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Trăim într-o lume extrem de încrâncenată și oarecum urâtă. 
Spun oarecum pentru că nu e chiar atât de urâtă. 
Se prăbușesc avioane, se scufundă vapoare, se comit, 

consecvent, atentate; în chiar preajma noastră se consumă 
atrocități; într-o lume care trăiește încă în Ev Mediu. Ei bine, în 
același timp, mai există o lume, o altă lume: una prosperă și 
frumoasă. 

E de-ajuns să ies în oraș, sau să mă aflu într-o vizită și să mi se 
spună mai peste tot: am fost în Norvegia, am fost la New York, am 
fost la Cairo, am fost la Tokyo, am fost pe vreo două Riviere. 

Așa îmi intitulam o mai veche însemnare: lumi paralele. 
Să revin la pictură. 
Acum câțiva ani făceam o expoziție (poate v-o mai amintiți) cu 

Desculții lumii, pânze de mari dimensiuni, ținute într-o boare 
cenușie, prin care bântuiau desculții lumii, mergând și mergând: 
spre ce? În contrast, expuneam seria Pantof, o paradă a frumuseții 
senine. 

Lumi paralele, nu? 
În 1993, an încrâncenat politic, făceam – vag răzvrătit – expoziția 

Strigătul: fețe și mâini crispate. 
Acum, aici, această Siluetă, străină crispării și urâciunii de toate 

felurile. 
Lumi paralele, nu? 
 

Val GHEORGHIU 

 ALEXANDRU ZUB 
 

ÎNTÂLNIRI DE DESTIN 
 

„L-am întâlnit prima oară în 
lagărul de la Salcia din zona 
Brăilei, în toamna lui 1959. 
Lucram în brigăzi diferite, însă 
cu posibilitatea de a ne cunoaşte 
şi a schimba eventual idei, 
impresii, în momentele când se 
făcea apelul sau în duminicile 
mai relaxate”. 

 

   

French cancan 

După 22. De ani... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întrebarea e: trebuiau executaţi 
Ceauşeştii? După 22 de ani, e 
(ceva mai) uşor să judeci şi să dai 
verdicte, dar în focul unei bătălii, 
al unei catastrofe naturale sau 
provocate, hotărârile se iau rapid, 
de multe ori emoţional şi visceral. 
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SVETLANA PALEOLOGU 
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CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII   

Un apel, un semnal neaşteptat, de multe ori rostit pe 
o tonalitate de alto sau viceversa – abia sesizabilă. Ca 
un stimulent, ca un morb contagios acest semnal 
provoacă turnuri imprevizibile. Deşi niciodată nu poate fi 
exclus faptul că şi vocile au fost special montate într-un 
anumit spaţiu pentru a acţiona la timpul oportun...  

Răzvrătiţii nu m-ar accepta. Doar dacă le-aş adula 
liderul, dacă i-aş cuceri totalmente încrederea, ceea ce 
pare imposibil. Aceştia suferă de un sindrom paranoic 
protejat de fobie faţă de oricine încearcă să se apropie 
de ei. Nu mi-e dat să fiu vocea din mulţime, din lăuntrul 
spiritului gregar. Astfel că aş fi izgonită cu pietre ca şi Sf. 
Stefanos...  

