu tine – Marea! Tot atunci răsărea şi soarele – şi ce 
vrei mai mult decât să ai favoarea de a vedea, în premieră, 
Marea şi răsăritul soarelui pe Mare! Cu ochii plini de nisipul 
nesomnului – căci veneam cu un tren de noapte, de la Iaşi –    
m-am repezit la fereastră deschisă, gata să absorb, împreună cu 
briza dimineţii, toată acea privelişte nemaivăzută de mine, cel 
născut într-un sat de pe valea Jijiei, obişnuit doar cu unduirea 
ierburilor şi a holdelor şi cu alternarea (blagiană!) a reliefului: 
deal-vale şi deal-vale/ şi-un dulce dor de moarte, cum aveam să 
scriu (inter-textualist!) mai târziu.  

Atunci şi după aceea, vreme de aproape un sfert de veac, va 
rămâne în mine, nealterată de rutină şi de vârstă, această 
descoperire matinală a Mării, ca a unei fiinţe, ca a unei femei 
tinere care vine de undeva de departe, înfăşurată în voaluri 
unduitoare, transparente, vine spre tine mereu, fără a ajunge 
vreodată... Chimia Mării (aş putea spune: a Măriei, ca s-o 
personalizez) conţine o samă de elemente subtile, care te fac, 
aproape simultan, să te bucuri, să te întristezi, să te îndrăgosteşti 
şi să-ţi vină să mori. Păcat că s-a banalizat, prin îndelungă 
folosinţă (la înmormântări, îndeosebi),versul eminescian: Mai 
am un singur dor/ În liniştea sării/ Să mă lasaţi să mor/ La 
marginea mării.// Să-mi fie somnul lin/ Şi codrul aproape,/ Să 
am un cer senin/ Pe-ntinsele ape.  

Ca să ajung la Casa Scriitorilor de la Neptun, la marginea 
mării, a trebuit să mai treacă încă vreo zece ani, să debutez 
editorial şi să acced la calitatea de membru al Fondului Literar, 
o primă etapă, până la cea de membru stagiar şi, în sfârşit, de 
membru titular al Uniunii Scriitorilor.   

Ca stagiar şi provincial, am fost cazat, vară de vară, la 
garsoniera 9, sau 11, situate la parter, igrasioase şi gălăgioase, 
datorită vecinătăţii cu veranda – unde tăifăsuiau, până târziu în 
noapte, scriitorii – şi cu grădina, curtea şi livada, prin care se 
zbenguiau copiii... Dar ce conta? Eram tânăr şi neliniştit... Abia 
ca titular, am urcat la etaj, uneori chiar pe partea opusă terasei, 
unde era linişte şi pace şi de unde puteam spiona vilele 
tovarăşilor (din CC, din guvern), fără a vedea vreodată vreun 
tovarăş, ci doar nişte securişti postaţi ici-colo. Securiştii se 
amestecau cu vilegiaturiştii, pe faleza pe care ne făceam, seară 
de seară, promenada, de la – să zicem – cârciumioara Cireşica şi 
până la Vila Tovarăşului. A Tovarăşului, da. Când ajungeau la 
capătul dinspre Vilă, cu 50-30-25 de metri înainte (depindea de 
tupeul fiecăruia, sau dacă băuse, ori ba, o bere), turiştii făceau 
cale-ntoarsă: în faţa lor un gard înalt de sârmă şi un avertisment: 
Trecerea oprită! le arăta că până aici le-a fost plimbarea. 
Dincolo de gard erau „plantaţi” gardişti înarmaţi, dispuşi la 
distanţă egală, până spre plaja care intra cu câţiva zeci de metri 
în mare. Toate astea, în zilele când Tovarăşul  se afla acolo. De 
altfel, începusem a ne prinde când vine. Doar ce constatam într-o 
dimineaţă că a sosit vaporul, un vas al pazei de coastă, care 
ancora la vreo sută de metri de ţărm. Erau şi alte semne: cu 
câteva zile înainte se stârpea, pe calea aerului, toată ţânţărimea şi 
muştimea din zonă, întru bucuria tutulol. Urma  o mişcare vioaie 
de elicoptere. Toţi dezbrăcaţii (mai mult sau mai puţin) erau cu 
ochii pe cer, încercând să identifice elicopterul prezidenţial. 
Copilaşii făceau din mână, mai mult în joacă, părinţii abia se 
abţineau să nu-njure... Nu-i greu să-ţi imaginezi ce încântare era 
acolo, sus, să-ţi vezi poporul, dezbrăcat la piele, însorindu-se, 
bronzându-se, călindu-se, spre a porni, odată terminat concediul, 
spre comunism, în zbor... Şi totodată, ce aşezare strategică, ce 
vecinătate onorantă şi, deopotrivă, stresantă, pentru scriitori! I-a 
fost simplu Tovarăşului să-i cheme la ordine, în vara anului 
1971, încercând a-i atrage într-o nouă revoluţie culturală, taman 
atunci importată din China maoistă, punându-le, aşadar, o cursă, 
o capcană din care unii nu vor mai scăpa.  Sejurul nostru a fost, 
aproape nesmintit, timp de 20 de ani, între 15 iulie şi 1 august. 
Era o perioadă de tranziţie, spre seria greilor (a conducerii 
Uniunii şi a altor barosani), care îşi rezervau intervalul 
(meteorologic vorbind) cel mai bun: 1-15 august. Dar nici nu ne 
păsa, mai ales că seria noastră era una a (relativ) tinerilor. De la 
an la an, abia aşteptam să ne revedem şi să ne povestim. Cum să 
nu te bucuri când apărea Ana Blandiana, cu surâsul ei ataşant şi 
cu Rusan al ei, mereu săritor la nevoie... Prin curte copiii (băiatul 
meu avea atunci 4-5 ani) muzicalizau: anablandianaaaaa... Dar 
mai erau şi alte poetese în floare: Denisa Comănescu, Ioana 
Crăciunescu, Daniela Crăsnaru, Grete Tartler, Doina Uricariu. 
(Sunt sigur că am uitat pe cineva şi merit oprobiul public...)  Şi 
nici soţiile noastre nu erau de ici-colea. 

Fiecare sejur se încheia cu Balul intelectualilor (denumire 
care ironiza un roman de epocă), când se alegea, de către un 
juriu imparţial (!), regina balului. S-a întâmplat ca, în acel an, să 
ia masa la scriitori – cine credeţi? Ştefan Andrei, ministrul de 
Externe, împreună cu soţia, actriţa Violeta Andrei, aflată în plină 
formă... de cozonac. 

Şi a trecut aşa, ca o boare/pe deasupra viilor de la Vilă, 
zvonul că ea va fi regina balului. Cam toată suflarea 
scriitoricească s-a indignat. Candidatele noastre au transmis 
– prin telefonul fără fir – că ele refuză să mai participe 
(după ce căraseră, săracele, geamantane enorme, cu 
vestimentaţie cât pentru o călătorie în jurul lumii). 
Tensiunea creştea de la minut la minut, mai ales că juriul – 
care se retrăsese pentru deliberare – întârzia să apară. În 
sfârşit, după o aşteptare exasperantă, au apărut – şi juriul, şi 
regina. O regină necunoscută, pe care nu ştiam de unde s-o 
luăm. Oricum, nu era Violeta Andrei (care, de altfel, 
plecase) şi nici vreuna dintre poetesele noastre... Până la 
urmă, regina, în hazul general, s-a dovedit a fi nimeni altul 
decât prozatorul Constantin Georgescu, pe care juriul, 
împreună cu poetesele, îl pavoazaseră de mai mare dragul. 
În felul acesta s-a împăcat şi capra, şi varza. 

 „Atmosfera” la Vilă era, în genere, destinsă, de vacanţă. 
Desigur, fiecare avea orele, clipele lui de scris / citit, dar „la 
vedere” erau jocurile, concursurile, micile farse. O echipă 
de tablagii – Fănuş Neagu, Ion Băieşu, Constantin 
Georgescu, Axin („şeful” Casei) dădea, ore în şir, cu zarul, 
stârnind (diz)armonii imitative amintitoare de Coşbuc: „Şi 
zarurile zuruie crunte!”. Acolo, la masa lor, totul era de un 
haz nebun (întrucât nu lipseau licorile). Când nu era „în 
mână”, când nu-i mergea zarul, Fănuş făcea zvârrrrr! cu ele, 
drept în mare. În ultimii ani, nici Fănuş, nici Băieşu nu prea 
mai aveau voie să bea, doamnele lor îi supravegheau şi-i 
controlau drastic, la masa de joc. Şi cu toate astea, cei doi, 
deşi beau doar citronadă – adusă de la bar, de juna Anita –  
se alcoolizau vizibil!  Aranjaseră cu Lucian-barmanul, să le 
pună, în paharul cu citronadă, porţia de votcă. Până la urmă, 
desigur, doamnele s-au prins de manoperă, şi a ieşit o 
panaramă! De fapt, scriitorii nu prea consumau  la vilă, ci 
alături, la Cireşica, unde şi preţurile erau mai accesibile.  
N-o să uit nicicând o scenă: doamna Băieşu aducându-l, 
mânându-l, de la Cireşica, pe dramaturg, cu o vărguţă... 
Parcă erau Tanţa şi Costel! Băieşu în slip, mărunţel şi 
rotunjor, nu se lăsa de loc dus, o tot cotea înapoi, printre 
copaci, spre locul de adăpare! Doamna – şi ea în costum de 
baie, ceea ce îi sporea corporalitatea – îl dirija, când delicat, 
când ferm, spre intrarea în Vilă. Scena a durat minute bune 
şi a fost urmărită, cu palpit, de toţi cei care ne-am nimerit 
pe-acolo... 

Eu unul, rob al şahului, mă lansam în nesfârşite partide 
cu Gheorghe Schwartz, cu doctorul Octavian Simu, cu 
Ioanid Romanescu (când ajungea pe-acolo) şi mai ales cu 
Ulici. Adevărat homo ludens, Ulici practica toate jocurile, 
cu patimă şi vocaţie. Odată l-am găsit, la „Contemporanul”, 
jucând ţintar, cu Călin Căliman. Nici la poker nu se dădea 
perdant, dar când era vorba de bridge, de belotă ori de şah, 
putea să stea zile şi nopţi, la nesfârşit. De altfel, nu făcea 
niciodată plajă: dimineţile erau pentru citit/scris, serile, 
nopţile – pentru jocuri şi concursuri. Avea o memorie 
fenomenală şi era mereu cu lecturile la zi.  
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După schimbările din 1989, devenind şi eu membru al USR 
(pe nepusă masă, în entuziasmul începutului de an 1990), am aflat 
că pentru a avea acces la casa de la Neptun e necesară o 
programare încă de prin lunile februarie-martie, cu avize, cu plăţi 
anticipate ş.a. Locul era suprasolicitat, oferind confort mai ales 
pentru familii (şi devenisem familist, din 1983). 

A fost o vreme, începând cu anul 1992, când am mers 
constant spre Dobrogea kogălniceană. Rememorez şansa de a 
nimeri în serie uneori cu Laurenţiu Ulici (care proiectase şi o 
extindere a clădirilor existente, cu sală multifuncţională, pe 
latura de Nord), alteori cu Mihai Chicuş (atent şi bun 
gospodar). Administraţia se întrecea în a ne fi bine. Standul de 
la recepţie era plin de cărţi şi de reviste literare. Ioanid 
Romanescu promova şahul şi pe proaspătul lui fiu, Liberto. 
Noi ne constituisem în Şcoala bârlădeană de... table, în dispută 
ludică, evident, cu Şcoala... tecuceană, animată de fraţii 
Emilian şi Ion Hurjui. Corneliu Ştefanache împărţea 
anecdote în stânga şi în dreapta. Ioan Holban învăţa să 
pescuiască. Serile cenaclizate explodau la mese încărcate de 
guvizi, mujdei şi mămăligă. Vinurile de Cotnari, Jidvei, 
Niculiţel ne incendiau nopţile târzii.  

Când apărea profesorul de la Universitatea din Freiburg, Paul 
Miron, însoţit de doamna Elsa Lueder, era sărbătoare. Deseori 
eram invitaţi la ei, la Casa cu Olane de la Vama Veche, generoasă 
pentru grupuri de clujeni, ieşeni, bucureşteni. 

Vechea tavernă „Cireşica” dădea semne vizibile de 
europenizare! 

În paralel cu vacanţele propriu-zise, Neptunul devenise şi 
loc de întâlnire şi de premii „Ovidiu”, graţie unui proiect pornit 
de Laurenţiu Ulici, continuat de Eugen Uricaru şi reaşezat în 
ultimii ani de Nicolae Manolescu. Astfel am regăsit, în mai 
multe episoade, scriitori români stabiliţi în străinătate (Pavel 
Chihaia, Basarab Nicolescu, Bujor Nedelcovici, Dinu 
Flămând ş.a.). M-am bucurat de prezenţa unor importanţi 
scriitori din alte spaţii culturale. Am dialogat relaxat cu Iustin 
Panţa sau Marius Tupan, regretaţii confraţi... 

Memorabile au fost şi partidele de înot (la miezul nopţii, cu 
Mihai Ursachi, Gellu Dorian, Cassian Maria Spiridon) sau 
cele matinale, cu Denisa Comănescu şi Nicolae Prelipceanu, 
precum şi bucatele speciale pregătite la ocazii (vizita 
prietenului chinez Gao Xing, consul la Constanţa, zis Merişor, 
pe româneşte), sub bagheta dirijorului-administrator Vasile 
Ioan Tudor, longevivul gospodar al locului... 

De câţiva ani, după ce fiul nostru Cezar a prins gust de 
Bulgaria, de Grecia, de alte orizonturi marine, iar fiica Luiza a 
devenit întruchiparea... independenţei, n-am prea reuşit să mai 
ajungem la Neptun. În schimb, de două ori am fost la Balcic. E 
doar la o azvârlitură de bulgăre... româno-bulgăresc, tot la 
Marea Neagră!  

