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DUPĂ UN AN... 
 
Ceea ce, în februarie 2011, părea a fi doar 

un număr unic, aniversar, prilejuit de 
împlinirea a 45 de ani de la apariţia revistei 
Cronica, a ajuns, iată, la cea de-a 13-a apariţie, 
sub emblema Cronica veche. Număr cu ghinion, 
ar zice cârcotaşii. De la început, nici noi, cei 
din grupul de iniţiativă, n-am intenţionat şi nici 
n-am crezut în longevitatea acestui proiect 
spontan  şi destul de confuz, dacă nu chiar 
hazardat. Unde să mai plasezi încă o revistă de 
cultură, într-un Iaşi ce părea suficient sieşi (şi) 
din acest punct de vedere?  Cu atât mai mult 
cu cât exista o publicaţie care se revendica de 
la aceeaşi matcă... Unii au crezut că avem 
porniri războinice, demolatoare, faţă de  
cealaltă Cronică şi ne-au avertizat să ne 
retragem pe poziţii dinainte stabilite... Departe 
de noi asemenea intenţii, mai ales că acea 
publicaţie nu ne deranja prin nimic. Mai 
degrabă ne deranjează acum, când o găsim, în 
vreo locaţie, stivuită peste Cronica veche, parcă 
spre a deruta cititorii... Fapt imposibil, întrucât 
cititorii noştri, fiind mai inteligenţi ca ai lor, 
dau lestul la o parte şi-şi aleg revista de care au 
nevoie. Luaţi această observaţie ca pe o glumă, 
împrumutată de la Academia Caţavencu...  

De la început au fost controverse în 
legătură cu denumirea revistei şi componenţa 
colegiului redacţional, în care s-au depistat 
alianţe nepotrivite dar, treptat, chiar şi cei mai 
exigenţi critici au acceptat lucrurile ca atare. Cu 
o singură excepţie.  

Revista a fost semnalată şi comentată 
pozitiv în publicaţii de profil (Argeş, Ateneu, 
Bucovina literară, Convorbiri literare, Cultura, 
Mozaicul ş.a.), precum şi în media (Adevărul de 
Iaşi, Bună Ziua Iaşi, Ziarul de Iaşi, TVR Iaşi, 
TVR 3 ş.a.). Am primit mesaje (pe internet, 
mai ales) de bunăvoinţă şi propuneri de 
colaborare nu doar din ţară, ci şi de la români 
care vieţuiesc în diverse colţuri ale lumii. Unele 
subiecte spinoase, lansate  de revistă, au stârnit 
dezbateri ardente, de-ar fi să amintesc doar Iaşi 
– capitală culturală europeană?   

Numai cine n-a citit acele opinii, în genere 
defavorabile accederii europene a urbei,  
poate spune că am susţinut o cauză dinainte 
pierdută.      

Pentru alţii (de fapt, aceeaşi persoană) e 
prilej de mirare şi piţigoiască ciudă că, în plină 
criză, am primit şi primim sprijin financiar, 
atât de la câteva instituţii private, cât şi de la 
primăria municipală. La primărie am prezentat, 
cum se obişnuieşte, un proiect, care a trecut 
prin toate furcile caudine, fiind votat şi de 
consilieri care, poate, nu ne agreează, dar 
cărora bunul simţ cultural le-a dictat să-l 
aprobe. Cât despre ceilalţi sponsori, e de 
presupus că le plac ochii noştri... 

Aşa încât – pe cât e omeneşte posibil – 
vom „cronicări” şi-n acest an împreună. 
Sănătate să fie, că de belele nu ne plângem... 

 
Nicolae TURTUREANU 

   

Nicolai CONSTANTIN, Mascații din Ardeal  (din Expoziția deschisă la Galeriile DANA Iași) 

Mai semnează:  LIVIU ANTONESEI ● MARIA BACIU ● VIRGINIA BURDUJA ● NICOLAE BUSUIOC ● CĂLIN CIOBOTARI ● VALENTIN CIUCĂ 
● THEODOR CODREANU ● DANIEL CORBU ● GH. DRĂGAN ● STELIAN DUMISTRĂCEL ● TRAIAN D. LAZĂR ● CĂTĂLIN MIHULEAC ● 
MIRCEA MORARIU ● ADRIAN NECULAU ● NICOLAE PANAITE ● ȘTEFAN OPREA ● ANDREI PATRAȘ ● ANGELA TRAIAN ● ALEX VASILIU ● 

 

ALEXANDRU ZUB 
note memoriale 

 

... Neobosită părea mama, căci după 
câte avea de făcut, mort-copt, ziua, îi mai 
rămâneau destule şi pentru seară. Cum să 
evoc atâta dăruire de sine? Cum să-i relev 
înţelepciunea de tip folcloric a „zicerilor” 
sale? Pentru toate ocaziile avea o replică 
potrivită, pe care ştia să o pună în 
valoare, imitând poate modele asimilate 
în propria-i copilărie. Ajunsese, în econo-
mia satului, un reper de înţelepciune.   
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GERARD STAN 

... sensul vieții 
 

... Ne îndreptăm spre moarte cu spa-
tele întors, cu ochii spre cele din această 
lume. Moartea nu ne priveşte pe noi. Iar 
când o întâlnim, este o realitate externă. 
Admitem că nu suntem veşnici, dar ne 
structurăm viaţa ca şi cum am fi 
nemuritori. Toate aceste întrebări încep 
să aibă sens pentru noi atunci când 
realizăm că moartea este „moartea mea” 
şi viaţa este „viaţa mea”; până nu ajun-
gem să înţelegem că aceste chestiuni ne 
privesc personal, ele rămân doar sursă 
de indispoziţie şi plictiseală. 
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În corpul revistei, nr. 3 al Suplimentului ARS LONGA 

MIHAI PASCAL  
colecționarul  

de culori (pag. 5) 
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CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII   
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scrisoare de peste râu 
 

CU GÂNDUL  
ŞI SUFLETUL ACASĂ... 

 
 

... M-am întors din Italia, de la Torino, unde am participat, 
ca membru al juriului, la festivalul-concurs de poezie 
consacrat lui Mihai Eminescu şi Grigore Vieru, sub genericul 
De dor şi drag de Ţară. Evenimentul, ajuns la a treia ediţie, a 
fost iniţiat şi este patronat în continuare de Asociaţia 
Basarabia, al cărei preşedinte este doamna Larisa Cibotaru-
Olărescu. La organizarea festivalului-concurs, Asociaţia 
colaborează, bineînţeles, şi cu alte organizaţii româneşti: 
„Flacăra”, „Frăţia”, „Maria Tănase”, invitată fiind, de această 
dată, şi Associazione Moldbrixia. E firesc! Explicaţia mi-a 
oferit-o amfitrioana festivalului, dna Olărescu: „Ideea de a 
comemora poeţii români a apărut când a plecat din viaţă 
poetul Grigore Vieru. Atunci ne-am adunat spontan la o 
propunere a membrilor asociaţiei noastre – Basarabia –, la 
care au răspuns toate asociațiile din Basarabia şi din România 
(din Torino, bineînţeles). Am recitat, am cântat, am plâns 
împreună plecarea poetului. În anul 2010 am organizat, în 
colaborare cu alte asociații, o comemorare la care au 
participat și reprezentanţi din comuna şi din Regiunea 
Piemonte. Comuna, la cererea noastră, ne-a oferit o sală 
gratuit pentru acest eveniment. Am avut oaspete un interpret 
din Belarus, Alexandru Zavgorodnii, care a interpretat cântece 
pe versurile lui Vieru în limba română. Anul trecut am 
organizat un concurs pentru comemorarea poeţilor Mihai 
Eminescu, Grigore Vieru si Adrian Păunescu, eveniment la 
care au participat atât copii, cât şi maturi. Invitat a fost poetul 
Viorel Dinescu din Galaţi, care ne-a onorat cu prezenţa şi anul 
acesta. În acest an Asociaţia Basarabia şi-a asumat rolul de 
organizator principal, dar am oferit posibilitatea mai multor 
asociaţii din Torino (chiar dacă unii nu comunică între ei!) să 
se afle împreună. Majoritatea concurenţilor sunt copii, din 
simplul motiv că unii copii ai românilor, mai ales acei născuţi 
aici, refuză să vobească limba română din teama de a nu fi 
discriminaţi la şcoală, în societate. Astfel încearcă să se 
protejeze, să fie «ca toţi». Sunt puţine familiile unde copiilor li 
se oferă posibilitatea să cunoască creaţiile poeţilor români...” 

Aceste nelinişti, ca de altfel şi cifra de şapte mii de români 
din Republica Moldova stabiliţi la Torino, nu pot să nu te 
tulbure. Realmente, o localitate întreagă, risipită în lume! Şi, 
dacă acei care au plecat la o vârstă matură mai păstrează 
gândul de a reveni, apoi copiii acestora, majoritatea, nu 
doresc să se întoarcă şi tot mai mult se distanţează de 
rădăcinile neamului din care se trag. Fenomen nefiresc şi 
alarmant. Şi, totuşi (ţinând cont de faptul că oricum nu se va 
putea stopa acest val al migraţiei), dacă memoria e mereu 
împrospătată, dacă e şters praful uitării, se menţine ceea ce e 
valoare, transmiţându-se cu sfinţenie urmaşilor. De aceea am 
toată admiraţia faţă de acei concetăţeni plecaţi în lume, care, 
asemeni melcilor, îşi poartă casa cu ei – o duc în sufletul lor! 
În acest context, aş aminti încă o dată de familia Olărescu: 
Nicolae şi Larisa, în casa cărora am fost primită cu toată 
dragostea; de Lilia Bicec (Brescia), care a scris o carte 
cutremurătoare despre NOI în Italia şi impactul pe care-l are 
acest exod asupra destinelor celor plecaţi; de Tatiana şi Vitalie 
Ciobanu, Tatiana Nagailic (Roma), Vera Coţaga (Veneţia), dar 
şi mulţi alţii despre care doar am auzit,  acei care,  mai presus 
de interesele personale, plaseză valorile neamului, încercând, 
prin astfel de activităţi culturale, să le păstreze. 

Fireşte, întru neuitare lucrează şi Providenţa. M-au 
convins de acest fapt mai multe destine. Unul fiind Sergiu 
Matei, tânărul graţie căruia am fost invitată la Torino. M-a găsit 
acum un an, ca să-mi prezinte un mănunchi de versuri scrise 
din dor de casă, de cei dragi, cu o inspiraţie incredibilă, unele 
poezii fiind copleşitoare prin simplicitatea lor. Acum, Sergiu e 
la a treia carte de poezie. El e poetul de la Torino! În 
acelaşi context, pot vorbi despre un alt destin marcat de 
semnul poeziei – Maria Zamşa Panfilii, o doamnă care 
munceşte la Roma. Se pare că, plecând în lume cu 
rugăciunile străbune, Maria Zamşa Panfilii a simţit că poate 
să-şi scrie propriile rugăciuni...  

Sau cazul dnei Larisa Cibotaru-Olărescu, a cărei casă e 
plină de tablouri: portrete, dar mai ales flori. Crezusem că 
vreuna din fiice pictează, dar am aflat că sunt ale doamnei 
Larisa. Îngrijind mai mulţi ani un pictor profesionist, acesta i-a 
descoperit talentul, oferindui în fiecare zi lecţii pe gratis în ale 
picturii... Toate astea mă conving că Providenţa, prin lucrarea 
sa, îl face pe omul aflat printre străini, în solitudine, să-şi vadă 
sufletul. Îmi răsună în memorie până acum şi până aici vocile 
pline de emoţie ale concurenţilor festivalului-concurs. Au fost 
recitate fragmente din „Luceafărul”, „Scrisoarea a III-a”; 
„Glossa”, „Revedere” de Eminescu; „Cămăşile”, „Floarea 
soarelui”, „Sânt”, „Legământ” şi alte creaţii de-ale lui Vieru. 
Toate păreau trecute prin inima celor 21 de concurenţi. Copii 
de vârstă diferită: de la 5 la 16 ani, copiii românilor ajunşi pe 
aceste meleaguri cu voia, dar şi fără voia lor; unii născuţi aici 
în străinătatea îmblânzită, alţii aduşi de părinţii lor pe când 
abia sorbeau graiul matern. Învingătorii concursului: Lora 
Cibotaru, Ariadna Cioată-Burduja, Gabriel Munteanu, Diana-
Marina Tendeleu, dar şi ceilalţi concurenţi, au fost minunaţi. 
Cum se vede, poeţii ne mângâie copilăria, ne călăuzesc pe 
drumul regăsirii de sine în această Lume rătăcită. Asistând la 
eveniment, ascultând cum se cântă, cum se recită, cât de 
mult se bucură copiii mari şi mici de clipele întâlnirii cu Limba 
Mamei, am înţeles cât de mult îi uneşte pe oameni 
străinătatea. Aveam şi ciudata senzaţie că sunt acasă. Acest 
sentiment mi-l inspira, bineînţeles, atmosfera caldă, plină de o 
rumoare festivă, familiară. Se vorbea o limbă românescă 
frumoasă, fiecare cuvânt fiind rostit cu o dragoste deosebită, 
de parcă vorbitorii l-ar fi mângâiat. Rostire a cuvintelor 
nebănuită de cei de acasă. Toţi cei prezenţi păreau veniţi la o 
sfântă împărtăşanie la care urmau să primească harul cel 
divin. „Astfel ne întâlnim duminica, la sărbători şi ni se pare că  
suntem mai Acasă. Ne umplem de energia care ne lipseşte şi 
care care ne întăreşte...”, aşa mi s-a spus. 

Festivalul concurs a fost binecuvântat de părintele Victor 
Matveev de la biserica ortodoxă Sf. Maxim, printr-un serviciu 
divin în memoria lui Eminescu şi Vieru şi s-a încheiat cu un 
memorabil tedeum, cu un recital de poezie şi frumoase 
cântări româneşti la biserica românească Sf. Parascheva, 
unde păstoreşte părintele Gheorghe Vasilescu, stabilit de mai 
bine de trei decenii în Italia. În preajma acestui preot cei 
plecaţi de acasă se simt mult mai ocrotiţi şi mai în siguranţă. 

În drum spre acasă m-au însoţit tot felul „de gândiri şi de 
imagini”. Parcă i-aş fi văzut pe cei plecaţi în toate ipostazele: 
la început disperaţi, apoi cuprinşi de o nostalgie răvăşitoare 
ca, în sfârşit, să-i văd reaprinzând în suflet acea lumină 
ancestrală care-i protejează pe toţi oriunde s-ar afla şi, 
adunaţi grămăjoară (ca în icoana din poezia lui Vieru), toţi de 
acelaşi neam şi simţire întru a nu se pierde. Astfel, mi-a 
apărut pe ecranul memoriei, întru consolare, chipul luminos al 
dnei Geta Găluşcă, pentru care românii sunt români şi 
punctum, iar datoria fiecăruia e să se ajute dezinteresat, în 
orice împrejurare. Auzeam aievea vocea calmă, emoţionantă 
a poetei Gheorghina Tofan, rostindu-şi cu pioşenie versul pe 
care îl consideră scris pe sufletul ei de însuşi Dumnezeu: 
Acasă, la ceasul din urmă,/ Cuminţi şi bătrâni, toţi ne-am 
vrea... (din volumul Cerul de acasă). Citeam, ca să scurtez 
drumul, ba în română, ba în italiană, aşa precum au ajuns să 
simtă şi să vorbească o mare parte din români, în cartea 
Mihaelei Dana Chioariu-Topârcea, Amintiri din satul drag 
(Memorie dal mio villaggio lontano)... Mă gândeam şi la faptul 
că neuitarea celor plecaţi depinde şi de noi acei rămaşi 
acasă. Cine dacă nu noi trebuie să-i ajutăm să nu ne uite? 

Am scris în cartea mea Totentanz sau Viaţa unei nopţi 
despre fenomenul dedublării sufletului, atunci când pleci 
pentru un timp în lumea mare. Acum chiar simt această 
stare de ubicuitate! Am senzaţia că sunt aici, dar şi acolo. 
Iar ca să iau cu mine ceea ce mi-a ieşit în calea privirii m-a 
ajutat ghidul (ghidesa mea!) Viorica Ungureanu. Cu multă 
competenţă şi drag pentru spaţiul care a adoptat-o,  fie şi 
provizoriu, dna Viorica mi-a adunat imaginar, într-o alună 
fermecată, toate impresiile şi amintirile despre Torino... 
Oraşul înconjurat de Alpi. Ca o cetate dalbă (acum) în care 
s-au întâlnit la o competiţie în timp adepţii magiei albe şi ai 
celei negre... Prima capitală a Italiei! Locul unde se 
intersectează mai multe evenimente ale istoriei bătrânei 
Europe. Oraşul care păstrează într-o veche, superbă  
catedrală, Giulgiul în care a fost învelit, după răstignire, 
Iisus... Acest detaliu mi se pare marcant pentru toţi cei  
care ajung acolo. Şi pentru românii – fie din Ţară, fie din 
Basarabia, stabiliţi la Torino. Cred, sunt convinsă că acest 
acoperământ care păstrează chipul Mântuitorului va ocroti 
Neamul prin care am venit pe Lume. Aşa să fie! 

 
Claudia PARTOLE 

Chişinău, 6 februarie 2012 

 

IUBESC ACEST TEATRU 
GERMAN... 

 

Numele meu este Jost Johann, timişorean în origini şi suflet şi 
vă scriu pentru a-mi cere dreptul la replică vizavi de un articol 
apărut în numărul 1(12)/2012, anume articolul domnului Mircea 
Morariu, Un teatru în care se întâmplă evenimente.  

Nu mică mi-a fost mirarea când, răsfoind publicaţia 
dumneavoastră, mi-au căzut ochii pe acest articol care vorbeşte 
despre o instituţie istorică a Timişoarei. Spun istorică şi subliniez 
aceasta pentru că ea a fost, şi sperăm  să fie din nou, un centru al 
culturii şi identităţii germanilor din tot Banatul. Articolul 
susmenţionat, însă, prin tonul lui elogios, pune sare pe rana din 
sufletul multora care, asemeni mie, iubesc acest Teatru German.  

Recunosc aici, în faţa dumneavoastră, că nu sunt un erou ci un 
biet suflet rătăcit în lume pentru a căuta un trai mai bun. Am 
părăsit oraşul meu natal în urmă cu ceva ani, dar gândul mi-a 
rămas mereu la el. Am căutat să înlocuiesc Teatrul German din 
Timişoara cu alte teatre din Tübingen, Stuttgart sau München şi 
mi-a tresărit inima când, cu mult timp în urmă, am reuşit să revăd 
trupa teatrului în Ulm, pe scenă jucând două grandioase actriţe 
timişorene, Ildiko Zamfirescu şi Ida Gaza. Cu această emoţionantă 
amintire, încă vie în suflet, m-am reîntors pe meleagurile natale 
numai pentru a descoperi ruina a ceea ce a fost cândva sufletul 
şvabilor din Banat – Teatrul German.  

Într-adevăr, „... un fenomen oarecum bizar”, mi s-a întâmplat 
când am citit programul lunii ianuarie 2012. Dintre cele câteva 
reprezentaţii răsfirate pe un „flyer” colorat, am ales să vizionez 
piesa Mountainbikerii în regia lui Radu Alexandru Nica şi am 
păşit în sala unde am fost, într-adevăr, întâmpinat de un decor 
monumental, care mi-a tăiat respiraţia. Aşteptarea piesei, însă, nu a 
durat mult; cei câţiva spectatori rătăciţi în sala teatrului s-au aşezat 
rapid iar actorii au început să se zbată cu toată forţa pe care au 
putut-o aduna pe cuvintele textului lui Volker Schmidt pentru a 
umple golul din rândurile spectatorilor şi a ne face să credem 
că lumea pe care tocmai o creează în faţa noastră, o lume în 
care nefericirea se naşte din prea mult bine, e în concordanţă 
cu realitatea de la poarta teatrului, unde pensionarii îşi strigă 
disperarea de a nu putea supravieţui în condiţiile mizeriei şi a 
neajunsurilor.   

Acelaşi sentiment bizar l-am avut şi cu două zile înainte, la 
vizionarea piesei Don Carlos în regia lui Alexander Hausvater. 
Aici un spectacol magnific mi s-a deschis în faţa ochilor: un 
Schiller rescris, trunchiat dar coerent jucat de actori dedicaţi, 
exceptionali. Am recunoscut-o pe Dana Borteanu, care din primele 
minute a făcut, prin cântecul ei, ca inima să îmi pulseze în ritmul 
spectacolului, ceilalţi actori minunaţi şi-au deschis sufletul 
mistuiţi de drama lor în faţa noastră, a celor maxim 30 de 
spectatori, şi au făcut ca aplauzele noastre, din păcate anemice 
datorită numărului mare de scaune goale din sală, să îi cheme 
la rampă de cel puțin cinci ori.  

În rest, un mare zid al tăcerii înconjoară Teatrul German. 
Dorind să aflu mai multe, m-am izbit de un timid  „... nu ştim” din 
partea doamnei drăguţe de la casierie, ca răspuns la întrebările 
mele: care sunt următoarele premiere, când se pot cumpăra oare 
bilete... etc. Absenţa de la spectacole a domnilor directori sau a 
oricui în măsură să mă lumineze şi răspunsurile timide, puţin 
speriate, ale angajaţilor, mi-au dat un sentiment de claustrofobie. 
Ulterior, am aflat de existenţa unei premiere pentru copii:  Hänsel 
şi Gretel,  în regia Simonei Vintilă, apoi din alte surse am aflat de 
succesul în Statele Unite a unui actor cunoscut de la Teatrul 
German, Boris Gaza, pe care îl credeam plecat deja, având în 
vedere că pe lista distribuţiilor apar aceleaşi câteva nume de actori 
tineri. Aşadar, despre un excelent aparat PR – nici nu poate fi 
vorba în condiţiile acestea în care timişorenii de rând au uitat că în 
oraşul lor există un teatru ce se numeşte Teatrul German şi care 
cândva juca pentru ei: români, germani, maghiari.  

Stimată echipă redacţională, vă rog, deci, în numele tuturor 
celor care simt ca mine vizavi de acest teatru, să ne publicaţi 
răspunsul, căci poate aşa putem comunica conducerii instituţiei că 
vrem ca acest teatru drag nouă să renască la ceea ce a fost cândva, 
dar să o facă cu adevărat. 

Cu respect, vă mulţumesc anticipat, 
Al dumneavoastră 

                                                                         Johann JOST 
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  CCRROONNIICCAA  VVEECCHHEE  

Nimic nu e mai util pentru educaţia unui individ sau a 
unei comunităţi ca deprinderea timpurie de a munci, corect 
şi util. Muncă raţională, motivată, ritmică. Antropologii au 
explicat demult această dimensiune, pedagogii au pus-o 
mereu în discuţie cu unelte specifice, istoricii i-au studiat 
îndelung evoluţia cronotopică, ipostazele, finalitatea. 
Ergoetica (în sensul folosit din vechime) s-a impus ca o 
dimensiune indispensabilă. 

Unii studioşi ai trecutului uman au făcut din muncă o 
temă esenţială, cu resurse inepuizabile. Literatura 
domeniului e plină de oferte în acest sens. F. Braudel i-a 
dedicat un entuziast elogiu, vorbind de istoria „à rase du 
sol”, de problematica muncii în definirea omului şi a 
comunităţii etc. Tot astfel D. Prodan a făcut din munca 
iobagului ardelean o temă viageră de analiză şi reflecţie, 
considerând că sudoarea mâinilor e la fel de stimabilă ca 
sudoarea frunţii. N. Iorga făcuse mai înainte din muncă o 
temă de studiu şi de îndrumare morală, ideea însăşi de 
libertate fiind pusă anume în raport cu istoria respectivă. 
„Din nici o muncă şi din foarte multă muncă se desface 
deopotrivă filosofie”, nota într-un loc marele savant 
(Cugetări, 1972, p. 63), sensibil cum era la nespusa 
diversitate a travaliului uman, convins că munca nu e un 
blestem, ci o dimensiune inerentă fiinţei umane. O 
„literatură” specifică nuanţează de secole această „mare 
temă” a istoriografiei. 

Lumea satului însuşi a produs, din timpuri imemoriale, 
reflecţii adecvate, mai cu seamă de ordin paremiologic, 
despre muncă şi avatarurile ei de-a lungul istoriei. 
Perspectiva era mereu una etică, iar opisul tematic nesfârşit.  

O întreagă filosofie de viaţă se degajă din acest fel de a 
gândi munca, însuşire ce acompaniază istoria omului şi o 
explică sub aspect socio-cultural, economic etc. Viaţa 
privată nu se poate lămuri altfel, după cum nici istoria 
educaţiei, a şcolii, a instituţiilor formative în ansamblu. 

Experienţa proprie este decisivă. Am în minte agitaţia 
„ergonomică” din casa natală, casă modestă, într-un sat de 
imigraţie transilvano-bucovineană, cu familii destul de 
numeroase şi resurse  minimale. La naşterea mea, în 
toamna lui 1934, casa era plină de larma a patru copii, de 
vârste apropiate. Alţi patru aveau să vină, până în 1949, la 
distanţe relativ egale. Experienţele se transmiteau de la 
unul la altul, odată cu hainele uzate, manualele de şcoală, 
reflexele de conduită, expresiile argotice etc. Într-o 
asemenea casă, totul se învăţa din mers, natural, ca într-o 
„ştafetă” a vieţii, cu reflexe bine articulate şi o „pedagogie” 
sui generis a convieţuirii. Unul asista pe altul, cel „mare” se 
ocupa la nevoie de cel „mic”. Fiecare avea treaba lui, de la 
igiena casei şi curăţirea ogrăzii până la pregătirea lecţiilor şi 
mersul duminical la biserică. Un capitol aparte în economia 
familiei era grija de animale, ceea ce însemna, de multe ori, 
dusul la imaş sau la pădure, mulsul, adăpatul s.c.l. 

Când am ajuns cumva conştient de obligaţiile mele, 
asemenea munci aveau loc, în jurul meu, din zori până 
noaptea. Nu era loc de refuz, nici de eschivă, totul se 
cuvenea făcut la timp şi bine, fiindcă după îndemnurile 
diurne ale mamei, venea controlul vesperal făcut de tata, 
personaj cu aparenţe de asprime şi greu de abătut de la 
deciziile lui. O casă cu atâţia copii şi resurse atât de 
modeste nu se putea ţine fără a pedepsi abaterile. Mama 
încerca să obţină unele derogări, mai ales când vreunul din 
copii era bolnav sau mai bicisnic, dar se alegea ea însăşi 
cu admonestări, cu lacrimi ş.a.m.d. 

Primele amintiri despre asemenea lucruri sunt destul 
de cenuşii, însă legănatul unui nou născut, adusul 
lemnelor tăiate şi întreţinerea focului, la nevoie, căratul 
găleţilor cu apă de la fântâna cea mai apropiată (până a 
se săpa una în curtea casei), adăpatul oilor, hrănitul 
vitelor, câte se întâmpla să existe, îmi răsar în minte ca 
munci ale fraţilor mai mari sau ale mele, până la 
plecarea „mai departe”, la Şcoala Normală. Nimeni nu 
scăpa de ele, nici nepedepsit dacă se abătea de la normă. 
Asprimea îşi avea rostul ei pedagogic. Ea putea să 
indispună, dar se vădea finalmente avantajoasă pentru toţi. 
„Tribul” supravieţuia printr-o asemenea convergenţă de 
eforturi, prin solidaritate, dacă mă gândesc la o vârstă 
mai coaptă. Sculatul matinal, odată cu zorile, era un chin 
pentru toţi. Igiena corporală, rugăciunea, cana cu lapte 
sau ceai (în chip de mic dejun), pregătirea uneltelor, când 
era cazul, totul intra în agenda cotidiană şi totul devenea 
reflex de conduită. 

Am în minte protestele unora, eschivele altora, 
propriile-mi tentative de a prelungi somnul, mereu în 
carenţă sau de a spori pe cât posibil timpul de lectură. 

 

Şi cel mai rebarbativ trebuia să cedeze, dacă nu la 
porunca paternă, la plânsul sincopat al mamei sau la 
cârtelile fraterne. Până să se pună copiii în ordine, mama 
pregătea mâncarea pentru amiază, o punea în vase 
(mămăligă, ouă, brânză, ceapă din producţie proprie, 
formau partea cea mai rezistentă), ne-o punea în desagă 
şi ne îndemna la drum înainte de a se ridica roua sau 
bruma. Până la „locul de muncă” era cale lungă, câţiva 
buni kilometri ce păreau fără capăt. Sapă, seceră, coasă, 
lopată, totul trebuia cărat cu spatele. Desculţi, simţeam 
roua şi răcoarea dimineţii până la rărunchi. Ajungeam „la 
câmp” înainte de a se ridica soarele, iar acolo fiecare ştia 
ce să facă. Gesturile trebuiau sincronizate ca să aibă 
randament. Cântarea individuală sau în grup, recitatul 
unor poezii (mai ales balade) intrau în sistemul de 
îmbunătăţire a tonusului energetic. 

Aici era şi partea mea forte. Ştiam destule cântece şi 
eram îndemnat să-mi desfăşor „repertoriul”, apoi să o iau 
de la capăt, dacă mai rămânea timp. Se adăugau 
legende, episoade mitologice sau din istoria naţională, 
desprinse din lecturi. Ultimele ore (ziua părea nesfârşită) 
erau cele mai anevoie de „consumat” onorabil. Seara 
venea peste noi, în condiţii diferite, după anotimp, şi ne 
găsea aproape sleiţi de putere. Nu doream, ajunşi acasă, 
decât odihna nopţii. Mai erau însă atâtea de făcut. La o 
casă ţărănească nimic nu părea că se termină de tot, 
dezminţind oarecum vechiul îndemn: „Ajungă zilei 
răutatea ei!”. Îmi amintesc de nişte reflecţii mereu actuale, 
pe această temă, ale scriitorului etnolog Illyes Gyula, care 
descria, în anii cincizeci din secolul trecut, gesturi similare 
la comunităţile din preajma castelelor ungureşti: Poporul 
pustelor. Pusta, în accepţia respectivă, era o comunitate 
ce deservea economia grofilor, secole în şir, cu deprinderi 
de muncă, petreceri, viaţă comparabile cu ceea ce, la noi, 
a studiat cu mult folos H.H. Stahl în cadrul şcolii gustiene. 

Asta se întâmpla în anotimpurile cu munci la câmp. 
Iarna, programul nostru suferea o anume îmbunătăţire, în 
sensul că era limitat la gospodărie. Rămânea puţin timp 
pentru poveştile mamei, spuse pe când împletea sau 
cosea, pentru evocările lui moş Haralambie Epure, un 
vecin, sau ale lui „bădia” Ghiţă (Ungureanu). Primul evoca 
episoade biblice, al doilea întâmplări de război, 
pasionante în ambele cazuri. 

Neobosită părea mama, căci după câte avea de făcut, 
mort-copt, ziua, îi mai rămâneau destule şi pentru seară. 
Cum să evoc atâta dăruire de sine? Cum să-i relev 
înţelepciunea de tip folcloric a „zicerilor” sale? Pentru toate 
ocaziile avea o replică potrivită, pe care ştia să o pună în 
valoare, imitând poate modele asimilate în propria-i 
copilărie. Ajunsese, în economia satului, un reper de 
înţelepciune.  

Mai puţin comunicativ era tata, dar nu şi ineficient în 
dialogul cu invitaţii de sărbători sau cu sătenii adunaţi 
seara la prăvălia din centru, al cărei gestionar a fost un 
timp. Acolo, la „dugheană”, se desfăşura, seara, până 
târziu, la un pahar de ţuică sau vin, uneori şi bere, o reală 
competiţie de zicale sau anecdote cu tâlc. 

Învăţătorul Mihai Rizac, fost director al şcolii, izbutea 
de obicei să se impună prin recuzita lui. Cum „gestionarul” 
mă lua deseori la prăvălie, să-l ajut la „scripte”, am avut 
destule ocazii să asist la „încontrările” dintre clienţi. Câteva 
tipuri mi s-au revelat de pe atunci şi aveam să le regăsesc 
confirmate în alte ocazii. Nu e loc aici pentru evocarea lor. 
Menţionez numai că munca şi petrecerea („cheful”) se 
îmbinau cumva armonios în satul copilăriei mele. O 
dimensiune sapienţială şi estetică, oricât de modestă, le 
sporea interesul. 

Era o atitudine pe care aveam să o întâlnesc, 
exprimată pilduitor de Alexandru Vlahuţă într-un poem pe 
care direcţia Şcolii Normale din Şendriceni îl afişase pe un 
panou din marele hol, acolo unde aveau loc unele 
manifestări (conferinţe, concerte, „instructaje” etc.), astfel 
că toată lumea, elevi şi dascăli deopotrivă, lua notă de 
cuprins. Îl reproduc, din memorie, dat fiind că m-a obsedat 
între timp mereu: „Sfânta muncă e aceea/ Ce răsplată-n 
ea-şi găseşte/ De-nţelegi tu asta – cheia/ fericirii tale-o ţii/ 
Urgisit de toţi să fii/ Tu de-a pururea iubeşte/ Iar ca să 
trăieşti în pace/ Nimic lumii să nu-i cei/ Binele te-nvaţ-a-l 
face/ Ca albina mierea ei!” 

Un discurs paideic mai coerent, mai înalt, mai 
generos, nu era posibil atunci şi nu e cu putinţă în genere. 
El a contribuit esenţial la întocmirea mea sufletească şi 
profesională, păstrându-şi mereu valabilitatea, la 
îndemâna oricui. 

Alexandru ZUB 
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În prima vineri din aprilie 1968, Ion Amariei s-a sculat, cu noaptea în cap, 
pentru a merge la o înmormântare, la Mironeasa. Murise Catinca lui Coniac. 

Între satele de pe aceeaşi vale a Stavnicului au fost rivalităţi de tot felul, 
mai mult sau mai puţin înverşunate, funcţie de anotimp, vârstă şi împrejurări. 

Prin 1966, la un bal ce a avut loc la cooperativa din Cioca-Boca, flăcăii 
din Poiana Şcheii, dotaţi cu tulpini de alun şi de sânger, conduşi fiind de 
Goriţă a lui Vreme, i-au alungat pe cei din Bâcu, din pricina unei frumoase 
fete, ce a apărut ca din senin în mijlocul lor. Fata nu era cunoscută de nici 
unul din localnici. Cei care au văzut-o îşi amintesc şi astăzi că avea ochii mari 
şi verzi, faţa bine proporţionată parcă era pusă la locul ei de o mână de om, 
iar părul îi trecea cu o palmă mai jos de mijloc. Mătuşa Aglaia lui Moş Mitru, 
butnarul Văii Stavnicului, îmi spunea că era nespus de frumoasă, cum 
niciodată nu văzuse în trecerea şi petrecerea vremurilor, nici măcar la bâlciul 
din Negreştii Vasluiului. 

Câte un trăncănitor mai bătrân zicea ba că este din Ipatele, satul boierilor 
Costea şi Murgescu, ba din Bâcu sau din Hadâmbu, de pe dealul din 
prelungirea Văii Carului, dar ceva sigur despre ea nimeni nu ştia. 

Flăcăii, cum au văzut-o în ograda vânzătorului Culae Frunză, apărând ca 
din pământ, au rămas uluiţi de prezenţa ei şi, ce-i drept, numai unii râvneau 
s-o danseze. Din această cauză, grupările s-au încins; deasupra lor parcă 
săreau scântei, iar aerul se înfierbântase. În cele din urmă, cei din Poiana 
Şcheii i-au pus pe fugă, spre apa Stavnicului, la vale, pe cei din Bâcu. Întorşi 
la bal, numai Goriţă al lui Vreme s-a învârtit cu fata aceea ca aerul, de o 
stranie şi atractivă frumuseţe, până aproape de apusul soarelui. Apoi, aşa 
precum şi venise, odată cu lăsatul primelor fuioare ale serii, a plecat 
nevăzută de nimeni… 

Goriţă al lui Vreme, fiul unui cunoscut pădurar al locurilor, s-a întors cu ai 
lui acasă; era lună nouă şi miez de noapte. 

Şase săptămâni a mai stat Goriţă în Poiana Şcheii, apoi a plecat în lume, 
nemaiîntorcându-se nici până astăzi. Mama lui mărturiseşte că în fiecare an, 
de ziua ei, primeşte scrisoare de la el, fără să-i spună vreodată unde este, ce 
face sau alte lucruri de felul acesta. 

De fiecare dată, cu o zi înaintea venirii poştaşului, în marea şi 
centenara pădure a Cărbunarilor, din spatele casei, se aude un freamăt 
de copaci, ca geamătul unei dureri şi nişte sunete asemănătoare celor 
de coasă, când este bătută. 

În drum spre înmormântarea Catincăi lui Coniac, Ion Amariei trebuia să 
treacă prin pădurea Căpoteştilor, care este vecină până la întrepătrundere cu 
cea a Cărbunarilor. 

Moartea celei la care se ducea Ion a survenit în urma unui fulger în 
ograda unde avusese loc balul. 

Catinca lui Coniac, încă de la începutul anilor ’20, era vestită ca fiind una 
din femeile care făceau de ursită. Pe unii tineri, din valea Stavnicului, 
farmecele ei i-au îmbrodit, dar, vai!, niciodată până la respectabile vârste. 

Ion, înainte de-al doilea război mondial, îndârjit fiind de respingerea 
Elisavetei lui Raclaru, la cererea lui de a se mărita cu el, a apelat la „ajutorul” 
babei Catinca, nu înainte de a-i destăinui tainele inimei lui. Ursitoarea i-a 
spus că ştia despre vizită, încă de când s-a pornit de acasă. Multe mai ştia 
baba Catinca. După ce şi-a pus inima în palmele ei, l-a trimis înapoi în satul 
lui, urmând ca, dumineca viitoare, după asfinţitul lunii, să se întoarcă cu cele 
cerute de bătrână. A luat două kilograme de zahăr, un litru de vin (un 
amestec de vin alb şi roşu), 100 de lei, două pene de la o găină trecută peste 
groapă, una de la o găină care a căzut cloşcă trei ani la rând, o sticluţă de 
lapte dulce nefiert, amestecat cu cenuşă din vatra celei râvnite de Ion, plus o 
bucată de material. 

La intrarea în ogradă, de sub poarta pe care a deschis-o Ion, a fugit un 
fel de căţel al pământului până sub tavanul din spatele casei ursitoarei. În 
faţa uşii ce dădea în cameră s-a oprit pentru a o închide pe cea de la sală; 
atunci, brusc, s-a auzit un zgomot ca al unui geam spart de un bulgăre de lut 
moale. Bătrâna l-a poftit să stea cât mai lângă gura sobei în care erau nişte 
lemne aproape stinse, ce aduceau mai mult a tăciuni. După ce Ion a dat cele 
care i-au fost cerute cu o săptămână în urmă, ursitoarea i-a spus că 
Elisaveta lui Raclaru, în şase săptămâni, îi va fi soţie. Aşa a şi fost. După 
vreo 18 ani de la căsătorie, la un botez al fetei lor, Elisaveta i-a destăinuit 
bărbatului că, în dumineca în care a dus la bătrână cele cerute de ea, a auzit 
în podul casei un huruit îndelung ca al unei trăsuri stricate. 

Opt copii s-au născut din căsnicia lor, azi numai doi mai sunt în viaţă. 
Ce-i drept, viaţa lor în doi a fost un model. 

Prin 1949, fata lor, Iulia, s-a îmbolnăvit de tifos exantematic. Părinţii au 
internat-o la spitalul din Negreşti. Elisaveta o iubea nespus de mult pe Iulia, 
fiind singura fată din cei opt copii. 

În duminica dinaintea zilei de 15 august, de Sfânta Marie, când la 
Negreştii Vasluiului se organizează bâlciul, Elisaveta s-a dus la spital să-şi 
vadă fiica; privind-o în ce hal arăta, a leşinat. Revenindu-şi puţin, a rugat-o pe 
o soră medicală să-i facă o injecţie pentru întărire, dându-i o fiolă pe care o 
luase de acasă, prevăzătoare fiind la ce i se va putea întâmpla. După ce i-a 
făcut injecţia, a mai trecut puţin timp, apoi a căzut din picioare pentru 
totdeauna, neştiind că în buzunar, de acasă şi până la spital, şi-a purtat 
propria-i moarte. 

Ion a trăit până la vârsta de 93 de ani, din care 43 singur. 
Când trecea prin dreptul cooperativei, dacă era bal, niciodată nu-şi 

mai arunca ochii în ogradă. 
Trăia un vis, poate chiar o realitate, sau şi pe una şi pe alta în 

acelaşi timp. 
 

Nicolae PANAITE 
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am găsit numele „Str. Calea Vacilor” (amintind, probabil, o 
realitate din perioada anterioară urbanizării).  

Dacă este mai greu de înţeles cum de se păstrează 
asemenea anomalii, modul cum s-a ajuns la acestea e destul 
de uşor de dedus: în multe situaţii în care se cere scrierea 
unei adrese (de exemplu, pe plicurile imprimate, dar nu 
numai – o elipsă curentă astăzi!), se află indicaţii de tip 
formular de completat: „Str…., nr…” etc. 

Completând un asemenea formular, persoana care nu locuieşte 
pe o arteră de circulaţie purtând numele de stradă (ci aceasta este 
numită cu un alt termen din familia respectivă) nu se mai 
oboseşte, de obicei, să anuleze abrevierea „Str.” şi să o înlocuiască 
prin termenul adecvat, ci îl adaugă şi pe acesta.  

Dar într-o cu totul altă situaţie s-ar afla un… emitent oficial 
care indică o adresă: ţinând seama de raportul de sinonimie, 
respectivul ar fi obligat să folosească în scris numai formula 
adecvată, în cazurile de mai sus „Aleea Ghica Vodă”, „Bulevardul 
Callatis”, „Splaiul Bahlui”, „Calea Moşilor” etc., pentru că, nu-i 
aşa, şi acestea sunt tot un fel de… străzi.  

Pe lângă tributul plătit unui dram de logică, ar fi evitate, în 
acest fel, şi alăturări de cuvinte măcar ciudate, dacă nu rizibile, pe 
care le găsim în texte oficiale, cum sunt şi „Str. Piaţa Amzei” (o 
culme a limbajului administrativ!), „Str. Drumul Taberei” 
(Bucureşti), „Str. Uliţa Vidra” (Giurgiu), „Str. Cătunul Viilor” 
(Giurgiu) ş.a., ultimele trei amintind extinderea oraşului, respectiv 
dezvoltarea ca aşezări urbane a unor mai vechi sate.  