Îndobitociţii sunt drogaţi fie de unii de acelaşi neam 
cu ei, fie de alţii care lucrează tot prin aceştia. Au 
argumente dezarmante când încerci să le demonstrezi 
că n-a fost mai bine înainte de o schimbare, pentru că 
toate transformările sociale – fie revoluţii, rebeliuni 
sporadice sau războaie, necesită timp până se 
calmează, până ce se trece negura şi ceaţa – până se 
iese din ea! Până dispare ultimul nor ameninţător din 
calea soarelui. Ca să urmeze o altă viaţă. Nerăbdarea 
acestei categorii, care de obicei este formată din mai 
puţin de jumătate din majoritate, poate încurca şi cele 
mai bune intenţii. Poate strica totul şi întoarce carul 
istoriei la locul de unde a pornit. Pentru aceştia e greu 
să afli contra-argumente. Ei deţin mărturii despre fiecare 
lider, categorisindu-i pe toţi – pe unii ponegrindu-i, pe 
alţii apărându-i, pe şi mai alţii promovându-i. Te simţi 
neputincios în faţa acestora şi suferi cel mai mult, până 
la durere de inimă, pentru că sunt vegheaţi şi dinăuntrul 
cetăţii, dar şi dinafară. Aceştia sunt ca nişte ostaşi 
dresaţi pentru a apăra neadevărul şi a lovi la indicaţia 
cuiva în apropiaţi. În faţa acestei categorii eu izbucnesc 
în plâns de disperare, pentru că-mi văd în ochii lor 
neamul risipit, ca într-o oglindă. Văd viermele care a ros 
pe dinăuntru simţul demnităţii şi al conştiinţei de 
apartenenţă. În acţiunile acestei mase văd un neam în 
putrefacţie şi regenerare totodată, dar într-o altă formă, 
de mutant. Aceştia nu au nevoie nici de istoria căreia îi 
aparţin, nici de limba în care le e dat să se exprime – 
pot alege orice alt trecut sau mijloc de exprimare. Fie şi 
străin. Din această categorie unii pot avansa fără nici o 
remuşcare într-o alta, poate nu ultima în plan general, 
dar cea finală (din considerentul meu). Pot deveni 
vânzători de neam de cea mai înaltă speţă. Or, aceştia 
distrug totul – pe dinăuntru, dar şi pe dinafară, fără 
teamă, căci au sprijinul inamic venit de la străini. Şi, fără 
remuşcări, devastează cetatea (neamului lor, moş-
tenită), rărind rândurile concetăţenilor, iar misiunea şi-o 
văd în a-i contopi pe ai lor cu un alt neam, amestecând 
valorile proprii cu ale inamicului. Vor fi fiind descendenţi 
din seminţia lui Bicilis, cel care a indicat locul unde dacii 
îşi ascunseseră tezaurul?! Aceştia, pe cât de mult m-ar 
urî şi m-ar ignora ei, pe atât de mult îi detest eu. E 
categoria care nici prin ameninţarea cea mai grea nu   
i-aş accepta tovărăşia...  

 

Claudia PARTOLE 
 

P.S. Acum, iată, după o noapte de încercări disperate 
de a reabilita bunul nume al cetăţii, dar şi pe acei care  
şi-au asumat misiunea de a-şi proteja concetăţenii, îmi 
ling rănile, ca o fiară rănită de ai săi, şoptindu-mi spre 
consolare, dar mai mult spre blestem: „De acest neam, 
care nu mă vede, nu mă recunoaşte, dar mă şi poate 
sfâşia cu dispreţ şi umilinţă, eu nu pot să mă desprind şi 
nici să-mi bat joc. El e al meu! Şi mă are nu doar prin 
adopţie mireană, dar şi prin sânge ancestral... 

      

Chişinău, 12 mai 2012 

scrisoare de peste râu 
 

„... şi iarăşi au 
fost păcăliţi...” 

 
 

Dragă prietene,  
 

Nu ţi-am scris de un timp, dar să ştii că multe mi s-au 
întâmplat. Mi-am scris mie scrisori. Şi vreau să-ţi 
mărturisesc că de când am prins a-mi scrie, inconştient am 
simţit forţa scrisului. Şi continuu să-mi scriu... 