    Lucian VASILIU 
 

vacanţa la cort
 
Vacanţele, în timpul  adolescenţei şi mai târziu, student, 

le făceam acasă, pe Valea Jijiei. Nu s-a pus niciodată 
problema unor vacanţe la munte sau la mare, n-aveau 
părinţii mei mijloace pentru aşa ceva. Câteva tabere, elev 
sau student,  nu au  însemnat vacanţe, ci tot program. Am 
descoperit marea târziu, după ce am devenit autonom. M-a 
dus soţia mea, mai umblată,  la Constanţa, am stat la gazdă, 
la Babiţica, deasupra plajei Trei Papuci. Când am ajuns pe 
malul înalt şi am văzut-o, mi s-a tăiat gândul, cuvântul, 
respiraţia; nu semăna cu nimic din ce ştiam, experienţa de 
jijian s-a dovedit nulă. Mai mulţi ani, apoi, am tot bătut 
staţiunile, începând cu Mamaia şi continuând cu celelalte 
care se înfiripau, cu bilete găsite cu greu, prin OJT, uneori 
la hoteluri bune, dar cu masa în serii, gen cantină. 
Ritualurile timpului. Privilegiaţi de mâna a doua, 
universitarii nu aveau acces la hotelurile din Neptun, ale 
unor anumite categorii sociale. 

S-a întâmplat într-o vară să nu ne putem organiza 
vacanţa după tipic. Soţia mea făcea nişte cursuri, organizate 
pentru profesorii de germană, la Suceava şi ne-am trezit la 
sfârşitul lui august fără nici o perspectivă. Cineva ne-a 
sfătuit să mergem cu cortul, iar fratele meu ne-a 
împrumutat un cort micuţ. Aşa am ajuns la Năvodari, 
sezonul se cam încheiase, era deja septembrie, plaja, 
imensă, era puţin aglomerată, corturi puţine. Un singur 
grataragiu ne striga când ne puteam ridica fripturile. Avea 
şi bere. Era pe la mijlocul anilor şaptezeci, nu începuseră 
încă restricţiile. Lângă noi, într-un cort mare, cu tot felul de 
dotări, o familie de nemţi care seara se închideau şi cântau 
la mai multe instrumente. Soţia mea schimba zilnic cu ei 
câteva cuvinte, dar evitam să intrăm în relaţii mai apropiate. 
Străini. Tabuuri. Seara,  plimbări lungi pe plajă, amurguri 
minunate, lipsea forfota plebee a staţiunilor. Calmul şi 
autonomia ne-au cucerit, am hotărât să mai încercăm o dată, 
al doilea an. Şi ani de zile am continuat, în acelaşi loc, 
descoperind o altă lume decât cea din hotelurile cu pretenţii 
neonorate şi restaurantele-cantină în care programul 
sindicalist şi regulile  te sileau să suporţi mitocănii şi 
apropieri dezagreabile. 

Năvodarii deveniseră, între timp, un camping mare, 
căutat, frecventat de români şi de străini, cei mai mulţi din 
ţările socialiste, preferat pentru atmosfera de convivialitate 
ce o degaja. Am cunoscut acolo oameni interesanţi, mulţi 
intelectuali care nu suportau atmosfera hotelurilor-
cazarmă, mai ales profesori, dar si oameni simpli care 
respectau normele nescrise ale convieţuirii în comun, 
discreţia. Desigur, o anumită promiscuitate nu putea fi 
ocolită, dar avea şi aceasta  farmecul ei. Oamenii se 
organizau cu chibzuială, gospodinele încropeau bucătarii 
ingenioase, unele făceau la mare dulceaţă de piersici, alţii 
cumpărau ceapa şi o uscau, se făcea un fel de 
aprovizionare de iarnă. Improvizaţiile, inovaţiile în materie 
de acomodare erau uneori pline de tot hazul. Cineva a 
venit cu o ladă de pui vii, erau priponiţi sub maşină, hrăniţi 
diversificat. Dispăreau, pe rând, câte unul. 
     Ceea ce atrăgea erau contactele, posibilitatea de a 
cunoaşte oameni diferiţi, unii chiar interesanţi, pitoreşti, 
veterani ai excursiilor cu cortul. O socializare continuă, 
neîngrădită, o toleranţă  care contrasta cu lumea noastră  
închisă de atunci. Unii aveau televizoare mici adaptate la 
bateria maşinii şi aşa am urmărit Olimpiada de la 
Moscova, cu Nadia şi Maxi Glauck. Toţi voiau să 
stabilească relaţii, să cunoască diferitul, să afle cum e la 
alţii. Am cunoscut oameni interesanţi, un domn în vârstă, 
priceput la toate, îl poreclisem „şeful şefilor”, avea un 
umor subţire,  venea cu nepotul său, de vârsta fiului nostru, 
azi e conferenţiar la matematici la Universitatea din 
Bucureşti. Cu o  familie din Blaj, aveau un băiat, ne-am 
întâlnit mulţi ani, i-am vizitat mai târziu la ei acasă. Odată 
s-a instalat lângă noi, într-un cort mare, actorul Ştefan 
Mihăilescu-Brăila, avea o soţie grasă care  lua înainte, în 
mersul ei impetuos, gardurile de trestie împletită ale 
băieţilor. Iar el zâmbea complice. Comunitatea nu se 
compunea din ţopârlani sau aroganţi, predominau oamenii 
de bun simţ, spre deosebire de sindicaliştii de pe la 
hoteluri, care iubeau să stea la coadă şi alergau să prindă 
masa. 

Desigur, neplimbaţi prin străinătăţuri, ne încântau 
contactele cu cei veniţi din alte ţări, mai ales polonezi, 
cehi, redegiști. Seara  ne invitam unii pe alţii la un pahar, 
se încingeau discuţii, se făceau schimburi de informaţii, 
chiar politică. Limba de contact, pentru toţi, era rusa, deşi 
în discuţii ruşii nu erau evocaţi decât pentru a fi persiflaţi. 
Germana soţiei mele ne-a îngăduit să ne facem prieteni, cu 
care ne întâlneam în fiecare an şi uneori continuam prin 
scrisori. O familie de pe lângă  Dresda, care ne invita după 
amiaza la o cafea, servită cu tot dichisul şi pe care noi o 
invitam la restaurant,  ne-a ţinut la curent, mulţi ani, cu 
viaţa lor. S-au despărţit, s-au împăcat, eram confidenţii lor. 
Domnul Stanislav, de la Brno, divorţat, venea în fiecare an  
cu o jună, iar seara îi cânta la flaut. Într-un an, surpriză, a 
venit cu soţia sa, se împăcaseră. Ne-a fost prieten statornic. 
Cu nişte polonezi cunoscuţi acolo ne-am reîntâlnit mai 
apoi la Braşov, inimioara de chihlimbar făcută cadou de 
Katarina, fiica lor, lui Radu, ne-a amintit mulţi ani de ei. 

Ceea ce făcea dinamică viaţa în campus era atmosfera de 
târg. Se făcea un comerţ activ, se vindea/cumpăra orice. 
Polonezii, cehii aduceau echipament de camping (corturi, 
aragazuri de voiaj, saltele pentru plajă, saci de dormit), tot 
ceea ce lipsea la noi  sau la ei era mai rafinat. Aveau şi ei 
nevoie de bani autohtoni, probabil că acest comerţ era şi 
profitabil.  Îndeosebi polonezii aveau o lungă experienţă de 
comersanţi în România, unii îşi mai amintesc cum puteai 
cumpăra multe de la ei, prin parcări. (O dată, la Paris, mai 
târziu, când am ajuns şi eu pe acolo, la micul dejun, duminica, 
fata care ne servea, o tânără simpatică ce înlocuia titulara,   
ne-a adus mai mult unt şi marmeladă ca de obicei. Ne-a auzit 
vorbind româneşte, făcuse comerţ în România cândva, era un 
gest de solidaritate cu cei din sistem). Era suficient să spui că 
vrei ceva, telefonul fără fir transmitea comanda şi te trezeai cu 
oferta. Uneori se comandau, de pe un an pe altul, obiecte mai 
sofisticate. Ne-am înzestrat şi noi cu un cort mare, cu o 
verandă-salon  în care puteam organiza seara o cină sau o 
discuţie în jurul unei sticle, toate ustensilele necesare unei 
convieţuiri decente în acest stil de viaţă. Stabilisem relaţii  
durabile, cu oameni diferiţi, fiul nostru îşi descoperise şi el 
camarazi de vârsta lui, făceam de acum parte din acea lume. 

Au apărut curând şi băieţii cu ochi albaştri. Circulau 
printre corturi, în şorturi, se făceau că sunt interesaţi să 
cumpere ceva şi  cereau informaţii despre vânzători. Pe la 
mijlocul verii năvăleau mai mulţi, tineri, adesea neşlefuiţi, 
cazoni, inadecvaţi. Băieţi în formare, în stagiu de practică. 
Erau depistaţi repede, îi cunoşteau dintr-o privire şi polonezii 
şi ceilalţi, le spuneau că nu au nimic de vânzare, deşi ştiam că 
au, chiar noi ne angajam să le găsim cumpărători discreţi. 

A trecut peste un sfert de veac de când nu am mai fost la 
mare şi nici altundeva cu cortul. Îl mai am prin garaj, nu l-am 
mai desfăcut de mult, de câte ori îl văd îmi amintesc 
vremurile bune şi îmi doresc să mai încercăm odată. Dar cine 
se mai poate  angaja să se aplece, să se lase pe saltea şi, mai 
ales, să se ridice? 

 

Adrian NECULAU 
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marea mărilor 
şi mirărilor 

 

Prima oară cred că am văzut Marea pe când aşteptam să mă 
nască mama Elisabeta. Eram protejat în pântec matern, la un 
an de la moartea lui Stalin. Înotam şi visam... 

A doua oară m-am cufundat, parcă, în apa mării străvezii 
citind poeme eminesciene, în vremea liceului de pe colina 
Bârladului... 

A treia oară chiar am fost la Marea Neagră! Drumul cu 
trenul mi s-a părut interminabil. Parcă am traversat America! Se 
întâmpla în anul de graţie 1982... 

Aveam 28 de ani şi mi se publicase, greu, umilitor, volumul 
de debut Mona-Monada (Editura Junimea, 1981). Am încropit 
cu dificultate o punguţă cu bani de vacanţă (sfârşit de iulie, 
început de august) şi m-am încumetat să mă înfăţişez la ţărm 
ovidian. Eram relativ rebel. Boem. Bărbos. Fost redactor al 
revistei studenţeşti „Dialog”. Bibliotecar al Universităţii 
Tehnice „Gheorghe Asachi”. Îndrăgostit de Iolanda. Ştiam să 
înot! 

Eram pe mâinile unui experimentat: universitarul, eseistul 
indicibil, rafinatul şi incisivul Luca Piţu. El m-a botezat în 
Marea cea Mare! Am avut parte de o cazare cu multe peripeţii 
la „2 Mai”, cu descinderi repetate la Vama Veche (unde aveau 
loc „cenaclurile” reunite, ale clujenilor, bucureştenilor, 
ieşenilor). 

Graţie amicului căjvănean, făcui cunoştinţă cu turcul Soium 
şi cu familia lui generoasă, dar şi cu alte conaţionalităţi... Nina 
Cassian – o legendă – nu se despărţea de plosca îmbietoare şi 
nici de umbra lipoveanului dobrogean. Dan Laurenţiu îşi 
promena colecţia de umbrele negre, peripatetizând pe plajă. 
Universitarii clujeni realizaseră, în spirit german, un fel de 
cantină la Vama Veche. Erau familişti prin excelenţă. Virgil 
Mazilescu sfida toate tipurile de votcă şi de discurs oficial. 
Restaurantul „Dobrogeanu” devenise... „Dobrogeanu-Gherea”. 
Calamburul făcea ravagii. Junele Rodica Palade, Magdalena 
Ghica (Cârneci), Mariana Marin, Domniţa Petri... 
optzecizau. Helmuth Britz ne învăţa germana. Laurenţiu 
Ulici mustăcea fel de fel de jocuri cu prieteni de pretutindeni, în 
ograda unui gospodar local... Ieşenii (scriitori, actori, 
universitari decrispaţi) se detaşau la capitolul inventivitate 
(anecdota primează!), colocvialitate şi... înot! 

Trecut-au anii, valuri după valuri, în flux şi reflux... Abia în 
1985 am avut posibilitatea să revin la mare, în varianta 
Costineşti (în septembrie, la recomandarea magistrului critic 
literar Al. Călinescu).  

La Neptun am ajuns abia în 1987, dar nu la Casa 
Scriitorilor, ci în zona proletară, la un hotelaş insalubru. 
Dădeam doar târcoale vilei obţinute de Zaharia Stancu pentru 
vacanţele scriitorilor şi ale familiilor lor. Nu eram membru al 
USR şi nu aveam acces în spaţiile breslei, însă tânjeam să fiu în 
dialog cu mulţi dintre cei „favorizaţi”... 

S-a întâmplat ca abia în vara anului 1989 (august), cazaţi 
fiind la un hotel din preajmă, să ne întâlnim cu prietenii Ana 
Blandiana şi Romulus Rusan. Ei ne-au invitat să facem plajă 
împreună. 