Să mai notăm câteva astfel de pleonasme provocate de 
anumite rigori aparţinând stilului amintit: „Str. Şleahul Puhoiului” 
(Chişinău), „Strada Valea Sticlăriei” (Braşov), „Str. Drumul 
Cetăţii” (Bistriţa), „Strada Drumul Gării Otopeni” ori „Strada 
Drumul Bisericii”, ambele din Bucureşti. Şi tot în capitală găsim 
„Str. Liniei”, un caz un pic mai complicat, deoarece linia a apărut 
ca nume pentru „uliţă” în urma sistematizării localităţilor, prin 
alinierea caselor, în primul rând în mediul rural, ca efect al 
reformei administrative din timpul lui Cuza. Această evoluţie 
semantică este înregistrată în scrieri ale lui Marin Preda şi Marin 
Sorescu, iar explicaţia se găseşte şi în glosarul unui volum de texte 
folclorice din Oltenia şi Muntenia, cu citate reflectând şi un 
caracteristic modus operandi al epocii; de exemplu, „Dorobanţî a 
doborât casăle la linie”. 

Dacă în cele mai multe situaţii de acest fel, în scris, se poate 
renunţa la „Str.”, mai greu este, într-adevăr, de găsit soluţii 
convenabile pentru cazuri în care apar termeni ce numesc 
(re)amenajări stradale de tipul „Str. Intrarea Şoimilor” (Turda), 
„Str. Trecătoarea Ciobanului” (Iaşi sau Petroşani), „Str. 
Străpungerea Silvestru” şi chiar „Str. Fundacul Eternitate” (Iaşi).  

În orice caz, nicio dificultate în a evita de-a dreptul 
tulburătoarea reluare datorată apariţiei diminutivelor; într-un text 
de pe internet găsim următorul enunţ: „Cea mai îngustă străduţă 
din Constanţa, denumită Strada Stradela Vânturilor…” 
(www.calatoreste.ro, sub titlul „Credeţi că ştiţi totul despre 
Constanţa?”; hotărât: Nu!). Dar nici acesta nu este un caz singular: 
şi în Petroşani există „Strada Stradela Nicoriţă”!  

De ţinut şi de luat aminte?  
 

                                                       Stelian DUMISTRĂCEL 

STRADA ALEEA 
GHICA VODĂ 

 

Nu am inventat NOI, AUTORUL, cel puţin curioasa formulă 
ce precede textul; ea se găseşte în numeroase acte oficiale, emise 
de organe competente din urbea noastră, ce pot fi uşor descoperite 
pe internet. Vom cita numai unul dintre cazuri. Sub titlul, 
captivant, „Fiscul a pus sechestru pe maşina clubului Poli Iaşi”, 
am putut afla, anul trecut (cf. /liga2.prosport.ro), că Direcţia 
Finanţelor Publice pusese sechestru pe o Toyota RAV4, scoasă 
apoi la vânzare „la un preţ de pornire de 26.000 lei cu tot cu 
TVA”, proprietate „a debitorului S.C. Fotbal Club Politehnica Iaşi 
S.A., cu domiciliul fiscal în localitatea Iaşi str. Aleea Grigore 
Ghica Vodă nr. 12-24”. Iată, la alegere, acelaşi pleonasm, adică, 
în cazul de faţă, faptul că un nume de cale de comunicaţie precede 
(inutil) un al doilea substantiv având aceeaşi semnificaţie, din alt 
oraş important, Constanţa: „Str. Bulevardul Callatis”.  

Nu este vorba de cazuri izolate şi nici de limitarea la unul sau 
două substantive de acest fel. Prezentăm, mai întâi, asemenea 
asocieri în adrese referitoare la mediul urban, în care apar termeni 
mai… pretenţioşi. Aşadar, situaţia cu bulevardul (cu scuze, de la 
caz la caz, citez din dicţionare: „arteră urbană largă, de mare 
circulaţie”), poate fi… depistată şi în cazurile „Str. Splaiul Unirii”, 
sau „Str. Splaiul Bahlui” (Iaşi), „Str. Splaiul Republicii” (Tg. 
Lăpuş); splai „arteră de circulaţie amenajată pe malul unei ape”) 
ori „Str. Calea Moşilor” (Bucureşti), „Str. Calea Moţilor” (Alba), 
„Str. Calea Călăraşilor” (Brăila). Prin substantivul cale este 
numită, după aceleaşi surse, „o stradă lungă şi largă”, aşadar 
punctul de plecare este, pur şi simplu, sensul general de „drum” şi 
de aceea nu ne miră faptul că termenul apare şi pentru o arteră de 
circulaţie poate mai puţin pretenţioasă: la Râmnicu Vâlcea 
............... 

„ACTA FEŢELORO EȘITI 
DIN A LOR MINŢI” 

 

Merită recitite, în procesele verbale ale şedinţelor Societăţii „Junimea” 
(reproduse în cartea Studii și documente literare, publicată de I.E. 
Torouțiu, 1933) notele lui A.D. Xenopol, ce consemna sârguincios 
preocupările junimiştilor pentru starea românei şi constituirea limbii 
literare. Pe care o vorbim şi o scriem azi în bună măsură conform celor 
stabilite de intelectualitatea ieşeană în a doua jumătate a veacului XIX. De 
unde s-a plecat, unde (şi cum) s-a ajuns se poate vedea comparând 
eşantioane din vorbirea şi scrierea momentului când româna izbutise să 
se elibereze din strânsoarea alfabetului chirilic, cu texte redactate după 
pritocirile „Junimii”. Nu numai ortografia, ci şi sintaxa greoaie şi 
contorsionată, precum şi vocabularul alimentat din afara fondului principal 
lexical, cereau impunerea clară a unor noi reguli – însărcinare însuşită de 
„Junimea”, care, totuşi, nu era un for oficial academic apt să decidă în 
astfel de chestiuni  importante pentru cultura şi învăţământul întregii naţii, 
numai că prestigiul „Junimii” era, în epocă, de-a dreptul copleşitor. Ca să 
ne reamintim sonurile primare, cităm dintr-un articol publicat în 1866 de 
foaia „Oglinda lumii”: „Călătoriile sunt menite ca unǔ obiectǔ de 
educaţiune a unuǐ omǔ avutǔ, înse arú trebui aşea feliú de persoane să 
fie alese de companioniǐ care să ştie a face folositoare elevilor lorǔ, 
asemine călătoriǐ, de tânguitǔ sunt aciǐ cariǐ aǔ companioni pedanţi...” 
Iată şi o mostră din limbajul de cancelarie („Opis de actili găsâti în 
Canţilăriea M. Golia – 1863): „Acta feţelăro  eşiti din a lor minţi” (n.n.: 
bolnavii psihici internaţi la Golia), sau „Trei perdeli pentru dvera 
împărătească în colior vişiniu de catife (...) de stofă bună cu şnurituri de fir 
coliorul galbân...” ş.a.m.d. La „Junimea”, dezbaterile asupra ortografiei 
încep în noiembrie 1865, cu prezentarea unui „Tractat al lu seu (Negruzzi, 
n.n.) despre această materie”. Prima chestiune în discuţie: sedila de sub 
d, s şi t. Intervenţii animate, prelungite până la 1½ după miezul nopţii. Un 
„Tractat” asemănător („Despre scrierea română”) prezintă Maiorescu în 
şedinţa din 19 noiembrie, când s-au adoptat „ideile generale despre 
scrierea română cu litere latine”. În şedinţa a VIII-a se decide „depărtarea 
din scrierea noastră a literelor qu, th, y, k, şi adoptarea semnului de sedilă 
sub t şi d pentru tz şi z”. În şedinţa a X-a (decembrie) este abordată 
„critica fonetismului şi a etimologismului”. „Se primesc” semnele scurtării 
peste a, e şi i. „Chestia ortografică” se reia într-o şedinţă specială, la 24 
dec., pentru ca în chiar seara în care colindătorii se adunau sub ferestrele 
Casei Pogor (31 dec.) o reuniune animată să adopte hotărârile cele mai 
importante: u mut „se respinge cu totul”, x se admite, apostroful să se 
pună unde lipseşte o vocală, liniuţa, „unde se produce o contragere”, 
duplicarea consoanelor „se respinge cu totul”. În 1872, Ministerul 
Educaţiei încearcă să-şi impună propria reglementare ortografică. 
„Junimea” o respinge: „nu e de competenţa administraţiei” (stricto sensu, 
nici în a societăţii ieşene n-ar fi fost...). „Critica ortografiei impusă de 
Ministeriu” face obiectul întrunirii din 24 martie 1872 și este ultima 
referire „la temă” din  registrul de procese verbale – polemicile vor 
continua în presă. În toate articulaţiile esenţiale, atât limba română 
literară, cât şi  scrierea ei s-au plămădit trudnic, cu aportul hotărâtor 
al intelectualităţii ieşene.  

 

MRI 

Citind articolele despre Demostene Botez, 
publicate de dl. Turtureanu în „Ziarul de Iaşi”,  
mi-am amintit că în arhiva liceului „G. Ibrăileanu” 
se află o scrisoare interesantă, îndosariată 
alături de procese verbale şi alte documente 
şcolare din anul 1971. Scrisoarea lui Demostene 
Botez este adresată elevilor şi profesorilor 
liceului, cu ocazia sărbătoririi centenarului 
naşterii lui  G. Ibrăileanu, centenar care a fost 
marcat prin festivităţi şi la liceul amintit. Cred că 
scrisoarea ar merita să o facem cunoscută, prin 
intermediul revistei „Cronica veche”.   

În zilele noastre, când scriem doar mesaje pe 
calculator, o scrisoare scrisă de mână, cu o 
caligrafie fină, îngrijită, cu exprimarea clară a 
mesajului, poate fi un model al genului.  
Introducerea elegantă, în care se adresează 
profesorilor şi în special elevilor liceului, apoi 
partea cea mai importantă, conţinând portretul lui 
G. Ibrăileanu şi încheierea, în care se adresează 
din nou elevilor, îndemnându-i să mediteze 
asupra valorilor autentice, dovedesc o adevărată 
artă epistolară, pe cale de dispariţie în zilele 
noastre. În ceea ce priveşte portretul lui G. 
Ibrăileanu, poate unii vor crede că fraza „îl 
cunoştea pe Marx şi adaptase învăţătura lui, 
specialităţii sale, militând pentru o literatură 
angajată şi realistă” este forţată şi face o 
reverenţă puterii comuniste de atunci. Şi totuşi, 
critica lui G. Ibrăileanu este o critică angajată şi 
realistă. Acesta este adevărul şi nu e nici un 
păcat aici. Judecând ansamblul şi nu doar o 
frază, putem spune că prin această scrisoare ne 
aflăm în prezenţa unui om de mare cultură, 
rafinat şi spiritual, care face elogiul unui alt mare 
om de cultură. 

Magda NEGREA 
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cu decanate de informaţie greu de atins. Or toată această 
experienţă acumulată astfel ne dă şi o anume stabilitate în tot ce 
facem, un anumit mod de a gândi. 

– Nu înţeleg pluralul. 
– Vorbesc de colectiv, sigur că da. Fiindcă un patron, un 

colecţionar, indiferent de cât de bine ar vrea să facă ceea ce îşi 
propune, singur va lucra pe reducţie.  

– Să revenim în atelier. Trebuie să ai, obligatoriu, o 
feromonie, o carismă specială pentru ca artistul să-ţi accepte 
prezenţa în intimitatea actului creativ. Spre exemplu, pictorul 
dinaintea portretului în lucru pe şevalet şi exogenul, fie el şi 
Mihai Pascal, portretizând, în alt registru, portretistul. Ceva 
parcă nu se leagă, nu se potriveşte. 

– Asta este literatură, domnule Brumă. Ficţiune. În atelier eu 
nu sunt un vizitator, un exogen. Sunt prietenul artistului. Iar 
prietenia este ca aerul de care ai nevoie, pe care îl respiri. O 
prezenţă nederajantă. În rest, într-adevăr, Artistul şi Actul de 
Creaţie, iată ceva imposibil de transcris prin cuvinte. Şi să-ţi spun 
ceva, o idee. Acolo, în atelier, este o simbioză. Tu, privitorul, 
poate nici nu ai timp să analizezi fizionomii, gestualitatea 
artistului, fiindcă, obligatoriu, lucrezi, creezi în paralel, dar pe o 
pânză virtuală, nepipăibilă, imaterială. 

Deja avem în bilanţ patru tabere de culoare şi două de 
sculptură. Colaborarea cu Universitatea de Arte din Iaşi a adăugat 
şi un simpozion internaţional cu participarea unor masteranzi în 
arte. Hodora este parte a visului meu pentru mâine: să rămână un 
spaţiu de creaţie armonic peisajului învecinat, reliefului, 
oamenilor, istoriei de aici. Să devină un Muzeu al trecerii 
artiştilor pe aici, spaţiul de tezaurizare şi de expunere existând în 
mintea mea. Fascinant însă este altceva: să vezi copiii de acolo 
încercând, alături de artişti, să picteze sau să sculpteze. E o 
bucurie imensă pentru mine. Cum altă bucurie a fost editarea 
primului număr al revistei Ars longa,  o punte de comunicare  cu 
muzeele din ţară, cu filialele artiştilor plastici, cu artiştii de peste 
hotare. Faptul s-a împlinit de la sine. Şi tot de la sine, adică 
normal, fără negocieri, a fost şi găzduirea aici, la Galeriile Dana, 
a redacţiei revistei Cronica veche, ajunsă acum, în noua formulă, 
la un an de tinereţe. Referitor la Ars longa, apărută ca un 
supliment al revistei mari, sper ca în timp, printr-o colaborare mai 
strânsă cu celelalte centre artistice din Moldova, să aibă şi 
atributele unui buletin informativ în planul activităţii artiştilor 
plastici din această zonă. 

– Ne tot bate cineva la uşă, la geam: criza. Iar aceasta 
virusează programe, proiecte, afaceri. Nu vă apleacă? Nu se 
rarefiază dimensiunea orizontului, a visului din acest orizont? 

– De aplecat, te cam apleacă orice vânt mai puternic. Trebuie 
să ştii cum să te aşezi pe direcţia cea bună, cea de rezistenţă. Şi 
chiar sub presiunea crizei nu avem voie să abandonăm nimic din 
ce am realizat. Cine şi cum şi în ce măsură a valorii o va lua de la 
capăt? Nu. Merg înainte. Experienţa din celelalte domenii mă 
ambiţionează şi pe acest orizont cultural. Nu poţi circula ghemuit, 
ascuns privirii, comunicării cu ceilalţi. În globalizarea aceasta 
trebuie să ne comportăm ca atare: să pătrundem pe piaţa 
europeană, să prezentăm, să impunem valorile Iaşului. Deja am 
intrat în această conştiinţă comunitară prin anumiţi mesageri ai 
artei. Statistica contactelor, mă refer la expoziţii în străinătate, 
începe să aibă o geografie tot mai consistentă. Sper ca după acest 
început, Galeria Dana să fie mai bine percepută în afară.  

– A treia galerie Dana pe Sena? 
– Ei nu, nici aşa. E prea mult, prea greu. Dar prin 

contactele pe care le avem la Paris, cu Soleil d’Ouest, cu 
Mihai Gavaza, ne ducem în calendarul lunii martie, când se 
organizează acolo o expoziţie internaţională în care, printre 
cei 40 de expozanţi, se vor afla  Dan Hatmanu şi Dorin Baba. 
Noi avem o contribuţie în organizare, în semnalizarea 
activităţii de aici, amplificând ecourile prezenţei unor pictori 
din străinătate pe simezele Galeriei Dana. Nu vânăm 
întâmplări, construim evenimente. În aceste zile avem o 
expoziţie holotropică la care expun artişti din 10 ţări. 

– Un perete al spaţiului redacţional al Cronicii vechi este 
destinat unui tablou al lui Felix Aftene. Şi este un exemplu de 
artist la care experimentul din operă a indus o semnătură 
valorică recunoscută, acceptată şi în plan european. Cât de 
departe îndrăzniţi să investiţi în zona aceasta? Unde începe 
zona de risc? 

– Experimentul nu impune neapărat riscul. După ’89, 
tinerii artişti au circulat prin toată lumea, au acumulat 
experienţe noi, mai ales cele oferite de galeriile de artă de 
acolo. 21 de ani însă nu sunt suficienţi pentru o capilaritate 
mai densă a contactelor, a răspunsurilor dorite. Generaţiile 
artistice nu se confruntă, ci se completează. Generaţia lui ’70, 
nume de rezonanţă în artele plastice, nu numai că a creat o 
atmosferă boemă dar a oferit dascălii de la care s-au nutrit 
urmaşii, tinerii. Mai mult ca în alte domenii ale creaţiei aici, 
în artă, temele mitologice proprii, arhetipurile naţionale, 
menţin un caracter aparte, fascinează publicul din alte zone de 
experienţă. Asta au preluat ucenicii de la maeştri. Şi s-ar putea 
ca în curând, într-un alt registru de exprimare, aceşti tineri să 
impună o altitudine valorică, să explodeze în sens benefic. 

– Nu vreau să încheiem discuţia  dincolo de relaţia 
Galeriile Dana – Internet. Sunt convins că descriem o altă 
dimensiune a managementului artistic pe care vi-l asumaţi. 

– Avem site-ul nostru. Lucrăm pentru o galerie virtuală 
Dana Art, o galerie internaută. Dorim să avem chiar 
transmisiuni din timpul desfăşurării vernisajelor. Am 
experimentat şi a fost bine, mai ales că am fost privilegiaţi de 
colaborarea, pe plan local, cu TVR Iaşi şi TVR 3. Am extins 
orizontul de privire până la Cluj, Timişoara sau Bucureşti. 
Vom continua. Este şi un mod de a diminua efectele 
provincialismului creat artificial, menţinut de un procent 
copleşitor de emisiuni racordate capitalei. Doresc să depăşim 
limita celor câteva minute de vernisaj, ca eveniment, şi 
trecerea spre programele unde tablourile dintr-o expoziţie să 
poată fi privite într-un timp necesar, din orice punct al ţării. 
Un alt proiect pe care îl vom derula este cel a expunerii pe site 
atât a tablourilor din colecţie, cât şi a iconografiei din 
albumele tipărite la noi, la editura Dana Art, circa 66 de 
titluri. Se adaugă numeroasele albume achiziţionate sau 
primite la schimb din alte ţări. Mai ales tinerii trebuie să aibă 
libertatea de mişcare spre marile muzee ale lumii. Veţi spune 
că aşa ceva fac şi alţii. Sigur că fac. Dar cu cât se multiplică 
interesul pentru această zonă, însăşi lumea are şanse de a 
deveni mai bună. 

 
Convorbire realizată de 

                                                  Aurel BRUMĂ  

COLECȚIONARUL  
DE CULORI 

o convorbire cu 
M I H A I  P A S C A L

Aurel Brumă: Un bărbat aparent bonom, cu un zâmbet 
ca de eşarfă aninată pe colţul gurii, atât cât să nu deranjeze, 
să nu-l scoată mai în faţă decât ar crede el că se cuvine. 
Presaţi între tablouri, majoritatea întoarse spre perete, un fel 
de v-aţi-ascunselea valoric, nici nu ştiu cu cine să încep: 
Mihai Pascal, omul de afaceri sau împătimitul pinacotist sau 
editorul unor valoroase albume de artă, căutătorul cuvântului 
rotunjit între oameni de valoare, poeţi, critici de artă, 
actori... Şi mi-aduc aminte de jocul onomasiologic al lui 
Mihai Ursachi: blestemul, pecetea, sigiliul de existenţă 
hotârât de nume şi prenume. Cumva acest „Pascal” – un 
desen mai vechi, din adâncul generaţiilor, de bun creştin, 
temător de neadevăruri şi de spovadă răstălmăcită? 

Mihai Pascal: Printre multele drumuri ale vieţii am 
încercat şi această coborâre spre origini. Nu te numeşti om 
dacă nu ştii din cine te-a ales viaţa. Şi am ajuns, prin tată, la 
Fălticeni. Dincolo de el, în celelalte generaţii, existenţe între 
Prut şi Nistru, Basarabia. Puţin sau mult, nu ştiu. 

– Şi eu spun că este o constatare cu supra-plin. Oase şi 
hrisoave în risipă de adeveriri româneşti aici şi acolo şi 
dincolo de Prut şi de Carpaţi.  

– Eu am descălecat la Iaşi, că vin din Ardeal, pentru studii.  
– Pentru un exerciţiu de atelier personal: studiul luminii. 
– Se poate spune şi aşa. Veneam atunci, în 1967, dintr-o 

localitate mică. Iar întâmplarea a făcut să intru nu doar în Iaşi 
ci în profunzimea lui, în climatul cultural. Uşa tipografiei 
unde lucram era mereu deschisă, zi de zi o completare, o 
adăugare din galeria valoroşilor oameni de cultură ai acelui 
timp: scriitori, publicişti, artişti – creatorii. O astfel de 
relaţionare nu poate să nu te oblige. S-au adăugat, într-o 
revelaţie pascaliană, întâlnirea cu prima soţie, Geta, cu 
universul subiectivat al pasiunii sale, arta plastică, ea lucrând 
la Muzeul de Artă. Iubirea, iubirile, au devenit profunde, 
obsesive, transferate în pasiune. Atunci, în perioada ’70 –’75 
s-a născut, firavă, colecţia mea de obiecte de artă. Duminică 
de duminică eram nelipsit din atelierele artiştilor. Acesta era 
şi singurul timp disponibil. Şi era formidabil că nu eram 
refuzat, respins. Artiştii mă lăsau să ucenicesc, să învăţ, dar 
nu ca un posibil breslaş de-al lor ci doar ca prieten. Astfel   
l-am cunoscut şi pe ilustrul colecţionar de mai târziu, dr. 
Hortensiu Aldea. Ne întâlneam fie la atelierul maestrului 
Podoleanu sau la domnul Hatmanu sau la Cămăruţ, la 
Gavrilean, la Craiu... Şi mi-am dat seama că patima 
colecţionarului, dacă este devorată de egoism, poate ucide 
bucuria. De aici hotărârea de a face o galerie particulară de 
artă pe strada Lăpuşneanu, prima de acest fel din Iaşi.   

– Şi v-aţi speriat? Respiraţia visului în realitate. 
– Nu. Deloc. Aveam două argumente de manageriat 

artistic: apariţia rară, în public, a prietenilor, artişti de 
recunoscută valoare, şi mai ales dorinţa pictorilor tineri de a 
studia arta maeştrilor prin operă, de a-şi învecina, sub ochiul 
publicului, experienţele, experimentele. Şi fiindcă şi această 
galerie mi se părea prea puţin, am adăugat taberele de pictură 
şi sculptură, simpozioanele. În doar cinci ani, parte din visul 
meu avea trup dar tot mai trebuia ceva. În 2008 am înfiinţat 
Editura Dana Art. Simezele galeriei mi se păreau restrânse, 
aveam nevoie de o extensie. Şi aşa a apărut atunci primul 
album pe care l-am sponsorizat, cel dedicat pictorului Alupei, 
primul într-o serie destul de consistentă. Concomitent cu 
expoziţiile de restituire a valorilor consacrate (retrospectivele 
Victor Mihăilescu Craiu, Eugen Ştefan Bouşcă) am iniţiat 
vernisajele valorilor la zi, idee acceptată şi de maestrul Dan 
Hatmanu. Încă o retrospectivă, dar de altă filosofie.  

– Domnule Mihai Pascal, sunteţi un colecţionar total atipic. 
Şi, o să râdeţi, mă gândeam la tipul care în fiecare noapte, cu o 
căţuie abia ghicită sub stropul luminii, cobora în beci să-şi 
numere tablourile, să ronţăie cu un ochi lăcrimos splendoarea 
abia întrezărită a unui portret. Sau daţi-mi voie să îmi 
reamintesc un prieten care, şi el colecţionar, nu-şi permitea o 
bere sau o lucrare dentară în timp ce cheltuia obligatoriu pentru 
securizarea valorilor importante pe care le moştenise. 

– Bucuria neîmpărtăşită se transformă într-o diformă tristeţe. 
Galeria, vernisajele – toate acestea îţi pot completa, chiar şi pe 
durate reduse, surplusul de vis. Principalele centre de creaţie 
artistică din ţară au început să fie interesate de ce facem aici. Şi 
am avut prezenţe remarcabile, urmate de un barter al valorilor, 
schimburile de expoziţii, itinerarea colecţiei personale în ţară, 
prezenţa, în acest context, a unor artişti plastici ieşeni la 
Bucureşti, Galaţi, Timişoara...  

– Dialogăm  deasupra galeriei din strada profesor Cujbă, a 
doua Dană. Şi vă certific supărarea multor pictori din Moldova 
şi nu numai de a prinde foarte greu un loc în agenda anuală de 
vernisaje ale Galeriilor Dana. Mai există o categorie, cea a 
căutătorilor propriului meşteşug, sterili, cu semnătură 
indescifrabilă, şirul refuzaţilor.  

– Nu accept capcana. Dar, încă de la început, noi am plecat 
de la ideea că ceea ce facem trebuie să aibă o anumită 
continuitate prin valoare. O strategie pe timp redus, fără 
perspectivă, induce capotarea sau, în cel mai bun caz, acceptarea 
compromisurilor. Suntem puternici prin colaborarea cu Uniunea 
Artiştilor Plastici, cu Muzeul, Universitatea de Arte. Personalul 
nostru a acumulat  experienţă din aceste relaţii academice. Şi uite 
că vorbesc de existenţa unei catedre nonconformiste de la care au 
comunicat critici de artă de mare valoare, şi-i amintesc, 
secvenţial, pe Valentin Ciucă, Dan Hăulică, apoi muzeografii  

Dar acasă, aşezând tabloul în colecţie, vei avea şansa de a 
recupera, de a învinge temporalitatea privind tabloul la care ai 
respirat cândva alături de artist. Iar de un astfel de tablou va fi 
aproape imposibil să te desparţi vreodată. 

– Artistul în atelier, gândesc prelungind pauza de pe buza 
ceştii. Fiecare om simte o anume vietate hăituindu-i interiorul, 
muşcându-i marginile de echilibru. Dar dincolo, în celălalt 
univers? Cu ce măsură măsori nemăsurabilul? 

– Revin în atelier. Tăcerea, pauza. Dacă artistul simte ceva 
deranjant, poate privitorul, poate propriile gânduri încă 
nefructificate, scoate pânza de pe şevalet, propunând tuturor o 
pauză. Şi mi-aduc aminte de regretatul poet Florin Mihai 
Petrescu. De tăcerile sale profunde, în vociferările celorlalţi, la 
barul de la Continental. Brusc, alegea secunda de plecare, dar a 
doua zi ne arăta poezia care se întrupase acolo, între ceştile de 
cafea sau paharele de coniac. Erau cuvintele care se ascunseseră 
în tăcere cu o zi înainte. 

– Da. Mi-aduc aminte cum, la Hodora, sculptorul Dan 
Covătaru ori pictorul Corneliu Vasilescu, nu mai ştiu exact care, 
a spus ceva cutremurător despre celelalte tăceri, cele de culoare. 
Că erau sub ceaţă subţire, cer vânăt, început de zloată şi 
maestrul Gânju zice stop, oprim maşina. Vedeţi voi ce culori 
frumoase pornesc într-acolo? Sigur că nu era decât tăcere de 
culoare, peisaj noroit, mocirlos, dar artistul vedea culorile 
pânzei la care lucra mai de demult. Ce înseamnă Hodora, 
domnule Mihai Pascal? 

– Mă bântuia ideea unei case de creaţie. Acolo, la Hodora, 
cred că am găsit exact ce doream. Un spaţiu în care actul de 
creaţie artistică să se simtă bine, fie că e vorba de pictori, 
sculptori sau de scriitori. Şi după ce am încheiat şirul taberelor de 
sculptură din afară (la Cotul Morii, Ciric sau Vatra Dornei) cred 
că a opta s-a simţit bine acasă, la Hodora.  
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În toamna anului 1995, după ce activasem câţiva ani 

ca ziarist vivace la „Evenimentul Zilei”, biroul din estul 
ţării, m-am hotărât să mă mut la revista „Flacăra”, 
dirijată de George Arion. Cum cerea tipicul în astfel de 
cazuri, pentru a-mi rezolva formalităţile de transfer,  
m-am suit în trenul cu destinaţia Bucureşti. 

Deplasarea se nutrea din banii mei anorectici, dar  
mi-am făcut astfel socoata, încât să apar în capitală 
dimineaţa şi să dispar pe la orele după-amiezii, pentru a 
nu cheltui prea multe parale. Şi acum închid ochii şi mă 
văd intrând, la primele ore ale zilei, în impozanta clădire 
din Piaţa Presei Libere, unde îşi avea sediul 
„Evenimentul Zilei”! Era iarnă şi vântul, cum se agita 
ca un cititor zăbăuc, părea că răsfoieşte paginile unui 
ziar uriaş.  

Cu actele de transfer n-a fost cine ştie ce scofală;  
le-am rezolvat relativ rapid, astfel că, pe la ora 10, 
aproape toate hârţoagele erau gata. Îmi mai trebuia o 
semnătură, una singură, importantă ca un moţ din vârful 
unei căciuliţe de damă cochetă: semnătura marelui Ion 
Cristoiu, depusă pe fişa mea de lichidare. Cu faţa plină de 
zâmbet, am bătut la uşa sa. 

M-a întâmpinat secretara, o doamnă simpatică, 
departe ca vârstă şi aspect de imaginea piţiponcească pe 
care o atribuim din start secretarelor de pe rafturile de 
protocol ale firmelor clasice. 

Încă o dată se vede că Ion Cristoiu e un personagiu 
atipic!, mi-am zis în gând, cu interiorul tapetat de un 
zâmbet bine întins. 

Spre norocul meu, şeful „Evenimentului Zilei” era la 
el în birou, deci semnătura sa de pe actul de lichidare îşi 
anunţa o durată de vreo cinci minute, cel mult zece. 

Am sosit, vorba lui Al. Dumas, după 20 de ani, la comentarea fostei 
ascuţite probleme a raportului dintre Scriitori şi Putere. Se înţelege, 
Puterea politică pe care, „în funcţie de abilitate/ pune mâna cine poate/ 
şi provoacă invidii/ celor ce-au rămas zbanghii!” Azi, ascuţişul problemei 
s-a mai atenuat, ca să nu zicem că s-a tocit, reducându-se la afirmarea 
insistentă a opoziţiei vehemente, virulente şi… neluate în seamă faţă 
de Fosta Putere. Se pare însă că se ascute problema raporturilor 
scriitorilor cu Actuala Putere. Am dedus de aici că problema raporturilor 
Scriitorilor cu Puterea constituie o permanenţă a vieţii sociale şi 
intelectuale şi am decis să o abordăm. 

Practica ştiinţifică impune ca, în cercetarea oricărei probleme, să 
definim mai întâi metodologia folosită. Ne-am asigura, din start, un 
prestigios avantaj, dacă am folosi metodologia clasică! Dar, ne 
întrebăm, la ce ne-ar folosi dacă am adopta ca punct de plecare al 
cercetării noastre, viaţa şi opera lui Vergiliu? Pe cine mai interesează, 
astăzi,  faptul că Eneida, marea epopee a lui Vergiliu, dezbrăcată de 
frumoasa mantie mitologică, este (crudă realitate!) un Omagiu  
împăratului Octavian Augustus?! E drept, un Omagiu de mare valoare 
estetică, scris într-o latină de o frumuseţe clasică (o limbă de catifea, ca 
să folosim terminologia actuală). N-ar interesa decât pe nişte latinişti 
mucegăiţi, întrucât Vergiliu n-a luat funcţia râvnită de vreunul dintre 
scriitorii în viaţă, nu a beneficiat înaintea lor şi într-o mai mare măsură 
de burse ori plecări în străinătate, de priorităţi la publicare, de tiraje mai 
mari etc. Şi atunci? Renunţând la metodologia clasică nu putem 
recurge decât la vechea şi atât de utila înţelepciune populară. 
Actualizată! Şi folosind comparatismul! Examinată prin această prismă, 
poziţia Scriitorului contemporan (şi dintotdeauna!) în raport cu Puterea 
ne apare asemănătoare celei a Ilenei Cosânzeana faţă de Statu Palmă 
Barbă Cot şi Făt Frumos. Dacă, în numele Ilenei Cosânzeana, vă veţi 
pronunţa pripit (şi animat de considerente pur estetice) pentru opţiunea 
Făt Frumos, vă veţi dovedi iremediabili  naivi şi vă vom exclude de la 
acest joc scriitoricesc. Până şi Ileana Cosânzeana, deşi Blondă şi deci 
redusă… intelectual a fost mai prudentă. Basmul popular ne spune că, 
la cererea de ajutor (internaţionalist!) ce-i adresase frumosul Făt, aflat în 
dificultate în lupta cu urâtul Statu Palmă, Ileana a răspuns: Oricine va 
birui, tot un bărbăţel mi-o fi! Metodologia ne impune ca, ajunşi aici, să 
extragem prima concluzie: Scriitorul, ca şi strămoaşa sa Ileana, nu are 
o preferinţă pentru Frumos ori pentru Urât. Îi vom şoca pe criticii literari 
afirmând că scriitorul nu are o relaţie specială cu Estetica. Pentru el, 
Frumosul ori Urâtul sunt tot una, sunt căi (mijloace) către obiectivul pe 
care Ileana îl numeşte Bărbăţel, dar pe care Scriitorul îl numeşte Glorie 
şi Bani, pe care însă nu-i poate obţine, ca Ileana Cosânzeana, de la 
Bărbăţel ci de la…. Pe Bărbăţelul Scriitorilor noi îl vom numi, pentru a 
nu fi greşit înţeleşi din cauza sensurilor multiple ale cuvintelor limbii 
române, Deţinătorul Puterii politice.Aşadar Deţinătorul (Învingătorul 
Puternic), frumos ori urât, bun sau rău etc. se va bucura de graţiile (şi 
colaborarea?) Ilenei Cosânzeana. 

 

o întâmplare cu Ion Cristoiu
 
Cel mult zece, mi-am zis, fiindcă mi-am imaginat că Ion 

Cristoiu, ca orice şef destupat, mă va chema la el în bârlog ca să 
mă întrebe ce mai zici tu, măi moldovene, de lumea asta. 

Apoi mă va servi cu un ceai îmbunătăţit cu rom şi-mi 
va mulţumi, cu graiul său unic, pentru munca de ani de zile 
la ziarul lui, unde scrisesem despre o sumedenie de găini 
violate şi chiar de curci cu aceeaşi tristă soartă. 

Din păcate, nu am ştiut să pronostichez meteorologia 
celor ce aveau să urmeze. Cu o ţeapă imensă în fund, ca să 
nu zic în cur, secretara mi-a ordonat să las fişa de lichidare 
şi să revin a doua zi, fiindcă mapa cu acte pentru semnat 
intră doar seara la marele Ion Cristoiu. 

Am împins la înaintare mutra mea clasică, de ins peste 
care trec anii şi tot nu se obişnuieşte cu traiul ăsta coclit 
din România. I-am explicat secretarei că vreau să prind 
trenul peste câteva ore, că nu pot rămâne în Bucureşti, 
fiindcă nu am unde trage peste noapte, că bani de hotel ioc 
şi că, în fond, nu e vorba decât de un fleac de semnătură pe 
o hârtie, trei scârţâituri scurte şi una mai lungă, la sfârşit, 
dacă se semnează mai caligrafic, cu fundiţă: 

– Intraţi la domnu’ Cristoiu şi spuneţi-i asta! E vorba 
de un fleac de semnătură! 

Măsurându-mă sever şi vrând a zice, măi moldovene, 
da’ greu mai eşti de căpăţână, femeia totuşi a intrat. 

Imediat, a şi ieşit. 
– Îmi pare rău, da’ şefu’ nu poa’ să vă semneze. Doar 

seara intră mapa la el. Reveniţi mâine! 
– Dar i-aţi explicat că n-am unde sta peste noapte în 

Bucureşti şi nici bani de hotel nu am? 
– I-am spus ceva, da’ era ocupat până peste cap. Scria 

un editorial despre grevele din România şi nu mi-a dat 
mare atenţie. Îmi pare rău. 

Am petrecut noaptea pe o bancă din sala de aşteptare, 
grijuliu să nu mă cresteze vreun cuţitar din Gara de Nord. 
Boschetarii se uitau la mine cu interes, dar şi cu preocuparea pe 
care ţi-o aduce apariţia unui concurent pe nepusă masă. Cine 
eram? Ce hram purtam? A doua zi, încercănat şi înfrigurat,    
m-am prezentat din nou la sediul „Evenimentului Zilei”, din 
Piaţa Presei Libere. În două minute, mi-am luat fişa de 
lichidare, în fine semnată de micul Ion Cristoiu, şi am plecat, 
fără să zic „bună ziua”. 

N-am zis „bună ziua” pentru că ziua respectivă nu era deloc 
bună, la fel cum nici precedenta nu fusese, dar antipatica 
secretară s-a uitat după mine lung şi cu scârbă, vrând a zice, măi 
moldovene, da’ prost crescut mai eşti. 

Inevitabil, uneori îmi mai cade în raza oculară Ion Cristoiu, 
pelticăind pe posturile de televiziune, cu îngâmfarea lui de 
chirurg al hemoroizilor de care suferă România. Ştiind cât e de 
mic, dar cât de mare pare doar fiindcă s-a pompat în el cu 
nemiluita aer mediatic, mă aştept din clipă în clipă să facă 
explozie. Cu un gest pe care nu mi-l pot reprima, îmi astup 
întotdeauna urechile cu palma. Inevitabil, într-o zi această 
tragedie tot se va întâmpla. 

                             Cătălin MIHULEAC  

SCRIITORUL Ș I  PUTEREA 
 

Basmul se desfăşoară într-o lume limitată în care există o singură 
Putere, Frumoasă şi o singură Graţie scriitoricească. Dacă ar fi avut 
alternativă, Făt Frumos (Blond şi el, dar nu fără cap!) şi-ar fi putut aminti 
de atitudinea neutră, nepăsătoare a Ilenei şi, renunţând la ea, 
îndepărtând-o, ar fi ales Alternativa. Ileana, la rândul ei, şi-ar fi tăiat 
saţietatea de Frumos cu niţel Urât de Statu Palmă. Basmul ar fi devenit 
mult mai palpitant, mai animat. Naraţiunea nu s-ar fi încheiat cu „au trăit 
fericiţi până la adânci bătrâneţe şi poate mai trăiesc şi azi”.  Când apare 
Alternativa, totul se bulversează. Dar, destul cu basmele! Priviţi 
Realităţile Puterii! Puterea îl foloseşte pe un anumit Scriitor, dacă nu are 
alternativă. Dacă are alternativă, devine exigentă. Îl caută la Dosar. 
Vrea să ştie dacă s-a  purtat frumos, dacă are origine sănătoasă, dacă 
nu suferă de boli lumeşti – transpiraţie de informaţii, alergie naţionalistă, 
strabism ideologic nedeosebind Frumosul de Urât,  slugărit la doi 
stăpâni (bigamie slugarnică sau bijobită), piciorogită tip „azi în est şi 
mâine-n vest” etc. La apariţia Alternativei, Puterea vrea fidelitate, pe 
lângă obişnuitele temenele, osanale, hiperbolizarea meritelor şi 
calităţilor etc. La rândul său, Scriitorul, dacă nu are de ales, obţine şi el 
Bani şi Glorie de la Puterea Care Este (ca să folosim un termen de 
filozofie politică á la Noica). Şi-şi pune, în acest scop, pămătuful cel mai 
fin în vârful peniţei. Totul e în regulă când Graţia îl serveşte pe Făt 
Frumos. Dar dacă stăpânul e Statu Palmă? Serveşte şi îşi îndulceşte 
eventualele nemulţumiri cu bunurile dobândite? Sau procedează 
precum Procopius din Cezareea, care a scris o Istorie oficială pentru 
ochii şi urechile împăratului Iustinian şi o Istorie secretă, pentru 
posteritate? În zilele noastre posteritatea e numită sertar. Când Puterea 
a fost foarte iscoditoare, uneori ajutată de confraţi, sertarele au rămas, 
evident, goale. Ori au fost mutate la Întuneric, pentru cei ce aveau 
mobilă acolo. Dacă Scriitorul are Alternativă, pendulează de la 
Frumos la Urât şi viţă-vercea. Unde sunt Bani şi Glorie, acolo e locul 
lui. Dacă nu cumva locul e deja ocupat, situaţie în care nu numai că 
va fi alungat dar şi blamat că, lipsit de orientare, a servit anterior alt 
Frumos ori alt Urât. Împărţiţi în tabere, scriitorii se acuză reciproc de 
obedienţă că nu se opun Puterii, Foste sau Actuale, că nu renunţă la 
bunurile ce li se oferă scriind, nu la comandă, ci pentru posteritate. Îşi 
cer unul altuia să renunţe la folosirea talentului ca magnet pentru 
obţinerea laudelor criticii oficiale şi a răsplăţilor aferente, să fie 
indiferenţi faţă de tentaţiile vieţii, să devină nişte sfinţi. Câţi pot face 
asta? Examinând calendarele creştine, constatăm că doar câteva 
sute, în 2000 de ani! Cât de anost sună toate acestea, când 
personajele naraţiunii sunt Puterea şi Scriitorul şi cât de interesante şi 
atractive erau atunci când vorbeam de Făt Frumos şi Ileana 
Cosânzeana! Chiar şi ingredientul Statu Palmă e de dorit, pentru 
condimentarea poveştii. Pe când Alternativa, Opoziţia la Putere sau 
Concurenţa la Condei! Nici să nu auzi de ea!        

Traian D. LAZĂR 

Din fericire, basmul popular merge pe soluţia idealizată a victoriei 
lui Făt Frumos asupra urâtului Statu Palmă. Esteticul şi Binele au 
triumfat. Scriitorul şi Puterea trăiesc fericiţi, până la adânci bătrâneţe! 
Aşa se pare! Dar dacă… Viaţa reală are neprevăzutul ei! Ileana 
Cosânzeana era unică. Bietul Făt Frumos nu avea alternativă. În afară 
de Ileana  nu putea  alege decât Nimicul. Ileana era în aceeaşi situaţie. 
Saturată de Frumos, nu putea gusta măcar Urâtul.  
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aperto libro

 

        „MOŞ GHIŢĂ”  KIRILEANU 
 

 
A readuce în actualitate numele cărturarului G.T. Kirileanu este mai mult decât o 

datorie pentru cel care cercetează creația culturală a unui personaj luminos din epocă. 
Constantin Bostan face parte dintre puținii istorici literari cu aplecare asupra contribuțiilor 
remarcabile ale unui om parcă predestinat „a lucra pentru binele unui  «meleag» cât Țara și să 
fie apreciat de toți marii intelectuali și oameni de seamă contemporani”. Să ne amintim că 
autorul nemțean a îngrijit edițiile: G.T. Kirileanu sau viața ca o carte – mărturii inedite (1985), 
G.T. Kirileanu. Scrieri. Volumul 1 (1989), G.T. Kirileanu. Scrieri. Volumul 2 (1997), G.T. 
Kirileanu. Sub trei regi și trei dictaturi. Amintiri, jurnal epistolar (2004), realizînd la fiecare 
volum importante studii introductive, note, indicii și bibliografii. La acestea s-a adăugat G.T. 
Kirileanu. Un destin sub semnul lui Creangă și Eminescu, la Palatul Regal (Ed. Acțiunea, 
2010). Dacă fiecare carte trebuie să aibă o viață îngropată în temelii, cum spunea Arghezi, am 
zice și noi că fiecare generație trebuie să-și merite cronicarii și interpreții, prin mijlocirea cărora 
să se afle căile de acces, modalitățile de exprimare, acele echivalențe și structuri prin care să ne 
apropiem de opera în cauză. Constantin Bostan, inițiat în cunoașterea vieții și operei lui G.T. 
Kirileanu, ne prilejuiește lectura descoperitoare a personalității și destinului acestui om, aflat 
într-o confruntare directă cu nedreptățile vremii, într-un noian de evenimente care i-au 
întunecat, de multe ori, spiritul vieții adevărate.  