Ieri iarăşi a trebuit să apăr o cetate devastată şi pe acei 
care au contribuit spre a fi devastată, chiar dacă erau printre 
apărători. Dar cum aş putea proceda altfel când cetatea e şi 
a mea şi prin adopţie sunt a acelora care s-au dat drept eroi, 
fiind realmente nişte vânzători de cetate şi neam. Pentru 
propriile interese au vândut cetatea, s-au vândut pe sine. 
Acum eu trebuie să ţin piept şi acelora care dau năvală în 
cetate, dar şi supărării altora care se simt părăsiţi, trădaţi. 
Până şi profanii aruncă cu pietre în pieptul meu dezgolit, iar 
eu trebuie să îndur loviturile şi pentru că nu m-aş putea 
împotrivi, dar mai ales pentru că supărarea lor are 
justificare, căci au fost din nou şi... iarăşi păcăliţi! După ce  
i-au jefuit invadatorii cetăţii, iată-i furaţi de ai lor. De acei 
care s-ar fi cuvenit să-i apere de foame şi sete. Pentru că au 
crezut în ei! Fie şi pentru atât. Dar şi pentru că i-au venerat 
şi s-au lăsat călăuziţi de ei. Acum să mă mai creadă şi pe 
mine? Nu-şi imaginează că buzunarele pot să-mi fie goale 
ca şi ale lor şi nu am adunate averi pe spatele şi din contul 
naivităţii lor. Nu le am. Ei oricum nu m-ar crede. Şi eu le dau 
crezare. Au fost induşi în eroare de foarte mulţi deghizaţi în 
veştminte de sărmani. Apoi, chiar dacă m-ar lua drept cine 
sunt, oricum s-ar gândi că nu voi face altceva decât să 
urmez fapta celor veniţi înaintea mea să le spună adevărul 
(cel strâmb!). Mă vor asculta, îmi vor oferi încrederea şi 
atunci eu îmi voi bate joc de devotamentul lor, voi profita de 
încrederea oferită şi îmi voi umple buzunarele goale ca să 
scap de propriile-mi nevoi – eu şi neamul meu (ai mei!).  Iar 
mai apoi îi trădez, ca şi alţii. Asta şi-o închipuie... Cum să 
mă creadă pe mine sau pe altcineva? De aceea revin la 
încrederea în inamici. În invadatori, în acei care oricum îi vor 
subjuga, dar cel puţin, cred ei (!) vor fi străini şi fapta lor îşi 
va avea justificare... Cu toate acestea simt datoria – de naiv 
al unui neam putred de naivitate să-mi apăr cetatea şi pe ai 
mei. Ai mei împărţiţi în afoni, toleranţi, răzvrătiţi, îndobitociţi 
şi vânzători. Nimănui dintre aceştia nu-i sunt pe plac. Doar 
dacă mi-ar ghici intenţia, mi-ar simţi suferinţa. Poate! Deşi... 
Acei care vieţuiesc într-o altă dimensiune, după ce au 
obţinut statutul şi creditul majoritar au rupt orice relaţie cu 
această majoritate, devenind surzi, nu însă şi muţi, pentru 
că din inerţie repetă aceleaşi promisiuni, unele ajunse la 
culmea aberaţiei. Aceştia de la primul cuvânt mi-ar pune 
căuş, având argumentul că nu sunt de-ai lor. N-am fost cu 
ei când s-au înălţat pe culmile deşertăciunii, pe care ei n-o 
mai văd acum. Mi-ar da foc aripilor, dacă aş încerca să 
demonstrez cât de frumos e zborul. M-ar blasfemia şi, mai 
ales, m-ar umili în proprii-mi ochi. Ca pe un nimic. Pentru că 
ei sunt atotputernici. Au obţinut prin lupte acerbe, dar şi 
abile acest mandat. Sunt printre aleşii acestei lumi! 
     Toleranţilor le e totuna cine-i mângâie, dar şi cine-i 
biciuieşte. Asemenea turmei mânată de acelaşi păstor la 
imaş, dar şi la mulsoare. Aceştia sunt călduţii din Biblie. Acei 
care sunt marcaţi ori au sigilată pe frunte indiferenţa. Pentru 
ei contează să aibă cu ce se înveli şi ce mânca. Fie şi 
puţinul, fie şi datul din mila cuiva. Aceştia s-ar uita la mine 
ca la un impostor, ca la un instigator. Şi nu mi-ar da o 
fărâmă din bucăţica lor şi nici nu m-ar înveli cu un colţ din 
acoperământul lor pe timp de viscol. Răzvrătiţii îşi au liderii. 
Pe acei care i-au clonat de la bun început. Aceştia îmi 
amintesc întâmplarea povestită de un bătrân ovreu, care din 
întâmplare nimeri la una din adunările führerului. Era la 
începuturile ascensiunii acestuia. Întâlnirea cu Adolf avea 
loc pe un stadion. Lumea asculta cuprinsă de un val 
magnetizant care la un moment dat se transformă într-un 
vulcan euforic. La îndemnul lui Hitler: „Să-i stârpim pe evrei 
în numele răzbunării răstignirii Mântuitorului!”, mulţimea 
fierbea. Ovreul prezent în mulţime se trezi strigând şi el cât 
îl ţineau baierele: „Să-i stârpim!” Când realiză că de fapt îşi 
cere moartea – pe a lui şi a întregii seminţii, înlemni cu 
vorbele pe buze. 