Aşa am nimerit într-un grup alcătuit atunci din Nicolae 
Manolescu, Zigu Ornea, Octavian Paler, ieşeanul hâtru 
Corneliu Ştefanache... Fiica noastră, Luiza (avea aproape 5 
ani) a fost invitată să participe la concursurile tradiţionale 
organizate pentru copiii prezenţi la Neptun. Astfel a ajuns să 
obţină primul ei premiu (la secţiunea desen), pupată şi felicitată 
fiind de... Nicolae Manolescu (preşedintele juriului). 
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Nu-i născocire scriitoricească; 

mai degrabă, am putea-o încadra printre 
isprăvile folclorizate ale unor Păcală, 
Nastratin Hogea, plus ceva licăriri 
literaturizante din Svejk. Altfel, rămâne 
o pildă nemuritoare despre capacitatea 
celor dăruiţi cu spirit întreprinzător şi 
abilitate managerială de a scoate profit 
din piatră seacă. Acum jumătate de 
veac ispăşeam cea de a doua convocare, 
de trei luni, într-o cazarmă din 
Botoşani. Desigur, astăzi lucrurile vor fi 
stând altfel; atunci, ofiţerii proaspăt 
aduşi din producţie (trebuia îmbună-
tăţită compoziţia socială a armiei 
române!) habar n-aveau unde se află şi 
pe ce lume trăiesc. Repede, au ajuns 
ciuca bătăilor de joc a elevilor 
rezervişti: eram încazarmaţi acolo 
absolvenţi de teatru (Arşinel & comp.), 
arte plastice, conservator, filologie – 
toată floarea cea vestită a băşcăliei 
universitare patentate. Pe bietul maior 
R., până mai ieri lăcătuş la vagoane sau 
aşa ceva, l-am convins că-n armată e 
invers ca la matematică (nu ne ieşeau 
cu nici un chip nişte calcule de 
balistică) şi că Beethoven a fost colonel 
de cavalerie; ar fi surzit la căderea 
Cetăţii Sparta. Nefericiţii comandanţi 
înghiţeau farsă după farsă, da-şi scoteau 
pârleala căznindu-ne drăceşte pe 
câmpul de instrucţie. Un sfert din 
debitul pârâului ce curge amorţit pe 
valea Dresleucii era stors – zicea un 
cântec de-al nostru cu „text adaptat” – 
din sudoarea elevilor-ofiţeri trimişi târâş 
până la „copacul cu coroana rotată”, de 
unde să se-ntoarcă în salt de broască, 
spre totala derutare a aviaţiei inamice. Îl 
invidiam din rărunchi pe istoricul ieşean 
V., care a ştiut să-şi valorifice la 
maximum propria-i anatomie. Domnul 
l-a blagoslovit din născare cu nişte 
glezne cât genunchii. Când le-a arătat 
comandantului, miorlăind sfârşit că, din 
pricina instrucţiei, i s-au umflat 
picioarele, a fost trimis imediat la 
cazarmă, cu recomandarea „două 
săptămâni la pat”. A apărut, apoi, şi un 
al doilea izbăvit: Avi K. Natură mai 
sensibilă şi mai domnişorească, s-a 
procopsit cu un început de dizenterie. 
Explicabil: la 400 de oameni, erau doar 
4 cabine de closet rural şi toată ziua 
devoram pere nespălate şi perje căzute 
pe jos în cimitirul evreesc gard în gard 
cu regimentul. O dată la două zile, lui 
Avi i se recolta un cubuleţ maroniu şi 
puturos pentru coprocultură. Cum 
materie primă era din belşug, ce s-a 
gândit colegul nostru de deportare?    
A-ntrebat în dreapta şi-n stânga: „Care 
vrei să scapi de instrucţie? Dai un 
pachet de Carpaţi.” Primeai în schimb 
râvnitul cubuleţ cafeniu ce-ţi furniza 
temeiul legal, fiindcă de la analiză se 
întorcea nesmintit cu diagnosticul 
„dizenterie”. Adio instrucţie! Seara, Avi 
făcea rost de o bucată de geam, o aşeza 
pe genunchi şi, atent, meticulos, 
porţiona cu lama de ras preţioasa 
producţie a propriilor intestine. 

 

cine 
n-are 
idei 

rămâne
calic! 

Stăteam la rând; elegant, Avi nu 
primea bani. Dacă n-aveai ţigări, te 
duceai să le cumperi de la chioşcul 
unităţii. Încet-încet, sub patul lui Avi 
se clădărea ditamai depozitul de tabac 
autohton. După stingere, isteţul 
întreprinzător ducea pe şest recolta la 
chioşc, încasând contravaloarea, 
minus rabatul comercial. La liberare, 
noi ne-am dus la gară pe jos, el, cu 
taxiul. Ce să-i reproşezi? Munca lui, 
ideea lui, meritele lui. Îmi mai scrie, 
câte odată, din Israel... Mi-am amintit 
chisnovata istorie dând la peşte în 
iazul privat amenajat acum de alt 
întreprinzător isteţ pe valea Dresleucii. 
Cine să mai ştie că taman pe acolo 
cărăbăneam puşca mitralieră de 12 
kile şi făceam flotări până ne săreau 
ochii din cap? Urmăresc firul văii şi 
parcă aud cântecul de final al 
convocării, dirijat de Liviu Rusu, în 
timp ce băteam pas de marş numai pe 
stângul. Cum spuneam, erau 4 cabine 
de closet la 400 de oşteni şi, la mare 
nevoie, unii se mai uşurau prin cele 
tufe şi boscheţi. Strofa ultimă a 
imnului este prea izbutită ca să n-o 
reproduc aici, cerând scuzele de 
rigoare. Am şi eu, odată, dreptul s-o 
iau, vorba lui Creangă, „pe uliţa 
mică”! Suna aşa: „Au rămas doar 
rahaţii sub lună/ Să marcheze 
cazarma-mprejur/ Colonelul cu garda 
i-adună/ Să ne afle calibrul la c...” 
Na, că am roşit! 

   
Mircea Radu IACOBAN

 

CCRROONNIICCAA  DDEE  VVAACCAANNŢŢĂĂ  

 

un  american 
la  Roma 

 

Ultima oară când am fost la Roma am locuit în 
plin centru, pe o stradă agitată, nu departe de 
monumentele istorice pe care le întâlneşti acolo la 
fiecare doi-trei paşi. Era cam pe la sfârşitul 
toamnei, numărul turiştilor  scădea şi, de aceea, 
consideram eu naiv, toată escapada trebuia să 
revină ceva mai ieftin. Am găsit o cameră destul de 
curăţică la o pensiune condusă cu temperament şi 
energie de o cucoană cu părul pus permanent pe 
bigudiuri, ceea ce ar fi putut fi o performanţă, dacă 
nu m-aş fi prins, după vreo două zile, că e o 
modalitate inteligentă de disimulare a perucii. 
Proprietăreasa inclusese în preţul pensiunii şi micul 
dejun dar, deşi nu-s pretenţios din cale afară, am 
hotărât, după o singură încercare, să găsesc  altă 
varianta de hrănire. Se afla chiar peste drum, sub 
forma unei băcănii de cartier, acel gen inteligent şi 
simpatic de magazin alimentar unde poţi achizi-
ţiona în cinci minute tot ce doreşti, adică o franzelă, 
ceva mezel, brânză, unt, coca-cola, nişte napolitane, 
mă rog, fără prea multă bătaie de cap. Singura 
dificultate era de a ajunge de pe trotuarul pensiunii, 
care era în stânga străzii, pe trotuarul băcăniei, aflat 
pe malul ei drept.  Semaforul din colţul străzii   
nu-mi putea fi de nici un folos, decât dac-aş fi 
intenţionat, ferească sfântul, să mă sinucid, pentru 
că şoferii italieni n-au nici un respect pentru 
culorile... convenţionale. Am ieşit din dilemă cu 
ajutorul unui trecător amabil, desigur om cu 
experienţă, care m-a învăţat să  iau un autobuz, să 
călătoresc până la capăt şi să revin, staţia de vizavi 
fiind nu departe de locul unde intenţionam  să 
ajung. Metoda s-a dovedit perfectă, răpindu-mi nu 
mai mult de douăzeci de minute pe zi, dus-întors. 
Proprietarul micului magazin era om la toate, adică 
el te îndruma, porţiona, ambala, te servea, făcea 
socoteala pe un petec de hârtie şi încasa plata. Totul 
cu un zâmbet amabil, intim, larg, permanent, şi cu 
un potop de vorbe care mă intimida. Chiar de la a 
doua vizită mă considera turist american, probabil 
datorită faptului că îi plăteam în dolari şi nu mă 
tocmeam. Ceea ce nu m-a împiedicat să verific 
socoteala încă din momentul când urcam în 
autobuz, cu intenţia să revin... vizavi. Am înţeles 
dintr-o singură privire de nespecialist că 
respectivul mă furase la adunare fără ruşine. Nu 
numai că făcuse erori grosolane, bineînţeles în 
avantajul lui, dar şi când îmi dăduse restul de la 
suta de dolari, în euro, rotunjise suma la o paritate  
care, să zic aşa, prea nu ţinea seama de... starea 
economiei  internaţionale. Nu-i nimic, mi-am zis, 
doar n-am să-mi sacrific concediul pentru atâta 
lucru, n-are decât să-i iasă pe nas! În ziua 
următoare însă, am sesizat nu numai că 
neruşinatul mă fura la socoteală, dar umfla şi 
preţurile en detail. 

Una spunea şi alta scria... Încât, chiar dacă ar 
fi  calculat corect totalul, deja plăteam banditului 
mai mult pentru fiecare articol în parte. Am 
zâmbit în sinea mea şi l-am lăsat să se creadă 
deştept, iar pe mine să mă ia drept un yankeu cu 
cap pătrat. Evident, când mi-a schimbat suta, m-a 
potcovit şi acolo cu câţiva cenţi... Dar ce 
contează câţiva cenţi la un american bogat,    
lua-l-ar naiba de potlogar! După cum e şi normal, 
fiind avizat, în zilele următoare am fost foarte 
atent la modul cum mafiotul cântăreşte. Intuiţia 
mea s-a dovedit perfectă, pentru că mizerabilul 
fura fără ruşine, apăsând discret cu degetul gros 
pe talger în partea unde punea marfa. N-am vrut 
însă să-mi stric cheful, am acceptat şi găluşca 
asta, i-am dat suta de dolari, mi-am încasat restul 
şi l-am lăsat să-şi facă încă odată mendrele... 
După care, ca orice american la Roma, am plecat 
să vizitez Vaticanul. Ei bine, probabil că 
nesimţirea acestor tâlhari n-are limite. Dacă a 
văzut că nu-i spun nimic şi plătesc cu genero-
zitate de capitalist prosper, ce credeţi că  a mai 
inventat individul? Profitând de neatenţia mea, în 
ziua următoare mi-a schimbat articolele alese cu 
altele mai ieftine. Ajuns la pensiune, am găsit în 
loc de unt, margarină, chiflele pe care le alesesem 
calde erau vechi, iar salamul avea un iz de 
săptămâna trecută... 

Asta era prea de tot! Cum, şi la calitate, şi la 
cantitate, şi cu banii luaţi?! M-am decis să nu mai 
cumpăr de la el nici măcar un chibrit... Mai ales 
că venise vremea să-mi schimb domiciliul. 
Oricum, văzusem Roma (mai mult sau mai puţin) 
şi-i plasasem băcanului cu destul succes toate 
bancnotele de o sută. Venea momentul să se 
prindă că dolarii nu erau chiar sută la sută... cum 
să le spun... originali! Aşa că i-am salutat  pe el şi 
pe gazda cu bigudiuri cu tot respectul: 

– A rividerci, pungaşilor! Totul are o limită!! 
 
 

Dorel SCHOR 

 
Dorel Schor a debutat în urmă cu 40 de ani la Editura ieşeană 

„Junimea”, cu volumul de proză intitulat Şarpele şi cupa. Au urmat 
Zmeul cel mic (Ed. Albatros) şi, în Israel, Amărâtul fericit, Doctor în 
umor, Consultaţii gratuite. În anul 2007, Editura „Junimea” îi publică 
volumul de aforisme, Înger cu coarne. Dorel Schor este medic în oraşul 
Natanyah din Israel. 

ziceri  

 
■ Fiecare bărbat îşi are problemele ei. 

■ Dacă nu eşti contra nimănui, nimeni nu  e pentru tine. 
■ Orice gunoi se crede îngrăşământ. 

■ Cine fură azi un ou... dar cine mai fură azi un ou? 
■ Partea leului o decide leoaica. 

■ Femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii, mai ales văduvele. 
■ Un fals poate face celebru originalul. 

■ Dac-am fi perfecţi, n-am progresa; şi nici n-ar mai fi nevoie. 
■ Nu există satiric care să nu fi fost, pe vremuri, liric. 
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 „Ia scrie, îmi dicta: Mac la moară sac un sac”. Şi eu 
trebuia să scriu: „M-ac (mă duc) la moară s-ac (să aduc) un 
sac.” Rareori mă încurca, mai sigură era folosirea bastonului. 

Datorită acestor escapade la Jijia, care aduceau daune nu 
doar procesului de învăţământ ci şi muncilor gospodăreşti, 
ceea ce o supăra şi pe mama mea nu numai pe mama lui 
Creangă, doar că mama nu era aşa inventivă, iar eu nu am 
păţit ruşinea lui Creangă, ajunsesem un bun înotător. Ba chiar 
aş putea zice că, atunci când am ajuns profesor la Mangalia, 
prima baie în mare mi-a creat mai puţine emoţii decât prima 
baie în Jijia. Prima intrare în apa „marelui fluviu Jijia” mi s-a 
părut atât de riscantă, încât a fost nevoie ca unul dintre verii 
mei mai mari să mă ia cu forţa, de o mână şi de un picior, şi 
să mă arunce în mijlocul râului. Menţionarea repetată a 
verilor mei a mirat-o şi pe soţia mea, ploieşteancă de origine, 
care la prima vizită în satul meu natal, cunoscându-i pe rând, 
uimită, m-a întrebat: 

– Dar tu eşti rudă cu tot satul?  
Cât despre Jijia, constatând discrepanţa dintre descrierile 

mele sentimentale asupra zonei şi ceea ce vedea ea, cu ochiul 
unui străin, mi-a spus: 

– Eu credeam, după descrierile tale, că Jijia este ca „Ozana 
cea limpede şi frumos curgătoare” şi când colo, văd „Jijia cea 
mâloasă şi leneş curgătoare”. Ironie care nu a schimbat cu nimic 
sentimentul meu că valea Jijiei este un tărâm mirific, în care mi-
am petrecut clipele fericite ale copilăriei şi pentru care inima mea 
bate altfel de câte ori le văd ori mă gândesc la aceste meleaguri. 