Faptele de cultură ale lui G.T. Kirileanu au la origine voința de a se dărui oricărui 
lucru în ideea de a fi cât mai folositor celor de lângă el, de a împărtăși bucuria și tristețea cu o 
rară omenie și distincție. Cărturarul, editorul, bibliotecarul, folcloristul și sfătuitorul de taină 
poate fi considerat modelul și destinul de excepție, fiind prețuit de marea generație de 
intelectuali, între care Titu Maiorescu, Ion Bianu, Sextil Pușcariu, D. Gusti, N. Iorga, V. 
Pârvan, Perpessicius, I.D. Ștefănescu, Al. Rosetti, Șerban Cioculescu. Discreția, bunul simț, 
judecata sănătoasă și dorința fierbinte de prosperitate a oamenilor l-au impus atenției celor ce 
aveau putere de decizie în lumea politicului și culturalului. Cu toate acestea, a trăit în tăcere 
drama existenței sale, iar „momentele de suferință sufletească îl făceau să încredințeze hârtiei 
sfredelitoare întrebări, în care vedem nu numai semnele dezrădăcinării, ci și nostalgia 
neîmplinirilor”. Aflăm din cartea lui Constantin Bostan file de viață începând cu patriarhala 
imagine a așezărilor de pe meleagul natal din Valea Bistriței, cu copilăria și traiul omului de la 
munte, intrate într-un fel de „blazon al existenței ancestrale”, continuând cu învățatul buchiei de 
la destoinici învățători și preoți, cu deslușirea tainelor cunoașterii la școlile din Fălticeni, Piatra-
Neamț și Iași, dar mai ales cu dorința aprofundării celor asimilate de la profesorii ieșeni Petru 
Poni, N. Culianu, I. Caragiani, Al. Naum, Petru Râșcanu, ei înșiși impresionați de 
disponibilitățile intelectuale și de rigoarea „muntenașului” din Valea Bistriței. La Facultatea de 
Litere din Iași, se numără printre discipolii selectați de Al. Philippide pentru strângerea 
materialului lexical necesar ediției academice a Dicționarului limbii române, iar la Facultatea 
de Drept este animat de studiul problemelor care-i vin în sprijinul mai vechilor sale idealuri 
pentru propășirea satului românesc, tocmai prin acțiunea conjugată a factorilor cultural și social. 

În vecinătatea comorilor de manuscrise şi cărţi, G.T. Kirileanu încerca cea mai aleasă 
desfătare spirituală, aici el îşi afla universul străin de orice ingerinţe vremelnice, aici se 
consacră studierii operei lui Ion Creangă, rezultând cunoscutele ediţii Kirileanu, însoţite de 
„acel foarte exact şi trebuincios glosar”. Apoi se apleacă asupra verbului eminescian şi mai 
ales asupra publicisticii „trăind sub farmecul, sub stăpânirea, sub cutremurarea ce ţi-o produc 
articolele politico-economice ale lui Eminescu”, cum mărturiseşte editorul, nedreptăţit până 
la urmă de Ion Scurtu, prin eliminarea dreptului de paternitate asupra Scrierilor politice şi 
literare eminesciene. Este cazul unei reconsiderări echitabile a meritelor cărturarului de la 
Neamţ, încât istoria literară să reflecte adevărul, o revendicare justiţiară pentru care se zbate 
şi acum domnul Constantin Bostan. 

O altă faptă culturală a lui „Moş Ghiţă”, cum îl alintau apropiaţii, este cea legată de 
realităţile etno-sociale din lumea satelor. Ca fiu de ţăran din Valea Bistriţei moldoveneşti, a fost 
irezistibil atras de cercetarea elementelor de cultură populară, o constantă preocupare de-a 
lungul întregii sale vieţi. Cu sufletul curat şi inima caldă, Gh. T. Kirileanu „nu era un folclorist 
făcut, ci cu adevărat născut”, lucru dovedit de apariţia unor importante colecţii de folclor, de 
excelenta monografie Descrierea moşiei regale Broşteni, de corespondenţa sa cu Titu 
Maiorescu, căruia îi recomanda cu însufleţire publicarea sub auspiciile Academiei Române a 
colecţiei de Cântece, urături şi bocete ale poporului..., culese de Al. Vasiliu Tătăruşi, de 
însemnatele sale contribuţii la înfiinţarea primei reviste de folclor, Şezătoarea şi sprijinirea altor 
publicaţii şi cercetări de profil. 

„Atotştiutorul Kirileanu”, cum memorabil l-a numit D. I. Suchianu, primea dovezi de mare 
preţuire din partea lui Perpessicius, recunoscându-i travaliul pentru relevarea dulcelui grai 
moldovenesc al lui Creangă, pentru valorificarea publicisticii lui Eminescu, apoi din partea unor 
Paul Zarifopol, Radu Rosetti, Nicu Filipescu, Simion Mehedinţi, Artur Gorovei, G. Bezviconi şi 
încă atâţia alţii, cu toţii recunoscând valoarea şi temeinicia lui, „cultura strămoşească care 
pulsează prin tălpi în toată fiinţa sa, ca seva într-o plantă vie, care face una cu solul”. Istoricul şi 
criticul literar Constantin Ciopraga ne oferă una dintre cele mai frumoase caracterizări: „Un 
cărturar la modul superior a fost G.T. Kirileanu, care, istoric şi filolog, etnolog şi sociolog, 
bibliofil rafinat şi excelent editor al operei lui Creangă, şi-a umplut existenţa cu lecturi, cu 
meditaţii şi reverii, ... împărtăşind din tezaurul său de cunoştinţe tuturor, în dreapta şi în 
stânga”. Să nu uităm că moldoveanul de la Neamţ a lucrat şi la cancelaria şi biblioteca Palatului 
Regal, acolo unde suveranul i-a încredinţat rezolvarea numeroaselor solicitări şi petiţii ale celor 
strâmtoraţi dar şi ale unor intelectuali cunoscuţi care nu puteau singuri învinge obtuzitatea 
aparatului administrativ. La sfârşitul vieţii a lăsat ţinutului său natal, prin testament, o bogată 
bibliotecă (aproape 30.000 de publicaţii – carte şi periodice), azi „Fondul Kirileanu” din cadrul 
Bibliotecii Judeţene Neamţ.  

Nobilă şi frumoasă îndeletnicire intelectuală a directorului Bibliotecii „G.T. Kirileanu”, 
Constantin Bostan, aceea de a readuce în memoria contemporanilor operele culturale ale 
ilustrului înaintaş. Generaţia de azi are nevoie mai mult ca oricând de modele, pilde şi virtuţi în 
vederea redresării ei morale şi spirituale. 

 

Nicolae BUSUIOC 
 
Un P.S. necesar: în luna martie a.c. se împlinesc 140 de ani de la naşterea lui G.T. 

Kirileanu, prilej de reconsiderare a meritelor lui în cultura românească. 

EMINESCU 
Î N  E X E G E Z A  L U I  ŞT E F A N  C U C I U R E A N U  

 

(urmare din nr. trecut) 
Exemplele de acest fel, care ar putea fi înmulţite, nu fac decât să contribuie „la 

clarificarea unor puncte privitoare la opera şi cultura italiană a poetului” (vol. II, p. 102).  
O altă direcţie a preocupărilor prof. Cuciureanu a constituit-o examinarea modului în 

care lirica lui Eminescu a fost receptată în Italia. Începutul îl face Marco Antonio Canini, cu 
trei poezii, care „din vină şi fără vină…au ieşit schiloade” (vol. II, p. 12). Urmează Pier 
Emilio Bosi, ale cărui patru traduceri „sunt printre cele mai reuşite până acum în limba 
italiană. Ele sugerează atmosfera şi tiparul eminescian”(vol. II, p. 242). Spre exemplificare, 
cităm începutul poeziei Venere şi Madonă: …Ideal perso nel buio di un mondo omai 
senzˈorma,/Mondo pensante in miti, parlante in versi dˈor/Oh! ti vedo, tˈascolto, dolce e tenera 
forma/Entro un cielo di stelle, pien dˈaltri Iddii ancor!... Al treilea nume, de care se leagă destinul 
italian al lui Eminescu, este cel al lui Romeo Lovera, ale cărui intenţii fiind cu precădere 
„didactice” s-au soldat cu versuri „plate”. De mai multă consideraţie se bucură tălmăcirea lui 
Ramiro Ortiz, a cărei „calitate primă” este „fidelitatea faţă de fond”. În partea finală a acestei 
lucrări, unde Ortiz colaborează cu E.Perito, rezultatele sunt remarcabile. Cităm prima strofă 
din Somnoroase păsărele: …Sonnolenti gli uccelletti/Vanno ai nidi, a schiera a schiera/Si nascondon tra i 
rametti:/Buona sera!... Sunt amintite apoi numele lui Francesco Politi, „care reuşeşte să 
reediteze un Eminescu de o fidelitate admirabilă”, Enzo Loreti, Raffaele Amici şi Umberto 
Cianciòlo, care după Ortiz a oferit „italienilor un al doilea volum Eminescu”. Strădania 
acestuia „s-a concretizat într-o tălmăcire fidelă, însă consecvent bogată în soluţii stilistice de 
un rafinament ce ţine în bună parte de experienţa şi sensibilitatea unui adevărat poet” (vol. 
II, p. 170). În sfârşit, Mario Ruffini, oprindu-se la poeziile de dragoste (poesie dˈamore) ne dă o 
traducere literală, însă „cu o uimitoare intuiţie a tonului eminescian” (G. Călinescu). În 
concluzie, fără a uita să menţionăm şi numele scriitorilor români care au ilustrat acest 
domeniu (N. Iorga şi Dragoş Vrânceanu), Ştefan Cuciureanu  constată că „de la primele 
modeste încercări şi până la ultimele remarcabile realizări, în volum, ale lui Ortiz, Cianciòlo 
şi Ruffini, urcându-se neîntrerupt treaptă de treaptă”, s-a tins către „imaginea tot mai 
adecvată a înaltei culmi a artei poetice româneşti, Eminescu” (vol. II, p. 174). În strânsă 
conexiune cu capitolul precedent, dedicat transpunerii în italiană a liricii eminesciene, se 
cuvine să consemnăm şi opiniile lui Ştefan Cuciureanu privind unele idei despre creaţia 
poetului, emise de prestigioşi cărturari romani. „Prima contribuţie italiană ştiinţifică” asupra 
vieţii şi operei poetului român o datorăm lui Carlo Tagliavini. Studiul său Michele Eminescu (I, 
Lˈuomo; II, Lˈopera), prezidat de criteriul istorico-descriptiv şi mai puţin de cel estetic, „şi-a 
atins scopul: „cunoaşterea poetului”. Între altele, autorul pune în lumină două merite, 
incontestabile, ale poetului nostru: „admirabila realizare a fuziunii între ideile filozofice şi 
forma poetică, şi conducerea acesteia la idealul perfecţiunii prin studiul pasionat al limbii şi 
literaturii populare, de unde a luat acea comoară de expresii şi imagini, pe care apoi a topit-o 
în creaţia cultă, într-o armonie prozodică nemaiatinsă” (vol. II, p. 246). Un alt filolog şi 
istoric literar, Ramiro Ortiz, surprinde, în introducerea pe care o face la volumul său de 
traduceri, Mihail Eminescu, Poesie, capacitatea de sugestie şi transfigurare a liricii 
eminesciene: „acea poezie infinit dulce şi sugestivă, delicată, aerică, al cărei farmec constă 
mai mult în sentimentele sugerate de versurile incredibil de armonioase şi muzicale decât în 
ceea ce realmente spun”. (p. LXII). Giulio Bertoni, care „îmbina precizia ştiinţei cu 
sentimentul poetului înnăscut”, analizează în La poesia di Michele Eminescu „motivele 
romantice frecvente, ...noaptea şi luna, constatând că între modul tratării lor de către 
romanticii germani şi maniera lui Eminescu există deosebire”. De asemenea, este de părere 
că melancolia lui Eminescu „nu este un motiv”, ci o putere „dominatoare”, pe care criticul 
italian o analizează „subtil” (vol. II, p. 249). Gino Lupi insistă, în La poesia di Michele 
Eminescu, asupra deschiderii universale a poetului nostru, ca şi asupra sintezei spiritualităţii 
româneşti, pe care o realizează prin opera sa. „Poet universal, – scrie acesta – a fost expresia 
sufletului lumii, chinuit de probleme externe a căror dezlegare e căutată zadarnic. Dar a fost, 
de asemenea, mai ales interpretul sufletului milenar al neamului său şi expresia cea mai înaltă 
şi cea mai pură a spiritului românesc”. (vol. II, p. 251) În sfârşit, studiul Rosei Del Conte, 
Eminescu e Pascoli, i-a dat prilej lui Ştefan Cuciureanu să facă şi câteva consideraţii de 
literatură comparată. Până atunci, pesimismul lui Eminescu a fost comparat cu cel al lui 
Leopardi, iar melancolia poeziei sale de iubire, cu atmosfera liricii lui Petrarca. Rosa del 
Conte constată, pe lângă similitudini izbitoare în existenţa lor, şi similitudini de conţinut 
poetic: „ambii poeţi au avut sentimentul micimii omului în faţa universului” şi unul şi celălalt 
„formulează întrebări grele” privind „destinul fiinţei trecătoare”, de unde „atitudinea de 
împăcată descurajare la Pascoli, de zbuciumată renunţare la Eminescu”. Ştefan Cuciureanu 
mai adaugă şi alte note comune: „atmosfera poetică, …unele plutiri în vrajă selenică, 
…adierile de amurg, …murmurul de izvoare în noapte, …freamătul de codru, …poezia 
funerară şi în genere …acea împăcare tristă în mijlocul elementelor trezitoare de vis” (vol. II, 
p. 149). Tot Rosa del Conte este şi autoarea unei „cercetări monografice de proporţii”, o 
noutate „nu numai în Italia, ci şi în eminescografia noastră”. Impresionată de drama 
psihologică şi estetică a poetului, autoarea şi-a propus, analizând „constantele spirituale care 
au generat întreaga tematică, aparent diversă”, dar „formând un univers poetic original, 
intim coerent, de un dramatism particular”, să ofere un cadru mai cuprinzător al liricii lui. 
Volumul cunoştinţelor proprii (istorie şi critică literară, filozofie, estetică, filologie ), care „îi 
permit să stabilească relaţii de idei, atitudini, motive etc. între Eminescu şi autorii străini, 
antici şi moderni”, este extrem de larg (vol. II, p. 252). Aşa cum se înfăţişează, lucrarea 
reprezintă „etapa cea mai înaltă a ştiinţei italiene despre Eminescu”. În esenţă, prin 
contribuţia sa migăloasă la completarea biografiei operei lui Eminescu, Ştefan Cuciureanu a 
micşorat zonele de penumbră ale acesteia. Fiind cu precădere de ordin lingvistic, acestea 
sunt, în cea mai mare măsură, exacte. Pe de altă parte, informarea şi consideraţiile pe care le 
face despre studiile dedicate lui Eminescu în Italia, au extins orizontul criticii româneşti şi 
străine referitoare la valorile creaţiei sale. 

Leonida MANIU 

••  
1 Toate citatele sunt luate din Ştefan Cuciureanu, Opere (Ed. Tipo Moldova, 2011). Ediţie 

îngrijită, Argument, Studiu introductiv şi Notă asupra ediţiei de Vasile Diacon. 
2 Am specificat că influenţa lui Eliade se exercită numai în limbă, căci în ceea ce priveşte 

adâncimea gândului poetic, distanţa între cei doi autori este cosmică. Distihul lui Eliade este 
extras dintr-o versificare a unui mit biblic, în vreme ce creaţia eminesciană este o plăsmuire 
plină de întrebări chinuitoare, în care poetul coboară până în adâncimi ontologice insondabile: 
somnul trece prin regiunea gândirii care nu a luat fiinţă, a gândirii care nu s-a gândit. 
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CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

I-a fost dat lui Bacovia să întruchipeze maxima puritate a 

arhetipului morţii-agonie, ca indiciu al crizei omului 
european modern. Am numit bacovianismul gradul zero al 
crizei, particularizată prin ridicarea cronotopului târgului de 
provincie moldovenesc la rang de universalitate, ceea ce  
Edvard Munch va face, în pictură, din singurătatea omului 
nordic. 

Munch şi Bacovia au pus o problemă capitală culturii 
europene de la începutul secolului al XX-lea: cum e posibilă 
ieşirea din criză şi dacă mai e posibilă. Până la 1900, toate 
crizele au fost locale şi trecătoare. Simboliştii înşişi au ieşit 
uşor din impas. Tot ce s-a petrecut în secolul al XX-lea şi se 
va petrece în al XXI-lea nu e decât încercarea de soluţionare a 
lipsei de soluţie, progresul cu care s-a mândrit şi încă se mai 
mândreşte modernitatea mascând prost agonia lentă, dar de 
neoprit a târgului global al Provinciei Pământ, numită 
impropriu sat global, dat fiind că satul a presupus 
dintotdeauna o existenţă ecologică. Dacă în faţa cadavrului, 
eul baudelairian exultă convins că spiritul supravieţuieşte, în 
faţa aceluiaşi hoit, de pe catafalc, eul bacovian nu-şi face nici 
o iluzie. 

Bacovianismul e lipsa absolută de soluţie a lumii creştine 
care s-a lepădat de Dumnezeu. Geniul lui Bacovia stă în 
neutralismul lui senin, de „cronicar” obiectiv. Consecvenţa cu 
sine, atât de impresionantă la Bacovia, necompromisă de 
simpatiile proletare şi nici de o himerică poemă roză a iubirii 
viitoare, nici de vreo implicare în bătăliile literare ale epocii, 
stă în acest neutralism implacabil. Bacovianismul „angajat” e 
un nonsens, iar dacă iese din neutralitate poate deveni 
catastrofal. Să luăm clişeul cel mai pernicios frecventat de 
epigoni – târgul de provincie. Cu el are a se lupta Mircea 
Eliade. Ştim că virusul târgului de provincie i-a atins 
deopotrivă pe simbolişti şi pe sămănătorişti. Şi nu numai pe 
cei minori. Chiar un colos ca Mihail Sadoveanu îi dă 
prestigiu. Târgul de provincie devine locul unde se moare, 
unde nu se-ntâmplă nimic, unde te ratezi lamentabil în 
alcoolism şi renunţare. Fireşte, târgul bacovian atestă toate 
acestea, dar fără sentimentalism, fără obsesia dezrădăcinării, 
care creează provinciala mitologie a evadării, de care s-au 
contaminat nu numai scriitorii români. Târgul bacovian nu 
este cel al evazioniştilor de tot felul. Evadarea e o soluţie 
utopică, pe când bacovianismul n-o are şi nici n-o propune, 
fiindcă universul însuşi este provincia. De aceea, trebuie să 
rămâi în ea şi să lupţi în ea, conchide Mircea Eliade, 
înţelegând „instinctiv” bacovianismul. 

 
 

 

BACOVIA – 130 
 

PROVINCIA 
  Eroarea cea mai izbitoare comisă de critică e asimilarea 

provinciei bacoviene cu provincia sămănătoristă sau a 
celorlalţi simbolişti. O excepţie face Constantin Călin care 
consideră că pentru Bacovia provincia nu este un loc unde se 
moare, unde nu se întâmplă nimic, diferenţiindu-se, astfel, de 
toţi autorii care abordează motivul. De fapt, pentru Bacovia, 
provincia nici nu este un „motiv literar”, ci „resemnarea” lui 
de provincial, crede Constantin Călin, este o formă de... 
politeţe şi de „înţelepciune de a nu protesta împotriva sorţii”. 
E mai mult decât atât. Provincia în sine nu este pentru 
Bacovia un obstacol în calea realizării personalităţii, dovadă 
că el şi-a scris cea mai valoroasă parte a operei la Bacău. În 
acelaşi spirit interpretează Constantin Călin perioada 
băcăuană a Ateneului cultural, când poetul are o stare de spirit 
„dintre cele mai bune”, pentru el revista constituind o formă 
de a demonstra că se poate crea în provincie. Aşa că imaginea 
provinciei sugrumătoare de destine a fost greşit atribuită lui 
Bacovia. Eliade, printre excepţii, nu-l acuză pe băcăuan de 
fenomen, deşi scrutează necruţător provincia în câteva 
articole, între care se detaşează Împotriva Moldovei şi 
Provincia „ratează”?... El observă că eroii sămănătorişti, cei 
ai lui Sadoveanu, Cezar Petrescu, Ionel Teodoreanu, ca şi 
simboliştii minori, suferă de două complexe: al 
dezrădăcinării şi al nostalgiei după „marile metropole ale 
lumii” (Profetism românesc, Ed. „Roza vânturilor”, 
Bucureşti, 1990, p. 212). Aşa ceva nu veţi găsi la Bacovia. 
Oraşul provincial îi sufocă şi au nostalgia fie a întoarcerii la 
coarnele plugului, fie a depărtărilor exotice şi a capitalelor 
europene. Toate ţinte utopice. Eliade crede că Ion Minulescu 
s-a lăsat contaminat de moldoveni când scrie: În oraşul care 
plouă de trei ori pe săptămână... (Aquarelă). E adevărat că 
poezia a fost scrisă într-un târg moldovenesc – Huşi, în 
vremea refugiului din primul război mondial, dar 
mentalitatea împânzise Europa. Desigur, „mai ales scriitorii 
moldoveni au abuzat de această melancolie şi deznădejde 
provincială”, cum zice Eliade. Totuşi, e grăitor că nu-l 
include printre aceşti scriitori pe Bacovia. 

Cum în 1917 ruşii au ratat democraţia, noua putere s-a limitat 
la un fel de troc (aprobat de Lenin) cu afacerişti americani şi 
europeni. Aceştia aduceau în Rusia Sovieticǎ mǎrfuri industriale, 
inclusiv (conform mǎrturiei unui om de afaceri american – 
Hammer) rechizite, materiale de biroticǎ necesare birocraţiei 
noului imperiu (roşu), şi primeau, la schimb, obiecte de artǎ din 
conacele şi casele sechestrate de la nobilime şi burghezie: mobilǎ-
stil, oglinzi, candelabre, argintǎrie etc., considerate de „puterea 
proletarǎ”  artefacte caracteristice unor clase „putrefacte”, deci 
lipsite de valoare! Se ştie cǎ unii bolşevici mai bezmetici ar fi 
distrus pânǎ şi cǎile ferate, fiind şi acestea – nu-i aşa? – tot un 
produs al detestabilei orânduiri burgheze. 

Aspectele descrise mai sus sunt suficiente pentru a vedea cum 
a proliferat modelul „revoluţiei” lui Lenin, prin mijloacele tot mai 
perfecţionate  ale N.K.V.D.-ului şi K.G.B.-ului (seviciile secrete 
ale „Puterii Sovietelor”). A se vedea, spre comparaţie, impunerea 
„democraţiilor populare” în ţǎrile ocupate de Stalin, de-a lungul 
anilor 1945-1950, în România, Cehoslovacia, Ungaria etc., prin 
lovituri de stat disimulate, diversiuni, asasinate, sacrificarea 
„tovarǎşilor de drum”, luptele sângeroase pentru putere din 
interiorul grupului conducǎtor, deportǎrile în masǎ, lagǎrele de 
muncǎ şi metodele de exterminare a opozanţilor, distrugerea 
valorilor naţionale în numele “internaţionalismului proletar”. 

 Modelul leninist al loviturii de stat în haine „revoluţionare” a 
fost aplicat cu mult folos, imediat dupa 22 decembrie 1989, şi de 
comuniştii români şcoliţi la Moscova. Acapararea puterii a fost 
disimulatǎ, prin tot felul de metode  rafinate, când perfide, când 
brutale, în „revoluţie şi reformǎ” democratice.  „Frontul” comunist 
a ales un „ţap ispǎşitor” (N. Ceauşescu), l-a diabolizat la maxim 
(subminarea economiei naţionale, genocid – 60.000 de morţi!), l-a 
executat rapid, a inventat „teroriştii” care sǎ  „acopere” genocidul 
„revoluţionar” (necesar pentru legitimarea puterii “salvatorilor” 
din Frontul Salvǎrii Naţionale – comunişti cu serioase stagii de 
pregǎtire la Moscova, „ultimul de pe listǎ” fiind I. Iliescu). Sǎ 
notǎm în treacǎt cǎ mai multe „revoluţii” din Africa celei de-a 
doua jumǎtǎţi de secol XX au fost orchestrate pe acelaşi model 
kaghebist: „Frontul Salvǎrii…” şi tot tacâmul.   

Lupta pentru putere dintre liderii neo-comunişti a uzat de 
metodele cele mai dure, extrase din „paginile de luptǎ” scrise de 
complotiştii bolşevici.  Dezastruoasǎ de-a dreptul s-a dovedit 
acţiunea monstruoasǎ de anihilare a opoziţiei democratice, mai 
ales prin cunoscutele „mineriade”. Pe lângǎ aceste forme extreme, 
de neacceptat în lumea civilizatǎ a sfârşitului de mileniu, a fost pus 
în funcţie un întreg arsenal de manipulǎri şi diversiuni: fabricarea 
a numeroase clone ale fostului partid comunist (partide ecologist, 
„liber-schimbist”, democrat-agrar etc.); instituţii şi legi care sǎ 
simuleze democraţia, sǎ acopere „privatizarea” prin realocarea 
„averii poporului” în mâinile comuniştilor din „eşalonul doi”, ale 
miliţienilor şi ale securiştilor acoperiţi, neacoperiţi sau uşor 
descoperiţi… În fine, am putea enumera multe alte asemenea 
lucruri, puse deja la îndemâna marelui public prin numeroase cǎrţi, 
studii istorice, memorii ale unor martori implicaţi direct. Dupǎ 21 
de ani de „tranziţie” de la comunism la capitalism, societatea 
româneascǎ se aflǎ încǎ sub apǎsarea pǎcatului originar, al celei 
mai sângeroase lovituri de stat din Europa sfârşitului de mileniu 
doi. În continuare îşi târǎşte picioarele de care are legatǎ, cu lanţuri 
ruginite, bomba de fier a modelului loviturii de stat din 1917. 

 

                                Gheorghe DRĂGAN 

H A Z A R D U L  

 Ș I  C O M I C U L

REVOLUȚIILOR 
 

„Marea Revoluţie Socialistǎ din Octombrie” (1917) este 
sǎrbǎtoritǎ de comuniştii ruşi pe data de 7 noiembrie. Datarea 
ambiguǎ (ce ţine de schimbarea calendarului iulian cu acela 
gregorian) vine ca o ironie la adresa evenimentului dovedit pânǎ la 
urmǎ drept „marea” cacealma, mai precis, o loviturǎ de stat pusǎ la 
cale de aripa radicalǎ (bolşevicii) a socialiştilor ruşi. O acţiune ce 
nu a avut nimic grandios, mǎreţ, eroic. Ulterior, autoritǎţile 
sovietice au pus la punct un program propagandistic amplu pentru 
a statua o falsǎ imagine, de „mare revoluţie”. S-a uzat, între altele, 
de cartea cu titlu bombastic a unui ziarist american, John Reed: 
Zece zile care au zguduit lumea. Însǎ impactul cel mai puternic 
trebuie sǎ-l fi avut filmul regizorului sovietic Serghei Eisenstein, 
creatorul unor scene de masǎ de un patetism care l-a dat pe spate 
pe mujicul rus. Cel puţin, aşa se deduce din ce s-a scris timp de 
vreo jumǎtate de secol  în presa culturii de lagǎr (socialist). De 
fapt, întâmplǎrile din acele zile nu numai cǎ nu au avut nimic 
spectaculos, dar au atins adesea limita ridicolului. În una din zilele 
care „au zguduit lumea”, ziaristul citat a voit sǎ stea de vorbǎ cu 
„eroii” revoluţionari care cuceriserǎ  Palatul de iarnǎ. Numai cǎ 
uşile erau încuiate. De ce? Ca sǎ nu plece „eroii” afarǎ, dupǎ 
mâncare şi (mai ales!) bǎuturǎ. Celebrul semnal sonor care a vestit 
„zorii unei noi ere” a fost o loviturǎ de tun de pe vasul Aurora. 
Aceasta a înlocuit în ultimul moment planificatele lovituri de 
artilerie ale unei baterii din fortǎreaţa  Petropavlovsk: nici un tun 
de aici nu era funcţional! Când s-au strecurat în Palatul de iarnǎ pe 
o uşǎ de serviciu, revoluţionarii lui Lenin au fost întâmpinaţi de 
soldaţii care asigurau paza guvernului provizoriu al lui Kerenski. 
La întrebarea unde se aflǎ guvernul, unul dintre soldaţi a rǎspuns 
politicos: „Pajalusta!” Poftim, pe aici! Faţǎ de aceste episoade 
reconstituite pe bazǎ de mǎrturii şi documente de epocǎ, din filmul 
lui Eisenstein nu mai rǎmâne decât o comicǎ hiperbolǎ 
propagandisticǎ. Deoarece nu putea crea scene de masǎ 
impresionante pe scara pe care au urcat insurgenţii, conform 
declaraţiilor date chiar de cei prezenţi la evenimente,  regizorul a 
ales intrarea principalǎ, suficient de largǎ. Fiind vorba de o 
reconstituire, şi încǎ „artisticǎ”, foştii combatanţi aveau  arme, 
muniţie şi tot echipamentul de rǎzboi. La „asaltul” regizat prin 
megafon au fost sparte oglinzi, vase ornamentale etc. Vǎzând 
ireparabilele distrugeri, un îngrijitor aflat şi acum în serviciul 
Palatului i-a reproşat regizorului: „Data trecutǎ v-aţi purtat cu 
mai multǎ grijǎ!…” 

În timpul „revoluţiei”, cetǎţenii capitalei ruseşti îşi vedeau de 
treabǎ liniştiţi pe stradǎ, în restaurante, în sǎli de spectacol. Nu au 
luat parte la „revoluţie” nici 5% din muncitorii şi soldaţii din 
Petrograd. Dupǎ “cucerirea” Palatului, „revoluţionarii” au gǎsit în 
pivniţele ţarului un mare depozit de bǎuturi. Beţia a durat vreo 
douǎ-trei sǎptǎmâni. Pânǎ la urmǎ, şefii au pus sǎ fie pompat vinul 
în rigolele strǎzii.  S-a bǎut şi de acolo! Înainte de vitejescul „Asalt 
al Palatului de iarnǎ” (numele unei picturi propagandistice,  
reprodusǎ în toate manualele de istorie a anilor 1950-1960) a avut 
loc o adunare a Sovietelor. Liderul aripii menşevice (moderatǎ), 
Ivan Martov, a propus un guvern de coaliţie în locul aceluia 
„provizoriu”. Troţki, tovarǎşul cel mai apropiat al lui Lenin, i-a 
strigat vorbele rǎmase celebre în literatura de propagandǎ 
comunistǎ: „Du-te acolo unde ţi-e locul – la lada de gunoi a 
istoriei!”. Ieşind din salǎ, Martov a replicat: „Veţi înţelege mai 
târziu ce crimǎ aţi pus astǎzi la cale!” 

Adevǎrul a devenit, destul de curând, evident pentru multǎ 
lume: Lenin voia puterea cu orice preţ. A obţinut-o destul de uşor 
datoritǎ împrejurǎrilor, inclusiv cu ajutorul de milioane de mǎrci-
aur venit de la germani, interesaţi sǎ obţinǎ pacea cu Rusia. Pacea 
era primul sau al doilea punct din programul cu promisiuni al 
bolşevicilor. Prin tratatul de la Brest-Litovsk, „genialul” ideolog al  
„revoluţiei” a fǎcut cadou  germanilor peste un milion de kilometri 
pǎtraţi din teritoriile fostului imperiu ţarist. Au urmat anii de 
rǎzboi civil, cu oribile asasinate  în masǎ, inclusiv suprimarea 
(dictatǎ de Moscova, ceva mai târziu) a personajului cu „lada de 
gunoi a istoriei” (Troţki). „Mâna lungǎ a revoluţiei”, crescutǎ peste 
mǎsurǎ din mâneca lui Stalin, l-a ajuns  tocmai în Mexic, unde 
credea cǎ se poate ascunde. (Se pare cǎ asasinul a fost „îndrumat” 
de pictorul Siqueiros, din motive de gelozie. Recunoştinţa 
staliniştilor: materialele de propagandǎ reproduc frecvent un 
mozaic al acestuia, nişte femei mexicane cu ţâţe uriaşe şi mâinile 
ridicate spre ceruri…). Dacǎ în seara „revoluţiei” poliţaiul care l-a 
oprit pe Lenin pe stradǎ nu l-ar fi confundat cu un beţiv, poate cǎ 
Istoria s-ar fi „zguduit” mai puţin şi ar fi urmat alt curs. Cu un 
guvern de coaliţie, Rusia ar fi urmat, târâş-grǎpiş, calea unei 
dezvoltǎri democratice. Nevoia de capital i-ar fi fǎcut pe ruşi sǎ 
facǎ unele concesii, ca şi ţarul: dupǎ criza cumulatǎ cu tulburǎrile 
din 1905, a trebuit sǎ accepte înfiinţarea  Parlamentului (Duma de 
Stat). Era una din condiţiile unui împrumut masiv din Occident. 

Poet, prozator, critic şi istoric literar, editor, jurnalist în presa 
scrisă şi audio-vizuală, Gheorghe Drăgan a ilustrat, cu egală vocaţie, 
fiecare dintre aceste domenii. Un loc aparte în bibliografia sa îl ocupă 
volumul „... aşa se scrie istoria!”, un documentar 1944-2002, în care 
reconstituie o istorie a generaţiei sale, a părinţilor săi şi a celei 
următoare. Cartea este un mixtum compositum de întâmplări trăite, 
văzute sau auzite, de acţiuni şi atitudini incredibile, de texte oficiale, 
poezii, cântece şi glume rezumând absurdul unei lumi de care nu ne 
putem, totuşi, despărţi (doar) râzând. File de jurnal, pagini epistolare, 
documente redate in facsimil, notaţii frugale sau răgazuri 
meditative, dispuse secvenţial, fac lectura extrem de captivantă. 
Evident că, materia fiind enormă, nenumărate pagini  au rămas 
pe dinafară, autorul intenţionând a le cuprindă într-o addenda 
la volumul „... aşa se scrie istoria!” Până a le aduna într-o nouă 
carte, le găzduim noi, în Cronica veche. 
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Hermeneutul sesizează, de altfel, că şi avangarda 
românească a suferit de aceeaşi meteahnă. Nu întâmplător la 
noi futurismul n-a avut succes: „Zadarnic am împrumutat 
lexice, formule, imbecilităţi din toate oraşele europene. N-am 
realizat nici un moment de optimism viril, de încredere în viaţă 
şi în om, oriunde s-ar afla el, în orice condiţii şi sub orice 
peisaj...” (ibidem) Eliade vine cu această idee nouă pentru 
cultura noastră, bolnavă de atâtea complexe, anume că 
provincia nu poate fi obstacol pentru împlinirea destinului 
creator. El dă exemplul marilor scriitori ruşi care au trăit şi 
s-au realizat în provincie: „Ce lucruri extraordinare nu 
aflăm din romanele ruseşti, care descriu şi ele viaţa 
orăşelelor de provincie!” 

De fapt, este chiar cazul lui Bacovia. Am văzut ce lucruri 
extraordinare se petrec în târgul bacovian (vezi Th. Codreanu, 
Complexul Bacovia, Editura Litera Internaţional, Chişinău-
Bucureşti, 2002), pe care el l-a iubit, lucruri rămase definitiv 
străine şi inaccesibile comilitonilor săi simbolişti, incapabili să 
treacă dincolo de recuzită. Bacovia este un impresionant 
exemplu de biruinţă în provincie, unde şi-a scris cele mai bune 
poezii, cu atât mai mult cu cât n-a fost un „luptător”. Părăsind 
Bacăul, el îl pune într-un ciudat şi subtil contrast cu 
Bucureştiul, dar nu sunt sigur că în defavoarea târgului de 
provincie: „Bacău, adio, pământ cult... Sunt în Bucureşti...” (G. 
Bacovia, Opere, Ed. Minerva, 1987, p. 466). Cine o fi făcut 
oare din Bacău un... pământ cult? Surpriza cea mare este că 
antiprovincialismul lui Mircea Eliade este bacovian. În cartea 
mea, Complexul Bacovia, am demonstrat că Eliade a trecut, în 
tinereţe, prin ceea ce am numit „complexul Bacovia”, ca soluţie 
în faţa morţii. 

Eliade crede că „generaţia fericită”, din care făcea şi el parte, 
a trăit într-un rai aparent, dat de iluzia că Marea Unire 
rezolvase definitiv „complexele” subistoriei româneşti, 
îngăduind intrarea în rândurile marilor culturi ale Europei prin 
înfăptuirea unităţii politice a tuturor provinciilor româneşti. 
Acest „rai” ameninţa cu nematurizarea generaţiei, aşa cum 
paradisul artificial creat de Zoe Langa lui Iorguţ ar fi dus la 
consecinţe similare, dacă acesta nu l-ar fi trăit, simultan, ca pe 
un mic infern, datorită copleşitoarei afecţiuni a mamei. (Eliade 
îi spune tembelism). Un rai artificial, în ambele cazuri, 
soluţionat prin contactul pretimpuriu cu cărţile, creându-le 
senzaţia unei maturizări galopante. Şi tânărul Eliade, şi elevul 
Vasiliu se ştiau spirite faustice, adică „îmbătrânite” prea 
devreme prin cunoaştere, imaginându-şi a fi dobândit 
înţelepciunea morţii. Altminteri, fetele iubite îi spun lui Pavel 
Anicet (eroul din Întoarcerea din Rai), Faust. Cei din familie, 
în schimb, îl văd „nematurizat” de vreme ce refuză a-şi face un 
rost în viaţă. Pe măsura calităţilor intelectuale. George Vasiliu 
se ciocneşte de „complexul Lear” (spaima de moarte la 
bătrâneţe) prin intermediul lui Eminescu, al lecturilor şi 
spectacolelor Shakespeare. 

 
 
 
 
 
 
Pavel Anicet, alter ego al scriitorului, îl întâlneşte pe viu, 

chiar în familie. Tatăl său este un admirat erou din tranşeele 
marelui război de Întregire. Are, adică, o poziţie de „rege” ca şi 
eroul din tragedia shakespeariană. Şi totuşi în faţa morţii 
trăieşte o adevărată tortură. Pur şi simplu, respinge moartea aşa 
cum regele Lear o alungă pe tăcuta Cordelia. Iubirea, iubirea de 
viaţă este insaţiabilă. Tânărul Anicet e uluit de lipsa de bărbăţie 
a tatălui. Şi face teoria virilităţii, trăind-o ca atare. (Tânărul 
Eliade o face şi în articole). Dar descoperă înfricoşat că el însuşi 
este pradă a aceluiaşi „complex Lear”. Iubeşte două femei: pe 
Ghighi şi pe Una. Nu sunt oare cele două fiice „iubitoare” în 
vorbe ale regelui Lear – Goneril şi Regan? Chiar acestea şi 
sunt. Deşi ele îl iubesc, în declaraţii patetice, Pavel descoperă 
tocmai contrariul, aidoma lui Kierkegaard devenit logodnicul 
lui Régine Olsen. Împărţirea iubirii între două femei e 
sfârtecarea spiritului său, producătoare de suferinţă şi agonie. 
Bacovianism pur. E faimoasa disperare (neantul valah) ce va 
deveni emblema generaţiei prin Emil Cioran, ţâşnire pură a 
„complexului Bacovia” particularizat divers într-o 
generaţie. Cum rezolvă Pavel Anicet „complexul 
Bacovia”? Într-un fel ţinând de normalitatea fiinţei tinere. 
Adolescentul Bacovia se împotmolise în faţa morţii, 
comiţând păcatul ca la vârsta iubirii să respingă tocmai 
iubirea pentru moarte. Proba aceasta a respingerii iubirii o 
trece Pavel după ce a cunoscut iubirea de femeie. Este 
elementul de noutate în trăirea „complexului Bacovia”. De 
aceea, Pavel nu alunecă în agonia interminabilă a lui 
Bacovia, căci el ştie acum că o poate curma renunţând la 
iubire pentru moarte. A nu putea muri – iată suprema 
disperare, acceptarea condiţiei laşe de a fi sclavul iubitelor, al 
cărnii. De aceea, Pavel Anicet doreşte revenirea lui Iisus pe 
pământ nu pentru a ne învăţa iubirea, cum s-a întâmplat prima 
oară, ci, dimpotrivă. Alături de Ghighi sau Una, Pavel ascultă, 
simte descompunerea cadaverică aidoma eului bacovian în 
celebra Cuptor: „Asta ai înţeles tu din iubire? Asta e 
descompunere lentă, cadavre, Ghighi...” (Mircea Eliade, 
Întoarcerea din rai, Ed. Rum-Irina, Bucureşti, 1992, p. 224). 

Cu cât iubirea e mai pură, cu atât descompunerea e mai 
tragică. ( ibidem, p.266) Dar e ceea ce spune chiar Bacovia: 
„Cu cât simţi mai sincer, te descompui mai sigur”. (Bacovia, 
Opere, p. 437). 

Abia acum putem înţelege profunzimea poemei Cuptor şi 
de ce Eliade n-a avut cuvinte de respingere a 
bacovianismului. Ion Negoiţescu a intuit ceva considerând-o 
superioară Cadavrului baudelairian: „Pe lângă acest Cuptor 
de o deznădejde totală, Stârvul lui Baudelaire, suculent şi 
viermănos, păstrează infinite resurse estetice, nu epuizează 
otrava, ca avidul poem bacovian.  

 
 
 
 
 
 
Acea dezolare era voluptuoasă, aceasta iremediabil 

infernală”. (Ion Negoiţescu, Scriitori moderni, E.P.L., Bucureşti, 
1966, p. 270). 