Asta e! Răzvrătiţii fac revoluţii şi răsturnări statale. O fac 
la îndemnul unui sau a câtorva lider, care de obicei profită, 
aţâţând spiritul gregar pe cât de benefic (uneori) întru 
schimbări, pe atât şi de periculos. S-a întâmplat în istoria 
omenirii ca masele adunate să se transforme în 
sinucigaşi. Deşi au fost şi cazuri când lucrurile care 
decurgeau în interesul cuiva, care manipula mulţimea 
din umbră, au fost răsturnate şi returnate până la 
incredibil de o voce din mulţime. 

PREMIILE LITERARE ALE 
„ZIARULUI DE IAŞI” 

Instituite în 2003, Premiile literare ale „Ziarului de Iaşi” şi-au 
căpătat, în timp, un binemeritat prestigiu. Palmaresul Premiului pentru 
proză – rezervat, iniţial, doar autorilor dinafara Iaşului – cuprinde nume 
semnificative ale epicii actuale româneşti: Gabriela Adameşteanu, 
Mircea Cărtărăscu, Petru Cimpoieşu, Ion Iovan, Ioan T. Morar, Ovidiu 
Nimigean, Bogdan Popescu, Cristian Teodorescu, Radu Pavel Gheo. 
Un Premiu pentru debut, pus sub efigia lui Aurel Leon – fost redactor la 
revista „Cronica”, fost director onorific al ziarului „Monitorul”/Ziarul de Iaşi 
– îi onorează, în compensaţie?, doar pe autorii ieşeni. Juriul, de la 
alcătuire, are cam aceeaşi componenţă, ceea ce stimulează încrederea 
competitorilor: Alexandru Călinescu (preşedinte), Emil Brumaru, 
Bogdan Creţu, Codrin-Liviu Cuţitaru, Valeriu Gherghel, Doris 
Mironescu (membri). Premiile pentru anul 2011 s-au decernat, vineri, 
25 mai, la Centrul de Sprijinire şi Dezvoltare a Afacerilor, IDEO, care a 
şi susţinut, alături de Antibiotice Iaşi, cuantumul financiar (onorabil). Au 
fost prezenţi scriitori, profesori, rectori, oameni de afaceri, politicieni 
(este simptomatic interesul acestora din urmă, pentru viaţa culturală, în 
preajma unor alegeri...). În deschiderea festivităţii, Toni Hriţac, 
redactorul-şef al „Ziarului de Iaşi”, a subliniat importanţa Premiului 
Naţional de Proză, ce poartă numele publicaţiei: „Cred că este un 
premiu care reprezintă o voce autoritară în domeniu, un reper naţional 
în ceea ce priveşte aprecierea fenomenului literar din România. Acest 
premiu este râvnit de mulţi scriitori datorită imparţialităţii juriului şi 
reprezintă un element de identificare a Iaşului în exterior. În contextul 
actual, acest premiu reprezintă ceva sigur din punct de vedere valoric. 
Îmi doresc să fie un premiu la care să contribuim cu toţii, pe care să îl 
facem mai consistent în manifestări, dar şi financiar”. 