Natura, Dumnezeu sau ereditatea m-au înzestrat cu o 
minte sprintenă şi vioaie şi cu o memorie bună. Nu am depus 
nici un efort pentru a învăţa nici în şcoala primară, nici în 
liceu şi nici în facultate. Tot ce mi se preda în şcoală ori 
citeam „se lipea” pur şi simplu în mintea mea şi putea fi 
reprodus într-o discuţie colegială, la lecţie ori la examen. 
Dar…mai existau şi lacune. Nimeni şi nimic nu e perfect. Mai 
ales la făcutul temelor aveam deficienţe. Ori uitam să le fac, 
ori, dacă dădeam de o problemă mai grea de matematică, 
săream peste ea. Ce să-ţi mai baţi capul! Viaţa e frumoasă şi 
are atâtea tentaţii! Oricum, era mai comod să citeşti o carte, 
stând tolănit pe pat sau la umbra copacilor din spatele casei, 
decât să înţepeneşti pe scaun, descifrând misterele cine ştie 
cărei probleme de geometrie, pentru a cărei înţelegere, ne 
spusese domnul Ciornea, trebuie mai întâi să desenezi corect 
figura! Aşa că preferam literatura. Dar bibliotecara de la 
Căminul cultural avea şi ea un program, avea o casă de 
îngrijit, nu se găsea la locul de muncă totdeauna, după pofta şi 
rapiditatea lecturilor mele ori ale atunci descoperitului meu 
văr, Nicolae (Turtureanu), suferind de acelaşi viciu al lecturii. 
Învârtindu-mă pe lângă bibliotecă, în mai multe rânduri când 
bibliotecara nu-şi respecta programul şi privind cu jind la 
expoziţia de cărţi noi din fereastră, am descoperit în curând o 
cale ingenioasă de „împrumut”. Am observat că fereastra 
fiind veche, permitea unei mâini subţiri să se strecoare pe 
lângă ramă şi tocul ferestrei şi să „împrumute” din expoziţie o 
carte. Numai una, căci înţelepciunea populară, pe care mi-o 
însuşisem bine, spune că „lăcomia strică omenia”! Cărţile 
împrumutate astfel erau citite şi de vărul Nicolae şi comentate 
la cenaclul literar în doi, imediat înfiinţat... După care erau 
puse la loc în expoziţie, pentru ca bibliotecara să nu observe 
lipsa şi să reînnoiască vitrina. Vărul meu susţine că uneori 
uitam să înapoiez cărţile „împrumutate”. Exclus! Ar fi 
însemnat să tai pâinea cenaclului. Nu recunosc! Şi apoi a fost 
complice! Admit că, poate, ultima carte pe care o luasem, 
când bibliotecara şi-a dat seama că „lipseşte ceva” şi a 
desfiinţat expoziţia, o fi rămas la mine. La mine, ori la el? 
Căci am zis, cărţile „împrumutate” circulau de la unul la altul. 
Ne-am putea executa pedeapsa în aceeaşi celulă, numai să 
avem cărţi de citit! Dar cred că, după atâta vreme, crima s-a 
prescris. 

 
Traian D. LAZĂR 

 
 

 

„am debutat literar 
în buzunarele 

şorţurilor         
şi în ghiozdanele 

şcolare” 
 

Când am deschis prima dată ochii asupra lumii, ca 
persoană conştientă de individualitatea sa, eram într-o stare 
deplorabilă. Bolnav de gripă (?), angină (?) ori scarlatină (?) – 
părinţii nu m-au putut lămuri niciodată – zăceam cu febră 
mare şi stors de energie, într-o stare de somnolenţă, în pat. 
Probabil aveam şi o proastă funcţionare a inimii şi a 
sistemului respirator, pentru că simţeam o apăsare imensă pe 
piept. Deodată, într-o stare de vis, mi se păru că o pasăre 
uriaşă, cu un cioc ameninţător, planează îndreptându-se ţintă 
spre inima mea. 

–  Mamă, pajura! am strigat din toate puterile, am sărit din 
pat ca şi cum aş fi fost într-o perfectă stare de sănătate şi am  
zbughit-o pe uşă afară, pentru a scăpa de ameninţare. 

Alarmaţi de starea mea, părinţii au înhămat caii la căruţă 
şi m-au dus la cel mai apropiat medic, în comuna vecină, 
Ungureni. A fost suficientă o singură injecţie (cu ce?), de 
altfel medicul nici nu mai avea altele, spun părinţii, pentru a 
mă pune pe picioare. Aveam vreo 3 ani. 

Nu am suportat niciodată spaţiile închise, mai ales în 
singurătate. Probabil în sângele meu se mai află o picătură din 
sângele atâtor populaţii migratoare, care traversaseră cu un 
mileniu mai înainte spaţiul românesc şi cărora le plăcea 
vastitatea câmpiilor şi nu aglomeraţia aşezărilor urbane. Nu 
degeaba în primul an de facultate, colegii, ştiind că în grupă 
era şi un turc, bănuiau că eu sunt acela. Aveam probabil şi o 
figură cruntă, de barbar nesociabil care îi îndreptăţea să facă 
acea presupunere. 

Mă aflam, puţin timp după terminarea războiului, în casă, 
lăsat singur şi aveam ca jucărie un tub de cartuş gol, care în 
ochii mei de atunci părea de vreo 20 cm. lungime. Distracţia 
cu tubul de cartuş nu a durat prea mult aşa că, privind pe 
fereastră, l-am urmărit pe Tata, cu caii înhămaţi la plug, arând 
grădina de lângă casă, deplasându-se în sus şi-n jos, casa 
noastră fiind aşezată la poalele unui deal molcom. În curând şi 
această distracţie şi-a pierdut farmecul. L-am strigat pe tata, 
dar evident că nu m-a auzit. Revoltat că nimeni nu mă ia în 
seamă şi că sunt lăsat închis în casă, nu mi-a venit în minte să 
ies pe uşă, aşa că am  trântit cu putere cartuşul în geam, 
spărgându-l. După care am fost luat în seamă. Tata era 
răbdător, bucuros că se afla acasă, în familie, după atâţia ani 
de război, aşa că nu m-a răsplătit nici măcar cu o palmă pentru 
fapta mea, care-i provoca o pagubă greu de acoperit în 
condiţiile lipsurilor crunte de după război.  

Altădată, împreună cu verii mei (Steluţă şi Anuţa) si cu 
bunica din partea mamei (Mămuţa), ne aflam în casa verilor. 
Era seara, pe înnoptate. Camera era luminată de o lampă cu 
gaz. Bunica, având cine ştie ce treabă la una dintre fiicele ei, a 
cărei casă era cam la 200 m. distanţă, a plecat într-acolo, 
atrăgându-ne atenţia să fim cuminţi. Şi a ieşit scurt pe uşă, 
ceea ce mie mi se păru indezirabil şi reprobabil! Cum să fiu 
părăsit, într-o casă străină? Cum să rămân singur, fără zeitatea 
mea protectoare! Cu maximă agilitate m-am urcat pe pat, 
pentru a ajunge la fereastră şi a-mi formula rugămintea 
poruncitoare: 

–  Stai! Ia-mă şi pe mine!  
Cum n-am primit nici un răspuns, într-o clipă am fost la 

uşă. Dar fie că bunica o încuiase, fie că eu eram prea grăbit şi 
nepriceput, uşa nu se deschidea. Am revenit repede la 
fereastră şi am spart geamul, gata să-mi iau, pe acolo, drumul 
spre libertate.  

Luându-mă în braţe, bunica a pornit spre locul unde avea 
treabă. Liniştit, am putut admira din balconul braţelor ei, 
pentru prima dată în mod conştient, natura. Era o minunată 
noapte de vară, luminată de luna plină. Grupuri de fete şi 
flăcăi se bucurau de tinereţea lor, jucând vechiul şi mereu noul 
joc al dragostei şi al întâmplării. Eram sub influenţa mareei 
lunare, un lunatic. Atunci am simţit ceea ce mai târziu am citit 
la Coşbuc („Zările de farmec pline…”) şi la Eminescu („Luna 
varsă peste toate voluptoasa ei văpaie...”). 

Am fost un cititor pasionat. Citeam tot ceea ce-mi cădea 
în mână, prin casa bunicilor ori prin casele rudelor: manuale 
şcolare vechi, gromovnice, cărţi religioase... Iar când am 
devenit şcolar, am devorat mica bibliotecă a şcolii, ce încăpea 
într-un dulap, şi apoi pe cea a căminului cultural. 

Prima zi de şcoală mi-o amintesc, parc-ar fi azi. 
Solemnitatea plutea în aerul satului. Nu doar pentru mine, 
care începeam clasa I primară, ci chiar şi pentru oamenii mari.  

Poate mai mult pentru ei, căci erau mai conştienţi de ceea ce 
se întâmpla: tocmai se făcuse reforma şcolară din 1948. Prima 
dintre acele reforme şcolare care mi-au marcat (şi „mâncat”) 
viaţa de elev şi student şi care, prin frecvenţa lor, au destabilizat 
învăţământul românesc şi nu-l lasă în pace nici azi. Timp în care, 
cu toţii, invidiam şi râvneam la stabilitatea învăţământului din 
alte ţări. Dar, tot răul e spre bine! Căci adaptându-ne la mediu, 
conform teoriei darwiniste, am avut: elevi-model sovietic, elevi-
model românesc şi avem acum elevi-model occidental, acesta în 
mai multe variante, în funcţie de ţara vizitată de reprezentanţii 
Ministerului Învăţământului, care trebuie să facă şi ei turism pe 
banii publici, nu-i aşa? Urmează, probabil, elevii-model 
extraterestru, cu variantele: extraterestru-american sau 
extraterestru-rus, dacă delegaţiile Ministerului Învăţământului 
vor lua contact, mai întâi, cu extratereştrii capturaţi, se zice, de 
americani şi ruşi, ori extraterestru-pur, dacă delegaţiile ajung pe 
Lună sau pe Marte. Noroc de faptul că, ori elevii români trec prin 
aceste modele ca gâsca prin apă, ori adaptabilitatea lor la mediu, 
la model, este aparentă, căci altfel nu ne-am putea explica de ce 
studenţii educaţi model-Ceauşescu au fost printre cei mai activi 
în a-l da jos. Optăm pentru explicaţia dată de N. Iorga, în 1903, 
reacţiei românilor faţă de modelele străine ce li se impun: păturile 
superioare, carieriste şi le însuşesc cu mult zel, dar marea masă 
are o mare inerţie, păstrându-şi tradiţiile prin educaţia în familie. 
Am simţit, deci, starea emoţională ce însoţea deschiderea anului 
şcolar 1948-1949, primul an şcolar după model sovietic, fără a 
înţelege ce înseamnă asta. Poate doar cei maturi! Mergeam la 
deschiderea anului şcolar fără a fi personal îngrijorat, deşi intram 
într-o lume necunoscută şi, omeneşte, noul emoţionează. Dar 
eram, pe de o parte curios şi, pe de altă parte, fiind însoţit de doi 
veri ai mei (Mitică şi Ticuşor), cu una sau două clase mai 
avansaţi decât mine, aveam „spatele asigurat”, aveam protecţie. 

Ajuns la şcoală, am văzut un spectacol neobişnuit: în curtea 
şcolii, grupuri de elevi şi părinţi, pătrunşi de solemnitatea 
momentului. Într-o casă alăturată  şcolii, din aceeaşi curte, o 
atmosferă de doliu: murise directorul şcolii, Dumitru Dăscălescu, 
cel care construise (din fonduri proprii?) clădirea şcolii, pe 
terenul proprietatea sa. Fusese o moarte naturală, ori una grăbită 
de reforma şcolară? 

Am avut parte de învăţători şi  profesori buni, în clasele   
V-VII, cât avea atunci şcoala generală. Presupun că, cel puţin 
unii dintre ei, ajunseseră acolo, la Iacobeni, transferaţi de prin 
târgurile şi orăşelele vecine, din cauza originii ori politicii 
„nesănătoase” pe care o duseseră înainte de 1945. Ori poate erau 
adevăraţi dascăli, formaţi după modelul iniţiat de Spiru Haret. 
Explicau lecţiile bine şi erau corecţi şi drepţi în raporturile cu 
elevii. Foloseau şi bătaia, metodă educativă admisă pe atunci în 
şcoală. Dar trebuie să recunosc, nu abuzau de ea, nu o făceau din 
sadism, iar în cazul meu – acum, peste ani – o consider chiar 
folositoare. A fost aplicată moderat, la momentul şi cazul 
potrivit, şi a avut efecte favorabile. Nu era drept, oare, să primeşti 
câteva palme ori câteva nuiele (vergi) pe palmă, dacă te furişai, 
chiar în timpul orei, fără să te vadă profesorul, pentru a te duce la 
Jijia, care curgea la nici 200 de metri de şcoală, să prinzi, după 
multă zarvă şi alergătură, una dintre gâştele aflate la păscut şi să 
le molestezi, tăvălindu-le prin mocirla de lângă mal şi silindu-le 
apoi să zboare? Mai era nevoie să-i mai aduci şi pe părinţi la 
şcoală, deranjându-i de la numeroasele treburi gospodăreşti, când 
puteai fi admonestat pe loc cu nuiaua!? E ca şi cum la o 
demonstraţie actuală din Bucureşti, atunci când participanţii nu 
respectă reglementările stabilite legal, poliţia ar sesiza 
Strasbourgul şi ar cere penalizarea recalcitranţilor, în loc să le 
administreze câteva bastoane imediat. Ce era să facă domnul 
profesor Bordeianu – dau exemplul unui profesor pe care l-am 
admirat şi simpatizat – dacă în loc să fiu prezent la ora de limba 
română, eu jucam fotbal pe şesul din faţa şcolii ori făceam baie în 
Jijia? Ori mă admonesta cu bastonul său noduros din lemn de 
corn – nu era dotat cu baston de cauciuc! – ori mă scotea la tablă 
şi mă punea să scriu vreo propoziţie încurcată, cu gândul să-mi 
arate că sunt un ignorant şi să-mi dea o notă rea. 

mitologia unui râu: JIJIA 

   

 CCRROONNIICCAA  DDEE  VVAACCAANNŢŢĂĂ  



cronica veche 

 