Cuptor arată uluitoarea putere de a iubi a lui Bacovia. Şi noi 
credeam că tocmai iubirea lipseşte din universul său! Acum 
înţelegem că el, căutând moartea şi negăsind-o, în realitate căuta 
iubirea şi n-o găsea. Bacovia s-a jucat cu gândul sinuciderii, cu 
chemările de dispariţie („Chemări de dispariţie mă sorb”), dar el 
preferă crucea suferinţei, spre a ispăşi deja păcatul comis 
împotriva propriei adolescenţe. În schimb, Pavel Anicet comite, 
în pasul următor al complexului pe care-l trăieşte, supremul 
păcat – sinuciderea. Pavel duce acest gând la împlinire, după o 
ultimă întâlnire cu Una, nume simbolic obţinut din 
transformarea numelui zeiţei Uni, dar, de fapt, e un cuvânt 
eminescian din Scrisoarea I, închizând setea Totului. Ca şi 
Kierkegaard, Pavel Anicet înţelege prin iubire repetiţia 
adevărată, imposibilă fără credinţă. Sinuciderea lui devine 
ritualică, precum orgia din cubul negru la Bacovia. Repetiţia 
pură nu e posibilă decât prin moartea asumată liber, mioritic, ca 
supremă sărbătoare. Recenzând romanul (în Familia, martie 
1934), Octav Şuluţiu a intuit adevărata semnificaţie 
(camusianism mioritic!) a sinuciderii lui Pavel Anicet: 
„Această sinucidere nu este izvorâtă dintr-o deznădejde 
nemotivată a eroilor slavi, nici dintr-o deznădejde 
sentimentală ca a eroilor occidentali, nici dintr-o patologie 
sufletească sau intelectuală, nici din actul gratuit gidian, ci 
dintr-o concepţie asupra morţii, dintr-o hotărâre sănătoasă 
şi bine premeditată. Moartea lui Pavel Anicet este moartea 
păstorului din Mioriţa. Este o moarte acceptată, resemnată 
şi senină”. De fapt, este modul de a muri eminescian din 
Odă, în urma căruia se dobândeşte adevăratul eu. Pavel 
Anicet a murit pentru ca autorul său să poată duce pe umeri 
uriaşa povară a creaţiei. Niciodată o generaţie nu şi-a avut 
în aşa grad conştiinţa de sine, exceptându-i pe paşoptişti, 
dar din alte perspective istorice. Şi generaţia lui Iorga, care 
a desăvârşit paşoptismul, în împlinirea idealului unităţii de 
neam. Eliade gândeşte chiar în acest şir istoric. 
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În 1947, lucrează la Archétype et répétition, cu mult înaintea 
lui Gilles Deleuze la filosofia repetiţiei şi diferenţei şi împotriva 
tentaţiei haosmosului. În 1948, Le Mythe de l’Éternel Retour e 
gata. Succesul cărţii este enorm. Eugenio d`Ors e 
entuziasmat de reabilitarea platonismului prin ontologiile 
arhaice. Dar Eliade e dezamăgit (3 octombrie 1949), întrucât 
iluştrii săi comentatori nu înţeleg funcţia repetiţiei prin 
abolirea rituală a Timpului: „Văd Istoria Religiilor ca pe o 
disciplină totală”, va nota în 1959 (ibidem, p. 334) Cale de 
recuperare a dimensiunii cosmice a creştinismului, 
conservată de ţăranii Europei orientale (ibidem, p. 336). 

 
 
 
 
 
  
Eliade înţelege că o veritabilă „postistorie” este irealizabilă 

prin depărtarea de Dumnezeu. Până şi în Metamorfoza lui 
Kafka el întrevede o încercare a omului de a se apăra de 
spaima de moarte, o călătorie spre increat: „S-ar putea deci ca 
viziunea de «modern» a lui Kafka să regăsească o foarte 
veche spaimă de moarte, îngropată undeva în inconştient”. 
(ibidem, p. 266) Ştie, în definitiv, ca Bacovia, că lumea se 
îndreaptă spre moarte: „Orice s-ar întâmpla, suntem pierduţi. 
Lumea noastră, lumea mea – e iremediabil condamnată”. 
(ibidem, p.493, notă din 27 iulie 1964) Dar nu-şi pierde 
credinţa în Renaşterea lumii, în această confruntare cu 
moartea. Spirit complex, Eliade reprezintă cazul exemplar al 
depăşirii crizei de către liderul „generaţiei fericite”. În ţară, în 
pofida „terorii istoriei”, un destin asemănător a parcurs 
celălalt mare coleg de generaţie – Constantin Noica. 

Poate ceva din licărul profetic bacovian: Eu prevăd poema 
roză a iubirii viitoare. 

Theodor CODREANU 

BACOVIANĂ ȘI „GENERAȚIA FERICITĂ” 
 

El se consideră dintr-o generaţie 
fericită, privilegiată, liberă de idealul 
naţional fundamental – cel al Întregirii. 
Totuşi, din adâncurile acestei generaţii 
apar simptomele ce anunţă o grea 
ameninţare. Într-un amplu articol 
publicat în două numere din revista 
Criterion (1934), Mircea Vulcănescu 
fixa misiunea generaţiei sale în 
desăvârşirea unităţii politice prin 
realizarea unităţii spirituale în 
diversitatea provinciilor din România 
Mare. Pentru asta, era nevoie de o 
efervescenţă creatoare la nivel 
european. Impulsul venea din 
ameninţările încă nevăzute ale istoriei: 
„Teama mea era de alt ordin: că Timpul 
ne e potrivnic, în sensul că, pentru ce 
avem de făcut, dispunem de prea puţin 
timp; că, deci, nu trebuie să-l risipim 
zadarnic” (Profetism românesc, I, p. 15-
16). Altfel spus, timpul nu mai avea 
răbdare, cum va zice Marin Preda în 
finalul primului volum din Moromeţii. 
Marin Preda e un spirit bântuit de 
sentimentul „terorii istoriei”, fără de 
care opera lui nu poate fi înţeleasă. În 
1938, s-a instalat dictatura regală, cu 
totul ostilă generaţiei lui Eliade, apoi a 
venit războiul, cu devastarea „Raiului” 
României Mari şi cu toate celelalte 
nenorociri, care au culminat cu ocupaţia 
sovietică. O extraordinară confruntare 
cu moartea, cu spulberarea iluziilor: 
„Nimeni nu rămâne, nici o operă nu ne 
salvează” (Jurnal, I, Humanitas, 1993, 
p. 23). Şansa omului e repetiţia, eterna 
reîntoarcere, „arhetipizatoare”, cum o 
numeşte el la 19 iulie 1946. 
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SCRISORI 
DE DRAGOSTE 

Pieirea mea portuară, 
Acesta1 este un prieten cu care-ți 

doresc să faci cunoștință cât mai curând. 
Cum știi, minunea mea, Dumnezeu 
ajută, dar nu bagă și-n sac, așa că la 
leafă, în loc să sporești averea coanei 
Florica2, mai bine bei doar 25 ml. votcă 
de Ghidigeni3 și cu restul iei lozuri. Ori 
joci la Bingo, unde știu că ai și o rudă 
incertă. Cei 50 de dolari trimiși aici, îți 
vor ajunge pentru o săptămână. 

Din câștigul de la jocuri, îți iei bilet la 
vapor și pornești spre mine, pupă și 
pupilă fermecătoare, chiar dacă la ora aia 
eu voi fi într-un oraș care nu-i la Dunăre! 

Acum, o veste rea – uite ce scrie în 
ziar:„Votca ieftină va fi eliminată de pe 
piață!”. Ovei! (cum zici tu, când uiți că 
ești grecoaică). Ce-i de făcut, biberoană 
sublimă? Roagă-l pe nenea Gicu4 să facă 
un CAR și să cumpere fo sută de litri de 
votcă (sau samahoncă) de la basarabeni, 
din piață, să aveți pentru zile grele – că 
ușoare nu cred să mai apară, după 
nemernica persecutare a popularei licori 
iubită de docheri, actori și boschetari... 
Ce să-ți mai spun? Am atâtea să-ți 
comunic, că n-apuc. 

Oare voi reuși vreodată, cimitirul 
cuvintelor mele frumoase?! Mi-e dor să ne 
plimbăm prin piață, ca-ntr-un balet de 
Mihai Jora, apoi să împărțim un biftec 
tartar la localul nostru ce geamuri verzi, 
să-mi arăți Galațiul, să-ți arăt Timișoara, și 
să ne-nghesuim, fericiți, în pătuțul 
hotelului din Bârlad, și să... of, of, înțelegi 
tu!... Zilele astea am repetat, dar când nu 
ești lângă mine, n-am chef nici de teatru, 
nici de scris, și nu mă gândesc decât la 
numărul orelor care-au mai rămas până 
catadicsești să pornești spre mine, 
călătoare leneșă ce ești...Am impresia că 
nu ne-am văzut de trei luni și, culmea, 
când am socotit, azi-dimineață, mi-au ieșit 
numai trei zile!  

Scamatoare a timpului, potolește-te! 
Dar fiindcă ești fată de port, ergo-
pragmatică, m-am gândit să introduc în 
scrisori și materiale de instruire: citește, e 
vorba despre pisoii tăi5. 

Joi ne vom vedea: va fi bine (și de 
data asta)? 

Cu tot entuziasmul erotic de care-s în 
stare acum, pe frig, și înainte de-a mă sui 
în tren, Eu 

 

* 
 

1 Unchiul avea mania colajelor: așa că, 
majoritatea textelor sale conțin ilustrații din 
reviste, înserate în textul propriu-zis; 
„acesta” aici este un conducător al Americii, 
tipărit pe hârtia de 50 de dolari... 

2 Gestionara unui bar de lângă teatru, în 
care se relaxau histrionii între, ori după, 
repetiții. 

3 Poșircă accesibilă ca preț, cu care se 
otrăveau lent (căci nu se grăbeau!) colegii 
Luciei. 

4 Tatăl prozistei, pensionar, și el fost 
comic de revistă. 

5 E lipit și-un mic articol intitulat Ce e 
bine să știm despre reproducerea la pisici. 
Unchiul a subliniat pasaje oarecum comice, 
în context, precum „animalele să nu fie 
înrudite” sau „la prima fătare pisica e 
sperioasă și nervoasă”... 

O lămurire: aceste epistole sunt scrise de un unchi care iubea teribil viața, cu toate anexele 
acesteia. Lucra în domeniul artei, călătorea mult, și era ușor coruptibil de către reprezentantele 
sexului frumos. După moartea sa, mătușa, deci soția lui, cu o dezgustare rece, mi-a încredințat 
epistolele, rugându-mă să le ascund unde știu, dar să nu mai revină vreodată în casa ei, 
maculând-o. Le-am luat, le-am citit cu înfrigurare, părându-mi-se delectabile – poate unde, ceva 
din hedonismul unchiului a trecut și-n ADN-ul meu. Mai mult, am făcut o vizită de documentare 
într-un oraș de port și am cunoscut protagonista acestor scrisori (o cheamă Luci), și figurația 
poveștii de dragoste, ca să înțeleg multele trimiteri cvasi/criptice. A, am uitat să precizez: Luci 
era actriță (prozistă) de revistă. Mai mult... nu e nevoie să spun. Când cred că este cazul, dau 
explicații în note de subsol. Lectură suportabilă, erotomani inpunibili!...  

Bogdan ULMU

Mă numesc Alexandra şi vă spun că mai am acasă o Jijie, 
care trece pe lângă satul meu. Am copilărit împreună şi o 
consider sora mea. Când am venit să dau examen de admitere la 
liceu, cu o seară înainte, am fost şi m-am scăldat în apa ei 
călduţă, lucioasă şi primitoare. Era o scaldă de rămas bun. „Pa, 
surioară!, i-am zis. Voi reveni la tine ori de câte ori voi putea. Nu 
voi uita copilăria noastră, petrecută împreună cu alţi copii, cu 
gâştele, cu raţele şi cu mieii. Fiecare ne spuneam păsurile, jurând 
că nu ne vom despărţi niciodată. Să-mi cânţi şi să te rogi, în felul 
tău, îţi mai spuneam, ca să intru la liceu şi, apoi, la facultate, să 
mă fac şi eu om! Nu vreau să rămân să lucrez la colectiv! Vreau 
să-mi înţeleg viaţa, să cutreier lumea cu tine în gând!” 

Acum sunt mare, termin liceul. Am un prieten, coleg de 
clasă, care e chiar din Truşeşti. Lucian, aşa se numeşte, are o casă 
frumoasă pe malul Jijiei lui, care a devenit a noastră. Mergem 
adesea, împreună, pe malul apei. Acolo ne întâlnim, departe de 
ochii curioşilor, pârâcioşilor, trădătorilor, mai ales că grădina lui 
este împrejmuită chiar până pe malul râului. Acolo, Lucian, în 
timpul liber, a săpat, în mal, „Căsuţa unchiului Tom”, pe care a 
amenajat-o ca pe o adevărată cabană, în care să ne simţim bine. 
De câte ori îmi luam bilet de învoire să merg acasă, mă opream, 
mai întâi, în adăpostul nostru „anti-lume” pentru câteva ceasuri. 

Lucian e un foarte bun prieten, politicos şi atent, bine crescut, 
vesel, gata oricând să se comporte asemenea unui copil. Dar, mai 
ales, îi place să se joace ca în copilăria lui, rugându-mă şi pe 
mine să-i ţin hangul. Ca să-l mai potolesc, îi propun să ne aşezăm 
pe malul apei şi să facem „boi”. Adică să aruncăm pietricele 
plate pe luciul apei şi, câte salturi făceau înainte de a dispărea, 
atâţia „boi” număram. Puneam şi rămăşag, pe câte un sărut, care, 
la vremea aceea a noastră, se lăsa foarte greu pierdut. Cine-ar mai 
crede astăzi ?! Şi Jijia ar râde, clipocind, pentru cât de curaţi şi de 
prostuţi eram ! Ce lume… Vorbeam îndelung cu apa, punându-
ne câte o dorinţă. Şi nu era nevoie să meargă apa la deal, pentru a 
se îndeplini simplele noastre dorinţe! 

Sălciile mari, care atârnau pe maluri, ne ţineau umbră şi ne 
protejau de ochii pârâcioşilor. Când apa era caldă, intram în ea, 
pe un prundiş, şi ridicam baraje din pietre şi crengi. Apoi ne 
aşezam, cu undiţele, la prins peşte. Ce-i drept, prindeam mai mult 
broaşte. Şi Jijia râdea, clipocind, slobozindu-ne, din când în când, 
câte un peştişor, câte o zvârlugă sau câte o lipitoare. Noi făceam 
haz şi le eliberam pe toate în patria lor de apă. 

Aici, pe malul Jijiei, am petrecut, în ultima clasă de liceu, 
ceasurile noastre libere cele mai frumoase, mai calde şi mai 
dragi. Nu cred să fi existat, pe atunci, o prietenie mai adevărată, 
cum era a noastră, a celor trei : eu, Lucian şi Jijia. 

Era ceva să fii elev în clasa a XI a, prin 61, şi încă la cursuri 
de zi! Cei care ne conduceau mai înmuiau creionul chimic în 
gură, transpirând până ce-şi scriau numele pe vreo hârtie foarte 
importantă pentru ţară! Sau, pur şi simplu, puneau degetul, 
lăsând amprenta inculturii lor pe acte de maximă importanţă! 

Zic, era ceva, pentru că visai să faci studii superioare, lucru 
care se şi întâmpla. Chiar dacă învăţai la Liceul Teoretic din 
Truşeşti, cum învăţam eu, şi te aştepta un examen de maturitate 
dificil, susţinut la mai toate obiectele de învăţământ. Dar lucrul 
acesta nu mă descuraja.  

Stăteam la internat şi, ca să obţin un bilet de voie până la 
librărie (cam 200 m distanţă de internat), trebuia să-i prezint 
motivaţii temeinice profesorului de serviciu, fiindcă, încă peste 
vreo 50 de metri de librărie (singura), era sediul raional al pcr, şi 
s-ar fi putut să mă vadă vreun tovarăş umblând brambura pe 
drum. 

La cinematograf – care se afla la vreo sută cincizeci de  metri 
de internat – mergeam încolonaţi, însoţiţi de profesori şi 
pedagogi, şi vizionam numai filme sovietice. Perechile se 
aşezau, de obicei, alături, îmbrăţişându-se şi sărutându-se în 
timpul filmului, alt prilej mai bun pentru acest deşănţat lucru 
negăsind… Satul era mic, străzile puţine, libertate, ioc! 

Şi, totuşi, libertatea noastră însemna Jijia, râul care venea 
dinspre Buhăceni, trecea prin Truşeşti, privea gara din localitate 
cu ochi tulburi, de apă, şi îşi vedea mai departe de drum. 

Duminica, pentru 2-3 ore, aveam învoire generală şi o luam 
hai-hui, simţindu-ne în pielea noastră de adolescenţi liberi. 
Alergam ca nişte hămesiţi de libertate până pe podul de pe Jijia, 
care se afla foarte aproape de gară. Când ne încălzea, plăcut, 
soarele, aruncam cu pietre în apă, râdeam, urmăream cum se 
zbate apa în curgerea ei sau cum devine, lângă maluri, liniştită şi 
tăcută. Uneori, venea tulbure şi furioasă, aruncându-se cu vuiet, 
semn că nu-i plăcea să arate astfel, dar făcându-ne cunoscut, în 
felul acesta, că, pe acolo de unde venea, a plouat cu găleata. 

Noi o lăsam în plata ei şi alergam la gară. Acolo, călătorii 
aşteptau trenul. Uneori, mai mulţi, alteori, mai puţini. 

În uniformele bleumarin, cu guleraşe albe, împreună cu 
colegii noştri, tot în uniforme, treceam printre oameni, lungani 
nearticulaţi şi fără treabă, să ne luăm şi noi în seamă. 

Când sosea trenul, aruncam ocheade şi bezele călătorilor 
ieşiţi pe la ferestre. Cei mai mulţi veneau de la Dorohoi şi plecau 
la Iaşi. Noi aşteptam să ne caute pe noi cu privirile, decât să se 
uite la nişte ziduri roşii, ca de prin Vestul Sălbatic. De altfel, 
Truşeştiul aducea cu un orăşel din sus-numita parte a Americii, şi 
te aşteptai ca, de după un colţ de străduţă, să apară vreun cowboy 
strunindu-şi armăsarul! Dar asta era numai în capul unor  
adolescente visătoare, uitând că datoria noastră era să visăm la 
vreun Serioja, la vreun Alioşa, spălăciţi, care îşi doreau şi ei câte 
o hazeaistvă! De-ar fi ştiut diriginta ce gândeam noi în orele 
libere!... „Păpuşico, te exmatriculez, neruşinato!” Când începea 
trenul să scoată urletul lui prelung, de plecare, tresăream, dar 
cred că tresărea toată Valea Jijiei, iar apa râului se clătina, 
supărată, că a fost luată prin surprindere. După plecarea trenului, 
simţeam o pustiire fără margini, şi, parcă, râul acesta speriat 
trecea prin mine, iar eu, pod vertical, rămâneam cu privirile 
goale, agăţate de zare… 

Când auzeam de departe fluieratul trenului, Lucian mă 
prindea de mână, îmi lua geanta şi urcam, împreună, sus, pe mal, 
căci gara se afla în partea opusă. După ce eu urcam în tren, 
stăteam la geamul vagonului, privindu-l pe Lucian, iar el nu 
pleca până nu se depărta trenul. Apoi mă mutam la geamul opus 
al bou-vagonului, să urmăresc cursul apei care mă conducea spre 
casă. Ce zi minunată trăisem în „Căsuţa unchiului Tom” şi în 
apropierea lui Lucian şi a Apei!... 

Era frumos, eram adolescenţi cu gust de viaţă şi mai făceam, 
din când în când, câte o năzbâtie cât roata carului de mare… 

Lunea aveam dirigenţia cu tovarăşa de geografie. Nu se 
poate să n-o ştiţi! Era„Păpuşica”! Ea trăgea, cu toată osârdia, 
băieţii, de perciuni, până rămânea cu ei în mână, iar pe fete le 
trăgea de codiţe, până începeau a plânge. 

Vremea se încălzise bine. Noi, chef de ore, nu prea aveam... 
Deodată, şefului clasei i-a venit o idee creaţă şi a şi avansat 
propunerea: „Copii, mergem la Jijia, la scăldat! Chiulim ora 
asta!” La o asemenea măreaţă şi inspirată idee, clasa s-a golit în 
câteva clipe! Fiecare îşi dădea cu părerea, în drum spre „fluviul” 
nostru, despre ce va fi la gura dirigintei, când va găsi clasa 
goală… Dar când va mai afla că suntem… la apă!? Însă n-a 
trecut nici un sfert de oră şi, ca un adevărat Sherlock Holmes, a 
fost pe urmele dezertorilor… Ne-a găsit bălăcindu-ne, deja, prin 
apă, stropindu-ne, ţipând asurzitor, încât i-au trebuit minute bune 
să ne adune, ca pe nişte oiţe rătăcite, să ne ţină o morală, de se 
ruşinau şi pietrele, să ne încoloneze şi să ne ducă în clasă, pentru 
a ne probozi îndelung şi pentru a ne anunţa pedepsele. 

Săraca Jijie, cum n-a avut parte de prezenţa noastră mai 
îndelungată, să se veselească şi ea!... Multă vreme nu i-a mai ars 
nimănui din clasă să se apropie de Jijia… 

Şi circul a continuat! S-a făcut careu, cu toate clasele din 
liceu, iar noi, împunşi de toate privirile, ocupam poziţia centrală, 
ca la horă, fiind supuşi oprobiului public! „Nu faceţi ca ei!”, 
striga diriginta, cu faţa congestionată şi cu o disperare în glas 
care, ce-i drept, n-o prea aranja, dar ne înspăimânta. Şi au 
început a curge notele mici, în catalogul nostru, din partea 
tuturor profesorilor clasei… Dar Jijia îşi vedea de drumul ei, 
ducând pretutindeni povestea noastră. 

Noi, însă, ne obişnuisem cu refugiul pe malurile Jijiei. Unde, 
altundeva ?! Şi apoi apa era mică, o treceam „cu piciorul”. Ne 
aşezam pe mal, după ce construiam adevărate scăunele din 
mănunchiuri mari de iarbă moale şi din alte ierburi frumos 
mirositoare, şi începeam a visa cu glas tare. Ce minunăţie! Eram 
ca într-o Poiană a lui Iocan, unde ne permiteam să ne dăm cu 
părerea şi să emitem judecăţi, fără să fim taxaţi de „cei mari”. 

Elevii clasei noastre au descoperit jocul „de-a lectura”. În ce 
consta el? Vă explicăm şi dumneavoastră, să încercaţi metoda, în 
cazul în care nu vă prea place să citiţi ! Cel care citea mai multe 
cărţi într-o săptămână şi ştia să răspundă bine la toate întrebările 
formulate de ceilalţi lectori, câştiga, duminica, la masa de prânz, 
prăjiturile pierdanţilor. Merita efortul, nu ? Şi-apoi, citind mult şi 
conştient, în răspunsurile la ore, foloseai un vocabular mai bogat, 
mai nuanţat, spre lauda profesorului şi nota pe care le primeai. 

 

Maria BACIU 
 

(continuare în pagina 22) 
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„Lirism concentrat”. Într-un articol care comentează un 
roman, o astfel de sintagmă  îţi cam diminuează impulsul de a-l 
citi. Ce roman poate fi acela – te întrebi – care încearcă să se 
impună printr-o dominantă pe care unii, nu puţini, o consideră ca 
fiind   depăşită şi în poezie, darămite în roman. Lucrurile se 
schimbă însă când aprecierea aparţine unei înalte autorităţi în 
domeniu, cum ar fi, de pildă, juriul Nobel pe 2009: „Premiul 
Nobel pentru literatură îi este acordat scriitoarei Herta Müller, 
care descrie cu lirismul ei concentrat şi proza plină de 
sinceritate universul celor deposedaţi”. Uşor neîncrezător, simţi 
doar că trebuie să-l citeşti.  

Documentarea pentru acest roman (Leagănul respiraţiei, 
Humanitas Fiction, 2010) provine din cel puţin trei surse: prima 
ar fi mama autoarei, care a fost şi ea internată într-un lagăr. A 
doua, poetul Oskar Pastior, deţinut în lagărul de la Novo 
Gorlovka. Acesta îi va oferi cel mai bogat şi divers portofoliu, 
preţios prin bogăţia detaliilor născătoare de sens(uri). Împreună 
cu el, Herta Müller a călătorit în Ucraina, în locurile fostelor 
lagăre, cei doi hotărând să scrie împreună un roman. Moartea 
neaşteptată a lui  Pastior, în 2006, a zădărnicit proiectul, cartea 
rămânând cu un singur autor. Nu pot fi neglijate nici straturile 
suprapuse de senzaţii, trăiri şi întrebări fără răspuns, care s-au 
aşezat în fiinţa autoarei de-a lungul timpului, începând din 
copilărie, când auzea vorbindu-se, pe şoptite, despre cei plecaţi 
cândva, care nu s-au mai întors, şi până la maturitate, când a 
înţeles că, dintre cei care au supravieţuituit,  puţini au mai găsit 
lungimea de undă potrivită, prin care care să se raporteze, 
integrându-se,  la/în realitate. 

 Povestea e simplă. Atât de simplă încât, dacă ar fi intrat 
pe mâna unui autor cu un „instrumentar” mai sărac, mai puţin 
adecvat,  ar fi compromis-o, sau chiar ar fi omorât-o din faşă, 
pentru că, mai mult ca sigur,  n-ar fi reuşit  să evite nenumăratele 
clişee pe această temă şi nici să pătrundă, simultan, atât de adânc 
„în cele de sus,  în cele de jos şi în cele de dedesupt”. În ianuarie 
1945, un tînăr de şaptesprezece ani, Leo Auberg, de etnie 
germană şi gay nemărturisit este prins în malaxorul deportărilor 
de după terminarea celui de-Al Doilea Război Mondial. 
Impreună cu ceilalţi minoritari germani, cu vârste cuprinse între 
şaptesprezece şi patruzeci şi cinci de ani, asupra cărora plana 
suspiciunea că  ar fi fost colaboratori ai nazismului, sunt  duşi în 
lagărele sovietice, pentru cinci ani de muncă forţată.  

Drumul lui Leo Auberg spre lagăr începe cu pregătirea 
valizei, un fel de mis-en-scène,  care-l va face pe protagonist să 
exclame, în legătură cu lucrurile adunate acolo: „nimic din toate 
astea nu se potriveau cu mine”, iar pe cititor să devină mai atent 
şi să se conecteze cu totul la text. Există totuşi şi un bagaj preţios 
care, mărturiseşte el, l-a ţinut în viaţă: cuvintele  pe care bunica 
lui i le-a dăruit la despărţire: „Ştiu că te vei întoarce”. 

Pentru Leo, important era „timpul pus în mişcare”: „voiam să 
plec de-acasă, din familie – fie şi în lagăr”. Un prim popas pe 
teritoriul rusesc trezeşte în el frica. O frică nouă, diferită de cea 
încercată până atunci. Era noapte şi ger în stepa rusească. Au fost 
coborâţi din tren ca să-şi facă nevoile. Cele câteva sute de oameni 
stăteau cu faţa spre terasamentul de cale ferată şi priveau într-un 
punct fix: uşa deschisă de la vagonul de vite. Începeau să simtă că 
depind de acea uşă, ca de uşa unei case. 

„Simţeam deja frica nebună că uşa s-ar putea închide şi 
fără noi, şi trenul ar putea pleca de-aici fără noi”. Această 
frică este  unul dintre primele semne ale alienării, care vine şi 
se adaugă unei alte frici, dintr-o altă mărturisire:  „Înainte, în 
timpul şi după perioada de lagăr am trăit cu spaima de stat şi 
de familie. Cu spaima de dublă prăbuşire ce-ar fi însemnat ca 
statul să mă vâre la puşcărie ca răufăcător [homosexual], iar 
familia să mă excludă ca pe-o ocară”. Frica se va tot adăuga, 
va creşte, se va îngrăşa şi va deveni, pe nesimţite, de neînvins. 
„Fiindcă eram orbi de foame şi bolnavi de dor de casă, 
ieşisem din timp şi din noi înşine, şi-o sfârşisem cu lumea. La 
fel ca şi lumea cu noi”. Lucrurile nu se vor schimba nici când 
detenţia va lua sfârşit: „M-am prăbuşit lăuntric de frica 
expedierii în libertate şi-n abisul ei proxim...”. În final, tot ea, 
frica, îl va determina să părăsească ţara, lăsând în urmă doar un 
bilet, cu un text laconic: „Dragă Emma,/Frica nu iartă./ Nu 
mă voi întoarce”. 

Narat la persoana întâi, romanul este o încercare a 
protagonistului de a se elibera de traumele acumulate în cei 
cinci ani de lagăr. Cum? Rememorându-le. Relocându-le în 
cuvinte şi prin cuvinte. Eliberarea se dovedeşte însă a fi un 
eşec total, perceput ca „un mare fiasco lăuntric - acela că, în 
libertate fiind, îmi sunt, de unul singur şi chiar mie însumi, 
irevocabil un martor fals”. 

Cele 65 de capitole care alcătuiesc romanul pot părea, la o 
primă vedere, nişte secvenţe disparate, insuficient legate între 
ele, un fel de succesiune, mai mult sau mai puţin 
întâmplătoare, de poeme în proză, mici eseuri, scurte 
meditaţii... Senzaţia este accentuată atât de titlurile unor 
capitole, de dimensiunea lor („Am un plan”-5 rânduri, 
„Iepurele alb”- 9 rânduri, „Fundamentale ca tăcerea”- 13 
rânduri, „Cum se mai târăsc secundele”- 14 rânduri ş.a.), dar 
şi de impresia că unele dintre ele ar fi, oarecum... antiliterare. 
Ex: „Loboda”, „Ciment”, „Despre cărbune”, „Despre nisipul 
galben”, „Despre zguri”...Impresia de fragmentare, de ţesătură 
rară, prin ochiurile căreia se scurg  aluviuni întregi de sensuri, 
dispare pe măsură ce lectura înaintează. La sfârşit, cititorul 
constată că a intrat într-un univers atât de real şi de ireal în 
acelaşi timp, atât de „agresiv” prin tirul de noutate cu care 
„atacă” din toate direcţiile, încât biata lui fiinţă abia îi face faţă. 
Este universul unui lagăr de concentrare, cu toate ale lui: 
înfometarea crâncenă, munca impusă până dincolo de orice 
limită imaginabilă, gerul de stepă demolator, mizeria de 
nedescris, singurătatea devoratoare, frica şi moartea 
omniprezente... 

Prin ce se deosebeşte Leagănul respiraţiei de celelalte 
romane de lagăr? Prin scriitură. Prin forţa de laser cu care este 
direcţionat cuvântul, pus să capteze sensuri din locuri în care, 
de obicei, nu prea are acces. Cum ar fi teritoriile lăuntrice, care 
„nu se suprapun cu limba”, ci „se târăsc într-acolo unde 
cuvintele nu-şi pot avea sălaş” – cum spune undeva autoarea. 
Ei bine, folosind o recuzită simplă (figurile de stil) şi un 
instinct sigur în mânuirea cuvântului,  Herta Müller tocmai 
asta reuşeşte: să asigure cuvântului sălaş în chiar  aceste zone 
interzise. Totul se răstoarnă, se reîntrupează şi vibrează la 
frecvenţe foarte înalte. Acest spectacol fascinant presupune o 
combustie interioară la limită, care, la rândul ei, presupune o 
atitudine lăuntrică intens participativă. Asta, evident, în ciuda 
faptului că vorbim despre „prelucrarea” unei biografii de 
împrumut. Cititorul participă şi el, din ce în ce mai implicat, iar 
la sfârşitul lecturii are senzaţia că, printre rânduri, autoarea i-a 
mărturisit, flaubertian: Leo Auberg c’est moi! 

Între figurile de stil  cu ajutorul cărora Herta Müller crează 
acest univers, de o originalitate frapantă, metafora ocupă un 
loc privilegiat. De la titlul cărţii (Leagănul respiraţiei = 
leagănul vieţii, ritmul ei, al vieţuirii, al convieţuirii, al 
supravieţuirii...) la titlurile unor capitole (Despre îngerul 
foamei, Iepurele alb, Lopata de inimă, Când o lebădă cântă...) 
şi până la cele multe, împânzite în paginile romanului, 
metafora e omniprezentă. Fie plasticizantă (portretistică sau 
peisagistă), fie revelatorie, fie combinată, atunci când 
construcţia nu are o linie de demarcaţie precis conturată, 
metafora reprezintă un material de construcţie inspirat  ales. 
Această alegere, prin efectele ei în planul creaţiei, lasă în urmă 
tiparele închistate ale romanului de lagăr. Lasă în urmă sau, în 
orice caz, pune în discuţie şi unele idei (fixe) ale 
postmodernismului. Una dintre ele ar fi aceea potrivit căreia 
evoluţia literaturii a ajuns la un anumit prag, care nu mai poate 
fi depăşit decât prin apelul la o singură sursă de inspiraţie, 
realitatea imediată, „de acum şi de aici”, cu toate ale ei şi la un 
limbaj cât mai apropiat de vorbirea celor mulţi. Scriitura Hertei 
Müller dovedeşte că astfel de idei nu exprimă decât neputinţe 
şi că, pentru a depăşi acel prag, nu trebuie decât să avem de-a 
face cu un scriitor născut şi nu (contra)făcut. Sigur, se poate 
replica imediat că în roman găsim şi multe elemente care ţin de 
postmodernism. Aşa este. Doar că important este aliajul. Mai 
precis, dozajul acestor elemente care-l alcătuiesc, în aşa fel 
încât el, aliajul respectiv, să poată dialoga un timp cât mai 
îndelungat cu chipurile succesive ale vremurilor. 

 
Angela TRAIAN 

 
(continuare în pagina 22) 

 
 

 
  Andrei  
 PATRAȘ 

 

 
Rugăciune 

 
   Sub raza candelei aștept 
   Să vină de la Tine semnul. 
   Aprind lumina inimii. 
   Ca untdelemnul. 

    
 

*** 
   De ce după-atâta lumină 
   rămâne în suflet o mare de vină  
   și după lumina cea vie 
   rămâne în inimi atâta pustie? 
   Și pentru ce, Doamne, din clara 
   Ta rază rămâne în noi doar povara? 

 
 

Nici o minune... 
 

   Nici o minune 
   ’n adânc de genune 
   și nici un înger 
   cu-aripa-i când sânger 
   și nimeni nu e 
   să-mi smulgă din cuie... 

 
 

Rod (IX) 
 

  Ca roiul acesta de dalbe petale 
  așa sunt și lumile Tale 
  și-n fiece lume ce blând se-nfiripă 
  îngădui atâta risipă... 

 
 

Semn 
 

  Mă-ntorc peste ani 
  în odăile mele uitate 
  rătăcind și cu gânduri ascete. 
  Mă așteaptă zvâcnind ca niște stigmate 
  urmele cuielor 
  de la candela mea din perete... 
 
 

 

    CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

„Andrei Patraş, poet cu o structură romantică, 
visător, melancolic, mistuit de eros şi thanatos, atras de 
folclor, tulburat de mituri, poetizează în cadenţe 
tradiţionale. Combustia lui interioară se consumă între 
sacru şi profan, valorificând motive poetice într-o 
manieră personală, unde prozodia antică se amestecă 
treptat cu cea modernă. Aşadar, o cavalcadă de ritmuri, 
în specii literare clasice şi romantice, dar şi folclorice, 
în versuri cu măsură variată, a căror armonie este dată 
în primul rând de asonanţe, rimele simple, uneori 
inedite, imaginile poetice de o coloratură aparte. 
Prelucrând teme preromantice (Dimitrie Bolintineanu), 
romantice (Mihai Eminescu), tradiţionaliste (B. 
Fundoianu) şi neomoderniste (Cezar Ivănescu ), Andrei 
Patraş îşi construieşte propria viziune, singulară, între 
numeroasele orientări ale neoavangardei româneşti. 
Singulară dar şi riscantă, ţinând seama de orizontul de 
aşteptare al cititorului, obişnuit să savureze o dată la 
două decenii, un alt nivel estetic…” 

George BĂDĂRĂU 

HERTA MÜLLER 

leagănul...  
metaforei 

 



cronica veche 12 

– Să rămânem pentru o vreme la „amintirile trecutului”: aici, 
unde este copilul Liviu Antonesei? 

– Of, Dumnezeule, în ce vrei sa mă bagi! Date fiind 
circumstanţele naşterii mele, mă pui să vorbesc despre ceva care, în 
mod normal, n-ar fi existat, dar norocul a făcut să existe multiplu. În 
loc de niciuna ori de una, am avut o mulţime de copilării, pe care le 
întrevăd acum caleidoscopic, neştiind exact unde s-a terminat una şi 
unde a început alta, neştiind nici măcar dacă se vor fi terminat cu 
toatele! La începutul anilor `50, părinţii mei erau cadre medicale 
medii – şi singurele totodată – la un dispensar dintr-un sat, Ţigănaşi, 
aflat la vreo cincisprezece kilometri de Iaşi. În aprilie 1953, când eu 
aveam şapte luni de viaţă intrauterină, părinţii mei au avut 
fericita/nefericita inspiraţie să meargă într-un sat aflat la vreo treizeci 
de kilometri de reşedinţă, în vizită la familia unei surori mai mari de-a 
mamei. Drumul era dificil, o bucată cu şareta dispensarului, apoi cu 
un tren, iar finalul cu căruţa. După câteva zile, au început drumul 
invers. Dar în dreptul dispensarului comunal pe mama au apucat-o 
durerile naşterii.  

 

Chiar de curând într-un poem apare imaginea „iazului mov din 
copilărie”, pentru că aşa mi-l amintesc eu într-un amurg splendid 
de sfârşit de vară, început de toamnă. Mai întâi că era un 
apartament foarte mic prin comparaţie cu casa noastră părăsită. 
Iar curtea, dacă-i pot spune aşa, era minusculă, fără scrânciob şi 
celelalte ce le părăsisem mai degrabă fără voia mea. Noroc că 
exista un maidan ce mi se părea, prin dimensiuni, doar prin 
dimensiuni, comparabil cu curtea-grădina-livada de acasă. Pe 
deasupra, grupul sanitar, pe care îl împărţeam cu o altă familie, 
era lipsit de lumină, iar din ţevile negre se auzeau zgomote 
fioroase, de parcă s-ar fi ascuns balauri acolo. Pe deasupra, încă 
din prima zi a început să mă doară gâtul de la toţi oamenii pe  
care-i salutam pe stradă, ba într-o parte, ba în cealaltă. De-abia 
după vreo trei zile a observat mama chestia asta şi mi-a explicat 
că „aici nu e ca la noi, la ţară”. Şi chiar nu era! Poate din acest 
motiv, toate vacanţele şcolare le petreceam la verii mei, la Vlădenii 
unde mă născusem din întâmplare, unde trecea de asemenea Jijia 
şi unde iazurile erau chiar mai mari decât la Ţigănaşi. 

 

La dispensar nu era nimeni, era încă foarte dimineaţă, astfel încât 
m-a născut asistată de tatăl meu, care de fapt era asistent de igienă. 
Astfel, a apărut pe lume o fiinţă de sub un kilogram jumătate, cu pielea 
neformată complet, dar cu un incisiv de sus deja mijit! În mod normal, 
atunci, dar şi acum, cum am văzut la maternitatea ploieşteană, un 
asemenea făt deceda fără mari probleme. De altfel, mama mamei mele, 
sosită acolo în fugă dintr-un alt sat, cu legiunea de rude după ea, a şi 
decretat: „Ce-o să mai sufere Anişoara, săraca! Broasca asta nu trăieşte 
nici o săptămână!”. Şi aşa ar fi fost, dacă părinţii mei n-ar fi fost oameni 
de meserie, care s-au priceput să improvizeze un incubator dintr-un 
cadru metalic, câţiva metri de tifon şi un bec electric. Deci, prima lună de 
viaţă aşa mi-am petrecut-o, în acel dispensar de la Vlădeni, pentru că în 
satul nostru nu exista încă electricitate. Aşa a început, deci, copilăria 
mea, aşa au început copilăriile mele. Cea dintâi este cea de la Ţigănaşi, 
deci, şi a durat până pe la opt ani şi jumătate şi i-aş spune perioada 
protectivă, dacă nu şi paradisiacă. Apărând pe lume cum am apărut, cei 
din jur, adică părinţii, bunica dinspre tată, femeile de la dispensar, cam 
toată omenirea de pe-acolo, au simţit nevoia să mă protejeze, poate 
chiar în exces. În ciuda sărăciei endemice din jur, aveau şi mijloace de 
altfel – pe lângă cele două salarii, mai erau vreo două sute de curci într-o 
şură, o vacă, o livadă care începuse să dea în rod, chiar şi o mică vie. 
Într-un pod de la dispensar, ai mei au găsit nişte vitaminizante suedeze, 
cu fluor şi calciu, rămase din timpul foametei, şi m-au îndopat cu ele. Mai 
trist a fost când s-au terminat şi a început calvarul, pe care cei din 
generaţia mea şi-l amintesc desigur, unturii de peşte, cu gustul şi mirosul 
ei insuportabile. În ciuda protecţiei, ori poate din cauza ei, au mai fost 
destule ocazii atunci să ies precipitat din această lume. Când am căzut 
în betoniera de pe şantierul casei noastre, care se mărea odată cu 
numărul membrilor familiei. Când am descoperit un depozit de muniţie şi 
mi-am umplut buzunarele şi mâinile cu focoase şi doar abilitatea vizitiului 
a reuşit să mă dispenseze de ele, să le arunce într-o fântână părăsită, 
unde au şi explodat foarte frumos, în opinia mea de atunci, dar şi de 
acum! Sau când am dat foc unei căpiţe de fân, ca să se încălzească 
oamenii ce scoteau cartofii pentru dispensar din pământul îngheţat al 
unei gropi căptuşite cu paie. Când mi-am dat seamă că e destul de 
groasă, am încercat, desigur, să sting incendiul! 

Dar astea sunt amintirile neplăcute! Cele plăcute sunt, desigur, mult 
mai numeroase, chiar mai palpitante, dar nu ştiu de ce nu simt nevoia să 
le evoc, poate în afara primei zile de şcoală, când m-am îndrăgostit 
brusc de colega de bancă şi când am băut pe loc cerneala căzută din 
călimara ei răsturnată în prima pauză, ca să o salvez de eventualele 
represalii ale învăţătoarei. Din fericire, învăţătoarea mea de atunci a 
înţeles semnificaţia profundă a gestului meu şi s-a mulţumit să mă spele 
de urmele intens colorate în violet ale acestuia. 

Însă probabil cele mai importante lucruri din acea copilărie rămân 
învăţarea înotului, la o vârstă atât de mică încât nu mi-o amintesc. Satul 
era pe malul Jijiei, mai erau şi nişte iazuri în perimetrul comunei, astfel 
încât noi, copiii de acolo, învăţam cam în acelaşi timp să mergem şi să 
înotăm. Şi învăţatul scrisului şi al cititului, pe la cinci ani, cu ajutorul 
bunicii, un pedagog foarte talentat. Pe titlurile din „Scânteia” mă învăţa 
literele, apoi mă trecea la „Biblie”, pentru că, foarte credincioasă fiind, 
acolo avea interesul ideologic, ca să spun aşa. Tot ea mă ducea la 
biserică, până târziu în cea de-a doua copilărie, când ne mutasem în 
Iaşi. De-abia atunci, am sesizat că părăseam slujba când începeau 
rugile pentru conducători, sub pretextul că o dor picioarele.  