Premiul pentru proză i-a revenit, de această dată, unui ieşean, 
Lucian Dan Teodorovici, pentru romanul Matei Brunul (Polirom, 
2011). Alexandru Călinescu, preşedintele juriului, a adus în atenţia 
publicului cartea premiată şi, totodată, pe autorul acesteia: „Lucian Dan 
Teodorovici este un scriitor încă tânăr, care şi-a făcut un nume în proza 
românească. A mai fost nominalizat pentru acest premiu în urmă cu doi 
ani, numărându-se printre finalişti. Anul acesta şi-a luat o binemeritată 
revanşă cu Matei Brunul, care este, neîndoielnic, cea mai bună carte a 
sa. A fost primită favorabil de critici şi de presa culturală din România”. 
Ioan Nani, preşedintele Companiei Antibiotice, i-a înmânat premiatului 
statueta şi plicul cu cei 6.000 de lei (valoarea premiului). Vădit 
emoţionat, Lucian Dan Teodorovici a punctat: „Este prima 
decernare la care particip. Cartea a mai luat două premii la 
Bucureşti, însă nu am putut fi prezent, fiind plecat în străinătate. 
Este într-adevăr un premiu râvnit de foarte mulţi scriitori, dar pe 
mine nu atât cuvântul «naţional» din titulatura lui m-a bucurat atât 
de mult, cât faptul că e un premiu ieşean”.  

Premiul pentru debut a fost acordat lui Corneliu Bâlbă, pentru 
volumul de eseuri Hermeneutică şi discontinuitate, apărut la Editura 
Universităţii „Al.I. Cuza”. Statueta şi cei 1.000 de lei i-au fost înmânate 
de Bogdan Piţigoi, preşedintele IDEO şi al Grupului de Firme Tester-
Casa Auto. Cuvântul de justificare şi susţinere i-a revenit, şi de această 
dată, lui Valeriu Gherghel: „E a treia oară când acest premiu este dat 
unui discipol al lui Socrate. Este un volum unitar, scris cu mare 
limpezime, care provoacă. Cuprinde opt studii cu privire la câţiva filosofi 
– Hegel, Bacon, Foucault, Noica sau Cantemir – şi un pseudo-filosof 
sau un farseur al filosofiei, un anume Karl Marx...”. Corneliu Bâlbă a 
mărturisit că premiul primit este o surpriză şi că reprezintă „dovada, cel 
puţin în principiu, că volumul poate avea audienţă şi în rândul colegilor 
din alte domenii, precum şi în rândul publicului larg".  

Festivitatea de premiere s-a încheiat cu un moment savuros de 
lectură din romanul Matei Brunul, oferit de actorul Ion Sapdaru, de la 
Naţionalul ieşean. În acelaşi cadru festiv-elevat, artista şi profesoara Ina 
Turcu a susţinut un recital de vioară.  

I.B. 
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  CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII  

Nu poţi să ucizi pe cineva doar pentru faptul că era soţia 
dictatorului, că era percepută ca o „piază rea”, cu influenţă 
nefastă asupra unui unui soţ bun, drept şi blând, pe care 
malefica „savantă” l-a manipulat ca pe un copil sau ca pe un 
bătrân senil...  

De altfel, în acea parodie de proces, el era rezoneurul, el 
încerca s-o calmeze, părând a accepta fatalitatea. Altminteri, 
amândoi arătau jalnic, doi bătrânei care, de-ar fi supravieţuit, 
ar fi stat la taifas cu vecinii, în faţa blocului, povestindu-le 
cum au colindat ei ţara şi lumea, timp de aproape un sfert de 
secol, cum au reuşit să-şi însuşească un popor („poporul 
meu” şi să-şi facă aliaţi cele mai vestite împărăţii... 