24 

poartă la gât o dublă curea: una maronie, antipuric, o alta în 
culorile steagului austriac. Adoptaţi, bine hrăniţi, îngrijiţi în 
teritoriu european, ne sfidează şi ei printr-o completă 
ignorare. Mai bine aşa, dacă  s-ar trezi şi ei să ne hămăie vreo 
îndrumare de corectă civilitate? La ora 11, trecem în sfârşit de 
poartă, în ordinea strigată de tinerelul arogant. Cocoţat din 
nou în vârful celor cinci-şase trepte, repetă discursul orei opt: 
„nu vă înghesuiţi”, „nu puneţi picioarele pe pereţi”, „nu lăsaţi 
mizerie în urmă” ş.a.m.d. Îi văd buzele mişcându-se. Îi aud 
glasul zimţat, uite-l cum broască devenind, se umflă tot mai 
mult, doamne, acum va pluti, gri-verzui va pluti pe cerul gri. 
Şi nouă cine ne va mai deschide magica uşă? Tot el. Intru, 
încă o  coadă, iată ghişeul care-mi absoarbe snopul de acte, tot 
mai bogat în file, de la an la an, de la lună la lună. Afară e la 
fel de frig. O femeie mătură curtea şi trotoarul din faţa 
consulatului. Făraşul i se umple de mucuri, de hârtii şi 
hârtiuţe, de ambalaje de biscuiţi, de ciocolată. Adună chiar şi 
pet-uri. Pe retină-mi apare gospodina din Liesing. La zece 
dimineaţa, aspira sârguincios prin faţa gardului propriu. De 
altfel, în metropola austriacă, una dintre cele mai curate din 
lume, fiecare locatar, proprietar, îşi curăţă fâşia de trotoar din 
faţa clădirii în care locuieşte sau lucrează.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După o scurtă plimbare, agale bat străzi apropiate şi mă 
bucur când descopăr giuvaieruri arhitecturale uitate de 
buldozerele care ne-au hăcuit micul nostru Paris, mă întorc la 
supliciul vizei. Obosită doar, nu neliniştită ca ceilalţi: 
beneficiind de un activ p.r., voi primi viza chiar astăzi. 
Mucuri de ţigară împânzesc din nou dalele curţii.   
Înmulţindu-se cu fiecare sfert de oră scurs.Şi-atunci de ce m-a 
revoltat oac-oac-ul tinerelului ajuns într-o funcţie considerată, 
probabil, înaltă de el? Sau de ce m-a uluit într-atât 
impertinenţa sacoşei plină de verzişori, de-a valma risipiţi 
printre paşapoartele unui grup turistic, sacoşă neglijent întinsă 
funcţionarei, pentru viză imediată, cu menţiunea „ia-ţi cât îţi 
trebuie de-acolo”. De ce? Poate pentru că suntem, cum 
observa Norman Manea, un popor... dadaist, trăitor într-un 
„loc în care frustrarea şi fudulia, pitorescul şi derizoriul, 
fanfaronada şi ferocitatea, hedonismul şi jalea, gluma şi 
grotescul, îşi aliau dadaist contrastele”. Sau, poate, sterila mea 
revoltă se datorează şi proaspetei deprinderi a politeţei 
surâzâtoare în adresare, în comunicare interumană. Chiar dacă 
zâmbetul stas răsare,uneori, de sub borul unei pălării verde-
kaki, cu pene de păun, mărturisind simpatii naziste. Ce s-a 
întâmplat între timp cu aroganţa tinerelului? Dar cu el? Semne 
de întrebare se înmulţesc geometric, răspunsuri nu aflăm 
niciunde, oac-oac-ul ne cuprinde, ne apasă, ne oprimă. Ne e 
Timpul acaparat de broaşte râioase? 

Virginia BURDUJA 

 

un sonetist 
pe urmele urșilor 

 

Deseori în ultima vreme m-am întrebat căror 
condiţionări ancestrale, căror bune oficii ale înaintaşilor mei 
– că de merite personale dobândite pe parcurs nu cred să fie 
vorba – am primit avantajul de a mă naşte şi de a vieţui în 
oraşul străjuit de munte, în Braşovul care, după atâţia ani, 
continuă să-mi rămână reazem şi blândă veghere, 
recuperator de angoase, pilduitor prin vibrante semne 
naturale, istorice şi umane, un spaţiu în care, locuind pe 
vecie, poţi păstra pentru aceeaşi unitate temporală 
convingerea că împleteşti, într-o singură respiraţie, vieţuirea 
şi odihna, truda şi adăstarea contemplativă. Asta de 
binecuvântare! Să ai pe ce-ţi odihni şi rezema privirea, ca să 
nu se piardă într-o prelungire de linii fără contur şi interes, 
spre un orizont până la care să nu ai ce ordona într-o 
memorie cotidiană. Îi mulţumesc Celui de Sus pentru acest 
privilegiu nu îndestul de meritat la care se adaugă minunea 
de a fi deschis ochii în perimetrul care reprezintă cu 
adevărat zestrea specifică şi pitorescul oraşului: centrul 
istoric.  

Lângă zidurile austere ale bisericii Sfântul Nicolae din 
Şcheii Braşovului era căsuţa mea cu acoperiş de carton 
asfaltat prin care ploile toamnei curgeau în voie. Dar 
copilăria nu păstrează urmele vitregiilor. De atunci şi până 
acum am rămas doar cu savoarea uliţelor strâmte şi 
inegalabile ca farmec pe care se vor fi plimbat diaconul 
Coresi şi Anton Pann. Tot prin preajmă mă aflu şi azi, pe o 
stradă cu numele regelui încoronat al pădurilor. Şi asta nu 
este totul. În fiecare dimineaţă, imediat după ce simt 
respiraţia somnoroasă a oraşului dându-mi bineţe şi 
învelindu-mă cu ecoul tainei, fac doar câţiva paşi pe lângă 
terenurile de tenis de la Olimpia şi mă trezesc îmbrăţişat de 
verdele pădurii adăstând într-o adâncă şi binefăcătoare 
tăcere. Aleea de Sub Tâmpa îmi dă libertatea, după numai 
câteva respiraţii dezmorţite, să contemplu oraşul de la 
înălţime. Să văd turnurile Pieţei Sfatului şi să aud dangătul 
clopotului de la Biserica Neagră, să admir înşiruirea de 
olane, ademenitoarea răsfirare a vilelor pe versanţii ce 
înconjoară cetatea, semeţia blajină a Turnului Alb şi a celui 
Negru, îmbrăţişarea verdelui copleşitor, sub domnia căruia 
casele nu se sufocă, ci îşi echilibrează respiraţia cu aceea a 
muntelui. Şi zidurile în prelungirea străzilor austere, 
ocrotind de veacuri, întărite şi redeşteptate recent, cu 
bastioanele şi turnurile lor înşirate la intervale egale, al 
Ţesătorilor, al Postăvarilor sau al Funarilor. Iubesc tăcerea 
care ţi se prelinge în fibre, pe care o simt concret cum se 
coboară de pe pleoape şi îţi transmite un frison prin artere, 
domolindu-ţi bătăile inimii, împăcându-te cu tine însuţi. 
Atingerea acestei tăceri aromitoare devoră silabele reci şi 
dezarticulate. O perpetuă vacanţă a dimineţilor mele în care 
s-au născut nenumărate începuturi de sonet, urmând să-şi 
împlinească ulterior, plenar, respiraţia în truda de acasă. 
Multe dintre cele vreo 900 de sonete câte m-am nevoit să 
aştern în ultimii opt ani au fost vegheate şi stimulate de 
pitorescul sublim al cetăţii. Prin ceea ce am primit, ce am 
văzut şi simţit în jurul meu mi-am găsit un drum distinct, o 
tresărire specifică, în concordanţă cu structura mea interioară.  
Nu cred să existe în alt loc un cadru mai potrivit efuziunilor 
lirice, decât acest spaţiu al Braşovului matinal, în care mă aflu 
deseori doar în competiţie cu vieţuitoarele pădurii. Le 
întâlnesc adesea, mai ales cerbii şi căprioarele. Pe urşi, 
senzaţiile locului, nu i-am văzut decât ca palide umbre în 
depărtare. Veţi spune că a fost mai bine aşa, dar eu i-am 
căutat cu asiduitate şi le-am simţit prezenţa apropiată, dar 
întotdeauna nevăzută, doar intuită. În mai toate dimineţile, 
coşurile de gunoi aşezate de municipalitate din loc în loc sunt 
azvârlite pe jos, în neorânduială, cu întregul conţinut cercetat 
şi meticulos sortat, până când nu mai rămân decât resturi 
necomestibile. Atunci privesc în jur, cu o vagă teamă, dar, 
mai ales, cu nestăvilita curiozitate de a da, în sfârşit, peste 
autorul revoluţiei din iarbă. Dar urşii se ţin respectuos la 
distanţă şi îmi lasă doar urmele trecerii lor dominatoare. 
Uneori semnele sunt dramatice. Îmi amintesc de dimineaţa de 
iarnă în care, singur pe alee, am dat peste trupul unui bărbat 
tânăr, culcat cu faţa în jos, în nemişcare. Tocmai se apropiau 
cei ce au împrejmuit cu repeziciune zona şi s-au pus pe 
cercetat urmele vreunei posibile încleştări. Aveau să constate 
că tânărul a fost târât de o ursoaică înfuriată de prezenţa prea 
apropiată a omului care părea să atenteze la integritatea puilor 
ei şi lăsat fără suflare în marginea potecii. Pe mine m-au 
ocolit până acum. Continuăm să ne respectăm reciproc, 
semnând în alb pactul neagresiunii, atâta timp cât nu le încalc 
teritoriul. Doar din când în când crengi rupte sub greutatea 
unei fiinţe vii îmi răsună în urechi şi mă provoacă la neuitare. 

O perpetuă vacanţă, aici la Braşov. Una dintre cele mai 
active vacanţe cu putinţă, în care emoţii din adânc răzbat şi îţi 
colorează fiinţa, pun ordine pe gânduri şi îţi trasează liniile de 
forţă ale fiecărei zile. Când veţi trece prin Braşov, ca să-l 
simţiţi cu adevărat, depăşiţi graniţa cartierelor de blocuri, prea 
bine cunoscute, identice în oricare aşezare românească. 
Apropiaţi-vă de centrul cu clădiri vechi, demne şi suple, şi 
veniţi la întâlnire cu muntele, cu pădurile din jur. Acolo este 
Braşovul adevărat. Doar traversând acest teritoriu străvechi 
veţi simţi respiraţia şi mirarea ornicelor din cuget şi vi se va 
aşterne pacea în suflet.  

 

Adrian MUNTEANU 

„fiţi civilizaţi, da?” 
 

„Nu vă înghesuiţi!” „Nu daţi buzna! Aici e Consulatul 
austriac, nu piaţă!” „Aşteptaţi să fiţi strigat!” „Nu vă îmbrânciţi, 
da?” „Şi când intraţi înăuntru nu vă puneţi tălpile pe pereţi! Fiţi 
civilizaţi, da ?” „Şi nu fumaţi înăuntru. Nu uitaţi că sunteţi în 
Consulatul austriac!” „Şi nu aruncaţi mucurile pe jos,da?” „Şi nu 
lăsaţi, la plecare, mesele pline de dosare. Noi nu stăm aici ca să 
strângem după dumneavoastră, da?” Se auzea din capul scărilor 
clădirii trainice, aflate dincolo de grilaj, de poarta ferecată, vocea 
zimţată a unui tip mărunţit în pardesiul lui îngust şi lung, la fel de 
mohorât ca şi cerul, ca dimineaţa aceea friguroasă din 21 
noiembrie 2000. Vreun arogant nazist desprins din „Lista lui 
Schindler?” Nu. Doar un prea zelos român, exercitându-şi 
superioritatea de funcţionar, angajat al Consulatului austriac din 
Bucureşti, asupra mulţimii răbdătoare, strânse pe trotoarul îngust 
din strada Vasile Lascăr, pentru obţinerea vizei de intrare într-o 
Europă mult prea optimist râvnită. Înaintea tinerelului cu voce de 
stentor, la ora opt şi câteva minute, apăruse, în poartă, Poliţistul. 
Ţigănos şi dolofan deja, la cei nici treizeci de ani ai săi, ne privea 
suficient, aprobând tâmp, fălcile grase îi tremurau la fiece 
înclinare a capului, discursul răsunător. Şi neobrăzat. Preocupaţi 
de blestemata de viză, o primesc sau nu?, oamenii şi-au strâns 
umerii, s-au micit, umiliţi nu de urmaşii foştilor supuşi ai lui 
Franz Iosef, ci de proprii lor conaţionali. Pleznind de mândria 
ajungerii de sine. „Oac, oac, şi eu mă pot umfla, cât vaca de mare 
mă umflu”, orăcăia râioasa broască din povestea ştiută de noi toţi. 
Când a apărut funcţionara responsabilă cu programările, însoţită 
de doi soldaţi înarmaţi, a început lupta: îmbrâncindu-ne 
româneşte, ne strecuram fiecare paşaportul printre zăbrelele 
gardului, eu înaintea ta, tu înaintea mea, numai să prindem o zi 
din decembrie pentru predarea actelor. Aşadar, pentru a coborî 
din expresul „Dacia” pe un peron al Westbahnhof-ului vienez 
trebuia să-ţi pierzi din viaţă o zi pentru programare, o alta pentru 
predare acte şi o a treia, tensionată, trăită în emoţie: „Mă primeşte 
ori ba, Europa?” Simplă birocraţie? Şi asta, dar, mai cu seamă, 
unul dintre „neînsemnatele” amănunte, care, cumulate, întârzie 
reala noastră adaptare la ritmul impus de bătrâna Doamnă. 

Mă uit în jur. Având prioritate, grupul separat al oamenilor de 
afaceri a intrat în curte. „După ce terminăm cu dumnealor, intraţi 
şi dumneavoastră, da?” ne încurajează aspru tinerelul tăiat în 
muchii. „Şi nu staţi lângă gard, duceţi-vă, beţi o cafea, plimbaţi-
vă!”, ne ordonă patern şi poliţistul rubicond. Are dreptate. Frigul 
se înteţise, sprijiniţi de gard, la nici trei metri distanţă de linia 
tramvaiului, am fi îngheţat. Am fi urcat chiar şi în sania trasă de 
renii Crăiesei Zăpezii, deşi, o ,maestre Andersen, am prefera o 
ceaşcă de ceai. Aromată, dulce şi caldă. Dar unde? În apropiere, 
un restaurant are uşa închisă, două cluburi de noapte se odihnesc. 
Reiau repere cunoscute, bordura spartă, chioşcul cu ziare, 
plăcintăria, Piaţa Gemenii. Unde citesc pe un geam „cafea caldă”. 
Intrăm, mă însoţea o vecină de gard-consulat, şi comandăm două 
cafele „tari şi fierbinţi ca jarul”. Nu trece mult şi sorbim primele 
picături din băutura dorită. Strunindu-mi voinţa adormită, îi 
înlocuiesc gustul dulceag şi sălciu, de reîncălzit, cu cel absolut 
delicios, licoare a zeilor, al revigorantei Kaisermelange, cafea 
neagră, gălbenuş crud, două linguriţe de coniac. O băusem la 
„Café Sperl”, într-o după amiază cu ploaie torenţial revărsată pe 
ferestrele Vienei. Zâmbesc nostalgic, cum altfel?, vecinei de 
grilaj. I s-au dezmorţit şi obrajii şi limba, aşa că aflu încă o 
poveste cu „de ce vreau eu la Europa chiar acum”. Ne întoarcem  
la istovitoarea aşteptare. Un nevricos îşi aprinde ţigară după 
ţigară. Nu o fumează până la capăt şi o aruncă. Direct pe trotoar. 
La câţiva paşi de el, un coş de gunoi. Din care un elegant culege 
cu naturaleţe, ca şi cum toată viaţa lui ar fi scotocit prin gunoaie, 
un formular de cerere de viză. Îl parcurge interesat, să afle, cu o 
clipă mai devreme, cum să completeze rubricile. Îmi întorc ochii 
spre câinii încolăciţi sub ferestrele consulatului: doi maidanezi cu 
blană deasă, lucioasă, dorm adânc pe bucăţi tăiate dintr-un covor, 
aşternut uscat, gros, călduros. Alături, castroane viu colorate, 
curate, pentru apă şi mâncare, un os uriaş, specialitate scumpă 
într-un magazin de profil. Norocoşii, lipsiţi doar de pedigree, 

Născută la 22 iunie 1941. Licenţiată în 
Filologie, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi. 
Corector la revista Cronica (1966-1993). 
După 1990, editează reviste pentru copii şi 
pentru femei (Pentru Copiii Români, 
Doamna T.)  