Dar la sfârşitul clasei întâi, părinţii mei au luat decizia să ne mutăm la 
Iaşi, „pentru viitorul copiilor”, cum i-am auzit vorbind. Tata plecase mai 
devreme, la direcţia sanitară raională, iar la sfârşitul anului şcolar ne-am 
mutat şi noi. Dacă la „raion” îmi plăcea, pentru că era în afara oraşului, într-o 
zonă împădurită, pe care tranziţia de acum o transformă în cartier rezidenţial, 
şi aveau nişte cai mari nemţeşti, prima locuinţă ieşeană a fost un şoc, trăind 
violent sentimentul pierderii paradisului şi, mulţi ani după aceea, nostalgia 
acestuia. 

 

Toată copilăria ieşeană a fost deci dublată de ceastălaltă, cum toată 
adolescenţa a fost dublată de vacanţele de vară petrecute într-o colonie 
forestieră de munte, undeva lângă Oneşti, unde locuia un frate al mamei, 
perioadă atât de importantă, intelectual şi sentimental, încât am evocat-o 
într-o povestire scrisă prin 1978, rescrisă în 2002 şi tipărită în volumul 
Check Point Charlie.  

Şi-aşa îmi amintesc cum a intrat literatura în viaţa mea! După un an, 
ne-am mutat într-o altă locuinţă mai spaţioasă, unde aveam la dispoziţie 
nu doar o curte mare, cu salcâmi şi duzi, dar şi o străduţă întreagă, ferită 
de circulaţia maşinilor, unde ne întâlneam 15 – 20 de copii de vârste 
apropiate, jucam fotbal, ascunsa, învăţam să fumăm pe ascuns, ne 
luptam cu găştile din curţile vecine, ne iniţiam în cele erotice. Şi-mi 
amintesc cum o simplă replică a bunicii m-a vindecat definitiv de vreun 
antisemitism. Acolo unde locuiam, jumătate eram familii de români, 
cealaltă jumătate erau familii de evrei. Între mine şi Adolică, un băiat de 
vârsta mea, era o anume rivalitate legată de leadership, dar şi de o fată 
spre care priveam amândoi. Odată, m-a luat prin surprindere, m-a trântit 
jos, m-a imobilizat destul de meseriaş şi a început să-mi care pumni cu 
nemiluita. Eliberându-mă în cele din urmă, l-am pus pe fugă şi am strigat 
după el „Jidanule”. Bunica mea, care era în înalte discuţii teologice, cu 
mama altui copil evreu, a auzit, a scos capul pe geam şi m-a chemat. De 
faţă cu interlocutoarea ei, de care-mi era groaznic de jenă, mi-a spus 
doar atât: „Dar tu ai uitat că Iisus Hristos a fost Jidan?” Ei, bine, de 
atunci, n-am mai uitat!  

Dar, deosebit de ceilalţi copii, eu citeam aproape tot timpul. În câteva 
zile dintr-o vacanţă de iarnă, în clasa a treia cred, fără pauze decât 
pentru somn, am citit Cavalerii teutoni, ieşind ameţit din lectură. Apoi, 
Baltagul. Şi apoi am început să scriu – să scriu romane! Era perioada 
filmelor cu partizani sovietici, aşa că primele romane erau cu partizani. 
Apoi, începând mica liberalizare, veneau westernurile cu John Wayne şi 
am început să scriu westernuri şi, pentru că primisem cadou una din 
primele truse de creioane cariocas din curte, le şi ilustram cu splendide 
desene de un kitsch nebun. Chiar regret că acele caiete, ca şi altele de 
mai târziu, s-au pierdut la cutremurul din 1977. 

Şi deodată, copilăria s-a terminat, cred, cel puţin această copilărie. 
Pe de o parte, m-am îndrăgostit, serios şi fără speranţă, de o fată de 
vârsta mea din vecini. Pe de alta, după examenele de absolvire şi de 
admitere în liceu, aflat în vacanţă la alţi veri de-ai mei, la Hălceni, lângă 
Vlădeni, unde unchiul meu avea în grijă harbuzăria, în vreme ce-mi 
trăiam interiorizat iubirea fără speranţe, a dat istoria peste mine. Într-o zi 
splendidă de sfârşit de august, în vreme ce încercam cu verii mei al 
zecelea harbuz ca să-l găsim pe cel bun, a sosit din sat, în fugă, sora lor 
mai mare, care ne-a spus gâfâind că Uniunea Sovietică împreună cu 
alte ţări socialiste, dar fără România, au ocupat Cehoslovacia. În două 
ore, eram în tren la Vlădeni, iar până să se facă seara eram deja acasă. 
Îmi amintesc că, din prima seară, am luat cu toţii, de copii vorbesc!, am 
luat cu toţii decizia să ne apărăm patria de ruşi, dacă ne ocupă şi pe noi. 
Cred că era prima oară când foloseam cuvântul patrie! În vreme ce 
tancurile patrulau pe strada principală, spre Prut, după cum spuneau 
adulţii, noi am făcut rost de carbid şi ţevi de aluminiu, din cele folosite la 
antenele TV, am făcut provizii de pietre şi ciomege. Eram pregătiţi, dar  
n-a mai fost nevoie! Sigur, acum, evocând acele scene, râd în hohote, 
dar nici alţii n-au fost mai breji ca noi! Am aflat între timp despre foştii 
deţinuţi politici care au intrat în PCR, după discursul din balcon al lui 
Ceauşescu, ca să poată apoi intra în gărzile patriotice, să primească 
arme şi să-i bată snop pe eventualii invadatori! Aşa s-a terminat acea 
copilărie şi, probabil, orice copilărie se termină întotdeauna când dă 
istoria, cu tancuri şi ciubote, buzna peste ea! 

 

– E din ce în ce mai interesant ce îmi spui despre copilăria ta. Atât 
de interesant încât devin şi mai curios. Vreau să te rog să îmi mai 
vorbeşti despre copilul Liviu Antonesei. Cum era lumea în care trăia el? 
Vreau să spun – până când să se destrame, din ce era făcută vraja ei? 

 

– Dacă trec peste această întâmplare tristă, cred că pot spune că 
am avut o primă copilărie fericită, într-un mediu ce mi s-a părut mereu 
paradisiac. În ciuda epocii, nouă nu ne lipsea nimic din cele neapărat 
necesare. Iar dacă părinţii, din pricina slujbelor, lipseau cam zi lumină, 
dar şi multe nopţi, fiind ba la dispensar, ba la bolnavii de prin satele 
comunei, bunica era mereu în preajma noastră, a mea şi a sorei mele. Şi 
era o adevărată colecţie de poveşti, snoave, întâmplări. Şi mai era 
cufărul său din lemn cu chingi metalice din care scotea cărţile sale 
despre sfinţi, acte cu ştampile chezaro-crăieşti şi regale, ilustrate vechi 
cu Viena, Bucureşti, ori cu imagini americane, primite de la bunicul din 
peregrinările sale, de la sora tatei instalată în capitală, fotografiile celor 
doi băieţi morţi pe front şi ale unei alte fiice, îmbrăcată în uniformă de 
liceu, moartă de tuberculoză imediat după război. Dar, mai ales, era 
imensul şes pe care am învăţat să joc fotbal cu mingea de cârpă, Jijia în 
care nu ştiu când am învăţat să înot şi cele câteva iazuri. Îmi amintesc 
prima ciocolată, adusă de sora tatei de la Bucureşti, că „se băgase” cu 
prilejul Festivalului Internaţional al Tineretului, cred că tot prin 1955 sau 
1956. Şi o mulţime de prieteni cărora aveam să le pierd urma în 1961, 
când ne-am mutat la Iaşi şi a început altă copilărie. Acesteia, deşi nu-i 
pot reproşa propriu-zis mare lucru,  nu i-aş mai putea spune paradisiacă. 
N-aş putea da acest nume nici vacanţelor petrecute la Vlădeni, 
extraordinar de pline de altfel, nici celor de la Hălceni, cu fabuloasa 
harbuzărie. Nu ştiu de ce, poate că, totuşi, creşteam cu fiecare lună, cu 
fiecare zi.  

 
– Spuneai mai înainte că lumea aceasta s-a dărâmat (într-un fel, 

fiindcă fragmente din ea au rămas în tine) atunci când istoria a intrat cu 
tancuri şi ciubote. Era prima dată când istoria dădea buzna în copilăria ta? 
 

– Nu, probabil că mă mai întâlnisem cu istoria, dar nu atât de direct 
şi de brutal. Auzisem, de pildă, de foarte mic lucruri despre 
cooperativizare la care, ca „intelectuali ai satului”, participaseră, cel puţin 
la faza blândă, şi părinţii mei. Auzeam câte ceva în discuţiile lor, dar nu 
înţelegeam mare lucru, pentru că, pe de o parte, ei tăceau când mă 
sesizau în preajmă, pe de alta, puterea mea de înţelegere era fatalmente 
limitată. Eram însă un admirator necondiţionat al lui Victor Aruştei, 
singurul din comună care nu intrase în cooperativă – şi n-a intrat nici 
până în 1989! –, deşi nu înţelegeam nici măcar sensul termenului. 
Acestuia i-am dedicat povestirea Povestea calului şi a căruţaşului din 
volumul Check Point Charlie. Dar nu este povestea lui, ci o ficţiune, în 
care reală este admiraţia speriată a personajului copil care relatează faţă 
de personaj. Din fericire, Aruştei nu a fost închis, dar i s-au aplicat alte 
măsuri represive – bătăi, anchete, cote insuportabile, obligaţia de a plăti 
şcolarizarea copiilor şi îngrijirea medicală. Dar a intrat cu fruntea sus în 
această cumplită perioadă de renormalizare a României. Nu pot să nu-l 
admir şi acum, deşi nu l-am revăzut de la începutul anilor nouăzeci, când 
a fost organizatorul PAC-ului din Ţigănaşi! Aşa ne-am reîntâlnit după mai 
bine de treizeci de ani. Eu copilul devenit matur, el la începutul bătrâneţii, 
dar foarte în putere încă – pentru că rezistase, nu? 

Şi, sigur, istoria mai intra în viaţa mea şi când soseau în control 
tovarăşii de la raion şi chiar de la regiune, cu haine de piele, încruntaţi, 
plini de ei, când toată lumea părea cuprinsă de panică, care se risipea 
de-abia la sfârşitul controlului, care ieşea de regulă bine, când începea 
un chef cu toate notabilităţile satului, de la secretarul de partid la popă, în 
ciuda ateismului oficial al regimului. Poate din acest motiv, în ciuda 
faptului că sunt un om credincios, am rămas cu o suspiciune difuză faţă 
de ierarhia bisericească. Îmi amintesc un revelion din acestea între 
„oamenii de bine ai satului”, care se petrecea la noi acasă, cred că de-
abia se terminase casa nouă. Noi, copiii şi bunica, fusesem trimişi la 
culcare dar, la un moment dat, m-am trezit din cauza gălăgiei şi m-am 
instalat la gaura cheii de la uşa dintre camere. Atmosfera era încinsă şi 
cele mai reuşite anecdote fără perdea le spunea părintele! Nu cred că 
înţelegeam tot, dar înţelegeam esenţialul! Şi-mi era groază să nu se 
trezească soră-mea şi, mai ales, bunica. 

 
– Ce (te) jucai când erai mic? Cu ce te jucai? 

– Păi, cred că fotbalul cu mingea de cârpă l-am amintit deja. De 
fapt, era mai degrabă o miuţă, pentru că jucam în orice loc ce ni se 
părea potrivit, nu pe terenuri regulamentare. De abia când am ajuns 
la Iaşi, deci după opt ani şi jumătate, am jucat cu mingi adevărate, 
de cauciuc, piele, plastic. Dar mai era un joc cu mingea de cârpă, pe 
care l-am învăţat la Vlădeni şi l-am transplantat la Ţigănaşi şi chiar la 
Iaşi. Se putea folosi şi o minge mică de cauciuc. Se chema „nouă 
pietre” şi e din familia oinei şi a baseball-ului. Un număr de jucători, 
nu prea contează câţi, ca şi la fotbalul pe care-l jucam noi, se 
împarte în două echipe, una „la aruncat”, cealaltă „la clădit”. Nouă 
pietre se aşează una peste alta, echipa de la aruncat are mingea şi, 
pe rând, aruncă în micul turn de pietre. Când un jucător nimereşte 
turnul, pietrele sunt răsturnate. Echipa de la clădit încearcă să pună 
pietrele înapoi, în vreme ce cealaltă se străduieşte să-i elimine pe 
adversari lovindu-i cu mingea. Câştigă fie cei care reuşesc să refacă 
turnul, fie ceilalţi dacă şi-au eliminat toţi adversarii. De fapt, în vreme 
ce scriu, îmi dau seama că echipele se fixează de-abia în momentul 
nimeririi turnului, pentru că trag la ţintă jucătorii ambelor echipe, 
alternativ, până ce unul nimereşte ţinta şi-şi duce echipa „la 
aruncat”, postură şi mai plăcută – loviturile puteau fi dureroase! –, 
dar şi mai favorabilă victoriei.  

 

 
 

Aceste pagini despre copilăria mea de pe malurile Jijiei sunt 
desprinse dintr-o carte-interviu începută acum câţiva ani şi care, 
vreodată, va fi şi încheiată. Întrebările stimulative îmi sunt puse de 
jurnalistul Cristian PĂTRĂŞCONIU. 

 

(continuare în pagina 22) 
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am avut o mulţime 
de copilării... 

Liviu Antonesei: 
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MAȘINA DE INVENTAT IDEALURI 

 
Aproape că spusesem toate cuvintele 
împuţinându-mă 
şi priveam printre gene cum îmi mor 
secundele unui alt timp unei alte lumi. 
 
Mi se părea că aud gongul din cer 
semn că se-apropie corăbiile cu prieteni 
din Ordinul Metaforei 
şi mi se părea că Dumnezeu mă priveşte 
prin lucarne fierbinţi. 
Dar seara a venit un fel de înger 
stătea chircit pe singurul fotoliu din camera mea 
un înger zgribulit şi tăcut. 
Şi pe când cineva îmi făcea semne din sicriul prea 
strâmt 
îngerul palid repeta refrenul acela aulic al 

concordiei omeneşti 
ce umblă tuturora prin creier la cea mai nepotrivită oră. 
I-am spus îngerului: 
Tu n-auzi că noapte de noapte cineva sapă 
în mine-un mormânt 
şi nu auzi neodihna cum îşi desfăşoară corpuştii 
pe amorţitele căi ale aşteptării? 
 
Atunci el a scos din sân un ghemotoc 
de fire-ncâlcite de toate culorile 
„Pentru că nu excelezi în gândirea abstractă 
priveşte, aceasta e Spaima!” 
 
I-am spus îngerului cel zgribulit şi abulic: 
Nu vezi cum atârn de crucea cuvintelor 
de parcă-aş atârna de păcatul primordial? 
Toţi iubiţi păsările doar păsările care 

     mor cântând 
dar nu vezi cum zi de zi mă surp 
şi deodată 
de greutatea unui cuvânt voi muri? 
 
Aproape că spusesem toate cuvintele 
împuţinându-mă 
şi priveam printre gene cum îmi mor 
secundele unui alt timp unei alte lumi. 

 
 
 

ȘAH ETERN 
 

(Cad pietre din piramidele lumii) 
Cu fiecare trecătoare clipă 
te-nşel, Moartea mea! 
Între timp s-a făcut atât de târziu 
încât cad pietre din piramidele lumii 
şi plouă pe ringul de dans 
şi regina-i scrântită aidoma nebunului castelului 
şi clovnii-s abulici 
şi apocalipsa amuşină pământescul eden. 
Totu-i un cântec cu ochi şi 

cu gură 
un cântec barbar şi fecund 
răsărit din cărţile de nisip 
ale lungii istorii. 

 

 
NU-I NIMENI S-ALUNGE POEŢII DIN CETATE 

 
Deşi poate nu-i nimeni s-alunge poeţii 
din cetate 
totuşi vă rog, prieteni ai mei: 
De mă vor căuta arătând fotografia sau 
portretul robot 
sau poate o pagină cu versuri din Poema sfârşitului 
sau din Documentele haosului 
spuneţi-le că nu m-aţi văzut 
deşi cutreieraţi oraşul în lung şi-n lat 
şi victorioşi ieşiţi din parcuri din cârciumi 
sau din muzee ale vechilor timpuri 
sau din odăile unde iubiţi femei aprinse 
ca nişte iepe de Pomerania – vorba bunului Ioanid – 
spuneţi-le că nu mi-aţi văzut chipul. 

  
Şi de vă vor întreba dacă-am vorbit vreodată 

a lepădare de lume 
voi să negaţi cu tărie 
iar de vă vor întreba de instaurarea plictiselii 
în unele unghere ale fiinţei mele 
de oboseală, întristare sau lehamite 
voi să le răspundeţi: 
Poetul este al cerurilor şi al surâsului 
şi bătăliile sale sunt ca ale bunului templier 
iar profilul eroic de care vorbiţi 
e doar platoşa de cuvinte înfăţişată-n 
cântecele sale – glorie a harului şi singura avere. 

 

Iar de vor întreba dacă-aţi auzit 
un plâns o hohotire sau dacă aţi întrezărit 
vreo mâhnire ivită din binecuvântate pricini 
asemenea să negaţi 
spunându-le că în lupta cu Neantul cel rău 
victoriile mele vor triumfa 
şi chiar dacă zilele mi-s adunături de 

ne-mpliniri şi vise retezate 
nevăzutele-mi aripi de ceaţă 
cu iubire acoperă sanctuarele oraşului 
şi întotdeauna Poezia ia locul absenţei. 

 

 
 

POEM DE DRAGOSTE 
Unei necunoscute din secolul XXIV 

 
Aveam  
patru sute 
de ani 
tu mi te uitai 
prin 
cărţi 
surâzând. 

 

 

 

 
 

BLAZONUL DE ARHONTE 
 

Nici mergător pe sârmă la circul 
de stat 
nici chelner la Viena după o spiţă străbună 
nici salvamar la Miami 
nici universitar la Heidelberg 
nici comis-voyajor nonşalant prin oraşele 
din Orient 
nici călugăr budist prin peşterile Tibetului 
nici rege al Etiopiei în fireasca 
descendenţă familială. 
Ce-am ajuns noi, Daniel Corbu? 
Biet călător prin barăcile visului 
sclav al metaforei oferind adăpost pentru 
nunţile necesare oferind 
lecţii mentale de frică şi extaz 
purtând ca pe-o invizibilă torţă 
blazonul de arhonte al cuvintelor 
ce nu ne-au hrănit niciodată de-ajuns. 

 
 

CODICELE SINGURĂTĂȚII 
 
Tot admirând zeii altora 
am uitat propria mitologie. 
E noapte. Joc şah într-o cameră goală. Şah orb. 
Cu pioni căzuţi în primele rânduri 
ca avangardiştii împăratului Napoleon. 
Pe tabla imensă 
se-amestecă-n noapte regina cu nebunii 
iar regele se cere oricând apărat. 
Cu fiecare mutare se schimbă ceva 
şi nu se schimbă nimic în ordinea lumii 
şi parcă-n această noapte codicele singurătăţii 
îl scriu. 
Se-ndepărtează de mine regina. Se pierde. 
Afară-i tot noapte. 
Nimic nu poate-nlocui o regină pierdută 
iar un rege singur e ca o cetate părăsită. 
Joc şah într-o cameră goală. 
Şah orb. Şi parcă-n această noapte 
codicele singurătăţii îl scriu. 

 
 
 

ÎN OCTOMBRIE VOI VENI NEGREŞIT 
 

În octombrie voi veni negreşit Neînduplecato 
atunci când se scarpină luna de dealuri 
iar pomii-s abulici 
când nu voi mai fi preocupat de învinşii 
      de bolile lumii 
de cei ce se umflă-n pene străine 
sau de cei pe care nimeni nu-i naşte. 
 
Slavă ţie, apă trecătoare a vremurilor 
slavă ţie! 
În octombrie voi veni negreşit 
atunci când se scarpină luna de dealuri 
într-un moment de fastă şi demnă visare 
atunci voi veni. 
Ce-am să mă mai bucur 
ce-am să mai mor cu visele aproape întregi! 
 

 

 
                        CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  
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Germania, Slovacia, Republica Yemen, Ungaria, Canada, China. Din 1990 este membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași. Este și membru în Asociația Scriitorilor de Limbă 
Română din Québec. Pentru întreaga activitate literară, Primăria municipiului Iaşi îi decernează 
Premiul „Vasile Pogor” (2008), iar Preşedinţia României îi conferă, în 2004, Medalia Ordinul 
Meritul Cultural în Grad de Cavaler. În decembrie 2011, Academia Română i-a conferit Premiul 
„Mihai Eminescu” pentru volumul Eonul marelui desant, Ed. Princeps Edit, 2009. 

 
„Daniel Corbu aparţine promoţiei ’80 a literaturii române dar ilustrează o foarte interesantă disidenţă faţă de 

programul acesteia, revendicându-se mai curând de la trăsăturile promoţiei anterioare, în linia Mihai Ursachi – Cezar 
Ivănescu şi alţii. Apoi, poetul este – prin arsenalul de tehnici şi prin atitudine – un postmodern, dar nu o dată ironizează, 
cu voluptoasă râvnă, postmodernismul: „Postmoderniştii dorm/ Buciumul tace cu jale” (Nopţi cu lună peste hematiile 
visului). Postmodernismul, cel puţin în faza lui matinală, americană, desfide istoria, tradiţiile, temele „mari” ale 
existenţei. Ori Daniel Corbu refuză, cu ostentaţie parcă, să se dezică de ele. Poetul nostru cultivă poza (nonşalant) 
sacerdotală, tenta (neglijent) sapienţială, tonul (relativ) oracular”. 

Ion MIRCEA 
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INFIDELITATEA 
ONTOLOGICĂ ŞI 
SENSUL VIEŢII 

 
În Cuvântul înainte la Tractatus Logico-

Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, conştient 
de probabilitatea extrem de redusă ca în 
gândurile sale să poată fi recunoscute 
probleme şi soluţii filosofice autentice, atrăgea 
atenţia că cele scrise de el în acea carte vor 
putea fi bine înţelese doar de cel care a gândit 
el însuşi, chiar şi numai într-o formă 
aproximativă, gândurile exprimate acolo. Cred 
că ideea din Cuvântul înainte scris de 
Wittgenstein s-ar potrivi fără doar şi poate 
pentru a prefaţa orice efort filosofic ce ar 
încerca să lămurească două chestiuni 
îndeobşte evitate sau nerecunoscute ca 
probleme filosofice de prim rang: problema 
sensului vieţii şi cea a morţii. Dacă gânditorii 
Antichităţii târzii, filosofii creştini şi filosofii 
existenţialişti au scris pagini pline de simţire 
vizavi de aceste chestiuni, totuşi cei mai mulţi 
dintre filosofii zilelor noastre evită să discute 
astfel de lucruri. În fond, ce poţi să spui despre 
sensul vieţii? Cum merită viaţa trăită pentru a 
fi una împlinită? Nu există nici reţete, nici 
garanţii. Însăşi ideea de sens al vieţii este 
problematică, filosofic vorbind. Dar moartea? 
Ce este moartea şi cum ne putem pregăti 
pentru moarte? Chiar suntem realmente în 
stare să ne pregătim pentru moarte? Chiar se 
poate spune ceva pozitiv despre moarte, care 
să merite reţinut, despre lipsa vieţii? Există un 
fel de respingere automată, ce derivă din 
puternicele instincte ale vieţii care îndeobşte 
ne animă, în legătură cu un asemenea subiect. 
Iar respingerea se regăseşte nu numai printre 
filosofi, ci şi printre oamenii obişnuiţi. Ne 
îndreptăm spre moarte cu spatele întors, cu 
ochii spre cele din această lume. Moartea nu 
ne priveşte pe noi. Iar când o întâlnim, este o 
realitate externă. Admitem că nu suntem 
veşnici, dar ne structurăm viaţa ca şi cum am 
fi nemuritori. Toate aceste întrebări încep să 
aibă sens pentru noi atunci când realizăm că 
moartea este „moartea mea” şi viaţa este 
„viaţa mea”; până nu ajungem să înţelegem că 
aceste chestiuni ne privesc personal, ele rămân 
doar sursă de indispoziţie şi plictiseală. 

Recitind de curând Eseul despre 
experienţa morţii (Editura Humanitas, 1992) 
scris de un strălucit discipol al lui Max 
Scheler, Paul-Ludwig Landsberg, am sesizat 
legătura strânsă dintre cele două chestiuni: 
modul în care ne raportăm la moarte ne 
predispune către un anumit mod de a 
soluţiona, fie şi inconştient, problema sensului 
vieţii. Dacă vom considera moartea un sfârşit 
absolut, viaţa va dobândi un sens în măsura în 
care va fi trăită plenar, fără rest. De obicei, cel 
ce crede că viaţa aceasta e totul va căuta să 
lase ceva în urma lui (urmaşi, o casă, o carte 
etc.), fiind prea puţin dispus să irosească vreo 
clipă fără să obţină ceva palpabil, un om care 
vrea să vadă cât mai multe, să înţeleagă totul şi 
să-şi lase înţelepciunea drept moştenire. Crede 
în durabilitatea lucrurilor bine făcute şi, 
uneori, în nemurirea ideilor. Cel ce vede în 
moarte un nou început (creştinul autentic, de 
pildă) va vedea în viaţa viitoare viaţa 
adevărată, ajungând la a privi faptele şi 
lucrurile acestei lumi ca pe umbre palide, 
entităţi inconsistente ce sălăşluiesc într-un vis 
care se termină aproape înainte a de a începe. 
Viaţa este o pregătire pentru testul morţii. 
Opţiunea pentru o manieră sau alta de 
valorizare a vieţii se formează atunci când 
înţelegem că moartea ne priveşte direct şi 
personal. Ce mă determină în a face saltul de 
la perceperea morţii drept fenomen statistic, 
obiectiv, necesar, general şi relativ străin de 
mine, la perceperea ei drept pluton de 
execuţie în faţa căruia Eu mă găsesc? 
Landsberg crede că experienţa morţii 
Celuilalt este crucială în realizarea acestui 
salt. Dar Celălalt nu este orice fiinţă 
omenească, ci este cel pe care îl iubim, cel cu 
care am fost și suntem un Noi. 

Când Celălalt moare, Eu – cel care am fost în 
Noi – sunt cuprins de moarte. Dar, în acelaşi 
timp, moartea Celuilalt rupe comuniunea din 
Noi, în sensul că Eu, chiar dacă am murit odată 
cu Tine, sunt încă în viaţă. Sunt încă în viaţă, 
dar îmi privesc şi îmi simt propria moarte în 
moartea Ta. „Comuniunea cu această persoană 
pare ruptă: dar această comuniune era eu 
însumi într-o oarecare măsură, şi în această 
măsură resimt moartea în interiorul propriei 
mele existenţe. Este experienţa morţii în 
singurătatea ce urmează pierderii. Există în 
experienţa hotărâtoare a morţii aproapelui ceva 
asemănător sentimentului unei infidelităţi 
tragice din partea lui, tot aşa cum există o 
experienţă a morţii în resentimentul 
infidelităţii.” (p. 31) Moartea Celuilalt e o 
formă absolută de părăsire, o infidelitate 
tragică, lipsită de egoism, o trădare ontologică. 
Aşa cum în orice infidelitate şi în orice tip de 
trădare, moartea este mereu prezentă. A trăda 
pe cineva, a fi infidel, reprezintă o formă de 
moarte simbolică a lui Noi şi implicit a lui Eu 
din Noi. Când eşti trădat, eşti ucis în Noi, simţi 
cum Celălalt te-a privit cu ochii morţii şi te-a 
dat pradă neantului. Pentru creştin cuvintele 
acestea au o rezonanţă aparte. Moartea a apărut 
ca posibilitate reală în urma unui act de 
infidelitate absolută, a unui act de trădare 
ontologică, a unei infidelităţi voluntare. 
Dumnezeu a fost trădat, iar moartea dobândită 
prin trădare a devenit un fel de specific 
ontologic al omului. Aşadar, reuşim să ne 
privim moartea în faţă atunci când Celălalt din 
Noi ne părăseşte, moartea lui fiind într-un 
anume sens şi moartea noastră.  
Landsberg crede că, odată conştientizată 
posibilitatea reală a morţii lui Eu, avem la 
îndemână şi un indiciu pentru a şti ce atitudine 
să luăm în faţa morţii şi, implicit, în ce direcţie 
ar trebui căutat sensul vieţii. Pentru că, pe de-o 
parte, moartea mea devine o certitudine pentru 
mine şi, pe de altă parte, nu mă pot gândi pe 
mine ca încetând să mai fiu, ar trebui să devin 
conştient de esenţa mea spirituală şi să pot 
gândi faptul morţii ca pe o trecere spre un gen 
de existenţă calitativ diferită. „Acceptarea 
morţii transformă moartea; dar această 
acceptare presupune o rezistenţă. Persoana 
umană, în esenţa ei, nu este o existenţă întru 
moarte. Ca orice existenţă, ea este orientată 
spre propria realizare şi întru eternitate.” (p. 
39). Astfel, crede Landsberg, moartea devine 
pentru noi calea către propria noastră împlinire 
în calitate de fiinţe spirituale. Din păcate, 
optimismul certitudinilor metafizice nu poate fi 
convertit în optimism existenţial. Credinţa în 
destinul etern al persoanei umane (şi implicit al 
propriului Eu) are nevoie de ceva mai mult 
decât de simpla certitudine a unei deducţii 
metafizice. Iar acest „mai mult” nu este de 
natură filosofică şi nici decidabil prin 
raţionamente filosofice. Dacă lucrurile ar sta 
altfel, poate că nu ar mai exista atâtea vieţi 
trăite la întâmplare, străine de orice sens, şi nici 
atâţia rătăcitori între neantul vieţii de zi cu zi şi 
presupusul neant de după moarte. 
 

Gerard STAN 

 

TALENTUL ŞI 
ORGOLIUL  

Am în faţă două cărţi ale tânărului meu 
confrate Călin Ciobotari: O „istorie” 
dialogată a teatrului Naţional Iaşi (Princeps 
Edit, 2010, căreia am avut plăcerea să-i scriu 
prefaţa) şi Cortine de cuvinte. Teatrul 
„Luceafărul” (Ed. Timpul, 2011, cu o prefaţă 
de Ioan Holban). Ambele sunt cărţi de 
interviuri cu actori (în principal) ai teatrelor 
ieşene. Dacă la acestea adăugăm încă două – 
Istoria unei stagiuni (2009-2010) (Princeps 
Edit, 2010, cu o prefaţă de Anca-Maria Rusu) 
şi Cornelia Gheorghiu între Ciocârlia şi 
Sarah Bernhardt (Ed. Junimea, 2010), în care 
genul publicistic dominant, ca şi în primele 
două, este interviul (alături de cronică şi eseu) 
rămânem impresionaţi de ritmul de muncă, de 
pasiunea pentru teatru şi de seriozitatea 
profesională a criticului. 

Personal, văd în Călin Ciobotari – cum 
spuneam şi în prefaţa citată – cel mai de 
nădejde continuator al travaliului critic 
desfăşurat aici, la Iaşi, de la Eminescu până în 
prezent, un continuator cu misia, încărcată de 
responsabilitate, de a fi „martor cu păreri 
proprii” al mersului înainte al teatrului, de a 
pune în valoare ceea ce a fost bun şi de a 
îndrepta ceea ce a fost rău în critica teatrală 
din perioada anterioară şi, nu în ultimul rând, 
de a se realiza pe sine, de a-şi împlini vocaţia 
de critic pe care o are. 

Se degajă cu evidenţă din interviurile lui 
Călin Ciobotari iubirea de teatru (inteligent 
disimulată). Şi, iubind teatrul, n-are cum își 
ascunde iubirea pentru actori, chiar dacă le 
judecă şi le comentează cu severitate 
(uneori, poate, exagerată) demersurile 
scenice în cronicile de premieră. În 
interviuri însă e un partener pe cât de 
afectuos, pe atât de scormonitor, 
determinându-i pe actori să se dezvăluie – 
profesional şi civil – până în cele mai 
tainice cute ale fiinţei şi ale crezului lor 
artistic. Rezultă, din aceste interviuri, nu 
doar profiluri cvasicomplete ale celor mai 
importanţi slujitori ai celor două scene 
ieşene, ci şi imagini ample ale instituţiilor 
teatrale pe o perioadă de câteva decenii, căci 
se discută mult şi competent despre repertorii, 
regizori, spectacole valoroase sau eşecuri, 
relaţia cu publicul, dificultăţi materiale, 
festivaluri, aspecte manageriale, proiecte 
(realizate sau ratate) şi, nu în ultimul rând, 
despre tainele actului de creaţie, despre 
specificitatea acestuia (mai ales în teatrul de 
animaţie; a se vedea în acest sens – în cartea 
despre „Luceafărul” – opiniile lui Constantin 
Brehnescu, Toma Hogea, Viorel Vârlan).  

Dincolo de aceste foarte utile puncte de 
vedere, am regăsit în cele două cărţi ceva 
care deja ştiam: orgoliul nemăsurat al celor 
intervievaţi. La actori, acest orgoliu şi 
tendinţa de autoapreciere nici măcar nu 
deranjează, ba chiar par fireşti; ele decurg 
din structura şi firea histrionică şi din 
încrederea (necesară) în talentul şi puterea 
lor de creaţie. Nu-i nimic nou în asta. Cu 
mai mult de o sută de ani în urmă, un critic 
francez, Fr. Sarcey, îi spunea unui prieten 
sculptor care se chinuia să găsească 
expresia potrivită pentru o statuie a 
Orgoliului: „Sculptează un actor!” Am citit 
multe cărţi de memorii ale actorilor de 
altădată şi am întâlnit în ele acelaşi imens 
orgoliu şi autoaprecieri superlative. Cine 
ar vrea să mă contrazică n-are decât să 
citească volumul de memorii al lui Petre 
Sturdza-Doria sau pe al preţuitei actriţe 
Aglae Pruteanu. Au fost actori mari, desigur, 
dar dacă o spui tu însuţi în termeni fără 
măsură, induci cel puţin un sentiment de 
jenă. Şi totuşi, există şi reversul medaliei.  

 

L-am descoperit în cel puţin două 
cazuri: mai întâi la Lillian Gish şi, mai 
recent, la Ştefan Iordache; cea dintâi 
vorbeşte, în memoriile ei, mai ales despre 
regizorul Griffith, iar cel de al doilea – în 
volumul realizat de colega noastră 
Ludmila Patlanjoglu, în fapt, un lung 
interviu – aproape că se neglijează pe sine, 
evocându-şi colegii de breaslă, prietenii, 
membrii familiei, etc. Sunt excepţii care 
întăresc regula. Revenind la cei prezenţi în 
volumele lui Călin Ciobotari, trebuie spus 
că, trecând cu zâmbet îngăduitor şi chiar 
afectuos peste prea evidentele orgolii, am 
găsit la unii şi multă sinceritate şi opinii 
foarte judicioase despre situaţia actuală a 
celor două teatre, şi conştiinţa că sunt ei 
înşişi, în bună măsură, responsabili de tot 
ce se petrece, bun sau rău, în instituţiile 
respective. Am găsit şi idei stimabile 
despre rolul actorului în societate, ca 
formator de gust estetic, de atitudine 
civică, de model de comportament etc. A 
se vedea, în acest sens, interviurile cu 
Mihaela Werner şi cu Toma Hogea. Alţii 
vorbesc cu tact despre unele probleme de 
fond ale teatrelor lor, despre repertorii, 
regizori, calitatea trupelor, aspecte 
manageriale etc., adică despre ceea ce îi 
frământă, îi nemulţumeşte sau, pe alţii, îi 
mulţumeşte cu asupra de măsură. 

Despre aceleaşi lucruri însă unii 
vorbesc fără tact. Unii au curaj să spună 
lucrurilor pe nume, alţii le spun pe ocolite, 
unii sunt acizi, maliţioşi, alţii îngăduitori, 
blajini sau resemnaţi. Opiniile tuturor sunt 
însă – repet – utile închegării unei imagini 
cuprinzătoare a vieţi teatrale ieşene. 

Interviurile – aşa cum le realizează 
Călin Ciobotari (pe care îl consider a fi, la 
ora aceasta, cel mai bun intervievist din 
publicistica românească – cel puţin în 
domeniul teatrului) – sunt alerte, viu 
colorate, conduse inteligent, scormonitoare 
în sensul că întrebările îi incită pe 
protagonişti, îi provoacă permanent, le 
deschid pârtii alunecoase pe care ei schiază 
când cu graţie, când cu salturi riscante, 
când cu opriri prudente, după abilitatea sau 
stângăcia fiecăruia. Nu lipseşte însă 
niciodată, din aceste „evoluţii pe pistă”, 
conştiinţa eului. Fiecare e un eu şi rareori se 
mai află cineva prin preajmă. 

M-au interesat – era şi firesc – părerile 
lor despre critica de teatru şi despre critici. 
Ei bine, am aflat că la Iaşi nu mai există 
critică! Am aflat cu surprindere că nici 
subsemnatul şi nici alţi confraţi ai mei nu 
mai scriem despre ei întrucât nu mai avem 
pagini în ziare – ceea ce ar însemna că 
paginile din reviste („Teatrul azi”, 
„Convorbiri literare”, „Cronica veche”, 
„Dacia literară”, „Însemnări ieşene”) nu 
contează. De cărţile noastre dedicate 
domeniului nici pomeneală! Nici unul 
dintre intervievaţi nu citează măcar un titlu 
de carte sau de revistă în care se scrie 
despre ei în mod curent. Ceea ce nu-l 
împiedică pe actorul X să le recomande 
criticilor să citească măcar cât citesc actorii 
(sic!). Să exemplificăm? Am publicat, nu 
demult, în „Teatrul azi” cincisprezece 
microprofiluri de actori, „aleşi ai Casei lui 
Alecsandri”. Doar Dionisie Vitcu m-a sunat 
să-mi spună că a citit. Am publicat, apoi, în 
„Convorbiri literare” o cronică extrem de 
favorabilă la spectacolul Quartet în care 
jucau patru (evident) dintre intervievaţii lui 
Călin Ciobotari. Nici unul nu s-a arătat că 
ar fi citit. Mai mult, cineva de la teatru mi-a 
zis: „Păi dacă nu ni s-a trimis revista” (!) În 
schimb, avem parte, noi criticii, de 
complimente ca acestea (din partea unui 
distins actor în aprecierea căruia am cheltuit 
multă cerneală): „Îi dai criticului o ţuică 
mică să te menţioneze, o ţuică mare să scrie 
de bine, un chil de ţuică să scrie excelent 
despre tine” (vezi O „istorie” dialogată... 
pag. 157). Bravo! Tot X-ul deja pomenit 
mai dă un exemplu din care rezultă că 
această breaslă a criticilor este pur şi simplu 
lamentabilă. Cică a venit odată la el acasă o 
fătucă de la un ziar, care, recunoscând că   
n-a fost niciodată la teatru, i-a solicitat un 
interviu. Şi încheie maestrul, răspunzând la 
întrebarea despre critică şi critici: „Cum să 
vă spun?... Chestia asta cu criticii de 
teatru... La Iaşi nu mai există”. Iarăşi bravo, 
maestre! Sigur că nu există, dacă citiţi 
numai ce scriu fătucile prin ziare obscure! 

Dar vorbeam despre orgolii şi 
subiectivităţi şi iată-mă scriind şi eu pe 
aceeaşi pistă. Scuze! Voi trece la patinaj! 

Dincolo de toate acestea, volumele de 
interviuri publicate de Călin Ciobotari se 
citesc cu interes şi, pe alocuri, chiar cu 
plăcere. Ele se aşează elegant în suita de 
cărţi de teatru publicate – multişoare – în 
ultima vreme şi la Iaşi şi în alte centre 
teatrale, ca o dovadă că teatrul e viu, că 
interesul faţă de fenomen n-a scăzut şi că 
aceşti oameni, criticii adică – inutili sau 
inexistenţi după părerea unor maeştri – îşi 
văd cu seriozitate de treabă, pentru azi şi 
pentru viitor. Călin Ciobotari se înscrie, cu 
voce proprie, în acest peisaj cu flori şi spini. 

 
Stelian OPROIU 
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Cum se ştie, la finalul anului 1904, Caragiale se stabileşte 
definitiv la Berlin, în autoexilul survenit în urma nemulţumirilor 
de care avusese parte în ţară. Hotărârea a fost posibilă datorită 
unei substanţiale moşteniri primite de la bogata sa rudă, 
Momuloaia, moştenire care îl scutea de grija zilei de mâine. 

Colindase mai întâi Europa, vreme de un an întreg, împreună 
cu toată familia, spre a găsi locul cel mai potrivit de aşezare. Nici 
Austria sau Italia, nici Franţa, nici Olanda, nici Elveţia, ci 
Germania i-a plăcut cel mai mult. Probabil ordinea şi disciplina 
nemţească l-au făcut să ia această hotărâre; şi, fără îndoială, 
muzica. 

Va trăi la Berlin vreme de opt ani, timp în care va păstra 
legături exclusiv româneşti, cu prietenii din ţară şi cu cei din 
Germania. În viaţa literară germană nu s-a implicat. A urmărit 
însă minuţios tot ce se petrecea în Dacoromania – cum îi plăcea 
lui să numească ţara pe care o părăsise. 

Din toţi aceşti ani de existenţă berlineză am ales anul 1908, 
în care am descoperit un Caragiale pasionat de viaţa politică din 
ţară, viaţă în care se va implica mai mult decât ne-am fi aşteptat 
de la un scriitor sclav al mesei sale de lucru. Îl vom găsi, în acest 
an 1908, prezent mai mult în „Dacoromania” decât în Germania. 