Asta este, desigur, o imagine edulcorată. Remarcabil e 
faptul că, atât dl. Tismăneanu, cât şi preopinenţii săi ne 
îndeamnă să încercăm a retrăi starea de spirit de-atunci, 
tensiunea extraordinară indusă de evenimente ce păreau 
ireversibile. Dar dacă, cumva, Ceauşeştii se întorceau?! 
Prinderea (regizată ca-ntr-un film poliţist de nivel Sergiu 
Nicolaescu), judecata şi execuţia au fost primite/ privite ca o 
izbăvire. Se mai gândea cineva, atunci, că e în ziua Naşterii 
Domnului? Fiecare dintre noi a trăit în felul lui acea oră 
astrală, iar corespondenţii lui V.T. o reconstituie cu 
dezarmantă sinceritate. Mă văd pe mine însumi repetând 
gestul tatei, de la moartea lui Stalin, căzând în genunchi, la 
icoane, şi mulţumind Celui de Sus pentru că ne-a scăpat de 
Anticrist... Aşa cum mă văd pe mine însumi, cu banderolă 
tricoloră la braţ, tălăzuind prin oraş, cu mulţimile, din Piaţa 
Unirii la Casa Pătrată, şi invers, pătruns de importanţa 
momentului... Cei mai mulţi opinenţi (de pe acelaşi blog) 
refuză ideea „revoluţiei furate”, tocmai pentru că ei înşişi   
s-au implicat spontan în evenimente. „În Decembrie – scrie 
cineva – am ieşit peste 2 milioane de români pe străzi... Dacă 
vă închipuiți că cineva l-a detronat pe Ceauşescu fără noi, 
asta e o sfidare pe care nu o merităm. (…) Noi, milioanele de 
revoluţionari care am luptat pentru libertate, şi n-am cerut 
drepturi suplimentare faţă de restul cetăţenilor, noi nu 
merităm ofensa acestui articol, domnule Tismăneanu. Ne 
confundaţi cu asociaţiile de revoluţionari nesimţiţi, puşi pe 
căpătuială, şi uneori absenţi de la revoluţie.” În fapt, textul 
dlui. Tismăneanu nu conţine nicio ofensă şi nicio confuzie, 
întrucât autorul se ocupă, strict, de „farsa judiciară” dar, cum 
se vede, fiecare are revoluţia lui, pe care nu şi-ar dori-o 
furată… Altcineva punctează, dramatic: „Atunci m-am 
bucurat, acum imi pare rău. Am fost naivi, am fost minţiţi, 
am fost manipulaţi şi pentru toate astea trebuie să-i 
mulţumim tovarăşului Ion Iliescu. Se spune ca fiecare popor 
are conducatorul pe care îl merită; nu este adevarat, meritam 
pe cineva mai bun. Păcat !!!!!!”. Iată, în context, şi opinia 
unui istoric (Florea Ioncioaia): „Adevărul este că nu-mi dau 
seama cum anume am fi ieşit din vidul de putere din acele 
zile în absenţa acestui complot ad-hoc. Este adevărat însă că 
decizia execuţiei cuplului Ceauşescu, pe care am considerat-o 
mult timp un tiranicid, deci un gest legitim, îmi pare tot 
mai mult astăzi ilegitimă. În acelaşi timp, nu este oare tot 
un fel de abuz să judecăm acele momente din perspectiva 
momentului de acum? Ştiţi foarte bine că faptele istorice 
se evaluează din perspectiva contextului lor, chiar dacă 
aceasta nu ne interzice să facem speculaţii contrafactuale 
sau de alt ordin.” 

De unde se vede că, după 22 de ani, încă plutim în ceaţă… 
 

Nicolae TURTUREANU 

După 22. De ani... 