În prezent face parte din echipa 
redacţională a noii reviste Cronica veche. 
 

A iniţiat cunoscutul şi longevivul concurs anual de creaţie 
literar-artistică Autori: Copiii! al revistei Cronica. A publicat, în 
Convorbiri literare, Cronica, Timpul, anchete, critică literară, proză 
scurtă şi SF, traduceri de proză şi poezie, dar şi cărţi bilingve 
pentru copii, în colaborare (Un jour avec Dambi, Father Christmas, 
Alice and Dambi), apărute la propria-i editură ACTA, o 
efemeridă a romanticilor ani post decembrişti. Recent, ca un 
dar la împlinirea unei vârste rotunde, i-a apărut romanul Aripi 
de cenuşă (colecţia Helicon). O îmbrăţişăm colegial şi 
preluăm, ca urare, numele editurii ce i-a tipărit cartea: 
SEMPERVIVA! (Redacţia Cronica veche)  
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Ultima oară l-am văzut în ziua de 4 februarie 2009.  N-am 
mai sunat, uşa era întredeschisă. Cuierul purta povara multor 
haine, aşa că am intrat îmbrăcat. Profesorul era depus pe 
catafalc în camera din mijloc, în locul mesei, vegheat nu 
numai de câţiva prieteni, ci şi de crengile de liliac din tabloul 
lui Octav Băncilă. 

Printre puţinii oameni prezenţi la ora aceea, aproape toţi 
în vârstă, se strecurase (cu discreţia-i specifică) şi anglistul 
Dumitru Dorobăţ, căruia şi eu, cu un anumit prilej, aveam să-i 
cunosc sufletu-i mare. Neconsolată, Magda Ciopraga ne 
adresa în şoaptă câte o vorbă, ca şi cum n-ar fi vrut să tulbure 
nicicum somnul tatălui său. Cred că se auzea sfârâitul 
lumânărilor în acea atmosferă, nu apăsătoare, ci calmă ca şi 
faţa profesorului, care îşi petrecea ultimele sale clipe 
pământeşti. 

Priveam acel chip, al unui om care a ştiut, prin curaj, 
muncă şi tenacitate să schimbe, în înfruntarea cu Timpul, o 
stea posomorâtă cu una norocoasă, mulţumit de propriile-i 
eforturi, conştient că este un învingător. Şi mă gândeam că 
acest om  minunat a dat strălucire scrisului ieşean vreme de o 
jumătate de secol legându-şi definitiv numele de oraşul celor 
şase coline.  

Eram predispus, în acele clipe, la pioasă reculegere, dar 
nu la tristeţe dezară. Motivul optimist al crengilor de liliac din 
tabloul lui Băncilă întreţinea un anumit echilibru în sufletul 
celor prezenţi, care conştientizau că Profesorul nu va pleca 
niciodată definitiv, decât ca om, sortit morţii. Dar sobrul 
intelectual, decent în toate actele sale, creatorul de şcoală şi 
scriitorul dotat cu harul cuvântului ales vor rămâne pentru 
eternitate, ca un prinos al pământului moldav din care s-a 
născut. 

Am ieşit afară tulburat şi m-am oprit în dreptul grădiniţei 
din faţa casei. Aici creşte o tufă de liliac adevărat în care, 
primăvara, se mută crengile mov din tabloul lui Băncilă, 
bucuroase că pot respira odată cu vântul. Din păcate, de acum 
Profesorul va rămâne străin de pulsaţia lor parfumată. 

 

Sigur, lucrările expoziţiei Emil Şchiopu nu sunt egale ca 
expresie, ca trăire în interiorul artei. Şi asta în pofida 
faptului că paleta lui de culori rămâne triumfătoare peste 
tot. L-am mai întrebat, totuşi, ce rost au ilustraţiile acelea 
de iarnă, unde doar urările de Crăciun sau de An Nou 
lipsesc, ori florile fotografice de pe un perete întreg? 

– Ei domnule, trebuie să trăiesc şi eu! 
Răspunsul lui, derutant de simplu şi jenat, mi-a plăcut, 

dar m-a şi întristat. Aici este vorba pur şi simplu de 
concesie. Pe urmă, mi-am zis că totul pe lumea aceasta 
costă: şi culorile, şi penelele, şi afişele sălilor de expoziţii, 
şi invitaţiile pe care le primim acasă, şi cafeaua, şi 
chilimbarul sonor al cupelor de vin sau de şampanie, 
ciocnite la vernisaj... Asta o ştiu din experienţa personală, 
vă asigur, cu precizarea onestă că profesia de pictor este cu 
mult mai costisitoare decât aceea de scriitor. 

(urmare din pagina 8) 
Nu ştiu ce impresie au provocat rândurile mele, dar o 

scrisoare datată „Iaşi 10 febr. 2007” şi având ca titlu frumoasa 
formulă scriitoricească „Iubite domnule Voica” avea să însemne 
pentru mine mângâierea meritată, după care tânjisem ani întregi. 
Citeam şi nu mă mai săturam citind, dar parcă era altfel decât în 
urmă cu 27 de ani, când ochii mei parcurgeau prefaţa intitulată 
DavinciAna sau despre Omenescul peste timp. Vorbele 
criticului păreau săpate în piatră şi tocmai de aceea definitive. Le 
reproduc cu fidelitate, recunoscând că nu modestia ci orgoliul îmi 
dictează gestul: 

Iubite domnule Voica – 
Zilele acestea mi-au parvenit atât volumul de Reverii, cât şi 

fragmentele din al doilea volum despre regretatul Constantin 
Parfene. Pentru ambele, cordiale mulţumiri!  

Apreciez în chip deosebit modul în care te-ai implicat în 
studiul sistematic al expresivităţii eminesciene şi consider că 
nimeni, până acum, n-a depus atâta pasiune şi atâta ştiinţă în 
descifrarea valorilor prozodice, a tonalităţilor şi ritmurilor 
specifice. Reverie şi privire trează, acestea se înscriu într-un 
sistem hermeneutic în care pragului afectiv i se suprapune 
viziunea arhitecturală imanentă. Armonia eminesciană, muzica 
frazării, plenitudinea spectacolului interior, toate fac subiectul 
unor exegeze care, ridicându-se de la nivelul metric, silabic şi 
confesiv, punctează fondul miraculos al eminescianităţii. De la 
consideraţiile riguros tehnice se ajunge la efectele de nivel 
metafizic şi abisal. Arta comunicării la Eminescu, cu totul 
complexă, se îmbină – în aceste substanţiale „Reverii” – cu 
ştiinţa dar şi cu arta comentatorului; dincolo de scheme se întind 
punţi spre inefabil.  

Calde felicitări, Iubite domnule Voica, pentru contribuţia – 
ca eminescolog – la aprofundarea marii Poezii! 

                                                   Constantin Ciopraga   
 
 
 
 
 
 

(urmare din pagina 18) 

Şi primarul cu pricina – nici nu merită să-i rostim 

numele – n-a fost dat afară şi nici nu a fost băgat la 
puşcărie, ori la casa de nebuni, cum spunea Eminescu şi 
cum ar fi meritat pe deplin, pentru că nu te poţi juca 
prosteşte cu simbolurile unui popor. Atunci, să te mai miri 
că un Csibi Barna spânzură simbolic o păpuşă reprezen-
tându-l pe Avram Iancu!? 

În fine, ar mai fi de semnalat Spectacolul Universului, 
o contemplaţie stranie a miracolului cosmic. Dumnea-
voastră, cei care citiţi aceste rânduri, cum aţi rezolva o 
astfel de provocare? Inginerul-pictor imaginează un zid 
înalt, medieval, pe care sunt văzuţi din spate, atârnând  
de-a valma, nişte copii stând cu coatele pe înălţimea 
zidului; pentru că trupurile lor atârnă-n gol, nespri-
jinându-se de nimic, toţi aceşti copii sunt marcaţi de un 
efort teribil pentru a ajunge sus, pe culmea acelui zid; al 
cunoaşterii, credem. Toate personajele privesc intens în 
jos, fără nicio ţintă. Oare aşa să fie? Dar, dacă aceşti copii 
au văzut, ori văd ceva, totuşi? Cine ştie? Poate chiar 
Spectacolul Universului! 

Aş mai menţiona un tablou, Dansul morţii, care nu se 
află în această expoziţie, dar pictorul mi-a arătat o 
fotografie. Tabloul mi-a dovedit, peste toate, că pictorul-
inginer Emil Şchiopu este un gânditor profund şi grav. 
Tocmai de aceea lucrările lui figurează în colecţii 
particulare ori de stat din Italia, Grecia, Germania, Olanda, 
Spania şi Canada, în timp ce, din 1978 până astăzi, a 
participat la mai toate saloanele organizate la Iaşi, ori s-a 
prezentat, zâmbind înţelept şi, uneori, ironic –  pentru că 
aşa e lumea în care trăim – la multe alte expoziţii 
personale. 

L-am întrebat în care culori se regăseşte, ori pe care le 
utilizează mai mult. Şi mi-a răspuns: „Alb, roşu şi albastrul de 
Prusia; dar, cum albul şi negrul nu sunt culori, ci lumini, 
rezultă că mă regăsesc în albastrul de Prusia şi în roşu.” 

Mi-am amintit atunci de Delacroix, cel care spunea: 
„Daţi-mi culoarea cea mai de jos a noroiului şi pictez cel mai 
frumos trup de femeie”! Tot astfel face şi pictorul Emil 
Şchiopu. Din albastrul cel mai intens şi întunecat ştie să 
zugrăvească luminile unui cap de copil, zâmbetul larg şi senin 
al unei fiinţe umane în zorii vieţii. 

 
 
 

 
 

INVITAŢIE LA CĂLĂTORIE 
 

 
(urmare din pagina 5) 

Dacă mai punem la socoteală că se făcuseră şi 
douăzeci de duşuri în aer liber, la care militarii de la 
armele speciale se spălau la puşca din dotare printre 
Convolvulus persicus şi Scabiosa ucranica, atunci, 
într-adevăr, totul este absolut ştiinţifico- fantastico-de la 
noi! Dacă spunem că toate acestea sunt simptomatice 
pentru cum îşi respectă românii propriile realizări, pare 
un clişeu preţios, dar dacă îi acuzăm pe acei oameni cel 
puţin de nesimţire, mi se pare îndeajuns de adevărat. 
Referinţele noastre sunt despre şefii acelor instituţii, în 
nici un caz nu simţim vreo supărare morală faţă de 
inocenţii recruţi. 

 
Şi suflet ieşean la mare – salvarea la mustaţă 

 
Prin insistenţa actualului director, dr. Gheorghe 

Mustaţă, decan al Facultăţii de Biologie din Iaşi, cât şi 
datorită unor conjuncturi relaţionale favorabile, Staţiunea 
a revenit Universităţii „Al. I. Cuza” în 28 iunie 1990. De 
aici încolo a început munca de rectitorire a amplasa-
mentului, desfăşurată cu mare pasiune de către profesorul 
ieşean. S-au refăcut grabnic relaţiile cu lumea ştiinţifică 
occidentală, toate clădirile şi anexele au fost renovate şi 
mobilate, s-au refăcut laboratoarele, colecţiile cu 
materiale de studiu, biblioteca. Au fost achiziţionate 
instalaţii de încălzire, o centrală termică, o barcă motori-
zată şi o şalupă militară de mari dimensiuni. Cercetarea a 
fost reluată în latura sa universitară, dar şi la nivel 
contractual între instituţii. În ultimii ani, s-au făcut 
numeroase lucrări de licenţă şi de doctorat, s-au susţinut 
simpozioane, sesiuni de comunicări şi chiar tabere de 
sculptură şi pictură. Şi pentru că profesorul Mustaţă, 
evoluţionist de expresie creştină, ştie că informaţia fără 
suport spiritual este lipsită de sens, adică e numai din 
necesitate şi plăcere, a hotărât  construirea unei capele 
ortodoxe, în umbra căreia studenţii (în majoritatea lor 
studente, dacă vă amintiţi) să-şi mai domolească din 
arşiţa litorală. Cu siguranţă că această ultimă parte a 
reportajului poate să pară cea mai deschisă plictiselii, dar 
ea este aceea care susţine în realitate subiectul. Mereu 
m-am simţit apropiat de oamenii dedicaţi cu totul unor 
crezuri, unor meserii. Nu glumesc deloc! Faţă de 
contemporanii lor, cărora le place să privească lupta cât 
mai confortabil, ei sunt nişte gladiatori obligaţi să se 
întreacă mereu cu vremurile pentru supravieţuirea în 
propriul destin social, iar libertăţile, pe care le cuceresc 
în sângeroasa luptă, sunt împlinirea viselor întru care s-au 
pregătit în perioada sclaviei.  