Cum s-o fi explicând această hotărâre de a deveni om politic 
e greu de spus. Să-l fi stimulat succesul în domeniu al lui 
Delavrancea, care fusese ales deputat la Colegiul II? Adică 
prietenul Delavrancea da şi el, Caragiale, nu? Să-l fi determinat 
lupta politică dintre conservatorii lui P.P. Carp şi conservator-
democraţii lui Take Ionescu, luptă acerbă şi zgomotoasă, în care 
simte nevoia să se implice pentru a ieşi din izolarea şi 
plictiseala berlineză? Sau, poate, scrisoarea lui Mihail 
Dragomirescu a fost decisivă. Acesta, takist convins, îi scria să 
vină în ţară şi să se alăture noului curent politic: „Ne-am uni  
şi-am putea scoate pe lângă revistă (revista „Convorbiri 
critice”, n.n.) o gazetă politică”. Lui Caragiale ideea îi surâde. 
Îi scrie lui Paul Zarifopol, la Leipzig, despre succesele lui Take 
Ionescu, ajuns în fruntea partidului conservator-democrat. Pare 
în admiraţie. După ce se frământă câteva zile, se hotărăşte să 
devină takist. Amintindu-şi că, în urmă cu vreo 11 ani, 
publicase în „La Roumanie illustrée” un portret laudativ al lui 
Take Ionescu, socoteşte că ar fi potrivită – dacă nu chiar 
oportună – o republicare a acestuia; îi scrie, deci, lui Rodion 
Steuermann, la Iaşi, rugându-l să reia în „Opinia” respectivul 
profil. Şi, ca să nu se creadă cumva că o face din oportunism, 
precizează: 

„Astăzi e vremea lui Take; el este eroul zilei; fiecare din 
noi să ne ţinem locul împrejurul carului lui de triumf, fără să 
căutăm a lua cumva loc alături cu el în car, sub pretextul că 
vrem să-l cântăm mai de aproape şi cu intenţie de a smulge şi 
pentru persoana noastră o parte din atenţia publică”.  

Să credem, deci, că nu era vorba de oportunism. Dar, i se 
alătură lui Take Ionescu şi – cum vom vedea îndată – îl va 
cânta foarte de aproape şi se va bucura de „o parte din atenţia 
publică”. 

Se grăbeşte să plece spre ţară, nu înainte de a-i scrie lui 
Mihail Dragomirescu, felicitându-l că a aderat la partidul 
conservator-democrat: 

„Acolo este locul nostru al tutulor, cari iubim ordinea şi 
progresul, pentru că niciodată patria nu a avut mai multă 
nevoie ca astăzi de acestea amândouă şi niciodată acestea 
amândouă n-au fost mai duşmănite ca astăzi de către mici şi 
mari secături. Şi eu voi fi cu voi […] Şi sper să servesc cu 
credinţă şi cu cinste cauzei noastre”. 

Deci patria şi progresul. 
Nu zicea şi Caţavencu la fel? Iată: 
„În aceste momente solemne, mă gândesc… la ţărişoara 

mea… la România… la fericirea ei…, la progresul ei… Da, da, 
da, de trei ori da! Voi progresul şi nimic alt decât progresul…” 

Nenea Iancu îl anunţă şi pe prietenul Paul Zarifopol despre 
intenţiile sale politice: 

„O să mă dau şi la olecuţă de politică… Suntem datori să 
ne jertfim pentru patrie! Poate o ieşi şi de-acolo vreun bine…” 

Căci – adăugăm noi, citându-l pe Trahanache: „de la 
partidul întreg atârnă binele ţării şi de la binele ţării atârnă 
binele nostru”. 

Partidul lui Take Ionescu îşi începea campania de 
propagandă la Iaşi, în ziua de 8 martie 1908 şi Caragiale e 
prezent, „scrofulos la datorie”. Veniseră în capitala Moldovei, 
alături de lider, o seamă de fruntaşi politici: Nicu Xenopol, Dr. 
C. Istrati, Rădulescu-Motru, Nicolae Titulescu, Ştefan 
Zarifopol, fratele lui Paul. 

Caragiale îşi face acum debutul ca orator politic, în sala 
Sidoli. Iată-l pe părintele oratorilor Farfuridi şi Caţavencu în 
situaţie similară:  

„Ţara noastră trece vădit prin împrejurări determinante 
pentru viitorul Statului român,pentru viitorul naţiunii întregi 
(aplauze). Cu siguranţă, aceste împrejurări nu puteau găsi un 
bărbat mai vrednic şi mai potrivit pentru înălţimea lor, decât pe 
Take Ionescu (ovaţiuni delirante; urale zgomotoase nesfârşite). 
N-a fost om mai tăgăduit şi mai ponegrit decât dânsul…  

Scriindu-i, din ţară, ginerelui său, la Lipsca, Gherea nota: 
„Pe Caragiale l-am văzut de mai multe ori – s-a făcut om politic 
şi pace. Mi-a spus: «Mă Costică, nu ştii tu cât mă iubeşte 
poporul». Şi ceea ce e mai nostim e că o spune pe jumătate 
serios. Adevărul e că la întruniri e primit bine, de altfel, ca toţi 
geanabeţii”. 

Deci „boborul” îl primea bine pe orator şi îl ovaţiona 
entuziast. 

Numai bestiile de liberali îi erau potrivnici. După întrunirile 
de la Târgovişte, Craiova şi din alte oraşe, se putea citi în 
„Voinţa naţională”: „Maestrul Caragiale a devenit oratorul 
favorit al conservatorilor democraţi. Nu e oraş în care marele 
autor dramatic – atât de mare încât însuşi d. Haralamb Lecca 
afirmă că poate sta alături de el – să nu ia cuvântul. Şi are un 
succes colosal Maestrul pretutindeni. Trebuie să recunoaştem 
chiar că acelaşi e Caragiale şi ca orator dramatic şi ca autor 
democrat. Mai mult chiar, discursurile nu sunt altceva decât 
fragmente din piesele sale, discursuri ale oratorilor închipuiţi sau 
creaţi de d-sa pe vremea când râdea de cei care fac politică. 
Astfel merge lumea. Caragiale a fraternizat acum cu Farfuridi, 
Trahanache, Caţavencu, Brânzovenescu şi alţi politicieni de talia 
acestora. Caragiale azi le plagiază discursurile – e şi foarte 
spiritual Maestrul în noua sa ipostază de plagiator al… operelor 
sale. La Craiova face pe Caţavencu; la Buzău, pe Farfuridi; la 
Vâlcea, pe Brânzovenescu; maestrul găseşte de-a gata, în… 
operele sale… necomplete, câte o cuvântare pentru fiecare oraş. 
Cel mai strălucit discurs este acela pe care l-a împrumutat de la 
Rică Venturiano pentru a anunţa «şefului» intrarea sa în partidul 
democraţilor. Iată in extenso acel lapidar discurs: «Şefule, de 
când ai apărut pe firmamentul vieţii mele ca un luceafăr plin de 
lumină şi democraţie, am fost cuprins de pofta turbată de a fi 
deputat. Fără deputăţie nu pot trăi […] Să nu mă tratariseşti cu 
refuz, că mă nenoroceşti. Al matale, cu dulce, Caragiale»”.  

În final, comentatorul liberal aprecia că s-a născut un nou 
personaj comic „superior şi Cetăţeanului turmentat şi lui Rică 
Venturiano şi Ipistatului: Caragiale-takistul”. 

De ce i-o fi trebuit scriitorului toată această halima politică e 
greu de înţeles. Poate că demonul său neliniştit l-o fi îndemnat să 
verifice „la faţa locului” dacă ceea ce scrisese era destul de 
veridic. Şi a verificat riscându-şi imaginea. 

Dar poate că n-a fost numai asta, căci el însuşi ne dezvăluie 
motivele, într-o scrisoare către Paul Zarifopol (iunie 1908): 

„… sunt în Sinaia, legat să rămân în ţară până [...] se 
isprăveşte campania takistă. Şarpele vanităţii m-a muşcat de 
sfârcul inimii mele de patriot daco-român: voi să sdrobesc idra 
reacţiunii în calitatea mea de democrat…” 

Iar în altă scrisoare, către acelaşi „andrisant”: 
„Fireşte, orice succes al Democraţiei române trebuie să mă 

umple de mulţumire. Nu sunt şi eu democrat? Nu sunt şi eu 
român?” 

Parcă îl auzim pe Rică Venturiano din butoiul cu var, 
rugându-se: „Geniu bun al venitoriului României, protege-mă; şi 
eu sunt român!” 

Un anume domn democrat Mihail Drăgănescu scrisese 
„Marşul democraţiei române”, adoptat imediat ca imn al 
Partidului Conservator-Democrat. Caragiale l-a lăudat pe autorul 
textului şi pe compozitorul Anton Kratochvil. Ba, mai mult, la 
un banchet al takiştilor, la Râmnicu Vâlcea, Nenea Iancu, în chip 
de profesor de muzică, a reuşit să înveţe un taraf de lăutari să 
cânte acest imn, spre bucuria mesenilor. De ce să ne mirăm? 
Caţavencu nu acceptase să conducă taraful care cânta victoria în 
alegeri a lui Agamiţă Dandanache?! 

În ultimele luni ale anului 1908, Caragiale pendulează 
permanent între Berlin şi Dacoromania, fiind prezent la toate 
întrunirile importante ale partidului conservator-democrat, 
cuvântând la toate. Se opune astfel răutăţilor opoziţiei şi ale 
presei antitakiste care îl compară cu propriile sale personaje. 

Iată o epigramă din „Alegătorul” (13 dec. 1908): „Ah! şi 
însuşi Caragiale,/ Nou intratul în partid,/ A-nţeles să-şi joace 
rolul/ Ca şi orice Farfurid”. Iar în altă gazetă (cu aceeaşi dată), 
Ionescu-Quintus publica următoarea notă, într-un fel 
întristătoare: „Să-l vezi pe Caragiale la braţ cu Farfuridi şi 
Caţavencu, colindând ţara românească, să-l auzi debitând 
insanităţile personajelor din comediile sale, să asişti la ilaritatea 
pe care o provoacă discursurile lui – ilaritate care dacă nu 
întrece, egalează pe cea provocată de cuvântările din O 
scrisoare pierdută! Ce răzbunare mai mare se poate concepe?!” 

Mă opresc aici, deşi aş putea continua. În încheiere, rog 
onoratul public cititor să nu mă înţeleagă greşit. Nu sunt un 
detractor al lui Caragiale. Dimpotrivă! De trei ori dimpotrivă! 
Sunt admirator fără rezerve al scriitorului, în general, şi al 
genialului dramaturg în special. Cu omul însă lucrurile stau puţin 
altfel. Şi ca să putem preţui cum se cuvine geniul, e necesar să 
cunoaştem mai bine omul. Iar după ce încercăm să pătrundem 
adevăratul sens al dictonului „Sunt om şi nimic din ce este 
omenesc nu-mi e străin”, ne întoarcem faţa spre înalta statuie a 
geniului spre a o admira în adevărata şi curata ei lumină. 

 

Ștefan OPREA 

Dealtminteri, el însuşi şi-a prevăzut-o, de când era tânăr, 
făcând primii paşi în Parlament. Şi-a zis: ştiu pe unde am de 
trecut şi am să trec!” 

După ovaţiuni îndelungi, oratorul continuă, netemându-se de 
întreruperi, căci are tăria opiniunilor sale: 

„Doctrina conservatoare modernă îmbrăţişează interesele mai 
largi decât ale unei clase dominante, interesele societăţii întregi. 
Partid conservator modern este acela care, cu ştiinţă şi metodă, se 
uită până în straturile cele mai adânci ale societăţii, şi caută şi se 
întreabă: unde, unde mai este o energie care s-a născut de-abia 
ieri şi pe care încă n-o cunosc? şi pe aceea trebuie s-o chem, să 
mi-o apropii şi s-o pun la contribuţia datorată de toţi tuturor: la 
menţinerea statului meu integral. Căci ce să conserv? Fireşte, 
raţiunea de a fi a mea şi-a tutulor – a Statului acestuia care el 
însuşi n-are altă raţiune de a fi decât fiinţa neamului meu întreg. 
Dacă vreau să conserv ceva particular în paguba marelui interes 
general, atunci nu mai sunt conservator, ci anarhist.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– „Curat anarhist”, pare a se auzi din culise o voce cunoscută. 
Întrunirea se mută de la Iaşi la Ploieşti, adică în oraşul lui 

Take Ionescu şi al lui Nenea Iancu oratorul – care se urcă din nou 
la tribună şi – după ce îl desfiinţează pe Petre P. Carp, 
caricaturizându-l, de parcă nu tot el l-ar fi adulat, cândva, la 
Junimea – se adresează, admirativ şi elogios, lui Take Ionescu: 

„Domnule şef, eşti un erou care porneşti în fruntea unei 
armate devotate către o ţintă glorioasă (ovaţiuni). Păşeşte cu 
fruntea sus,privind departe înainte! Nu te opri dacă, în calea, 
uneori aspră, calci peste şerpi şi peste reptile (ovaţiuni); ele îţi vor 
arunca bale peste picioare; vor rămânea strivite înapoi, iar d-ta vei 
ajunge cu noi acolo unde trebuie să ajungi!” (ovaţiuni entuziaste, 
prelungite). 

După întrunire, seara, la banchetul de rigoare, Caragiale ia 
cuvântul din nou, aducându-i alte omagii şefului partidului: 

„Take Ionescu, nu şeful ilustru, ci omul de inimă, care dă 
voie unui modest literat să stea la masa triumfului… şi care 
întrupează aspiraţiile noastre de muncă, talent, cinste…” 

Se bănuieşte că spiritul caragialean a contribuit, în acea seară 
de banchet, şi la glumele culinare, care i-au distrat grozav pe 
convivi. Felurile de mâncare erau însoţite de răvăşele politice: 
„Friptură de viţel, miel şi reacţionari la frigare”; „Îngheţată, ca 
dragostea între reacţionari”; „Cafea fără fumuri junimiste”. 

Presa ploieşteană nu a fost încântată de discursul lui Nenea 
Iancu: „Fondul cuvântării lui Caragiale? Interesează aşa de puţin 
şi a interesat aşa de puţin! Important e cum a spus: forma şi 
mimica. Căci domnul Caragiale a fost mai mult actor decât 
orator. A căutat mai mult să-şi dispună Şeful, care, e drept, râdea 
cu multă poftă de ghiduşiile debitate. Şi e dureros să vezi pe 
Caragiale înjosindu-se astfel!...” 

Dacă punem aceste întâmplări faţă în faţă cu comediile 
domnului Caragiale, intrăm într-o încurcătură de nedescris, ba 
chiar în derută. Ne putem întreba – evident, maliţios sau glumind: 
a scris Caragiale comedii spre a-i satiriza pe politicienii vremii? 
sau şi-a visat propriul viitor politic? 

Această atitudine a comediografului devenit om politic a 
fost ironizată chiar de prietenii lui cei mai apropiaţi, Gherea şi 
Paul Zarifopol. 
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aspecte ale literaturii dramatice post-cehoviene, căzută, după 
părerea lui Meyerhold, într-un periculos  epigonism (Gorki ar fi 
cel mai bun exemplu în acest sens), dar și despre teatrul lui 
Maeterlinck pe care l-a montat cu consecvență, tocmai datorită 
faptului că dramaturgul belgian de expresie franceză a izbutit 
aliajul dintre teatru și simbol, una dintre caracteristicile-cheie ale 
simbolismului. Nu intenționez să reiau în rândurile ce urmează 
aprecierile din articolul scris pentru revista Familia. Dacă revin 
asupra cărții, e pentru că găsim  în ea surprinzătoare considerații 
despre relația dintre spectacol și spectator, acestuia din urmă 
fiindu-i recunoscută, încă din 1913, anul apariției în limba rusă a 
lucrării, statutul de co-participant la stabilirea sensurilor 
reprezentației, sensuri amplificate tocmai datorită a ceea ce s-ar 
numi biblioteca spirituală a spectatorului. După ce Lamartine 
avea revelația rolului acestuia („Spectacolul e în spectator!” – 
exclama marele romantic francez), Meyerhold intuia importanța 
receptorului în teatru, carevasăzică înțelegea spectacolul teatral 
ca unul în care există comunicare reală, cu feed-back. Dacă ne 
amintim că în 1937, în Modalitatea estetică a teatrului, Camil 
Petrescu avea și el revelația importanței spectatorului, fără de 
care nu putea fi concepută întâmplarea cu oameni care e 
spectacolul, nu putem decât să realizăm cât de sterile au putut să 
fie dezbaterile în contradictoriu despre autenticitatea comunicării  
teatrale, dezbateri stârnite mulți ani mai târziu de o aserțiune 
pripită a lui Georges Mounin. În studiul Primele încercări de 
creare a Teatrului Convenției, studiu inserat în prima parte a 
cărții sale, Meyerhold apreciază că ar exista două feluri de teatru. 
El se referă mai întâi la ceea ce el însuși numește teatrul-triunghi, 
care teatru plasează regizorul în vârf, autorului textului dramatic 
și spectatorului fiindu-le rezervată partea de jos. Spectatorul 
percepe creația autorului și a actorului eminamente datorită 
regizorului care „va dirija repetițiile până când întreaga lui 
intenție va fi precis reprodusă în toate detaliile, până când va auzi 
și va proiecta piesa așa cum a auzit-o și a văzut-o când și-a 
proiectat-o în minte de unul singur”. Meyerhold va merge și mai 
departe afirmând că „acest teatru-triunghi seamănă cu o orchestră 
simfonică, unde regizorul este dirijorul”, cu amendamentul că 
„totuși, teatrul, care prin însăși arhitectura sa, nu-i poate oferi 
regizorului pupitrul dirijoral, marchează deja diferența dintre 
procedeele regizorului și ale dirijorului”. Cel de-al doilea fel de 
teatru identificat de V.E. Meyerhold e teatrul liniei drepte, care îi 
plasează pe cei patru piloni ai teatrului – autorul, regizorul, 
actorul, spectatorul – de la stânga la dreapta și, implicit, nu mai 
mizează pe ierarhii și subordonare, ci pe o evidentă concepție 
democratică. Nu, Meyerhold nu va minimaliza nici un moment 
statutul de creator al regizorului, dar va recunoaște acest statut și 
celorlalți participanți la comunicarea teatrală, ale cărei 
complexități vor fi subliniate de cercetătorii moderni, printre 

 

primii fiind, în anii ’60 ai secolului al XX lea, polonezul Tadeusz 
Kowzan. În acest concept despre teatru, agreat de Meyerhold și 
care se află printre principiile-cheie cultivate de teatrul 
convenției, autorul și regizorul fuzionează, actorul își dezvăluie 
sufletul în fața spectatorului, iar  acesta, el însuși co-participant la 
zămislirea spectacolului (mă bazez aici pe dihotomia dintre 
spectacol [reprezentație] și montare), va fi „obligat să completeze 
creator, cu imaginația lui aluziile date de scenă”. Meyerhold va 
reveni asupra rolului spectatorului și în partea a treia a cărții sale 
– Teatrul de bâlci –, atunci când se va ocupa de mască și 
valoarea acesteia. Publicul, spune marele regizor rus, așteaptă, 
venind la teatru, plăsmuire, joc, măiestrie, iar mimul-comedian, 
așadar purtătorul de mască, va fi cel ce „este chemat să-l conducă 
pe spectator în țara fanteziei, ținându-i de urât tot drumul cu 
strălucirea procedeelor lui tehnice”. Mimul-comedian se află la 
antipozi cu actorul contemporan, adică cu acel tip de actor 
format în spirit cehoviano-stanislavskian. Ajutat de mască, 
mimul-comedian îl va determina dar și ajuta pe spectator să se 
avânte în zbor spre  „țara plăsmuirii”, răspunzând astfel aștep-
tărilor receptorului (orizontului lui de așteptare, cum va spune 
multe decenii mai târziu H.R. Jauss, atât de invocat în anii ’70-
’80 ai secolului al XX-lea). „Masca îi înlesnește spectatorului 
să-l vadă nu numai pe Arlecchino din situația dată, ci pe toți 
Arlecchinii pe care i-a păstrat în amintire”.  Aceasta înseamnă 
că fiecare spectator va avea propriul său Arlecchino în funcție 
de antecedentele sale, de cât de cultivat este, de câte spectacole 
a văzut ș.a.m.d. Spectacolul însuși este supus lecturii -plurale, e 
suma acestor lecturi multiple, asupra dominantelor cărora vor 
zăbovi la o distanță de câțiva zeci de ani după Meyerhold 
teoreticieni asemenea lui Anne Ubersfeld ori Patrice Pavis. 
Problematica extrem de complexă a comunicării teatrale intuită 
de V.E. Meyerhold nu este nici azi pe deplin epuizată, fapt 
dovedit și de realitatea că recent, în chiar spațiul editorial 
românesc, doi cercetători importanți vor reveni asupra ei, în 
cărți apărute la Unitext. E vorba despre Marian Popescu 
(Teatrul și comunicarea) și Miruna Runcan (Eseuri despre 
spectator). Mai rămâne de spus că traducerea cărții Despre 
teatru este însoțită de o excelentă Postfață datorată tot Sorinei 
Bălănescu. Aici binecunoscuta cercetătoare ieșeană subliniază 
dialectica evoluției regizorului, a raporturilor sale cu Cehov – 
pe care mai întâi l-a admirat necondiționat pentru ca, mai apoi, 
să se situeze pe pozițiile unui respect rece ori chiar ale unui 
anticehovianism declarat. În schimb, subliniază Sorina 
Bălănescu, Meyerhold va fi preocupat de stilizare și de 
convenție, de generalizare și de simbol, plasate la antipozi în 
relație cu realismul, cu atât mai mult cu naturalismul. Or, 
existența generalizării și a simbolului nu poate fi imaginată în 
afara rolului activ al spectatorului despre care marele regizor 
rus a emis, după cum am văzut, opinii dintre cele mai 
îndrăznețe și care sunt și azi extrem de pertinente.   

 
Mircea MORARIU 

 

Într-o cronică scrisă pentru Familia orădeană, apreciam că 
apariția în limba română, prin remarcabila traducere datorată 
Sorinei Bălănescu, a volumului Despre teatru de V.E. Meyerhold 
(Fundația culturală „Camil Petrescu” & Revista „Teatrul azi”, 
București, 2011), dar și publicarea la editura Nemira a cărții 
mitologicului Zeami Șapte tratate secrete de teatru Nô 
reprezintă pentru specialiști, fie ei practicieni ori teoreticieni ai 
teatrului, evenimentele editoriale ale anului trecut. E pentru 
prima oară când poate fi consultată în limba română o lucrare 
fundamentală de teorie teatrală, lucrare în care celebrul regizor 
rus, adesea citat, însă mult mai puțin citit, emite considerații 
fundamentale despre câteva concepte-cheie precum teatrul 
convenției, teatrul static, net opus celui trăirist, cel al stării de 
spirit, de esență cehoviano-stanislavskiană, dar și despre 
stilizare, mască, timp, simbol, ș.a.m.d. De asemenea, găsim 
între copertele cărții numeroase observații asupra unor 
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D O S T O I E V S K I  D E  B A R  
A face dintr-un monolog dostoievskian un 

spectacol de bar poate părea un pariu din start 
pierdut. E drept, nu i-au displăcut marelui rus 
jocurile de cărți și atmosferele mai puțin 
circumstanțiale, însă de aici și până la a-i transporta 
ideile despre libertate, credință, mântuire și ratare în 
demisolul unui bar de veac XXI e o cale lungă și nu 
lipsită de riscuri. Vasilica Blohat, regizorul 
spectacolului „Călăul și călăuza”, după celebra 
„Legendă a Marelui Inchizitor”, împreună cu Laura 
Bilic, minunată actriță ieșeană,  și-au asumat 
provocarea și au făcut din Clubul Phoenix un spațiu 
de o teatralitate remarcabilă. Totul în cadrul unui 
proiect propus şi organizat de Asociaţia S’Art.  

E de spus, mai întâi, despre Vasilica Blohat, 
tânără absolventă de Regie, că este, cumva, atipică, 
în raport cu generația ei și cu gusturile acestei 
generații. O preocupă textele mari, profunde, are 
înclinație spre filosofie, citește mult și aplicat. 
Opțiunile sale (lucrarea de licență și-a făcut-o cu 
„Ivanov”) o recomandă ca pe unul dintre acei regizori 
(tot mai rari) conștienți că teatrul presupune studiu, 
lectură, cultură, dar și meditație, introvertire, 
observare și auto-observare. Mai apreciez la Vasilica 
Blohat apetența ei pentru ceea ce s-ar numi inter-
disciplinaritate. Refuză identificarea limitativă a 
teatrului cu imaginea, e dispusă să dea generoase 
șanse cuvântului, literaturii, dar și artelor conexe. A 
înțeles cât de important este detaliul, la fel cum a 
învățat că marele rost al teatrului este să transmită un 
mesaj cât mai puternic, cât mai actual. 

De partea cealaltă, Laura Bilic, protagonista 
spectacolului în discuție, reprezintă în peisajul 
actoricesc ieșean o apariție cu totul și cu totul specială. 

Are deja un CV solid, cu un succes sonor la 
Galele „Hop” de la Mangalia, cu roluri notabile și cu o 
activitate didactică ce presupune, implicit, un enorm 
lucru cu sine. E proaspătă, tonică, inteligentă și 
sensibilă, deopotrivă actriță de comedie, dramă, 
tragedie, așadar cu o polifuncționalitate artistică ce o 
transformă în „aur” pentru orice regizor.  

Revenind la spectacolul propriu-zis, e de 
punctat, pentru început, organizarea spațiului de joc, 
conceput asemenea unei galerii de artă. Exponatele: 
tablouri cu un Christ răstignit, aparent identice, ca 
într-o obsesivă repetitivitate a marii crime a 
umanității, însă diferite prin detalii observabile doar 
de privitorul foarte atent, ce se slujește și de lupele 
atașate tablourilor: Coca-Cola, o lavalieră, mustăți à 
la Dali, fundiță de cadouri, un porumbel însângerat – 
sunt accesorii particularizante, un cod complex de 
descifrare a unor nelinişti ce ne privesc pe toţi. După 
propriile cuvinte ale regizorului, „am mers pe ideea 
omului care proiectează în Iisus tot ce-i trece prin 
cap, care-l ia pe Iisus ca pe orice, brand, mit, 
sintagmă lingvistică, symbol, refuzând să preia din 
Iisus jertfa lui sau mesajul... care e cel din final, al 
bunătății nemărginite. Tablourile sunt o proiecție mai 
mult sau mai puțin contemporană, omul de azi îl 
vede pe Hristos ca pe un subiect, dar nu ca pe 
Dumnezeul creator care cere numai să fim buni, 
Dumnezeu care, de altfel, pentru ideea aceasta, a 
dragostei și liberului arbitru a murit”. Cu alte cuvinte, 
lectura regizorală a textului dostoievskian se înscrie 
tocmai pe linia aceasta a sublinierii unei distanțe tot 
mai mari între omul contemporan și divinitate.  

Iar ideea Dumnezeirii transformate în brand 
este, să recunoaștem, una cât se poate de bine 
......... 

argumentată de o societate în care religia tinde să 
devină o formă de consumism. Vasilica Blohat nu face 
altceva decăt să arate, înscriindu-se astfel într-o 
paradigmă a teatrului ca devoalare a unor adevăruri 
tabuizate, dar inevitabile. Marele Inchizitor (Laura Bilic) 
ține practic o conferință, are un auditoriu (Alexandra 
Cantemir și Ioana Lefter). În montarea Vasilicăi Blohat, 
discursul are ca adresant Invizibilul, neconcretizat în 
vreun personaj, ci doar sugerat de aceeași imagine 
christică, în continuă schimbare, postată pe o plasmă. 
Absența fizică a personajului Iisus nu diminuează cu 
nimic mesajul, ci, din contra, face din fiecare spectator 
un receptor. În definitiv, păstrându-ne în discurs 
creștin, Iisus se află în fiecare din noi, astfel încât 
însuși publicul devine, indirect, un Iisus colectiv, ce 
primește, ca de la un alter ego, replicile și 
argumentația Inchizitorului. În opinia mea, nici nu ar 
mai fi fost nevoie de plasma sus-pomenită, ci de o 
cameră video care să surprindă detalii pe de chipurile 
celor din sală. Căci forța actoricească a Laurei Bilic, 
extraordinara ei transpunere în rol, controlul, 
matematic aproape, al fiecărei nuanțe au lăsat urme 
adânci. Sublime ruperile de ritm ale actriţei, 
copleşitoare capacitatea ei de a face dintr-un monolog 
o vastă expresie a multiplelor voci din lăuntrul nostru. 
Este un rol ce te bântuie, ce ajunge să te însoţească 
obsesiv, ca într-o perfidă formă de duplicitate pe care 
nu poţi decât să ţi-o asumi.   

„Călăul şi călăuza” este un spectacol complex. Nu 
doar că trebuie văzut, ci revăzut, ori de câte ori umanitatea 
din noi o ia …razna. Iar un Dostoievski dus în baruri nu este 
nici pe departe un sacrilegiu, ci (încă) o dovadă că teatrul 
adevărat şi viu îşi găseşte oriunde un spaţiu de exprimare. 

 

Călin CIOBOTARI 

REGIZORUL ȘI SPECTATORUL 

NOUTĂȚI EDITORIALE 
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Acest comportament i s-a potrivit de minune, iar 
creația l-a confirmat permanent, mai ales că cei care 
au simțit fiorul filosofic al creației sale au devenit în 
timp parteneri ideali pentru peripatetice dialoguri 
platoniciene. De aici impresia că pictorul parcurge 
etape succesive de elaborare a conceptului viitoarei 
opere, urmat de o gestație prelungită. El, prin puțin își 
asumă accesul la nostalgia sintezei, la reflecție 
tensionată doar de posibilitatea capcanelor întinse de 
efemere mode. Cu fiecare nouă compoziție vizează 
eliberarea de un proiect intelectual obsedant, o 
eliberare care îl trimite la încă un pas așezat pe solul 
stabil al creativității autentice. Autentice prin mesaj 
spiritual și eliberator pentru artist, compozițiile sale 
devin, finalmente, veritabile și dramatice 
autoportrete, o dezbatere despre eul creator și 
universul proprietate personală. Dispus rareori la 
confesiune, vorbește puțin despre pictura sa, copleșit 
de anvergura și adevărul uman mărturisit de 
antecesori iluștri. Ar vrea să fie, discret, unul dintre 
ceilalți și abandonează aprioric orice tentație de 
vremelnică trufie. Este, de aceea, unul dintre cei 
mulți care a surprins prin culoare miracolul luminii și a 
trăit, efemer, fascinația universului. Din asemenea 
perspectivă, suprafața este tratată cu o fascinantă 
acribie, unde punctele de lumină se adună sau se 
risipesc într-un previzibil cosmos, asemenea focurilor 
bengale. Prin punct, pictorul definește universul 
microcosmic, dar și vastitatea ilimitatului. 

Mișcarea astrelor infinitezimale pe orbite 
elicoidale asigură eleganța curbelor generoase peste 
care se înalță silueta gracilă a unei păsări Phoenix 
născută din culorile cerului și ale mării. Impresia de 
metafizic se impune astfel încât lectura imaginii ține 
de descifrarea subtilă a ceea ce așteaptă în culisele 
cosmosului. 

Ideea pădurii, alăturată simbolic unor structuri 
umane, face ca vântul imaginar să genereze mișcări 
previzibile și ritmuri asociate muzicii sferelor. 
Tratarea compozițională, deschisă spre verticală, are 
în planul median o structură vitală prin formă și vie 
prin mișcarea interioară. Altădată, un grup de 
canotori fac din competiție o formă de depășire a 
limitelor și de stenică vitalitate. Structura ansamblului 
vrea să facă din detalii un elogiu al ansamblului.  

Ca un element central al expoziției, ideea de a 
realiza în formă de Tondo un fel de punct primordial 
al creației universale face din energia culorilor 
desprinse din astrul solar, un moment zero al lumii 
vizibile. Incendiară prin tensiunea culorii și dinamica 
astrală a formelor angajate în infinită mișcare, 
compoziția generează miracolul luminii  și al vieții. 
Pensulația, însuflețită prin pathos și ethos, ne face 
martorii privilegiați ai unui autentic miracol. 

Prin racord complementar, cele două ample 
compoziții din seria neagră a artistului sugerează 
dimensiunea ludică a unui inventiv care trimite livresc 
la boema cabaretului parizian  Pisica Neagră.  Negrul 
devine culoare, iar  compoziția mizează pe structura 
tușei așezată uneori vertical, alteori fiind preferată 
varianta așezării pastei pe orizontală. Din aceste 
variate tușe se configurează suprafețele mate sau 
cele luminoase. Lumina face parte din compoziție, iar 
ritmurile suprafețelor determină incitante lecturi și 
reacții spontane de atașament. Alte lucrări, puține la 
număr, contribuie în mod distinct la decodarea unei 
viziuni prin care artistul și-a configurat universul 
proprietate personală. Unde, desigur, putem 
pătrunde uneori și noi, cu sentimentul recunoștinței și 
al momentului fast de întâlnire cu un creator autentic 
și generator de universuri personale... A-l urma cu 
încredere și dincolo de momentul 70 ține de 
recunoașterea și asumarea valorii sale ca un bun al 
întregii bresle a artelor frumoase ieșene și nu numai. 
La mulți ani!    

Valentin CIUCĂ 

Un septuagenar 
performant, 

Alexandru Ichim 
 
Pictorul Alexandru Ichim face parte  din categoria, 

rară, a celor discreți, neinteresat, altfel spus, de o glorie 
efemeră bazată pe jocurile de culise ale breslei. Ideea 
de a realiza acum o expoziție, în spațiul 
neconvențional al Prefecturii ieșene, i-a fost sugerată 
de familie și prietenii apropiați, numărul expozițiilor 
personale numărându-se pe degetele unei singure 
mâini. A fi sărbătorit public a părut celor mai mulți ceva 
firesc, singurul rămas oarecum detașat de eveniment 
fiind artistul însuși. Nu a părut mirat când i s-a adus la 
cunoștință că a venit momentul unei retrospective și a 
acceptat cu rezerva firească a unui personaj discret și 
neinteresat de efemere momente de laudatio. 

Cariera artistului s-a derulat și s-a împlinit în 
ritmurile largi ale celui care, instruit în acord cu 
valorile umaniste, acceptă și cultivă dictonul festina 
lente. În timp ce alți confrați se înghesuie să obțină 
săli unde să expună precarele lor căutări și ezitări, 
Alexandru Ichim se lasă cu greu convins să iasă în 
public. Argumentul că nu trebuie să urli spre a fi 
auzit, deși corect, în zilele noastre lucrurile s-au 
schimbat esențial. Dacă nu apari la televizor sau 
nu participi la show-uri spontane pregătite dinainte, 
publicul devine reticent... 

Un celebru pictor japonez, Hokusai, când  a 
împlinit vârsta de șaptezeci de ani, le-a spus 
discipolilor că abia acum se va apuca serios de 
pictură. Experiența de viață este, desigur, inevitabilă 
în a face un pas mai înainte și Alexandru Ichim, din 
momentul când a constatat că expresia artei sale a 
devenit un stil personalizat și autentic, s-a întărit în 
ideea de a-și configura opera. Lentoarea sa aparentă 
este motivată compensativ de ritmurile largi ale 
reflexivității, a poverii unor modele absolute la care se 
raportează cu respect, astfel încât, sub teroarea 
perfecțiunii, amână în așteptarea secundei astrale, 
mirifice. Filosofia existenței sale nu ține de mistica 
numerelor mari, iar adagiul non multa sed multum are 
valoarea unei ireversibile opțiuni. Prin cultură a 
descoperit respectul pentru marea artă românească 
și universală, prin expresie a vrut să se întâlnească 
cu lumea și, mai ales, cu el însuși.  
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CULOAREA PARADISULUI 
 
Mi-am făcut un obicei (bun, aş zice) de a lua în fiecare miercuri seara drumul 

Copoului şi de a bate, cu doar rare şi intempestive abateri, la uşa Clubului 
Cinefililor, iar o anumită vizionare e, metaforic vorbind, picătura ce a suprasaturat 
paharul dorinţei de a şi vorbi fragmentar despre preocupările acestea intens 
cinefile.  

Rang-e Khoda (în traducerea sa literală – „ochiul dinăuntru”, dar ofertată 
publicului larg sub titulatura de Culoarea Pardisului) e în felul său producţia – 
excepţie a iranianului Majid Majidi şi totodată şansa autorului ei la notorietate, de 
vreme ce a şi stabilit se pare un nou record de box office pentru filmele din 
Orientul Mijlociu. O merita dacă ne gândim că în cinematografie creativitatea se 
traduce prin sute de faţete pornind de la capacitatea de a jongla cu trucuri şi 
efecte, de a produce deci ficţiune pură, la (cazul mai multor regizori emblemă 
pentru spaţiul arab) capacitatea de a găsi resursele, notele, unghiurile şi doza de 
viziune necesară transpunerii pe ecran a unor scene şi discursuri ceva mai 
ancorate în viaţa reală. 

Deşi, contemporan-paradoxal fără artificiul cosmetizării, muşamalizării, 
tehnicii excesive şi, mai mult decât orice, în lipsa oricăror intenţii didactice, filmele 
lumii orientale te provoacă – prin cursivitate, simbolism indus şi redări catalogate 
adeseori drept puritane – să redescoperi magia firescului. Să-ţi redeschizi 
propriul... rang-e khoda.   

Povestea e simplă.. Isteţ şi sensibil, dornic de a şti cât mai multe despre 
lumea din jur, Mohammad este un elev silitor la o şcoală primară pentru 
nevăzători din Teheran. Acasă este iubit de bunica sa şi de cele două surori ale 
lui. Hashem, tatăl său – un miner sărac şi văduv – îşi îndreaptă sentimentele spre 
femeia (mult mai tânără decât el şi de familie înstărită) pe care o curtează şi 
cu care speră să se recăsătorească. Astfel, copilul său orb este o povară şi o 
piedică în calea doritei sale fericiri şi... pricopsiri. Când începe vacanţa mare 
şi şcolile îşi încheie activitatea, Mohammad se întoarce cu tatăl său în satul 
lor din nordul Iranului. După o lungă călătorie cu autobuzul, pe jos şi călare 
pe un ponei, micuţul nevăzător ajunge într-un cătun de munte fără 
electricitate şi apă curentă, fără confort citadin. Dar aici bucuria lui este fără 
margini când se reîntâlneşte cu surorile sale şi cu bunica sa, în mijlocul 
naturii ale cărei taine le cunoaşte atât de bine.  

Ca senzaţii trezite însă, fiecare etapă a acestui fir epic e asistată de alegeri 
imagistice şi sonore ce îţi ating profund „coarda sensibilă”! Devii, din martor, trăitor 
înzestrat cu abilităţi nebănuite. E un film pe care tinzi să-l citeşti prin pipăire. Pur şi 
simplu îl simţi. O lume pe care o înveţi pas cu pas. Lecţii pe care nimeni nu şi-a 
propus să ţi le predea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce anume te atinge? Seninătatea unui suflet care nu  vede în starea sa 

un stigmat. E plin de iubire. (Ţine, ca singur lucru preţios, sub perna patului 
de internat, o casetă cu vocea bunicii sale, ori de câte ori se întoarce acasă 
nu uită să-i aducă acesteia şi surorilor mici daruri. Nimicuri inocente dar care 
în opera regizorului iranian devin laitmotiv – cărţi poştale, agrafe de păr 
colorate, un colier făcut din capace...). 

 Zbuciumul, rezerva şi uneori agresivitatea tatălui sunt singurele care-l pun pe 
gânduri. Altfel, prin această deschidere a sa spre alte forme de comunicare 
senzorială, pare să fi găsit deja o cale de a se ghida. 

„Dascălul meu spune ca Dumnezeu îi iubeşte pe orbi mai mult pentru că ei 
sunt lipsiţi de vedere. Dar eu i-am răspuns că, dacă este aşa, de ce îi face pe 
oameni orbi ca să nu-L poată vedea. El mi-a zis că Dumnezeu este nevăzut, că 
este pretutindeni şi Îl poţi simţi, Îl poţi vedea cu degetele tale. De atunci Îl caut  
într-una până când, cu mâinile, Îl voi găsi şi Îi voi putea spune toate tainele mele”. 

Acest gând mărturisit meşterului orb de la atelierul de tâmplărie, unde tatăl 
său, rupându-l de lumea sa, îl lasă ucenic, e sursa căutărilor sale inocente. 
Percepe un ritm, un mesaj în tot ce-l înconjoară – de la zgomotele rutinei zilnice, 
la ţipătul păsărilor, foşnetul frunzelor sau al lanului de grâu. Tot universul pare pe 
cale să se desconspire sub forma unui abecedar Braille. 

O formă de comunicare profundă pe care şi cei inocenţi din jurul său par să o 
înţeleagă şi să şi-o asume complice. Există gesturi la indigo între bunică şi nepot 
care le denotă o dată în plus în ochii privitorului legătura aproape mistică. 
Salvarea puiului căzut din cuib versus peştele repus în apă. Paradisul lor recreat 
imagistic prin lanuri de lavandă, joaca cu fulgii păsărilor din curte sau rugăciunea 
la Altar (o mică moschee săpată rudimentar în stânca acoperită de lumânări 
colorate şi tot atâtea vise) sau fuga cu ceilalţi copii prin sat. 

Există şi trăiri mistice la indigo... secvenţe parcă suprapuse. Aburul ce 
precede moartea bunicii şi lumina aurie ce-i acoperă chipul versus ceaţa şi 
umezeala pădurii ce prevestesc parcă într-un crescendo mut scena morţii 
băiatului. (Ruperea podului şi luarea sa de apele învolburate). 

Scena de final, când mâna băiatului pare să pipăie, să încerce să prindă 
la propriu ropotul de lumină, vine ca o confirmare. O regăsire. O sugestie 
plastică... a Paradisului.  

Raluca SOFIAN-OLTEANU 

Cadru din film 

Cicliștii Năvodul 
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Am văzut un public în majoritate tânăr umplând sala 
Teatrului Naţional din Iaşi, la un spectacol de balet clasic „Lacul 
lebedelor”. Sala teatrului „Luceafărul” s-a dovedit neîncăpătoare 
pentru toţi cei care au dorit să vadă „Anotimpurile” imaginate de 
o coregrafă din Serbia pe muzica lui Vivaldi. Sau viziunea lui 
Gheorghe Stanciu inspirată, din nou la Operă, de Boleroul lui 
Ravel – o nouă „muzică a apelor”, dacă ne amintim că balerinele 
îşi jucau rolul pe un platou „lichid”. Acelaşi mult regretat 
Festival de creaţie coregrafică (întrerupt, la fel ca alte serii de 
fapte artistice ieşene unicat) a uimit şi a cucerit, mai ales un 
public ne-experimentat, dar receptiv, cu spectacolele de 
avangardă ale coregrafilor francezi şi români, al căror text 
muzical era conceput la  instrumente acustice sau electronice. 
Pentru acel Festival, şi pentru volumul „O istorie a muzicii în 
paşi de dans” se potriveşte citatul ales de Grigore Constantinescu 
din poezia eminesciană în finalul cercetării sale: „Toate-vechi şi 
nouă toate”. Titlul celuilalt volum semnat de acelaşi autor – 
„Iulia Buciuceanu, portrete în dialog” (Editura Fundaţiei George 
Constantin, 2011), clarifică tipul de scriitură ales. De data asta, la 
rigurozitatea cercetătorului, la talentul povestitorului se adaugă 
experienţa jurnalistului, prezent de decenii pe „pistele” de 
alergare ale radio-ului, televiziunii şi presei scrise. Autorul 
cunoaşte bine specificul, meandrele fiecăreia, de aceea a adaptat 
conversaţia înregistrată audio la cerinţele textului desfăşurat între 
coperţi de carte. Lectura nu dezvăluie „munca tot atât de 
migăloasă a reordonării conversaţiilor” (pag. 6), ci naturaleţea 
convorbirii care urmăreşte firele vieţii mezzosopranei Iulia 
Buciuceanu, care, să o spunem cu mândrie, a început studiile 
muzicale la Conservatorul „George Enescu” din Iaşi cu 
compozitoarea şi profesoara Mansi Barberis. Autorul volumului 
are harul de a adresa întrebări scurte ce pretind răspunsuri 
cuprinzătoare, doar uneori îşi alocă o jumătate de minut în plus 
pentru o precizare sau o informaţie, spre înţelegerea deplină a 
unei situaţii, a unei idei. Dar intervenţiile autorului nu sunt 
telegrafice, ci vădesc o bună cunoaştere a istoriei, a vremurilor, a 
artiştilor de demult şi de mai ieri. Fiind, în acelaşi timp, incitante: 
„Reuşita în competiţie ţi-a creat o anume atmosferă (un 
renume).Presupun că din cauza asta urmează, destul de aproape, 
o altă confruntare. (pag. 90). „Nu ai riscat niciodată înainte de a 
şti rolul respectiv?” (pag. 116). „La ce-ai venit? Te aşteptau la 
Operă?” (pag. 68). Întrebări simple – „Şi ce-ai făcut?”, „Ai 
avut succes mare?” (pag. 143), „Chiar, Dalila ai fi vrut să 
cânţi?” (pag. 165) stârnesc răspunsuri pline de miez, 
semnificative pentru felul de a fi şi de a lucra al artistei, sau 
pentru scena şi culisele teatrului de operă.  