AMINTIRI DIN STRADA GOLIA 

un pictor rătăcit între 
Arcadia şi Bucovina 
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FASCINAŢIA   
L E C T U R I I  

 

Un spectacol intelectual de zile mari, 
constituit din note de lectură propriu-zise, din 
glosări, comentarii, însemnări polemice, 
aprecieri fugare sau profund analitice 
caracteristice recenziei sau cronicii literare, 
portretizări în creion, tuş sau cărbune care 
realizează haşuri ad-hoc ne oferă Mircea Radu 
Iacoban în cartea sa „Printre cărţi”. Ceea ce 
impresionează aici, chiar pe un lector 
profesionist precum se consideră criticul, este 
însuşi modul de a citi, care adună sintetic, 
sincretic, sinergetic – calităţile unui critic 
(cronicar) literar, ale unui reporter cultural, unui 
sociolog şi analist politic. Intuiţia, sigură, îl duce 
spre aspectul problematic, spre esenţial, spre 
miezul chestiunii. Adunate la un loc, textele au 
un caracter evident de miscellanea, de mixtum 
compositum, trădându-şi, totuşi, o aspiraţie 
sistemică de clarificare a adevărului 
(adevărurilor) despre noi şi despre ce ni  se 
întâmplă la ora actuală şi de apărare a valorilor 
noastre culturale într-o epocă extrem de 
caragealizată. Ce intră în sfera de lecturi a lui 
Mircea Radu Iacoban? Cărţi din toate domeniile 
(beletristică, sociologie, medicină, istorie, 
calendare, culegeri de documente, enciclopedii, 
albume, opuri care „stau să apară”, adică 
manuscrise, dicţionare, texte care circulă pe 
internet, rapoarte, materiale arhivistice, manuale, 
sondaje de opinie, jurnale...  

Ştiind că este şi un vânător (profesionist 
adevărat, nu amator), i-am putea compara cartea 
cu o panoplie, cu o colecţie de arme de diferit 
calibru şi cu destinaţii variate toate având, însă, o 
singură ţintă: prada, în cazul nostru, este vorba – 
bineînţeles – de o pradă intelectuală, de o 
„vânătoare” de delicii produse de lectură. Delicii 
pozitive şi negative, ca să zicem aşa, fiindcă se 
ţinteşte, cu ironie şi sarcasm, cu pathos polemic 
mai blând sau mai dur, în „hazoasele năzbâtii”. 
Iacoban stă, în fond, cu un cântar al zeiţei Themis 
în faţă, punând cu inteligenţă pe talgere adevărul 
şi neadevărul, logica elementară şi ilogica, bunul 
simţ şi tot ce e certat cu el.  

Retrocedarea casei în care s-a născut 
Alecsandri este, după el, „un gest profund 
anticultural, şi chiar antiromânesc”. Despre o 
lucrare lexicografică academică spune pe şleau: 
„Deageaba stăm cu Dicţionarul Academiei pe 
masă; fiecare vorbeşte cum pofteşte.” „Nomen-
clatorul de ocupaţii” îi oferă prilejul de a face o 
humorescă suculentă: „Vechea şi hulita meserie 
de hingher se rebotează evropeneşte, devenind 
„ecariseur” (916201), iar patronul de discotecă, 
„discoteur” (414104), tot aşa cum frizerul meu 
Gogu este acum „stilist” – şi croitoreasa Maricica, 
„designer”. Mărturisesc: unele meserii prevăzute 
în Nomenclatorul aderării (europene – n.n.) îmi 
provoacă mari nelinişti: ce-o fi aia „anchetator 
politic” (345003)? Brrr!  

Securitatea redivivus, sau e vorba de o traducere 
bleagă şi-ar trebui să se citească „analist politic”? 
Dar ce spuneţi de „chevrasames”, ori „dusisator-
polizator”, „gardinator”, „majghian”, „formator 
mănuşi fibre liberiene”? Breasla confecţionerilor 
înfăţişează o listă de te umflă râsul: „confecţioner 
gămălii de chibrituri” (1824005), ori „confec-
ţioner cretă şcolară” (733101), ori „confecţioner 
de plute” – unde-or mai fi plutind plutele 
meşterite de specialiştii 723104?” Mircea Radu 
Iacoban e un maestru al domeniului (apropo de 
Nomenclator...) exploatării şi speculării amănun-
tului, faptului divers, întâmplării concrete, 
impresiei, pe care le ridică – prin trăire intensă – 
la rangul valoric de document uman. Întâmplările 
cotidiene – sentimentale, senzaţionale, banale – 
semnifică, au o logică şi o raţiune a lor, 
ocupându-şi locul într-o secvenţă notată rapid, 
jurnalistic, evocată cu căldură, tratată cu umor 
condescendent, bonom, sau „repovestită” pe un 
ton polemic. Autorul luminează atât faţada 
edificiilor de azi, cât şi „cotloanele lumii dispărute 
din care-i bine să nu uităm că ne tragem şi ale 
cărei amintiri abia mai pâlpâie.”  

E un jurnal, dar nu cantonat într-un intim pro 
domo sua, ci scos şi în agora, dominat de o 
mărturie documentar-sentimentală despre valori, 
prieteni intelectuali, personalităţi şi mentalităţi. 

 
 

Mihai CIMPOI 
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Pe Liliana Armaşu o ştiu de vreo zece ani, când a primit 
Marele Premiu al Concursului de Creaţie Literară „Veronica 
Micle”, instituit de ASTRA ieşeană. Marele premiu (sună 
pompos – şi chiar aşa e!) l-au mai primit, în răstimp, încă 
vreo zece autori, dintre care unii au dispărut în ceaţa altor 
preocupări decât cele poeticeşti. Nu e şi cazul singuratecei 
de la Chişinău, care imediat a mai primit, la Târgu Jiu, un 
„mare premiu”, convertit în prima ei carte: Eu scriu... Tu 
scrii... El este... Aflată în plină ebuliţie – şi la vârsta fetelor 
în floare – mă aşteptam să-i văd periodic numele „adunat 
pe-o carte”, precum şi în diversele recensăminte şi 
clasamente ale criticilor de întâmpinare. Dar Lilianei 
Armaşu i-au trebuit aproape alţi zece ani, ca să iasă în 
lumină cu un nou volum şi, nefiind afiliată la nici o grupare, 
neştiind să „relaţioneze”, trăieşte într-o dulce ignorare din 
partea Cetăţii literelor. Vibratilă şi reticentă, cu un surâs de 
Giocondă pe chip, pare purtătoarea unei taine în care se 
complace cu voluptate benedictină. Şi a unei revolte ce se 
converteşte-n poem. A făcut, prin anii ’90, ziaristică activă, 
la Chişinău, şi-a luat masteratul în litere, la Cluj, având 
oarecari posibilităţi de a se chivernisi pe-aici, pe undeva, 
dezamăgită fiind de tangoul basarabean („un pas înainte, doi 
paşi înapoi”), dar s-a întors la baştină, ca spre a ispăşi un 
supliciu şi a suporta  privaţiuni greu imaginabile. Stăpânind 
limba română în toate resorturile şi subtilităţile ei, a fost 
cooptată într-o editură binecunoscută – ARC – unde pliveşte 
din greu manuscrisele buruienoase ale veleitarilor ce se 
visează glorii. Este răsplătită pentru trebuşoara asta cu 120 
de dolari lunar, din care 100 (!) îi dă gazdei, situată undeva 
la marginea oraşului. Recunoaşteţi că poetei îi mai rămân, 
totuşi, 20 de dolari, cu care se poate răsfăţa. Ca să nu 
plătească şi transportul, parcurge zilnic pe jos, iarnă-vară, 
drumul de acasă la redacţie – şi invers. În pas vioi, nu-i ia 
mai mult de 40 de minute. Mersul pe jos este reconfortant, îi 
menţine zvelteţea siluetei, dar vai! îi toceşte încălţările. Ce 
nu dă pe mere, dă pe pere. Şi cu toate astea îşi permite să 
ţină „un animal sălbatic în casă” – Lulu: „muncesc – să am 
bani de pâine şi de cartofi (nu e pretenţios la mâncare), 
închiriez o cameră – să-l pot ascunde de ochii lumii, îmi mai 
cumpăr câte-o haină-două – să nu se plictisească prea tare 
de mine şi...tot aşa mai departe”. Ca şi cum Lulu n-ar fi 
prea destul pentru devastarea coşului zilnic, îl mai întreţine 
şi pe Williams, „un adevărat dandy,/ mai ales că are un păr 
blond, strălucitor,/ ochi de un albastru profund şi priveşte 
atât de/ expresiv înainte, de parcă ar vedea ziua de mâine”.  

Se înţelege că Lulu şi Williams nu sunt decât două păpuşi, 
altfel zis,  „fiinţe” second hand, ocrotitoare şi ocrotite, ca nişte 
talismanuri, prezenţa lor sugerând, deopotrivă, imperioasa 
nevoie de celălalt şi exasperarea neîmplinirii. Din aceeaşi 
materie pare a fi şi „prietenul Cips”: „trebuie să-i spun lumii 
că eşti aici, lângă mine,/ că mă însoţeşti mereu în lungile 
peregrinări / prin viaţă, că eşti copilul meu, tatăl meu şi omul/ 
meu cel drag, adică tot ce-i trebuie unui însingurat ca mine”. 
Reabsorbţia în placenta primordială – regresiune a poeţilor 
damnaţi – sugerează (şi) o tandră vocaţie maternă: „Vreau să 
te ţin în braţele mele, mamă,/ ca pe propriul meu copil 
nenăscut,/ să-ţi sărut ochii adânci şi fruntea-ţi întinsă cât o 
zare,/ să mă bucur de primii tăi paşi şi de primul tău sărut.” 
Ca o mater dolorosa, îşi scrutează Singurătatea de joi: 
„Copiii mei promişi odată destinului/ nu mai vor să se nască./ 
Nepoţii nici atât/ (îmi spun că le e bine acolo unde sunt).” 
Dedublarea, masca, claustrarea, căutarea eului în altcineva sunt 
liniile de forţă, obsesive, ale acestei poezii, de o simplitate şi o 
acuitate dezarmante. O imperioasă lipsă a spaţiului vital, altfel 
zis, (o)presiunea unui spaţiu concentraţionar – nu doar a lumii 
în care trăieşte, ci a propriei fiinţe – eliberează o patetică 
poezie a frustrării: „iar viaţa ta aici e, pur şi simplu, raiul pe 
pământ./ Însă locul acesta pentru tine de mult/ e o închisoare 
fără uşi şi ferestre.” Ca altădată Gabriela Melinescu, în 
Jurământ de sărăcie, castitate şi supunere, Liliana Armaşu 
radiografiază feminitatea înrobită erosului şi de neatins în 
superbia ei. Doar o mărturisire e de neînţeles pentru un bărbat: 
„E înfricoşător să fii femeie.”  De neînţeles pentru bărbaţii 
cititori de poezie (şi pentru mine, aşadar) este şi cântarea, de 
către poetese, a bărbatului, ca... muză (sau cum să-i spun, că nu 
are masculin?!), ca jumătate, prezentă sau absentă, ca principiu 
genitor a – vorba lui Blaga – „tot ce creşte-n izvorniţă”. Eh, dar 
întreg matriarhatul liric – de la Sapho şi Cântarea cântărilor, 
până la Emily Dickinson şi Sylvia Plath şi până la 
neîmblânzitele noastre poetese – ne-au tot picurat în ureche 
mierea/fierea cuvintelor îndrăgostite de cineva rareori mai 
frumos decât dracul... Şi cu toate astea, încă le mai 
discriminăm, fie şi prin faptul că „băieţii deştepţi” repede le 
clasează la poezie feminină, iar când vor să le intre în graţii, 
spun despre vreuna mai arţăgoasă că scrie o poezie masculină, 
curajoasă. Nimic curajos şi – horribile dictu – masculin la 
Liliana Armaşu, ci doar francheţea mărturisirii unei fiinţe care, 
întâmplător, poartă numele ei, trăieşte „la hotarul dintre 
durere şi frică” şi scrie poeme despre singurătate, dragoste, 
frumuseţe. 

Copilul care a fost (revăzut în fotografii) se reîntrupează  în 
propriii copii, „născuţi bastarzi, din marile mele spaime,/ din 
pământul gras pe care-l mâncam lacom în copilărie,/ din 
dorinţele mele târzii, înnăbuşite cumplit sub plapomă./ Astăzi, 
iată-i, deja sunt mari, cuminţi şi deştepţi/ şi atât de luminoşi, încât 
mă văd prin ei ca în oglindă,/ chiar mai mult – prin ei îmi văd 
chipul de peste 1000 de ani.” Autoscopiindu-se necruţător, trăind 
o viaţă de lux prin alţii („port pantofii şi hainele lor de gală,/ 
mănânc la o masă cu ei,/ mă duc prin cele mai ascunse locuri/ ale 
lumii,/ Împart – între altele – nenumăratele lor/ iubiri./ Le cresc 
copiii de lux.”), resemnată în uni/versul ei şi dorind, deopotrivă, 
un „transfer” altundeva (dar unde?), „personajul – deloc liric! – al 
cărţii – cum observă criticul Eugen Lungu în prefaţă – seamănă  şi 
nu prea seamănă autoarei. În viaţa civilă, Liliana Armaşu nu e de 
loc crispată. Ştie să râdă molipsitor, să discute, să se certe, să-şi 
dispute tiranic drepturile etc, etc”. Eu însumi, când, din an în paşti, 
o întâlnesc, emit fel de fel de glumiţe, doar ca să o fac să râdă. Şi, 
ca într-un Esenin tradus de Lesnea, „Râde pân’la lacrimi 
clopoţelul”. Un râs crispat, o (auto)ironie sentenţioasă traversează 
poemele din Sigurătatea de miercuri, carte apărută, la Editura 
ARC, „miercuri, 9 iunie”, cum mi-a clicknetit, peste râu, autoarea. 
Am văzut, mai apoi, că există o singurătate de luni, de marţi, de 
joi, de vineri, de sâmbătă, de duminică, nu-i  zi de la Dumnezeu 
să  nu aibă, din belşug, singurătatea ei. A Lilianei Armaşu, adică. 
Nouă ni s-a rezervat singurătatea – vicioasă – a procitirii acestui, 
în fond, jurnal intim, ce ne face părtaşii unei clamări în deşert. În 
deşertul rodnic al poeziei. 

 

Tudor NICOLESCU 

SINGURĂTATEA DE VINERI 
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ppooeettuull  îînn  bbaallttăă!!  
 
„De neînţeles cum pierdeţi voi vremea cu 

vânătoarea şi pescuitul” îmi zice, odată, un confrate, 
poet serios, om de redacţie împătimit şi soţ domestic 
până în măduva oaselor. Tot ce înţelegea el din 
vânătoare şi pescuit era, deci, pierderea timpului. 
Timp care – ştim foarte bine – e atât de scump şi îl 
drămuim meticuloşi ca pe bunul cel mai de preţ. Dar, 
spun cu mâna pe inimă, că nici vânătoarea, nici 
pescuitul nu înseamnă deloc pierdere de vreme şi 
încerc să-l conving de asta pe distinsul confrate; îl 
conving cu greu să meargă, măcar o dată cu noi, în 
baltă. După ce se codeşte îndelung, după ce îi cere 
nevestei învoire, merge. 

Cu aur de 18 carate sunt poleite stufurile bălţilor. 
Barca se furişează suplă prin desişul de aur care 
sună uşor, a mângâiere şi a dor de linişte. Scăpat din 
vuietul oraşului, vânătorul ameţeşte aici de atâta 
linişte. Când lotca se opreşte, ai senzaţia că totul s-a 
oprit, până şi mişcarea pământului, căci te afli într-o 
dulce, abia perceptibilă legănare a undei şi o caldă 
mireasmă de buruieni de baltă te învăluie; 
binecuvântat parfum şi binecuvântată uitare de sine. 
Nimic nu tulbură adânca tăcere a bălţii – o tăcere 
înţeleaptă, în care se ţes sensurile existenţei 
acvatice, o tăcere de taină în care mişcarea unei 
petale de nufăr poate însemna cât un seism pe lună 
şi-n care saltul unei broaşte după o gâză beată de 
soare poate produce o tulburare egală cu vuietul unui 
reactor; nicăieri în lume nu poate fi mai frumos decât 
în baltă, printre stufuri galben-arămii, în zi cu lumină 
intensă. Poetul ţine în mână o puşcă – oricât s-ar 
părea de paradoxal – dar demult a uitat că obiectul i 
s-a dat într-un anume scop şi, beat precum gâza de 
mai sus, stă întors în el cu toată fiinţa şi tresare când 
o adiere de vânt, rătăcită, sună în strunele stufului 
sau înfioară pămătufurile zburlite. Stăm de pândă la 
marginea desişului şi în faţa noastră se întinde 
oglinda albastră a apei, dormitând în tăcere, ca o 
fiinţă în repaus absolut; aburi uşori se ridică, semn că 
balta respiră, semn că balta trăieşte, că luciul 
suprafeţei e doar aparent, e doar o mască pentru 
frământările din adânc. Din larg, vin spre noi, 
baletând graţios, cu desăvârşită discreţie, două 
lebede albe. Tovarăşul meu tresare, dar nu ridică 
puşca; nu vânătorul a tresărit în el, ci poetul fascinat 
de gingăşie şi puritate. Lebedele ne oferă cea mai 
delicată scenă de dragoste pe care am văzut-o 
vreodată. Suntem indiscreţi, ne jenăm, dar privim 
dansul curtenitor al masculului făcând cercuri 
elegante în jurul favoritei, iar pe aceasta,   
plecându-şi pudică privirea în unda curată şi furând, 
din când în când, cu ochiul, statura „atletică” a 
genialului ei balerin. Spectacolul durează două 
ceasuri, după care protagoniştii albi ca zăpada se 
retrag în taina desişului, lăsându-ne mai frumoşi şi 
mai simţitori decât eram înainte de intrarea în baltă. 

Soarele cade încet spre zare, faţa apei se 
încreţeşte murmurând încet, stuful începe să se 
agite; se apropie seara. Seara? Sufletul vânătorului 
tresare. Seara se întorc raţele la culcare în 
stufărişuri. Poetul îşi aduce aminte de puşcă şi o 
ridică dintr-odată de pe genunchi, pregătindu-se s-o 
încarce. „Încă nu” îi şoptesc şi el o pune cuminte la 
loc. Dar peste puţin o săgeată neagră trece pe 
deasupra noastră şi se afundă în împărăţia bălţii. 
Este semnalul. Vin raţele! Cerul se umple de zvon, 
balta se cutremură de bufnituri de puşcă şi miros de 
praf ars. „Lupta” durează o jumătate de ceas, iar la 
sfârşit, pe oglinda apei, exact în locul unde 
adineaori baletau lebedele albe, zac două raţe 
ucise. Fire subţiri de sânge înroşesc apa. Ciocurile 
le sunt întredeschise de parcă în clipa morţii au vrut 
să strige după ajutor. Rămânem câteva clipe trişti, 
cu gândul la lebede şi cu ochii la raţe. Apoi le 
culegem. Pun una în taşca mea de vânătoare, 
cealaltă i-o dau poetului. Nu vrea s-o ia. „E tot a ta 
şi asta”, zice. Apoi îmi arată cartuşele nefolosite; nu 
trăsese nici un foc. 

Ce-or fi căutând poeţii la vânătoare?! 
 

Stelian OBREJA 
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CATEGORIC, NE ÎNFRĂŢIM 
cu Braşovul! Statornicilor noştri 
prieteni Eugen Axinte, A.I. Brumaru, 
Adrian Munteanu  li se alătură şi mai 
vechii prieteni Dina Hrenciuc şi 
Daniel Pişcu, împreună cu care 
minunate „poveşti şi doine, ghicitori, 
eresuri” am întreţesut, la Cronica 
veche, în anii când debutau, 
deopotrivă, în literatură şi-n 
învăţământul de toate gradele.  Acum, 
ei ne trimit, din Braşovul urşilor 
bruneţi, două reviste grele de istorie şi 
de literatură, două ASTRA, din care 
una e suplimentul celeilalte. Nu 
contează care, ambele fiind editate de 
Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” 
(director, Daniel Nazarie), ambele 
într-o condiţie editorială de invidiat. 
(Obrazul subţire cu cheltuială se ţine!).  

ASTRA istorică şi etnografică 
(redactor şef, Nicolae Pepene) reface, 
ehei! Dosarul Oraşelor Stalin, că nu 
era doar unul, cum credeam, în 
neştiinţa noastră, ci nu mai puţin de 
19, răspândite, echitabil, în tot arealul 
măreţei Uniuni Sovietice, de la 
Stalingrad (Volgograd) la Braşov, de 
la Stalinogorsk (Rusia) la Duşanbe 
(Tajikistan), de la Doneţk (Ucraina) la 
Varna (Bulgaria), de la Katowice 
(Polonia) la dracu-n praznic. Ce bine 
era pe vremea lui Stalin! exclamau 
bărbaţii optzecişti (internaţionalişti!), 
pe când încă nu se descoperise Viagra. 
(Astăzi, aceeaşi nostalgie virilă are, în 
ceea ce ne priveşte pe noi, românii,  un 
vădit caracter naţional: ce bine era pe 
vremea lui Ceauşescu!). 

Suplimentul ASTRA (coordonat 
de prozatoarea Dina Hrenciuc) e plin 
de „literatură, artă şi idei”. Greutatea 
literară e dată – plăcută surpriză! – de 
doi ieşeni: Nichita Danilov, cu o nouă, 
masivă şi consistentă configuraţie 
lirică; Dan Lungu (la ora actuală, cel 
mai tradus prozator român), cu un 
interviu, din care cităm: „Nu am avut 
niciodată vreo nostalgie vizavi de 
comunism, pe orice temă. Mai degrabă 
mă apucă revolta când mă gândesc la 
trecut.” Dar am fi iremediabil pro-
domo dacă n-am remarca ampla 
mărturisire dezALCOOLică  a lui Ion 
Mureşan şi dacă n-am poposi 2 
secunde, în Piaţa Sfatului, împreună 
cu atipicul, pişicherul poet optzecist 
Daniel Pişcu: Pe când Braşovul se 
numea Oraşul Stalin, aici  erau destui 
marxişti-leninişti care spuneau (vin-
deau) braşoave; Christos nu s-a 
născut pe aceste locuri, dar va veni, cu 
siguranţă, peste tot; Doctorul 
consultându-l pe scriitor (beţi amân-
doi): – Ar trebui să-ţi faci o o tipo-
grafie...; Revista „Elle” era el şi de la 
stânga, şi de la dreapta. 

M O M E N T
COLECŢIA DE  ENORMITĂŢI 

premiată la „Balul Academiei 
Caţavencu” n-are egal! Politicienii 
mapamondului n-au rotunjit într-un veac 
atâtea trăsnăi cu ştaif cât ai noştri într-un 
singur an (2010). Cum altfel să 
categoriseşti cugetarea consilierului 
prezidenţial Fota „Puteţi să vă faceţi 
cruce, deşi cred că nu-i un lucru 
creştinesc” decât că-i fatalmente înca-
drabilă în categoria „noi vorbim, nu 
gândim!” şi-i pescuită dintr-un heleşteu 
al cugetării total colmatat cu mâl de 
Dâmboviţa. Caţavencii exagerează când 
trec în rândul gafelor exprimarea 
stângace a lui Verestoy Atilla „Suntem 
cu toţii adepţii unei modernizări a 
României şi a unui progres pe care o 
slujim”. Nu-i vorba, aici, decât despre 
validarea procentajului identificat de 
europeni (4-5% dintre români nu înţeleg 
„limba moldovenească”) şi de o 
confirmare indirectă a faptului că 
româna şi „moldoveneasca” sunt 
identice. Dar ce te faci cu vice-
preşedintele PRM Marius Marinescu, 
descoperitorul inepţiei „primul om care a 
ajuns pe lună a fost un câine”? Glumă? 
Oricum, „sună ca dracu’”. N-avem prea 
mari pretenţii de la fotbalistul blond 
Mitea, cel care a declarat cu inocenţă 
„Maşina care mi-am luat-o, m-am sfătuit 
cu mine însuţi”. Vorbind corect sau 
agramat, Mitea poate conduce la fel de 
bine mingea prin iarbă, dar ce te faci 
când dau spectaculos cu bâta-n baltă cei 
care conduc o ţară? Marian Vanghelie: 
„Calitatea unui soţ ideal şi a unui om 
care mă ştiţi dumneavoastră cum sânt 
este că, dacă faci, soţia să nu simtă.” 
Despre ceea ce face Vanghelie şi soaţa 
dumisale, fericita de ea, nu ştie, se poate 
afla, probabil, din întreg contextul, dar 
frază mai poticnită şi mai crâncen 
toporâtă, greu de aflat! Altfel, Caţavencii 
cam practică scoaterea ilicită din context. 
Cazul Răzvan Teodorescu: „Femeia este 
bună conducătoare de creştinism”. Aici, 
academicianul a umblat la sertarul cu 
metafore, rotunjind destul de inspirat (şi 
cu mai mult umor decât probează 
Caţavencii) o zicere aptă să rămână 
printre aforismele de colecţie. Cam în 
aceeaşi categorie s-ar încadra şi 
observaţia Adrianei Săftoiu „Domnul 
Băsescu a consolidat ceea ce, de fapt, nu 
s-a construit”. Le retragem, aşadar, 
„Premiul Balului Caţavencu”; îl merită 
însă cu prisosinţă Emil Boc: „Deocam-
dată, suntem unde ne aflăm.” Poţi să zici 
că nu-i aşa? Noroc de Boc! La profunda 
lui constatare se aliniază şi memorabila 
zicere a lui Dan Şova: „Opoziţia se 
caracterizează prin aceea că sânt mai 
puţini.” Aşa să fie oare? Ascultaţi-o şi pe 
Norica Nicolai: „Liberalii au şi ei 
deficitul lor de lipsă de caracter.” Minus 
cu minus dând din totdeauna plus, 
deficitul lipsă înseamnă... exact invers de 
ceea ce voia Norica să susţină! În 
palmaresul „Balului Caţavencu” figu-
rează şi exprimări impecabile, nu 
corectitudinea zicerii fiind amendabilă, 
ci hăul cultural pe care se întemeiază. La 
capitolul „eu şi cartea”, marile spirite se 
întâlnesc. Dumitru Dragomir: „Azi 
citeşti, mâine citeşti, te apucă 
pandaliile!”. 

Gigi Becali (euro-parlamentar): „Mie 
nu-mi place să citesc, că-mi lăcrimează 
ochii.” Traian Băsescu (hâtru): „Cum 
ajungeam într-un port, cum mă 
duceam la bibliotecă”. Români, luaţi 
aminte: azi citeşti, mâine citeşti, 
fandaxia-i gata! O logică total aparte 
întemeiază şi Victor Ponta: „Vă rog să 
oprim acest război care nu se va opri!” 
Opriţi-l, deci! Da’ ia să cercetăm şi 
tezaurul cugetărilor fetelor de la 
pagina 5. Emmy: „Eram dezbrăcaţi şi 
stăteam unul peste altul, dar nu am 
făcut nimic altceva decât sex oral. 
Sexul oral nu e chiar sex, e altceva.”  
Bomboana de pe colivă o aşează Rose 
Marie, dansatoarea de la „Surprize, 
surprize”: „Nu sunt însărcinată. Sunt 
numai puţin balonată. Dar nu ştiu cu 
cine.” 
   Concluzia nu-i deloc chisnovată: „Si 
tacuisses, philosophus mansisses”. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTDEAUNA PROFITABILĂ 

lectura revistei „Spiritul critic” ce apare... 
la Paşcani, păstorită de octogenarul 
Leonard Gavriliu, care, aproape de unul 
singur şi cu nici un sprijin material din 
partea statului, izbuteşte să editeze de 
mai bine de nouă ani o publicaţie 
incitantă, curajoasă, de certă ţinută 
intelectuală, care-şi revendică şi 
motivează demersul citându-l pe 
Maiorescu: „Critica a fost şi va rămâne o 
lucrare necesară în viaţa publică a unui 
popor. Înţelegerea răului este o parte a 
îndreptării”. Drept pentru care, spre 
deosebire de multe alte publicaţii 
culturale deprinse să-şi alcătuiască 
sumarul din ceea ce „vine” de la 
colaboratori (adeseori, referate şi 
recenzii), limitându-se, adică, să 
recolteze nume şi agreabile, şi cât de cât 
prestigioase. „Spiritul critic” păşcănean 
izbuteşte, într-un spaţiu sever drămuit, să 
se înscrie cu remarcabil nerv gazetăresc 
în practicarea responsabilă a actului critic 
exprimat prin imperiosul (clasicizat) „în 
lături!”. Din păcate, după ştiinţa noastră, 
revista nu-i difuzată de nici un operator 
din afara Paşcanilor, aşa că, probabil, cei 
interesaţi ar trebui s-o solicite direct 
redacţiei.  

 
N. IRIMESCU
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