Cartea de dialoguri cu Iulia Buciuceanu este un document 
important despre personalitatea nedrept de puţin cunoscută a 
acestei artiste, o altă mărturie despre istoria genului liric din 
România. Admirând puterea de muncă, opulenţa ideilor, talentul 
de a scrie şi ambiţia superioară de a strânge între coperţi de carte 
cât mai multe documente, nu pot decât să aştept, în 2012, opus-ul 
editorial cu numărul 34. Dacă greşesc, şi numărul este mai mare, 
cu atât mai bine pentru muzicologia, publicistica şi istoriografia 
muzicală românească. 

                       Alex VASILIU 

Talent, vocaţie, cultură, muncă neîntreruptă, rigurozitate, 
perseverenţă, putere de a înfăptui în jurnalistică, în muzicologie, 
în organizarea de evenimente muzicale, seriozitate profesorală 
academică lipsită de aere de superioritate, tact, fineţe în 
exprimarea opiniilor clare şi curajoase, efect de civilitate firească 
asupra colegilor mai tineri, farmec de a povesti momente din 
istoria muzicii în cuvinte rostite ori scrise. Sunt liniile ce întăresc 
portretul lui Grigore Constantinescu. Hărnicia sa inspirată a 
însemnat, pentru anul 2011, două volume importante. 

„O istorie a muzicii în paşi de dans” (Editura enciclopedică şi 
pedagogică, colecţia „Viva”) este cartea despre mariajul artei 
sunetelor înregistrate în partitură ori disc, cu arta  gestului efemer, 
pe care îl vezi şi nu e. Începută cu sfârşitul epocii de vis (cum ne 
pare astăzi) a Renaşterii, cercetarea galantă a „muzicii în paşi de 
dans” parcurge „Drumul Barocului”, încearcă să descifreze 
„Destinul clasic al dansurilor”, descrie tranziţia şi portretizează 
corifeii baletului romantic, nu poate să nu pună în vecinătate 
„Dansul francez” cu „Dansurile insularilor” (diferenţa se observă 
din ironia fină a celor două titluri), descoperă „Dansuri de 
ascultat”, păstrează aura de legendă a începutului de secol XX cu 
inovatorii ruşi de la Paris, luminează „Dansuri, creaţii coregrafice 
şi spectacole româneşti”. 

Scrierea aceasta poate fi un manual: relaţia muzică-dans este 
povestită conform evoluţiei în timp, „scenariul” fiecărui balet 
important (lucrarea muzicală) fiind prezentat uneori succint, 

alteori în mod extins (cazul celor două suite-capodoperă ale lui 
Händel, „Muzica apelor” şi „Muzica focurilor de artificii”), nu 
lipseşte argumentul, sau povestea reprezentaţiei coregrafice. 
Dacă, în general, autorii de manual ca instrument de lucru, nu 
întreabă, ci afirmă, Grigore Constantinescu respectă spiritul şi 
structura textului de acest tip, dar îşi ia uneori libertatea 
interogaţiei: „Suita «Muzica apelor», scrisă în 1717, este alcătuită 
din trei tronsoane autonome – de ce nu trei acte cu muzică de 
dans?”... E datoria istoricului să prezinte documente mai puţin, 
sau deloc ştiute despre un autor important. Este cazul „Micilor 
nimicuri”, singura partitură scrisă de tânărul Mozart pentru un 
spectacol de balet-pantomimă, comandat de Jean Georges  
Noverre. Şi mai află cititorul de preocupările altui tânăr genial – 
Ludwig van Beethoven – pentru muzica de dans. Sunt comentate 
cele 12 Contradansuri pentru orchestră, iar baletul eroico-alegoric 
„Creaturile lui Prometeu” este prezentat cu argumentele celor 
două acte. Poate nu mulţi ştiu că idei melodice din partitura 
acestui spectacol coregrafic au fost reluate în Variaţiunile pentru 
pian opus 35 şi în Simfonia a III-a, „Eroica”. Citez din Epilog: 
„Constatăm o realitate: chiar şi în actualitate, publicul de balet, în 
general, preferă muzica romantică a baletelor comparativ cu 
propuneri prea noi, sau aplaudă o «căsătorie» de lucrări mai vechi 
la care se schiţează coregrafii evoluate spre contemporan. Între 
diversele repere ale căutărilor, «explodează» bombe care 
propulsează istoria dansului spre viitor”... Aşa este. 

GRIGORE CONSTANTINESCU –  
HARUL DE A SCRIE DESPRE MUZICĂ 

G A L E R I I L E  D E  
A R TĂ  D A N A  

La Cité Internationale des Arts, Iaşul va fi 
reprezentat de pictorii Dan Hatmanu şi Dorin Baba 

 

Alături de instituţii publice din România şi Franţa şi 
asociaţii culturale a căror prezenţă onorează, Galeriile de 
Artă Dana din Iaşi se află printre partenerii oficiali ai Salonului 
de pictură România Contemporană de la Paris, expoziţie ce 
va fi organizata la Cité Internationale des Arts, în perioada 
14-28 martie 2012, cu vernisaj marţi, 13 martie. Salonul de 
pictură România Contemporană este organizat de Asociaţia 
Culturală Internaţională Solei de L’Est, a cărei preşedinte 
este Michel Gavaza şi se desfăşoară sub înaltul patronaj al 
Excelenţei sale Dl. Bogdan Mazuru, Ambasadorul României 
în Franţa şi al D-lui Noël Coret, Preşedintele Salonului de 
Toamnă Grand Palais Paris iar ca parteneri oficiali, alături de 
Galeriile Dana din Iaşi, sunt Institutul Cultural Român din 
Bucureşti şi Paris, Ministerul Culturii şi Patrimoniului din 
România, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Instituţia 
culturală Modernism din Bucureşti, Editura Design Studio 
Uno din Bucureşti, precum şi municipalităţile din Tours, 
Briare şi Collioure. Selecţia artiştilor şi a lucrărilor ce vor fi 
expuse în cele şapte săli ale Cite Internaţional des Artes, 
fundaţie internaţională de arte frumoase situată chiar în 
spatele Primăriei mari din Paris, pe malul Senei, a fost 
realizată de către curatorul salonului, Anne-Michelle Vrillet, 
pictorii Dan Hatmanu şi Dorin Baba fiind reprezentanţii 
Iaşului la acest eveniment major, ce va reuni peste 50 de 
pictori din România sau rezidenţi în Franţa, Belgia, 
Germania, Italia, Spania şi Bulgaria, fiecare participând cu 
câte 3 lucrări. Expoziţia îşi propune să prezinte noile orientări 
în pictura contemporană românească, în atenţia publicului 
parizian şi al oficialilor din cultura franceză, şi are ca 
................ 

obiective, pe lângă afirmarea României ca ţară culturală 
europeană şi francofonă, confirmarea locului picturii 
contemporane române în actualul context cultural european, 
crearea de legături spirituale şi profesionale între artiştii pictori 
de origine română rezidenţi în Paris cu confraţii lor rezidenţi în 
alte ţări din Uniunea Europeană şi cunoaşterea de către 
publicul francez, avizat şi bun cunoscător al artelor frumoase, 
a unei expresii artistice de înalt nivel calitativ, puţin cunoscută 
în Franţa, până în prezent.  
 

Soleil de l’Est a expus operele artiştilor români în 
cele mai prestigioase locaţii din Paris şi Haga  

Fiind o ţară cu limba de origine latină, ca şi Franţa, 
România modernă a cunoscut o dezvoltare culturală inspirată 
şi din cultura franceză.  La sfârşitul secolului XIX, cei doi mari 
titani ai picturii române, Grigorescu şi Andreescu, au petrecut 
mulţi ani la Barbizon şi Paris. Alte personalităţi culturale de 
frunte române, printre care sculptorul C. Brâncuşi, 
compozitorul G. Enescu, actriţa Elvira Popescu, scriitorii 
Gheorghiu şi Cioran sau pictorul Horia Damian au găsit 
consacrarea lor artistică în Franţa. Recent, Asociaţia Soleil de 
l’Est a invitat în Franţa, începând din anul 2001, la reşedinţa 
de artişti – atelier de creaţie, în locuri de mare importanţă 
artistică, peste 70 de pictori români, o parte din artişti, precum 
Buba, Ciocoiu, Creţu, Guguianu, Maniu, Paraschiv sau Velicu 
au fost chiar în reşedinţă la Cité Internationale des Arts, la 
Paris. Operele artiştilor români cei mai reprezentativi, de doua 
decenii încoace, au fost prezentate de Soleil de l’Est în 
expoziţii de calitate, în locaţii prestigioase din Paris – 
Montmartre, Fundaţia Taylor, Perpignan, Collioure, Tours, 
Poitiers, Joué-lès-Tours sau la Haga, (Olanda), cu ocazia 
Zilelor Internaţionale ale francofoniei. 

    

CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR   



cronica veche  19 

INSULA AFRODITEI,  
FEBRUARIE 

 

Să pleci dintr-o Românie îngropată sub zăpezi și de la minus 
douăzeci de grade spre soare, istorie și douăzeci de grade cu plus 
– iată o întâmplare pe care-o poţi avea rar în viaţă; iar să te 
întorci, după o săptămână, la minus douăzeci și șase e aproape 
infernul. Timpul petrecut în Insula Afroditei mi se pare, acum, 
când scriu acest text și perdeaua de zăpadă coboară din cer ca un 
bivol furios, mare și alb, aproape un vis. A fost? 

Afrodita s-a născut din spuma mării, asta ştiam de când eram 
copil. Am aflat de curând și unde e locul în care s-a zămislit zeiţa 
frumuseţii și a iubirii: undeva nu departe de Pafos, al patrulea 
oraş ca mărime din Cipru, fostă capitală începând cu anul 333, 
înainte de Cristos, poziţie în care a rezistat şapte sute de ani. 
Datarea e precisă: atunci Ciprul a fost luat Persiei de către 
Alexandru cel Mare, care a fixat aici capitala. Locul se numeşte 
Petra Tou Romiou, o piatră enormă, rotundă, simbolizând 
procreaţia masculină, care ţâşneşte cu vigoare printre valurile ce 
se formează aproape de ţărm. Legenda spune că, urmare a unor 
intrigi de familie, organul masculin de reproducere al zeului 
Uranus, amputat, a fost aruncat în apa mării. Sămânţa a rodit, din 
marea învolburată   s-ar fi născut zeiţa dragostei, Afrodita (sau 
Venus). Momentul constituie tema mai multor picturi celebre, 
între care tabloul lui Botticelli. Localnicii de astăzi jură că cel 
sau cea care reuşeşte să înoate, pe lună plină, în jurul pietrei, 
înconjurând-o de trei ori, va întineri cu cel puţin zece ani. 

Ciprul este a treia insulă, ca mărime, din Mediterana, după 
Sicilia și Sardinia; are o supra-faţă de 9.251 km² și o populaţie 
de 1.100.000 de locuitori, dintre care 880.000 în zona ocupată de 
ciprioţii greci. Este locul de naştere al civilizaţiei greceşti 
miceniene, cu 3.000 de ani înainte de Cristos. Fenicienii, 
romanii, cruciaţii, francii, veneţienii și alţi cuceritori și-au lăsat 
amprenta asupra civilizaţiei locale. Până în anul 1960 insula a 
fost colonie engleză. Influenţa englezilor este evidentă: toată 
lumea ştie limba lor, chiar în cele mai izolate sate, la hotel se 
serveşte un mic dejun englezesc, cu şuncă prăjită, ouă și fasole, 
se circulă pe stânga, iar volanul e pe dreapta, încât ai impresia că 
toate maşinile vin direct peste tine. Parcurile englezeşti te trimit 
la ordinea insulară. Pe stradă întâlneşti adesea cupluri de englezi 
mai vârstnici care-și fac iernile aici, unii au proprietăţi (case, 
aparta-mente), iar la un pub de lângă hotelul nostru se aude, 
seară de seară, numai engleza. Beau bine și, după ce se încălzesc, 
ies cu paharele sau sticlele de bere în faţă, chiar pe trotuar. 
Ghidurile turistice enumeră: temple greceşti, ruine romane, 
biserici bizantine, castele cruciate și hoteluri moderne cu servicii 
ireproşabile – motive plăcute pentru a alege, ca destinaţie de 
vacanță, insula Cipru. Plantaţiile de portocali și măslini, pădurile 
de pini și cedru te însoţesc în toate excursiile. Deşi întreaga 
insulă pare o stâncă golaşă,  suntem asiguraţi că 40% din 
suprafaţă constituie teren arabil. Sunt și munţi, în masivul 
Troodos, vârful cel mai înalt, bineînţeles Olympus, are o 
altitudine de 1.953 metri. Pe la 1.200 metri  întâlnim mănăstirea 
Kykkos, cunoscută în toată lumea ortodoxă. A fost fondată de 
împăratul bizantin Alexios Kommenos, pe la 1080 și închinată 
Fecioarei Maria; este cunoscută în toată lumea pentru bogatele 
mozaicuri aurite, icoanele vechi sau moaştele unor sfinţi. 

 

Împăratul a donat trei icoane ale fecioarei Maria cu pruncul, 
cel puţin una dintre cele trei icoane e considerată făcătoare de 
minuni și este pictată de apostolul Luca. Mănăstirea aceasta 
izolată și-a păstrat mereu autonomia. E cea mai mare, mai bogată 
și mai prestigioasă mănăstire din Cipru. Trăiau aici, prin secolul 
al XIV-lea, cam patru sute de monahi, acum mai sunt 21 (dintre 
care şapte români). Pereţii exteriori sunt pictaţi de un român, 
Mihai Moroşan, la 1989. Mai sunt și multe alte lăcaşuri de cult 
renumite: biserica Sfântul Lazăr este considerată emblema 
oraşului Larnaca, construcţie din secolul al IX-lea! Se pare că 
sfântul Lazăr era considerat cel mai apropiat dintre ucenicii lui 
Cristos, după moartea Mântuitorului el a venit aici, a mai trăit 
treizeci de ani și a fost numit episcop local. Mormântul său a fost 
identificat mai târziu; o raclă de piatră, în care ar fi fost găsit, e 
conservată la subsol, iar în biserică sunt câteva oase, bine expuse, 
la care se închină toţi credincioşii, turiştii din țările ortodoxe, 
îndeosebi ruşii și românii, dar mai ales localnicii. Biserica are trei 
nave, impresionează prin  lăţime și are o catapeteasmă întinsă, 
bogată, lucrată în lemn aurit. Icoane vechi, extrem de expresive, 
icoana maicii domnului e considerată făcătoare de minuni. 
Întreaga construcţie e copleşitoare. Pe zidul de la intrare e un 
basorelief cu efigia împăratului Constantin care, la 890, a aprobat 
și iniţiat ridicarea acestui lăcaş. În drum spre Pafos, într-un sat, o 
bisericuţă unicat, cu cinci turle, Sfânta Parascheva, o bijuterie, 
conservând pictura interioară veche. La Nicosia, catedrala 
Sfântului Ioan, construită în 1665, pe fundaţia unei vechi abaţii 
benedictine, are pereţii interiori pictaţi în secolul al XVIII-lea. În 
afară de Nicosia, capitala de peste o mie de ani, celelalte oraşe 
sunt mai mici: Limassol, Larnaca, Pafos. S-au dezvoltat odată cu 
explozia turismului, zeci de hoteluri luxoase se întind la 
periferiile lor, aproape de plajele nesfârşite. Altele, între care 
vestita Famagusta, sunt în zona turcească. După invazia turcă din 
1974 și a războiului ce i-a urmat, insula a fost divizată între cele 
două comunităţi, iar grecii din partea revenită turcilor au fost 
nevoiţi să-și abandoneze satele, oraşele, gospodăriile și s-o ia de 
la capăt. Au fost pierdute atunci și fostele oraşe și plaje turistice, 
dar s-a creat un nou aeroport la Larnaca, ceea ce a condus la 
evoluţia rapidă a turismului în zona altădată rurală. Dintr-un sat 
de pescari, Pafos a devenit o bijuterie. Satele sunt adevărate 
minuni. Lefkara este un sat vechi, pe dealuri, la peste 600 m. 
deasupra nivelului marii, fondat cândva de veneţieni, care și-au 
construit aici reşedinţe de vară, fugind de litoralul incandescent. 
Case albe, pure, linii severe; stilul local e obligatoriu și pentru 
noile construcţii. Ne primeşte primarul, cu un păhărel de vin 
negru, dulce și parfumat și ne vorbeşte de acest sat emblematic, 
cunoscut în întreaga lume pentru dantelele sale și prelucrarea 
argintului. În jur sunt mici magazine de dantele și de obiecte de 
argint, fin lucrat. Localnicii au învăţat să facă dantele brodate de la 
veneţieni, apoi au convertit arta aceasta adoptând motive locale. 
Intrăm prin magazine, suntem în afara sezonului, nu sunt vizitatori. 
Ni se spune că, aflat în vizită, Leonardo da Vinci a cumpărat o faţă 
de masă mare, care l-a impresionat și a dăruit-o unei biserici din 
Milano. Apoi vizităm o făbricuţă de rahat tradiţional, ne servesc cu 
de toate, cumpăram cutii frumos ornamentate. 

Bem o cafea cipriotă, la nisip, cam dulce, deşi am cerut să 
fie  fără zahăr. Se vede că nu se poate. Dar parfumată. La 
cafenele, mulţi bărbaţi în putere pierd vremea, joacă table și cărţi 
și fac politikie. Alt sat care-ți usucă inima de dor, după ce-l 
părăseşti: Omodos. Și-a păstrat identitatea, obiceiurile, tradiţiile. 
Străzi înguste, mai mult cărări, cotind printre case, coturi abrupte, 
denivelări, scări, te pierzi dacă nu te ţii de cârd. La o cramă 
tradiţională se conservă instrumentele cu care se prepara cândva 
un vin vechi, renumit, „comandaria”, dulce și parfumat; secretul 
sunt ingredientele, aromele naturale, dar și presa de lemn, veche 
de cel puţin un veac. Tescovina poartă numele de „zivania”; 
deosebit de tare, parfum fin, filtrată cu dichis, alambicul e și el 
vechi. Nici vinurile de masă, de data asta seci, nu sunt mai prejos, 
concurează cu cele franţuzeşti. Piaţa satului, pietruită, este 
înconjurată de clădiri specifice zonei, simplitate în alb cu uşoare 
ruperi de ritm în bleu-ciel, iar duzii dau vara, mi se spune, o 
răcoare binefăcătoare. La un balcon sobru văd anunţul că acolo e 
un studio de închiriat. Mi-ar place să locuiesc o săptămână aici, 
să mănânc simplu la tavernele și cafenelele care dau  culoare 
acestui loc ce mă cucereşte definitiv. Într-o zi am văzut, pe geam, 
cum îşi luau prânzul, într-o căsuţă modestă, doi bătrâni: hamsii 
fripte, măsline, pâine și mandarine ca desert. Dietă 
mediteraniană. Sunt prea multe locuri care evocă antichitatea 
strălucitoare, nu pot aminti decât câteva, în care am fost. Un 
amfiteatru datat din secolul al XIII-lea, nu departe de Pafos, 
orientat spre mare, cu o acustică uimitoare, reconstruit, 
găzduieşte și astăzi spectacole cu piese ale autorilor antici, 
primind peste o mie de spectatori. Alături, între ruinele oraşului 
vechi, e casa unui ins bogat, transformată în baie publică. 
Sistem ingenios de aducţie a apei, conducte sofisticate, 
distribuţia și atribuirea rafinată a încăperilor și o inscripţie care 
aminteşte de „iubirea și credinţa” cu care gazda s-a pus la 
dispoziţia comunităţii. În alt sit arheologic, la câteva sute de 
metri de portul vechi, mozaicurile unei case de nobil roman te 
răscolesc și te incită: când și cum s-a pierdut rafinamentul, de 
am ajuns să ne încânte, astăzi, tot felul de nimicuri sclipicioase? 
Locul e numit, convenţional, casa lui Dionysus, pentru că 
domină motivele acestui cult. Fie tematice, fie etalând motive 
florale sau compoziţii geometrice, mozaicurile  ridică nivelul de 
receptare al oricărui privitor, chiar și pe cel al iubitorilor de 
kitsch. Reconstituite, mozaicurile superbe din casele Dionysus, 
Orpheus, Aion și Theseus acoperă 556 metri pătrați. Mormintele 
Regilor, de fapt loc de odihnă pentru o sută de aristocraţi 
„ptolomeici” care au trăit în acest oraş trei secole înainte de 
Cristos și alte trei după, impresionează prin rocile sculptate, 
coloanele în stil doric și fresce. Mai e aici, dezgropată, o biserică 
cu fresce bizantine. Ghidul nostru, Ionuţ, din Galaţi, găseşte, în 
fiecare excursie și loc vizitat, tonul potrivit, informaţia 
esenţială, calea consilierii răbdătoare. Iarna în Cipru e sezon 
mort. Totuşi unele hoteluri sunt pline, iar turiştii foiesc. Toate 
limbile pământului. La hotelul nostru cei mai mulţi locatari sunt 
tineri din Rusia, sportivi de la cluburi de fotbal, ciclism și altele. 
La început am fost speriaţi, ne gândeam la beţii, răcnete, 
incivilitate. Ne-am înşelat. Erau politicoşi, chiar respectuoşi. 
Veniţi de la antrenamente istovitoare, găseau forţa să coboare în 
holul hotelului, unde era acces liber la internet, cu laptop-urile 
pe genunchi, figuri de intelectuali în devenire. Când coboram și 
eu cu micul meu obiect de tortură, săreau imediat să-mi ofere 
loc. E drept că mai schimbam replici în limba lor, ceea ce îi 
încânta vizibil. Totuşi, fotbalişti la clubul Slaviansky Kuban. La 
recepţie, Natalia îmi oferea în fiecare zi informaţii despre 
vreme, despre viața din insulă și despre familia ei cipriotă; e 
stabilită aici, deşi e fiica unor intelectuali din Sankt Petersburg. 
Oare se va schimba Rusia? O vor schimba tinerii? Dacă închid 
ochii și nu mai vreau să văd mormanul de zăpada sub care se 
ascunde, probabil, maşina mea, mă gândesc la promenada de la 
Larnaca, lungă de câţiva kilometri, pe care o străbăteam zilnic, 
privind in zare, spre vapoare sau către hotelurile si tavernele de 
pe ţărm. N-am văzut nici un beţiv, nici un cerşetor, nici un 
semn de agresivitate, nici măcar la şoferi. Ciprul n-are resurse, 
n-are câmpii mănoase, seceta usucă totul vara, numai apa din 
desalinizare asigura producţia livezilor și solariilor. Vând soare 
și pietre. Ce au ei și nu avem noi? 

Adrian NECULAU 
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MALRAUX ÎN UMBRA 
IUBITELOR SALE 

De ce în umbră? Pentru că el, marele scriitor, moralist prin excelenţă, nu a scris despre 
iubitele din palpitanta şi întortocheata lui viaţă nici un rând. În schimb, ele nu au încetat să-l 
deconspire în interviuri, în cărţi chiar, să-l treacă prin grila, de stânga sau dreapta burgheză, în 
funcţie de propriul crez politic. Dacă exista. E foarte adevărat că atunci când un om venit 
acasă de pe frontul spaniol, era în 1936, oftează sincer agasat, nemulţumit când soţia îl anunţă 
că şi fiica lor Florence e prezentă, dornică să-l întâmpine, ceva nu este în regulă. Chiar dacă 
îşi dorea o totală libertate afectivă, chiar dacă „Are nevoie să-şi simtă inima liberă”, după 
cum observa prietenul Gide, martor al neaşteptatei scene, un asemenea Malraux-tată nu 
merită vreo cunună de lauri. Dimpotrivă. Aşa că doamnele sale nu l-au iertat. Cineva spunea 
că e imprudent  să mori înaintea văduvelor tale. Mai cu seamă atunci când eşti un scriitor 
adulat, când nu refuzi aventura (mă refer la cea politică, la cea ideologică, desigur), când 
citeşti în public, când lansezi o carte etc., spinii geloziei proprietarei de om celebru muşcă 
adânc şi răzbunarea nu-i uitată. Iubite sau soţii, Clara, Josette, Madeleine, Louise, Sophie i-au 
trecut prin viaţă pe rând sau câte două, fără a-i răpi libertatea de acţiune sau de simţire. Iubea? 
Rămânea. Se risipea dragostea? Se risipea şi el în cele patru vânturi. Indiferent la furtuna, la 
taifunul stârnit în urma sa. 

S-a căsătorit devreme, la 20 de ani, când încă nu se putea lăuda cu un venit stabil, cu 
Clara Goldschmit, deţinătoarea unor binevenite milioane de franci. Dacă-i dăm crezare, ea l-a 
sedus, l-a ales pe el. Discutând doct Nietzsche sau Novalis. Cultivată şi inteligentă, dificilă 
prin urmare, dar şi atrăgător melanj de sensibilitate şi curiozitate, ea l-a susţinut pe scriitor 
mereu. Chiar şi atunci când o nouă iubire îi separa, tot ea îi lectura prima noul manuscris. 
Adesea îl exaspera, îl şoca, îl provoca, punând în scena chiar şi o sinucidere, totul doar pentru 
a-i atrage atenţia asupra sa, pentru a-l determina s-o iubească. Era avutul său cel mai de preţ, 
ea îl descoperise prima, ea îi intuise genialitatea. Deşi el deja „lucra” la romanul propriei sale 
vieţi, polizându-l aventuros: după absolvirea Şcolii de limbi orientale, pleacă în Extremul 
Orient, face săpături arheologice în Laos, participă la revoluţia chineză. Jucând amândoi 
tragicomedia cuplului Fitzgerald, în 1933, anul premierii Goncourt a romanului Calea regală, 
Clara îi reproşează egoismul de învingător. „Nimeni nu te împiedică să primeşti şi tu Premiul 
Goncourt”, vine sec replica lui. Mai mult, Malraux îşi ia libertatea unor legături... 
primejdioase. Displăcându-i profund ridicolul, Clara nu-i reproşează infidelitatea, se 
adaptează situaţiei, dar nu uită. Rezistă şi la idila lui cu Josette Clotis. Autoare a unui roman, 
frumoasa tânără visează o carieră cinematografică. Deocamdată şi ea îl descoperise pe 
Malraux în strălucitoarea lumină a proaspătului premiu şi îl dorea doar pentru ea. Ambiţioasă, 
excelentă strategă, îl cucereşte. Ceea ce nu o împiedică să flirteze cu un Drieu, cu 
Montherlant sau să-l înşele cu fraţii Gallimard. Aşa că André se agită, încearcă gustul amărui 
al geloziei, deşi romanciera Louise de Vilmorin îl curtează insistent. Soţia Clara protestează 
în sfârşit şi primeşte un răspuns deloc romantic, deloc adevărat: „Nu m-am căsătorit cu tine 
decât pentru banii tăi”. Incidentul se stinge în flăcările războiului din Spania, la care Malraux 
participă cu toată convingerea lui de stânga, rămasă întreagă chiar şi după vizita în Soviete. 
La întoarcere, pleacă în America. Cu Josette, care vrea să vadă, să cunoască starurile 
Hollywood-ului. Clara vorbeşte de divorţ, dar debarcă, neanunţată, la Madrid. În acest timp, 
la Paris, Josette se bucură că e însărcinată şi refuză avortul propus de el. Al doilea război 
mondial rezolvă  conflictul. Malraux pleacă pe front, într-o unitate de tancuri. 

Prizonier, evadează şi se angajează în lupta Rezistenţei. Deşi îl înşeală în continuare, deşi 
nu-i deloc binevoitoare sau drăgăstoasă cu el atunci când, în jurnalul propriu, îl asemuieşte ori 
cu un preot  anglican, ori cu o maimuţă, ori cu un bonz, Josette îi impune grabnica legalizare 
a convieţuirii lor. Clara temporizează divorţul, asistând neputincioasă la sudarea noului cuplu. 
„Niciodată nu am fost mai legitimă decât în această mică ţară” (adică Franţa neocupată), 
notează Josette. Se simt bine împreună, mănâncă bine, prea multe restricţii nu există, 
Rezistenţa veghează. De prea multă linişte, gânduri aiuritoare o asaltează pe tânără: ştie că 
este mai sexi decât André şi are dreptate. Dar este el oare homosexual? Mărturiseşte că nu i-a 
citit cărţile. Şi îi mai naşte un băiat, în 1943. Un băiat pe care nu-l iubeşte: „Este ca şi cum aş 
avea un copil mort.” După un an, trece pe sub un tren şi moare murmurând „Ticăloasa 
Clara”. Cu care Malraux este căsătorit în continuare şi care îi critică, în cotidianul 
„Libération”, ultima carte apărută, Noyers de L’Altenburg, recunoscând totodată că este cel 
mai important scriitor al generaţiei sale, cunoscută în istoria literaturii drept „generaţia etică”. 
Clara nu-i mai citeşte manuscrisele şi acceptă divorţul mereu amânat. Locuieşte cu fiica lor în 
două camere, în timp ce André, devenit ministru al Informaţiilor în guvernul provizoriu, 
ocupă, într-un imobil din Boulogne, două etaje. Cumnata Madeleine, văduva fratelui său 
vitreg Roland, are grijă de gospodărie, de cei trei copii: doi băieţi ai Josettei şi ai lui André şi 
Alain, fiul fratelui mort şi al Madeleinei. 

Trăiesc împreună, ca o familie. Doamna de Gaulle găseşte situaţia penibilă şi câţiva 
dintre miniştrii Generalului propun o rapidă căsătorie a celor doi Malraux adulţi. Ei se 
execută. Pianistă de talent, Madeleine îşi ajută soţul care, după război, renunţă la creaţia 
literară în favoarea esteticii. Scriitorul ministru scrie acum Goya, Psihologia artei, 
Antimemorii, ea îi dactilografiază manuscrisele. Situat absolut central în nouă galaxie 
familială, el se poate considera mulţumit. Dar Clara veghează. Publică amintiri semnate Clara 
Malraux, în care nu vorbeşte decât despre el, sugestiv intitulate: 20 de ani împreună sau 
Sunetul paşilor noştri. Ea şi El. Nici destinul melodramatic nu doarme: cei doi fii ai săi dispar 
într-un accident automobilistic, într-o senină noapte de primăvară, tocmai când el îi vorbea 
fiicei sale şi a Clarei de riturile funerare egiptene. Urmarea? Madeleine îl sfătuieşte să renunţe 
la băutură, dacă vrea să se salveze. Îl cunoştea la fel de bine ca neobosita Clara. Plictisitor, 
nu? Să ştii că trăieşti alături de cineva pentru care nu mai ascunzi nici un mister. O 
reîntâlneşte pe Louise de Vilmorin şi, după 1969, se retrage din viaţa politică. Ca şi mentorul 
sau de Gaulle. Acceptă să trăiască la Vilmorini, în casa lor din Verrieres-le-Buisson. Într-o zi 
cineva taie două fire electrice, gata, „Ministrul nu mai are apă caldă”. Un început. Dar în 
pofida micilor incidente domestice, exilul cuplului parizian e umbrit doar de absenţa 
divorţului de Madeleine. Zilele curg. La moartea Louisei, André are 71 de ani şi aceeaşi 
vioiciune extraordinară în conversaţie, remarcată cu ani în urmă de Gide, aceeaşi dorinţă de 
Bine. Aşa că îşi continuă viaţa cu nepoata Louisei, Sophie de Vilmorin, care-l aştepta în 
linişte. Au voiajat mai întâi, de foarte departe amintindu-şi răvăşitoarele ambiţii, neroadele 
pizme, nestinsele rivalităţi. La întoarcere, Malraux era, în sfârşit, un om aşezat, omul iubit de 
o singură femeie. Iubind o singură femeie. Oare? Nici Olivier Todd nu a aflat adevărul deşi 
monografia sa, André Malraux, o viaţă, publicată la  Gallimard, are 685 de pagini, dintre care 
50 sunt rezervate notelor, iar 20 index-ului numelor citate.  

Aurora DABIJA 

fasole, gulii şi alte lucruri, împreună cu un sos de 
fructe; nimeni din lume nu putea mânca această 
supă dacă nu era deprins cu ea din copilărie”.  

De aici şi până la graţia elegantă, distincţia 
voioasă, grav jucăuşă, regăsită la curtea  ducelui 
Grimaldi din târziul roman Alesul e cale de o 
viaţă. În palatul din Flandra-Artois, oaspeţii  
călcau pe covoare groase, acoperite cu „cetină, 
papură verde şi flori.” În cămine de marmoră 
ardeau aloe şi lemn de santal, din tavan 
„atârnau candelabre pline de lumânări cu 
flacăra jucăuşă”. Menestrelii se aşezau la 
coada mesei, nobilii invitaţi la mese prinse în 
pereţi, scutierii aduceau cupe de aur şi ştergare 
colorate de mătase „şi, îngenunchind, le tăiau 
mâncarea. Felurile erau cele potrivite unei curţi 
ducale: bâtlan şi peşte şi cotlete de oaie şi 
păsări prinse în laţ şi crapi graşi. La fiecare fel 
se servea sosul potrivit; piper şi agriş (...), 
scutierii umpleau cupele cu vin şi vin de dude şi 
siropel roşu şi o băutură limpede, aromată”. În 
jur, „etajerele şi bufetele străluceau de obiecte 
preţioase (...), sertarele abia puteau cuprinde 
proviziile de mirodenii cu care se parfuma aerul 
(...), ierburi, ambră, anghelica, cuişoare, nuc 
tămâios şi cardamon (...) giuvaieruri şi geme 
făcătoare de minuni: granat, onix, calcedoniu, 
mărgean”, perle, diamante etc. etc. 

Feericul din prea omeneasca plăcere a 
stomacului ales hrănit dispare cu totul în 
Doctor Faustus, ultimul mare roman. Delicatul 
muzician Adrian Leverkühn se hrăneşte cu 
„mâncăruri uşoare, lapte, ouă, pâine prăjită, 
supă de legume, un biftec bun în sânge cu 
spanac la prânz şi pe deasupra o omletă nu 
prea mare  cu marmeladă de mere”. La sfârşit 
de săptămână, soarbe câte o halbă de lut, plină 
cu bere, fumează ţigări de foi Zechbauer, 
„uşoare şi bune”. În ceai adaugă  puţin zahăr, 
fără unt sau smântână, de frişcă sau cozonac 
nici nu mai poate fi vorba. Scriitorul are 75 de 
ani şi laudă acum savoarea bucatelor puţine şi 
simple. Îşi aminteşte cu drag de agrişele din 
grădina îndepărtatei copilării, de măcrişul din 
livadă, de ghinda ronţăită în timp ce, culcat pe 
spate în pădure, căuta reflexele purpurii ale 
murelor încălzite de soare. Idilică lume, bună şi 
caldă în ordonata ei austeritate. Din care Hans 
Castorp, eroul Muntelui vrăjit, se trezeşte 
exilat, fără de scăpare, în Alpii elveţieni.   
Citindu-i povestea când românilor tocmai li se 
cartelaseră produsele de bază, nu o dată m-aş 
fi teleportat în restaurantul sanatoriului Berghof, 
cel puţin pentru un mic dejun. Unde mesele se  
acopereau cu „vase  cu marmeladă şi miere, 
castroane cu orez cu lapte şi terci din făină de 
ovăz, farfurii cu jumări de ouă şi friptură rece”, 
unt, şvaiţer, fructe proaspete sau uscate. De 
prânz ce să vă mai spun? Noi am fi compus un 
revelion de-a dreptul opulent din cuprinsul 
farfuriilor aburinde: supă de carne, peşte, „o 
mâncare de carne foarte consistentă, cu 
garnituri (...), mâncare de legume servită 
aparte, friptură de pasăre, o prăjitură gustoasă 
şi în sfârşit brânză şi fructele”. Între mesele 
principale, pacienţii digerau şi două gustări: ceai 
de măceş, iaurt, lapte, cafea, ciocolată, supă 
concentrată de carne, unt întins pe felii mari de 
cozonac cu stafide, dulceaţă, biscuiţi. Dar cina? 
Închipuiţi-vă doar: „supă cu zarzavaturi, friptură 
la tavă şi la grătar, două felii de tort în care erau 
de toate: pricomigdale, cremă de unt, ciocolată, 
gem, cremă de migdale, iar la urmă o bucată de  
brânză minunată cu pâine de secară”. Duminica 
cel puţin, părea o continuă sărbătoare: „se 
servea chaud-froid”, un fel de aspic de găină cu 
garnitură de raci şi de cireşe tăiate în două, 
îngheţata se servea împreună cu prăjituri 
aşezate în coşuleţe făcute din fire de zahăr ars. 

 

Virginia BURDUJA 
 

 

(continuare în pagina 22) 

Să iau masa cu Thomas Mann! Vraja 

înţelepciunii sale rafinat amalgamată în strai 
ironico-sarcastic, premiul Nobel primit încă în anii 
tineri, viaţa familială exemplară (tată a şase copii 
educaţi în hanseatică severitate, soţ al unei unice 
femei), dar şi misterioase înclinaţii, ca să nu le 
spun ciudate, regala îndrăzneală în scotocirea 
pandoricului sipet al deviaţiilor ascunse în 
interzise plăceri, lirica zăbavă în întruparea 
personajelor sale copii, adolescenţi, tineri m-au 
atras irepresibil, intimidându-mă totodată. Mai 
bine îi răsfoiesc câteva cărţi-bornă. Şi, pentru că 
primul Crăciun cu adevărat îmbelşugat l-am aflat 
în Casa Buddenbrock, să ni-l reamintim. Cu 
aceeaşi mirare încântată? „Între perdele roşii 
bradul puternic se înălţa până-n tavan, împodobit 
cu beteală de argint şi cu crini mari, albi, având 
un înger sclipitor în creştet, iar la picioare, grupul 
plastic al ieslei din Bethleem”. „Mireasma 
crengilor de brad pârlite de lumânări”, lumina 
potopind lungile mese acoperite cu olandă albă, 
pe care se înşirau darurile şi alţi brăduţi încărcaţi 
de zaharicale, însufleţeau oaspeţii, pregătindu-i 
de sărbătoare. Mai întâi li se servea ceai cu 
biscuiţi sau „copioase turte dulci, garnisite 
simetric cu migdale şi cu zahăr ars”, „felii masive 
de marţipan cu miezul încă umed”,  apoi soseau 
neobosit „mari castroane de cristal (...) cu cremă 
de migdale, amestec de ouă, de migdale răzuite 
şi de apă de trandafiri”, o gelatină absolut 
delicioasă în aroma ei gălbuie. Dar cine lua o 
linguriţă în plus îşi asigura şi o porţie zdravănă 
de crampe îngrozitoare. Răcoritoarele, crema de 
vin în pahare sau plumcake-ul englezesc nu 
puteau fi refuzate. După tradiţionala rugăciune: 
„Coboară, Isuse, în mijlocul nostru/ Binecuvân-
tează bucatele ce ne-ai dăruit”, urma cina. Care 
debuta „cu crap prăjit în unt topit şi vin vechi de 
Rin”. Unii dintre invitaţi îşi strecurau prin 
buzunare solzi de peşte pentru ca banii să li se 
înmulţească tot anul. Şi zâmbeau satisfăcuți 
când apărea „Curcanul, umplut cu castane, 
stafide şi mere”, la care se adăugau cartofi 
prăjiţi, două feluri de legume şi două feluri de 
compot. Un amănunt: „porţiile erau aşa de 
mari că nu păreau o garnitură, un supliment, ci 
însăşi mâncarea principală”, iar în paharele 
cele mai mici se turna  vin greu, galben ca 
untdelemnul. La sfârşit, bezele roşii, albe, 
cafenii, umplute cu îngheţată de ciocolată, 
pişcoturi. Celebra „Stille nacht, heillige nacht” 
răsună duios şi toţi păreau fericiţi. 

Thomas Mann a scris Casa Buddenbrock la 
25 de ani,  amintirile copilăriei burgheze licăreau 
proaspăt încă, aşa că ospeţele  bilunare  oferite 
joia se detaliau cu vădită plăcere. Slujnice cu 
braţe goale, înroşite, purtând largi fuste 
îndungate şi o boneţică pe ceafă, aduceau o 
„supă fierbinte de zarzavat cu pâine prăjită (...) 
turnată în farfurii Meissen cu margine aurită”. 
După care “o şuncă uriaşă, tăvălită  în pesmet, 
scăldată într-un sos brun şi acrişor de arpagic şi 
garnisită cu nişte maldăre de zarzavaturi atât de 
enorme de s-ar fi putut sătura toată lumea dintr-o 
singură farfurie” sporea apetitul mesenilor. Iar 
capodopera doamnei consul Buddenbrock, 
„compotul rusesc”, picant amestec de fructe 
conservate în sirop cu spirt, stârnea aplauze. 
Mirosul de ceară arsă plutea pe deasupra mesei, 
oamenii stăteau pe scaune zdravene, cu 
spetează înaltă din sufrageria Biedermayer, 
mânuiau desăvârşit furculiţe şi cuţite de argint,  
discutând potolit politică, bărbaţii se-nţelege, sau  
schimbând reţete culinare. Aşa aflau doamnele 
cum se prepară crapul în vin roşu: „După ce l-ai 
tăiat în bucăţi mai măricele, îl aşezi în cratiţă, cu 
ceapă, cu cuişoare şi cu pesmet, îi adaugi zahăr 
şi o lingură de unt şi îl pui la cuptor. Dar nu îl 
speli (...), îl laşi în sângele lui”. Apoi admirau, 
activ, un „pletten-pudding, amestec compus din 
straturi de macaroane, de smeură, de biscuiţi şi 
cremă de ouă” servite în mari farfurii de cristal. 
La desert, din două butelcuţe  prăfuite de timp 
curgea în pahare un vin vechi de Malasia, 
„galben ca aurul şi dulce ca strugurii. Jupânesele 
aduceau untul, caşcavalul şi fructele, iar  oaspeţii 
toastau laudativ în onoarea gazdelor. După care 
domnii se retrăgeau în salon pentru biliard sau o 
cafea, un lichior, un tutun bun. Din „salonul cu 
peisaje” răzbăteau primele sunete de flaut, 
artisticul alungând normala moţăială  postfestin. 

Dar ce mâncau ceilalţi locuitori din Lubeck, 
cei care nu se bucurau de o asemenea 
prosperitate? Bănuiesc că zdrobitoarea „supă de 
slănină, o specialitate a oraşului, un fel de bulion 
preparat cu varză acră în care se turnau toate 
felurile ce alcătuiau prânzul: cartofi, şuncă, prune 
uscate, pere răscoapte, conopidă, mazăre, 
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Szymborska aparţine generaţiei a cărei principală experienţă – a 
tinereţii şi a vieţii întregi – a constituit-o Al Doilea Război Mondial. 
Spre deosebire de Różewicz – de exemplu, ea s-a ocupat prea puţin 
de temă, totuşi a scris vestita poezie Lagărul foamei lângă Jasło 
(Obóz głodowy pod Jasłem). Poetesa şi eseista Wisława Szymborska 
s-a născut la 2 iulie 1923 la Bnin, lângă Poznań. A studiat filologia 
poloneză, la Universitatea Jagellonă din Cracovia, după care a trecut 
la  sociologie, pe care însă nu le-a finalizat, datorită grelei situaţii 
materiale. Szymborska are o biografie controversată, punctată de 
surprinzătoare opţiuni, în anii sovietizării, dar şi de replieri şi 
militantism activ în favoarea europenizării Poloniei şi a libertăţii de 
expresie. A condus Atelierul literar de al Universitatea Jagellonă 
(Studium Literacko-Artystycznym) în primii ani de existenţă a 
acestuia, Atelier care funcţionează şi astăzi. Din 1953 până în 1981 a 
fost membră a Colectivului redacţional al Vieţii literare (Życie 
Literackie), unde a condus secţia de poezie şi a avut rubrica personală 
Lecturi suplimentare. A fost membră şi în colectivul de redacţie al 
publicaţiei cracoviene Pismo. Szymborska a publicat primele sale 
poezii în Jurnalul Polonez (Dziennik Polski) din Cracovia, apoi în 
Lupta (Walka) şi Generaţia (Pokolenie), din acelaşi oraş. Prima carte 
– Poezii (altfel scris – Coaserea stindardelor) i-a fost respinsă de la 
editură, în 1949, pe motiv că nu îndeplinea exigenţele socialismului. 
Abia în 1952 a reuşit să obţină tipărirea volumului de poezii De 
aceea trăim (Dlatego żyjemy). Szymborska scrie puţin, specialiştii 
au calculat că a agonisit abia 250 de poezii. Probabil tocmai 
datorită acestei limitări ele sunt, aproape fără excepţie, socotite 
nişte capodopere. Premiul Nobel pentru Literatură i-a fost acordat, 
în 1996 – criticii spun că pe merit – „pentru poezie, care, cu 
precizie ironică, permite contextului istoric şi biologic să se 
manifeste în fragmente ale realităţii omeneşti”. 

În anul 2002 a apărut volumul de poezii intitulat Clipa
(Chwila), despre care specialistul literar al revistei Polityka scria: 
„Ne-a făcut să aşteptăm (…) chiar nouă ani, căci apare la şase ani 
de la decernarea Premiului Nobel, şi – ca să terminăm cu 
aritmetica – numără 23 de poezii (…) Cu atât mai mult este un 
eveniment: fiecare dintre creaţiile (cuprinse în volum), care a 
suportat un proces de distilare repetată şi o aspră selecţie critică, 
este curat, precum cristalul, este un mini-tratat precis şi dens din 
punct de vedere filozofic, metafizic, existenţial: vorbeşte despre 
cele mai importante probleme într-un mod care te împinge la 
meditaţii şi analize creatoare” (Anna Nasiłowska, Sensul unei 
clipe, 17 august 2002). Producţia ei literară se caracterizează prin 
individualitate, lirica sa este intimistă, reflexivă, cu dominante 
intelectualiste şi moralizatoare, fiind concentrată pe situaţia 
existenţială a omului, pe raporturile individului cu Istoria; pe locul 
şi rolul acestuia în miturile culturale elaborate de secole, pe 
speranţele şi consolările legate de asemenea mituri universale, 
precum şi pe întrebările fundamentale despre sensul şi scopul 
eforturilor şi elanurilor omeneşti, al experienţelor şi meditaţiilor. 
Poezia Szymborskăi nu se constituie într-o formă şi formulă 
poetică fixă, înţepenită, într-un context al rezolvărilor de-a gata, 
permanente, al răspunsurilor univoce. Negăsind rezolvări care să o 
satisfacă pe deplin şi privind cu suficient scepticism la 
posibilitatea de a extrage învăţămintele „corespunzătoare” din 
experienţele trecutului, poetesa are grijă să nu cadă într-un 
pesimism excesiv ori să adopte relativismul absolut în Cunoaştere. 

Prezentare şi versiune românescă de  
Alexandru G. ŞERBAN

PRIETENILOR 
 

De la astea să începem: cerul. 
Geamul fără de pervaz, perdeluţe şi chiar sticlă, 
Deschiderea şi nimic dincolo de ea, 
Dar deschisă cât mai larg. 
 
Familiarizaţi noi deja în spaţiu  
din pământuri pân-la stele, 
ne pierdem cu totu-n ele, 
din Pământ până la cap de saţiu. 
 
Este şi un spaţiu interplanetar – 
de la jale pân-la lacrimă. 
Pe calea de la fals la adevăr, cu patimă, 
Ajungi să nu îmbătrâneşti măcar. 
 
Râd de noi bubuitoare reactoarele, 
acea fantă de tăcere 
între zbor şi glăsuire – 
ca recordul mondial la talere. 
 
Au fost mai iuţi plecări în zbor. 
Vocea lor târzie acum 
ne smulge de tot din somn, 
abia după anii trecători. 
 
Se aude un strigăt – chemare: 
Suntem nevinovaţi! Cine strigă astea oare? 
Alergăm  cu grabă la vitralii,  
le deschidem larg în spaţii. 
 
Vocea se rupe dintr-odată. 
Dincolo de ferestre stelele 
se prăbuşesc; ca după o salvă de mitraliere, 
tencuiala cade de pe perete. 

 

BALADĂ 
 

Aceasta este o baladă 
despre cea ucisă care deodată 
s-a ridicat din scaun. 
 

Aranjată 
în buna ei credinţă, 
în lumina lămpii clară, 
ea avea de spus ceva. 
 

Oricine voia 
reuşea să o vadă aşa. 
 

Când uşa s-a închis total 
Şi-asasinul a zburat pe serii, 
Ea s-a ridicat, precum cei vii.  
Treziţi deodată de tăcerea din altar 
 
Ea s-a ridicat, a mişcat din cap 
Şi cu ochii tari de agat 
A privit atentă în colţurile toate. 
 

Nu s-a înălţat în aer, 
Doar pe podeaua din vechimi bătută 
Pe scânduri uscate a păşit tăcută. 
 

Toţi pe urme de-asasini 
Au picat în plasă. Până la margini 
De fotografie pentru amintiri, 
Până la şiretul de conduri 
de pe fundul de sertar.  
 

Ea nu este sugrumată. 
Ea nu este împuşcată. 
Doar de o moarte nevăzută 
a fost ea atacată. 
 
Ea poate da semne de viaţă, 
Ea plânge din motive încântătoare, 
Ea chiar ţipă de stupoare, 
Dacă vede-un şoricel-paiaţă. 
 

În realitate există fapt şi fapt, 
atâtea slăbiciuni şi lucruri 
caraghioase 
foarte uşor de falsificat. 
 

Ea s-a ridicat, cum se ridică, 
Ea mergea, aşa cum se merge, 
Ea chiar cântă pieptănându-şi părul 
Care-i creşte cum îi creşte. 

 

NORII 
 

Cu descrierea norilor 
tare trebuia să mă grăbesc – 
căci după o felie de clipă 
încetează să fie aceştia, 
încep să fie alţii.  
 

Asta e caracteristica proprie – 
n-au niciodată să se repete 
în forme, decupaje, poze 
şi aranjamente. 
 
Ne-încărcaţi cu memorie 
despre ceva 
plutesc fără grijă 
pe deasupra faptelor. 
 
Ce mai martori ar fi ei la o întâmplare – 
oarecare 
imediat se-mprăştie 
şi se duc în toate părţile. 
 
Prin comparaţie cu norii, 
viaţa pare a fi fundamentată 
cât pe aci să fie de durată 
şi aproximativ veşnică. 
 
Cam aşa, pe lângă nori, 
chiar o piatră pare-un prieten, 
pe care să te poţi baza, 
dar uite la ei sunt ca nişte verişoare depărtate 
şi nu-s bune de nimica. 
 
Las oamenii, las să existe, dacă vor 
după care, fiecare, pe rând va muri, 
norilor în schimb nu le pasă de acestea 
toate 
şi foarte ciudate. 
 
Peste-ntreaga viaţă a Ta 
şi peste a mea, dar nu întreagă, 
ei trec în paradă fastuoasă 
aşa ca şi-altă dată. 
 
Obligaţii n-au defel, după paradă 
să piară odată cu noi. 
Nimeni n-are ce să-i vadă 
ca să plutească-n veşnic roi. 
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Plecam de la meditaţie, cu bilet de voie, şi mă opream pe 
malul Jijiei, la căbănuţa noastră. Acolo, împreună cu Lucian, ne 
plângeam de milă, pentru cât de mult este de învăţat, 
programam materia, pe obiecte şi pe zile, dar cărţile rămâneau 
neatinse… Nouă ne ardea de joacă. Făceam gropi în mâlul de la 
marginea apei, prindeam broaşte şi le puneam în ele, gândind că 
le obişnuia să trăiască civilizat, în căsuţa lor! E mare Grădina 
Domnului, nu-i aşa?! 

Când ne plictiseam de orânduit natura, ne întindeam la 
soare şi povesteam ce vom face în viaţă, ca şi cum până aici le 
făcuserăm pe toate… Eu mă şi vedeam profesoară, iar Lucian, 
aviator. Culmea, dar ceea ce discutam noi, acolo, ca nemernicii, 
s-a transformat, mai târziu, în realitate. 

Numai că, fiecare ne trăiam studenţia în oraşe diferite. 
Părinţii lui Lucian s-au mutat la Bucureşti, iar legătura noastră a 
devenit mai anevoioasă. Fiecare am încercat să ne obişnuim, 
acolo unde eram, depărtându-ne, cu timpul, unul de altul. Am 
aflat, într-un târziu, că Lucian a efectuat un zbor în America, şi 
a rămas acolo. 

Dar au rămas amintirile noastre frumoase, Jijia şi „Coliba 
unchiului Tom”, care, între timp, s-a dărâmat. 

M-am întors într-o vacanţă, să văd locul. Jijia s-a înveselit 
brusc, cântând şi lovindu-se de pietre, ca de strunele unei viori. 
Din căbănuţa noastră dărâmată, a ieşit un şoricel, care mă 
privea cu îndrăzneală, parcă vrând să-mi spună: 

– Chiţ! Chiţ! Te-ai întors? Acum eu locuiesc aici… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HERTA MÜLLER: LEAGĂNUL... METAFOREI 

(urmare din pagina 11) 
Personajele romanului nu sunt oamenii, aceştia fiind mişcaţi 

în peisaj doar atât cât este necesar pentru a servi ca 
punct/contrapunct, fiecare pentru fiecare şi, uneori, fiecare pentru 
sine. Nici măcar Leo Auberg nu este un personaj, ci un martor, o 
voce care încearcă să reconstituie o experienţă personală 
traumatizantă. Adevăratele personaje sunt elementele 
înconjurătoare (foamea, frigul, cimentul, nisipul, zgura...) perfid-
agresive, care acţionează asupra individului pînă-l aduc la starea 
de umbră. O umbră cenuşie şi singură, pentru că, se ştie, omul 
singur îşi are măcar propria umbră, pe când o umbră a umbrei nu 
s-a mai văzut. Spaţiul nu ne permite să redăm câteva dintre 
portretele făcute acestor „personaje”. Un singur exemplu însă 
poate edifica asupra efectului pe care-l avea asupra deţinuţilor din 
lagăr orice relaţie cu ele: „M-am îmbolnăvit de ciment. 
Săptămâni în şir am văzut pretutindeni numai ciment: cerul 
limpede era de ciment netezit, cerul înnorat, plin de grămezi de 
ciment. Ploaia slobozea şnururi de ciment din cer pe pământ. 
Blidul meu de tinichea cu picăţele gri era de ciment. Câinii de 
pază aveau blana de ciment, la fel şobolanii scotocind în 
spatele cantinei prin gunoaiele de la bucătărie. Şerpii de casă 
se târau printre barăci vârâţi într-un ciorap de ciment. Duzii, 
înfăşuraţi în cuiburile de omizi – pîlnii de mătase şi ciment. 
Când soarele strălucea puternic dădeam să mi le şterg din 
ochi, dar nu în ochi erau. Iar la locul de apel, seara pe 
ghizdul fântânii se-aşeza o pasăre de ciment. Care cânta cu 
viers aspru un cântec de ciment”. 

A mers Herta Müller prea departe cu inovaţia în acest roman? 
Răspunsul e simplu şi l-a dat, cu mai bine de jumătate de secol în 
urmă, un mare scriitor:  „e deseori adevărat că numai mergând 
prea departe putem descoperi cât de departe putem merge; cu 
toate că trebuie să fii un foarte mare poet (scriitor n.n) pentru a 
avea dreptul la asemenea aventuri periculoase”. Cum noi 
vorbim aici de un foarte mare scriitor, nu avem motive de 
nelinişti. Doar ne-a îmbogăţit cu o capodoperă! 

 

AM AVUT O MULȚIME ... 
 

(urmare din pagina 12) 
La Iaşi, în prima perioadă, vreun an şi ceva, cât am stat în 

prima locuinţă, m-am jucat destul de puţin. Trebuia să mă 
adaptez cu oraşul, dar nici nu prea erau băieţi, ci mai mult fete. În 
cealaltă parte, în centru, unde am rămas până la cutremurul din 
’77, eram foarte mulţi copii, băieţi şi fete, cred că eram aproape 
30, că ne adunam dintr-o curte foarte mare, cu mai multe case, 
dar şi dintr-un bloc cu două etaje, blocul cooperaţiei, aşezat între 
bulevardul principal şi o străduţă pe care jucam fotbal, până 
spărgeam vreun geam şi vecinii ne alungau, ne confiscau, dacă 
puteau!, mingea, pe care ne-o returnau după ce înlocuiam geamul 
spart. Tot acolo, ca şi la Vlădeni, în vacanţe, jucam „ascunsa”, 
profitând de tot felul de cotloane, pivniţe, magazii etc, ori „hoţii şi 
vardiştii”. Însă, cinci-şase luni pe an, joaca mea preferată era 
înotul, care a rămas şi acum! Nu cred că făceam sportul înot, de 
altfel târziu şi dificil am învăţat mişcările corecte ale stilurilor, ci 
mă/ne jucam, pentru că nu era vorba de vreo performanţă, ci de 
înot dezordonat, sărituri, scufundări, jocuri cu mingea ş.a.m.d. 
Dar eu eram destul de capricios, alternam cumva extraversiunea, 
când participam entuziast la toate jocurile, cu perioade mai 
introvertite, când nu ieşeam cu zilele din casă, mai ales iarna, 
pentru că puneam mâna pe vreo carte interesantă, sau pentru că 
scriam vreun „roman”. Apoi, în liceu, în afară de fotbal, mai 
degrabă ascultam muzică rock cu băieţii decât să ne jucăm. Iar 
vacanţele din liceu, toate, le-am petrecut într-un sat de munte, 
lângă Oneşti, unde lucram la pădure, degajare ori plantare, adunat 
şi clădit fân şi câştigam într-o vară câteva mii de lei, cam două 
salarii lunare de pe vremea aceea. Şi asta fără să mă omor – nu 
trebuia să merg zilnic, dar eram pontat numai când mă duceam. 
Cum se lucra în acord, ziua de muncă era pontată 12 ore, iar 
sâmbăta şi duminica 14, deşi efectiv stăteam vreo 10, cu tot cu 
drumul dus-întors şi o pauză de o oră la prânz. Era foarte plăcut. 
Când mă simţeam obosit ori n-aveam chef, mă duceam la pescuit 
de păstrăvi sau jucam fotbal cu alţi chiulangii, pentru că toţi 
băieţii din colonie, dar şi o mulţime de fete, făceau asta în 
vacanţele de vară. Sfârşitul acelei perioade este oarecum evocat 
în Întâlnirea, memoria, din Check Point Charlie, cu tot cu iubirea 
fabuloasă ce i-a pus şi capăt de altfel! 

– Acum te mai joci? Merită să te joci? 
– Bineînţeles! Nici nu merită să faci altceva! Sigur, eu sunt 

un om care munceşte aproape tot timpul, dar am norocul unor 
munci care îmi plac şi, de aceea, dimensiunea ludică este mereu 
prezentă. De altfel, cultura însăşi, în absenţa acestei dimensiuni, 
ar fi o mortăciune plicticoasă. Am avut norocul să-mi cadă în 
mâini cartea lui Caillois când eram foarte tânăr şi, atunci, foarte 
devreme, am şi putut să-mi explic din timp aceste lucruri. De 
altfel, chiar lucrarea de licenţă a fost despre joc. E bine că am 
aflat astea când eram tânăr, pentru că m-au scăpat de obsesia, 
care mi-a bântuit adolescenţa,că trebuie să fii grav, încruntat, 
posac, când te ocupi de cele serioase. Am învăţat, prin urmare, că 
jocul însuşi, dar şi joaca – distincţia lui Mead între „play” şi 
„game” e pertinentă – este o chestiune foarte serioasă, prea 
serioasă ca să ne gândim la ele încruntaţi. Dar dincolo de ce-am 
spus până acum, mă joc cu plăcere cu câinele meu, Tico, un 
caniche negru cum nu se poate mai jucăuş, ba chiar şi cu copiii, 
dacă se iveşte ocazia. Când era mică fiica mea, am inventat 
împreună o mulţime de jocuri, le-am reinventat. De când am 
trecut pe computer, m-au tentat şi jocurile electronice, dar acum 
le-am şters, pentru că pierdeam prea mult timp – nici teza de 
doctorat n-am terminat-o până n-am şters jocurile! Cred că ăştia 
pun nişte droguri, nişte chestii subliminale pe acolo, că e foarte 
greu să te sustragi! Acum, de vreo două zile, fiind răcit, stau în 
casă. Ai mare noroc că n-am jocuri în computer, cine ştie când 
mă apucam să-ţi răspund! 

 
O CINĂ CU THOMAS MANN 

 

(urmare din pagina 20) 
Cei mai mulţi dintre ftizicii bogaţi internaţi la Berghof coborau 

muntele în cutii de scânduri, aşa că, din când în când, îşi permiteau 
câte un secret supeu al condamnatului. Începeau cu covrigei presăraţi 
cu mac, dulci struguri de Malaga, stropiţi cu vin auriu, omletă „de un 
galben ca guşa de canar şi presărată cu  verdeţuri, răspândind (...) o 
mireasmă caldă şi dulceagă de unt”, gin olandez cu „o aromă 
sănătoasă de cereale îmbinată cu o uşoară adiere de ienupăr”, apoi 
şampanie, „petits fours delicioase, prăjituri în formă de cornet, 
glazurate cu zahăr colorat, făcute din aluatul cel mai fin, umplute cu 
cremă de ciocolată şi de fistic şi servite pe şerveţele de  hârtie 
dantelată”. Şi asta nu e tot. Pentru că îşi doreau să se simtă „proaspeţi 
şi vioi, veseli şi bucuroşi”, să alunge cu totul până şi amintirea 
nemiloasei Doamne Albe, comandau şi „un rând  de ceşti duble cu 
cafea mocca (...), dar şi lichioruri dulci, apricot brandy, chartreuse, 
cremă de vanilie şi maraschino”. Urmate de „fileuri de peşte marinat 
şi bere”! Aiuritorul supeu de mai sus  mi-a adus în minte sentenţioasa 
replică a fermierei care-l hrănea pe sensibilul Adrian Leverkühn: 
„Stomacu, domnule dragă, de multe ori nici nu-i stomacu, e capu, 
capu belaliu şi prea obosit, şi are tare mare putere asupra 
stomacului”. Auf wiedersehen, maestre Thomas Mann! Foiletând 
cărţile amintite aici (cu dese sublinieri şi adnotări de învăţăcel înecat 
în admiraţii), pentru a spicui exemplificări gastronomice, am constatat 
încă o dată că Goethe nu se înşela când ne sfătuia: „Vergleiche dich! 
Erkenne was du bist!”  Compară-te, înţelege ceea ce eşti! 

UN SAT, UN RÂU ȘI NIȘTE LICEENI... 
 

(urmare din pagina 10) 
În treacăt fie spus, chestia asta nu mergea la orele de istorie, 

unde trebuia să reciţi, cuvânt cu cuvânt, spusele Tovarăşei… 
Examinarea, în vederea desemnării câştigătorului lecturii, 

avea loc tot în „Poiana lui Iocan”. Şi fiţi siguri că era o examinare 
foarte serioasă, fiindcă nimeni, dintre cei angajaţi în concurs, nu 
voia să piardă. 

Educaţia fizică o făceam cu un tinerel, cam smead, şmecher 
de „Pucureşti”, proaspăt plecat din Casa de Copii, care avea 
pretenţia să ne cumpărăm maculatoare pentru obiectul lui, 
întrucât el ne va preda şi teorie! Ceea ce a apucat să ne predea au 
fost dimensiunile terenului de fotbal. Pe urmă, a uitat de teorie şi 
ne ducea pe terenul de fotbal de la Jijia, lăsându-ne de capul 
nostru. Dar asta nu ne supăra, cum n-ar fi supărat pe nici un elev 
lăsat puţin din banii lui… 

Pe maculatorul de Ed. Fizică, am început să scriem numere 
de maşini, cei care stăteam în băncile de la geam, şi chiar să 
organizăm un concurs: „Cine scrie mai multe numere?” În timpul 
orelor, trebuia să fim cu un ochi la profesor şi cu unul la stradă. 
Prin dreptul liceului nostru treceau mai mult camioane „Steagul 
roşu”, care transportau, la Bază, porumbul, sfecla, grâul, floarea 
soarelui, muncite cu trudă de ţărani şi duse „dracului pomană”, 
vorba ilustrului scriitor. 

Rezultatul acestui inedit concurs era stabilit de participanţi, în 
zi de târg, pe podul de peste Jijia, să înţeleagă şi gură-cască ce 
mari scule pe basculă suntem noi. Câştigătorul primea drept 
premiu o carte nouă, cumpărată de la unica librărie, cu banii 
adunaţi de la ceilalţi. În felul acesta, maculatorul de Ed. fizică nu 
a rămas doar… maculatură. 

Cu Jijia, prietena mea de vremuri grele, m-am însoţit într-o 
noapte, în primul an de liceu, când am avut proasta inspiraţie   
să-mi arăt vitejia, punând rămăşag, cu elevele din ultima clasă de 
liceu, că eu am curajul să plec singură, pe jos, până acasă, în satul 
meu, adică vreo 20 de km. Pentru o sută de lei! Ce-i drept, suta 
era mare cât roata carului, pe atunci! Condiţia era să le aduc şi 
mărturii de pe unde am trecut. 

Haite de câini, nu! Vagabonzi, nu! Oameni fără căpătâi, nu! 
Mă conduceau stelele şi Jijia. Era lună plină şi o noapte călduţă, 
de început de toamnă. Cântau păsările, orăcăiau broaştele, lătrau 
câini prin curţi. Nu am văzut nicăieri ţipenie de om, dar nu eram 
singură. Ceea ce mă vrăjea era apa care mergea odată cu mine şi 
care îmi lumina cărarea, fiindcă sorbise tot Cerul, cu lumina lui în 
ea. Am devenit veselă, am început să cânt şi să sar într-un picior 
şi-n altul, să alerg, să găsesc cuvinte pe măsura murmurului apei. 
Devenisem, cu totul, copil şi nu aveam timp să gândesc la 
primejdii. Am cules de ici, de colo, pietricele, scriind pe ele, cu 
un creion roşu, ţinut în buzunar, de unde le-am adunat. 

Jijia mă proteja cu lumina şi cu murmurul ei, sălta ca o fetiţă, 
când trecea peste pietroaie, şi râdea dumnezeieşte, încât mă făcea 
să mă opresc şi să râd şi eu până la Cer. 

Nici n-am simţit când am ajuns în satul care poartă 
numele apei, unde ne-am despărţit, dar nici nu mai aveam 
mult până acasă. M-am oprit un pic şi am privit cum pleacă 
Jijia în drumul ei, fără mine; am avut o strângere de inimă,   
i-am spus la revedere, iar ea mi-a răspuns printr-un vuiet uşor, 
ca un geamăt, pe care eu l-am tradus ca fiind un sfat: „Ai grijă 
de tine! Aştept să ne reîntâlnim!” 

Până acasă am ţinut-o într-o fugă. Trecuse de miezul nopţii. 
Carul Mare se întorsese cu proţapul spre Răsărit. 

Mama s-a crucit când m-a văzut, dar i-am explicat, cât am 
putut de repede, că am venit cu căruţa părinţilor unui coleg, ca să 
iau bani pentru plătit internatul. O scăldasem eu, cumva, însă, la 
întoarcere, directorul m-a chemat la el în cabinet, să-i explic de ce 
am lipsit o zi de la şcoală. 

– Simplu! i-am spus. Am primit veste că mama e foarte 
bolnavă şi nu am avut timp să-mi cer voie de la Dumneavoastră! 

– Vei avea nota scăzută la purtare, fiindcă ai plecat de capul 
tău! mi-a zis el scurt, şi a încheiat discuţia cu mine. 

Vai de suta aceea de lei câştigată, că amară a mai fost! Numai 
Grivei nu m-a întrebat ce-i cu mine! În rest, tot omul! 

Dar zilele de şcoală treceau. Se apropia examenul de 
maturitate. Vremea se încălzea. Noi nu prea aveam chef 
de învăţat. 
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SSPPOORRTT  

    
          PPrriissoonn  ddee  lluuxx!!  
  

 

Se zvonește că a început construirea unei pușcării 
de lux pentru very important persons (fie-i gura aurită 
celui care a lansat zvonul!). E o idee bună, că doar  
n-o să pui coșcogeamite VIP-uri la un loc cu infractorii 
de rând; obișnuite să trăiască pe picior mare în viața 
de toate zilele, e normal ca și în detenție s-o ducă la 
fel. Nu s-a dat încă publicității proiectul respectivei 
„locații”, dar se spune că va fi ceva di granda și că se 
va realiza chiar cu contribuția beneficiarilor și cu 
respectarea strictă a confortului pretins de aceștia. 
Unii comentatori susțin chiar că va fi afectat în acest 
scop unul dintre hotelurile de lux ale unuia dintre 
candidații – actuali și viitori – la popularea prisonului. 
Nu s-a stabilit (cel puțin până ieri nu se stabilise) 
dacă va fi un hotel de pe Costa de Azur sau de pe 
altă Coastă, dar asta are mai puțină importanță; se va 
stabili, probabil, după ce tribunalele vor pronunța 
sentințele mult așteptate (cică vor fi pronunțate încă 
în acest secol!). 

Necesitatea unei asemenea întreprinderi nu mai 
trebuie demonstrată; vede toată lumea că, pe zi ce 
trece, devin candidați la pușcărizare tot mai mulți inși din 
„lumea bună”: ba un senator, ba un primar de mare 
municipiu, ba un președinte de consiliu (de orice fel), ba 
– iată, acum – very important persons din lumea 
fotbalului. Cu aceștia din urmă scandalul e imens. Și 
circul, pe măsură! De trei ani și jumătate se află pe rol 
„Dosarul Transferurilor”, în care sunt implicați 8 (opt) 
oameni cu bani care diriguiesc soarta fotbalului, a 
cluburilor, a jucătorilor etc.: George Copos, Mihai Stoica, 
Cristian Borcea, Ioan și Victor Becali, Jean Pădureanu, 
Gheorghe Nețoiu și Gică Popescu! (Am scris cu 
strângere de inimă ultimul nume, căci n-am crezut că 
Baciul va ajunge vreodată într-o asemenea situație). 
Procurorul de caz, care îi acuză de înșelăciune deosebit 
de gravă, evaziune fiscală și spălare de bani (prin care 
s-a produs un prejudiciu de 1,5 milioane dolari în dauna 
statului și 10 milioane dolari în dauna unor cluburi), s-a 
arătat necruțător, cerând pedepse (condamnări la 
detenție) de zeci de ani, cu executare. Personal nu cred 
că se va ajunge la așa ceva (se vorbește deja despre 
ceva „circumstanțe atenuante”), dar ceea ce rămâne – 
cel puțin ca impresie generală, la îndemâna oamenilor 
de rând care umplu stadioanele și buzunarele 
întreprinzătorilor – e ideea de putreziciune, de necinste, 
de lăcomie etc. care bântuie fotbalul; și rezultatele sunt 
cele pe care le vedem și le suportăm cu umilință. Cine a 
zis că peștele de la cap se împute a știut ce zice și 
zicerea lui se aplică perfect la fotbalul românesc. 
Miroase rău de tot sus, la capul fotbalului, și atâta vreme 
cât acolo vor sta cei ce stau de prea multă vreme, 
peștele se va strica în continuare. 

 

* 
 

Steaua, Steluța se dă huța-huța în scrânciobul de 
capricii al lui Gigi Becali. Oare de ce nu înțelege omul 
ăsta că banii, oricât de mulți ar fi, nu aduc fericirea? 
Nici chiar Dumnezeu – în care, spre cinstea lui, crede 
– nu hotărăște funcție de bani. Fotbalul are nevoie de 
bani, asta nu neagă nimeni, dar, fiind ochiul dracului, 
banul poate și strica fotbalul. Cum se și vede la 
Steaua, unde Gigi – care bagă banii – vrea să 
hotărască el cine să joace și cine nu. E la mintea 
cocoșului că, dacă un antrenor stabilește o tactică de 
joc și, pentru aceasta, își alege jucătorii care o pot 
respecta, iar când începe jocul echipa e cea stabilită 
de Gigi, se duce dracului orice idee de joc, de tactică, 
de condiție morală, de tot. Asta nu pricepe Gigi, deși 
vede mereu că nu e bine cum gândește și cum 
acționează. Una-două, el schimbă antrenorul; a ajuns 
de poveste cu chestia asta. Și de poveste va rămâne, 
căci situația Steluței nu se va schimba chiar dacă ar 
veni antrenor nu știu care mare maestru. 

Campania europeană a Stelei s-a terminat – cum 
era de așteptat – deși Gigi „hotărâse” că va ajunge 
departe, poate chiar în finală. Twente e, totuși, o 
echipă mai bună, mult mai bună și a meritat 
victoriile, chiar dacă le-a obținut – și la București și 
acasă – prin două gafe de maidan (Prepeliță și 
Tătărușanu). Asta-i situația, Maricică, și alta n-are 
cum fi deocamdată. 

 

 

Stelian OBREJA 
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O ANUME GRAŢIE a unei epoci 
dispărute emană din mărturisirile lui 
Nicolae Steinhardt, făcute, cândva, lui 
Nicolae Băciuţ şi integrate acum 
paginilor pe care Vatra veche le consacră 
Monahului de la Rohia, de la a cărui 
naştere au trecut o sută de ani: „Aici 
trebuie s-o evoc neapărat pe profesoara 
mea dintâi, o personalitate originală şi 
puternică, doamna de Branzky, cu tată 
polonez născut din mamă franceză, cu 
bunici suedezi şi elveţieni, văduvă de 
polonez născut din mamă ungară cu tată 
rus, un beţiv fără seamăn, care o snopea 
în bătăi şi-i bea spirtul denaturat folosit 
pentru încălzirea fiarelor de ondulat. 
Fratele mamei ei, Auguste Mollimier, 
fusese un erudit francez bine crescut. 
Cum de se pripășise ea la noi nu știu. Ea 
m-a format – ca și, apoi, Manole. Era şi 
dânsa, cum spun francezii, „un numéro”: 
monarhistă, antidemocrată, adeptă a lui 
Wagner și a religiei germanice a lui 
Ludendorff. Nu-i suferea pe francezi. 
Vorbea vreo opt limbi, citise toate 
cărţile, avea un caracter de fier și o 
inteligenţă sclipitoare. Cartea ei de 
căpătâi era Cântecul Nibelungilor. Cred 
că îl știa pe dinafară şi că, în taină, se 
închina zeilor Walhallei”. Şi totuşi, cine 
se încumetă să deseneze arborele 
genealogic al acestei fiinţe fabuloase?!  

 
* 
 

CLARVĂZĂTORUL, FUMURI-
CA ŞI ROŞIILE URIAŞE. Tocmai 
citeam un răspuns Google, când, în 
dreapta ecranului crescu o fâşie 
publicitară a unui clarvăzător bătrân şi 
pântecos, deloc străin de plăcerile vieţii 
îmbelşugate (deducţie foto). Curios, ia să 
văd cum funcţionează o afacere 
„clarvăzătoare”, i-am dezvăluit numele 
şi data naşterii pentru a-mi ghici în astre 
trecutul, prezentul şi viitorul. După nici o 
oră, am primit informaţii caracteriale, 
preluate din norma zodiei mele, desigur. 
Nimic nou pe frontul de Est al Minciunii 
globalizate. Pentru a se lucra mai departe 
la „caz” mi se solicita suma de 40 de lei. 
Locuind în State, clarastrologul şi-a 
deschis birouri de profil în Bucureşti şi 
în alte importante capitale, respectivii 
funcţionari  remunerându-se din taxele 
obţinute de la potenţialii fraieri, între 
care mă număram şi eu în acea clipă. A 
plusat cu câteva cifre norocoase şi cu 
sigur succes în stabilizarea unei 
legături... amoroase. Nu zâmbiţi, la 80 de 
ani poţi comite şi o crimă dacă iubita de 
75 îi oferă colegului de remi un biscuit 
în plus. Am închis calculatorul. A doua 
zi, astrovăzătorul mi-a invadat e-mailul 
cu noutăţi de succes în amor şi afaceri, 
scăzând taxa la 20 de lei. După un minut, 
tot în dreapta ecranului, apăru vrăjitoarea 
Fumurica, oferindu-şi serviciile de 
magie albă. Le-am dat delete şi au 
dispărut amândoi. După o săptămână, 
însă, surpriza anului: vrăjitoarea 
Fumurica îmi oferea, la preţ preferenţial, 
seminţe de roşii uriaşe, dulci, zemoase, 
fragede etc. Diversificarea e obligatorie 
în orice activitate profitabilă, iar 
publicitatea invazivă e cheia succesului. 
Dacă a învăţat Fumurica acest esenţial 
precept al capitalismului în floare, musai 
să-l învăţăm şi noi.  

M O M E N T
 

TRĂIASCĂ MUZICA ușoară! 
Piese simfonice nu se transmit decât la 
ceas de doliu naţional, iar „populara” 
este tot mai desfigurată de cântăreţii ce-şi 
inventează cu nesimţire texte, atribuindu-
le ilicit folclorului românesc, iar relaţia 
muzică-text se dezvoltă în sens invers 
decât ar pretinde normalitatea evoluţiei, 
apropiindu-se tot mai mult de definiţia 
lui Marius Chicoş Rostogan, adică, 
muzica este aceea care ne gâdilă urechile 
în mod plăcut – şi-atât. Care text cu cap 
şi coadă, ce versuri, de ce idee, de unde 
logică, la ce bun gramatică? Păi dacă se 
bagă sănătos terţa şi-i gâdilată plăcut 
urechea naţiei, nu-i  destul? Aşa că 
suntem invitaţi să suferim abitir alături 
de acea nefericită doamnă care „era o 
stea în carul mare”, dar, „din prea multă 
supărare/ a revenit printre femei”. Nu se 
dau desluşiri cu privire la motivul marii 
supărări. Şi noi care credeam că acolo, 
sus, în ceruri, nu-i decât împăcare, tihnă 
şi verdeaţă! Or fi mâncătorii şi printre 
stele! Uite-aşa, de dragul rimei (nimic de 
zis, frumos îmbrăţişată) este băgat sub 
preş până şi ultimul  rudiment al ideii! 
Dar ce spuneţi de versurile „Hai să fim 
mereu uniţi/ ca şi codrii împăduriţi”?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Într-adevăr, în România a apărut şi 

realitatea codrilor despăduriţi (vezi Valea 
Tazlăului ş.m.a.), dar pleonasmul rămâne 
pleonasm, indiferent de neobrăzarea 
gaterelor ce-au bărbierit coastele 
Carpaţilor mai rău decât pe vremea 
Sovromurilor şi, în pofida scandalului 
mediatic, fierăstruiesc în continuare 
molizii codrilor... împăduriţi. Cât or mai 
fi să fie... La fel de idiot este şi distihul 
auzit mereu pe toate posturile „Îţi 
aminteşti cum ne-aminteam/de zilele 
când ne iubeam?” Sigur că, amintindu-ţi 
amintirea amintirilor amintite, mai uiţi de 
logică şi de sintaxă – trăiască melodia! În 
aceeaşi ordine de idei, adică, a aberaţiilor 
profund ilogice, ne facem datoria 
cetăţenească să menţionăm „versurile” 
„O secundă mi-a fost de-ajuns (...) şi   
m-am îndrăgostit într-un minut.” Ori 
„Vreau să te întorci la mine/ fără tine  
mi-este bine.” Lună de lună, textierii 
analfabeţi şi inculţi încasează grase 
tantieme de pe urma difuzării 
cretinismelor pe note. Caravana 
duduitoare a muzicii uşoare lucrează 
asemenea unui computer lipsit de 
antivirus. 

N. IRIMESCU 
 
Caricaturile datorate lui Const. Ciosu, 

din acest număr sunt reproduse din revista 
Cronica (1966-1976). 

ADUNAREA GENERALĂ a Asociației 
Scriitorilor Israelieni de Limba Română se 
anunţa a fi una liniştită, pe ordinea de zi figura 
darea de seamă pentru anul 2011, prezentată 
de preşedintele av. G. Mosari, urmată de 
darea de seamă asupra finanţelor neexistente 
ale Asociaţiei prezentată de Jean Steiger, noul 
secretar al Asociaţiei. După care, câţiva 
scriitori, Harry Bar-Shalom, Bianca Marcovici, 
Heidi Simon urmau să citească din noile lor 
creaţii. Dar n-au mai apucat să-și lectureze 
operele căci timpul lor a fost „mâncat” de Carol 
Feldman. Acesta venise la Adunarea 
Scriitorilor cu planul unui puci bine pus la 
punct. Să provoace scandal şi să impună 
Adunării excluderea lui Teşu Solomovici din 
Asociaţie şi organizarea imediată a unor noi 
alegeri (de unde rezultă că lui Carol Feldman 
nu-i place prezenta conducere).  

Dar planul de acasă nu s-a potrivit cu cel 
din târg. Şi aceasta pentru că Mosari nu-i o 
pradă lesnicioasă. Preşedintele se bucură de 
simpatia membrilor Asociaţiei, e un om serios, 
cu un curriculum vitae scriitoricesc bogat, şi i 
se recunoaşte voinţa de a face Asociaţia 
viabilă şi prezentă în viaţa cetăţii. Cum să-l 
dărâmi pe un asemenea om? Oricine ar fi 
renunţat apriori la o asemenea mişelie.  

Dar iată că nu şi Carol Feldman! Aşa că a 
declanşat puciul. Dar mai înainte trebuia ter-
minat cu Teşu Solomovici. Aşa că ostilităţile   
le-a deschis împotriva acestuia. „Cum a fost 
posibil ca un evreu să scrie o carte despre 
mareşalul Ion Antonescu?” – a întrebat retoric 
Carol. Antonescu care a fost călăul evreimii 
române! „Aţi citit cartea?”, întreabă cineva din 
sală. „Nu, şi nici nu o voi citi!”, răspunde Carol 
comițând astfel prima greșeală. „Păi, eu am 
citit cartea, zice vocea din public. Şi cartea 
arată nelegiuirile săvârşite de mareşalul 
Antonescu împotriva evreilor”.  

Se merge mai departe. Urcă pe baricadă 
Sonia Palti, care spre uimirea multora şi 
supărarea exprimată zgomotos de Carol, 
spune că ea a citit cartea şi apreciază că 
Teşu a scris o carte bună. Dar nu trebuia 
scrisă de un evreu domiciliat în Israel. A 
urmat Rodica Grindea care a propus ca doi 
istorici, Leibovici-Laiş şi Lucian Zeev 
Herşcovici să citească cartea lui Teşu şi apoi 
să se ia măsuri împotriva acestuia. Vorbeşte 
şi Francisca Stoleru, are nişte acuze 
împotriva Comitetului. Mosari e consternat și 
încearcă să calmeze spiritele.  

Lui Carol Feldman nu-i place cum se 
desfăşoară lucrurile, el şi-a dorit o „şedinţă” 
într-un veritabil spirit combativo-revoluţionar. 
El cere vehement revenirea la subiect. Dar 
oamenii nu prea erau interesaţi de spusele 
lui. Fuseseră convocaţi la o Adunare a obştii 
scriitoriceşti, se aşteptau la discuţii despre 
creaţia lor şi despre planurile viitoare ale 
Asociaţiei, când colo s-au trezit într-o 
atmosferă care amintea de vremuri apuse.  
Carol se ridică şi cere să se voteze imediat o 
hotărâre privind alegeri anticipate în vederea 
unui nou Comitet al ASILR. Teşu Solomovici 
a fost uitat, puciul vizează comitetul asociației 
și poate Carol visează că va fi ales noul 
președinte sau membru în comitet. Mosari nu 
se pierde, ar fi putut să nu fie de acord cu 
această cerere instigatoare, dar e sigur că 
Asociaţia este mulţumită de prestaţia sa 
prezidenţială. Aşa că răspunde ironic, „Vrei 
să se voteze acum imediat? Punem la vot!”. 
Secretarul Asociaţiei, Jean Steiger numără 
cu atenţie voturile. Majoritatea NU vrea un alt 
preşedinte şi NU e de acord cu alegeri 
anticipate. Rezultatul votului e o palmă 
colectivă dată inițiatorului. Cineva spune cu 
glas tare: „E bine că se revine la normalitate”.  

O lecţie care nu trebuie uitată!  
 

Dragoș NELERSA 
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