Este evident că, de câţiva ani, dezbaterile pe teme 

stringente, fie de actualitate imediată, fie de istorie (mai mult 
sau mai puţin) recentă, s-au mutat de pe platourile tv şi chiar 
din pagina de ziar pe reţelele de socializare internautice. Faţă 
de talk-show-urile la care opinia publică – îndeobşte, câteva 
zeci de spectatori – asistă ca la un spectacol de teatru, 
reacţionând cel mult prin rumori sau aplauze, pe net ea se 
exprimă dezinvolt, emiţând păreri de bun raţionament şi de bun 
gust, în genere într-un limbaj civilizat, chiar şi atunci când nu 
împărtăşeşte opiniile preopinentului. O, desigur, sunt şi 
excepţii, îndeosebi din zona „sportului rege” (am numit 
fotbalul), când limbajul de peluză este transferat, direct sau 
aluziv, pe hârtie virtuală (igienică?). Şi opţiunile politice nasc 
reacţii violente, intolerante, vitriolante, mai ales în preajma, în 
timpul şi în consecinţa alegerilor (de orice soi). Întotdeauna 
candidaţii şi /sau simpaţizaţii „noştri” sunt mai merituoşi decât 
„ai lor”. Dar despre asta  vom face vorbire, poate, altădată. 

Recent, Vladimir Tismăneanu – comentator politic „de 
largă recunoaştere internaţională” (pe bune; nu-i nicio ironie 
rebarbativă), a plasat pe blogul său textul intitulat Anatomia 
unei înscenări judiciare: Ultimele ore ale cuplului 
Ceauşescu. Comentariul porneşte de la un film cu acelaşi titlu, 
lansat pe 15 mai la Institutul Goethe din Washington, în 
prezenţa Herthei Müller şi cu „prefaţa” politologului român. 
Simptomatic e faptul că textul dlui. Tismăneanu avea, până la 
ora când l-am „vizitat” eu, 2458 de vizionări şi 27 de 
comentarii, ceea ce probează de la sine enormul interes al  
publicului „larg”, dar şi al unor specialişti – între care istoricul 
Florea Ioncioaia – pentru un eveniment care ne-a marcat, 
decisiv, istoria recentă. Demontând farsa judiciară din 25 
decembrie 1989, când a avut loc „procesul” şi execuţia 
Ceauşeştilor, autorul o vede ca probă irefutabilă a unei lovituri 
de stat şi, prin consecinţă, a „revoluţiei furate”. Sunt idei care 
au apărut, de fapt, în primele luni ale anului ’90, îndeosebi pe 
filiera franceză a mass-media, care s-au prins că nu doar 
procesul, dar întreaga revoluţie a fost o farsă. Să nu uităm că 
francezii, dintre occidentali, au fost cei mai implicaţi 
emoţional, că Franţa, prin preşedintele... socialist François 
Mitterand, a fost prima care a devoalat, oficial, politica 
dictatorială a lui Ceauşescu. Mi se pare că tot francezii au avut, 
printre primii, revelaţia faptului că execuţia a avut loc în prima 
zi a Crăciunului. Acest fapt – abominabil pentru orice creştin – 
s-a răsfrânt, mai apoi, ca un blam asupra întregului popor 
român şi este reiterat oricând cineva vrea să ne mai atârne o 
tinichea de coadă...  

Aş zice că, mult mai interesant decât textul dlui. 
Tismăneanu – care doar punctează câteva momente, câteva 
persoane implicate – sunt comentariile ce îi urmează, 
dialogul dintre autor şi cititori. Întrebarea e: trebuiau 
executaţi Ceauşeştii? După 22 de ani, e (ceva mai) uşor să 
judeci şi să dai verdicte, dar în focul unei bătălii, al unei 
catastrofe naturale sau provocate, hotărârile se iau rapid, de 
multe ori emoţional şi visceral. Trebuie să fii un comandant 
încercat şi ultra-raţional, ca să iei hotărârea cea dreaptă. Sau 
trebuie să fi meditat îndelung la ea, s-o fi „clocit” (eventual 
împreună cu alţii), ca să decizi aşa, nu altminteri. Înclin spre 
această ultimă variantă, gândindu-mă la rapiditatea cu care   
s-a constituit un tribunal militar, s-a dat un verdict şi-a avut 
loc, în regim de urgenţă, execuţia. Ion Iliescu, în nesfârşitele 
sale justificări (inclusiv într-o carte-dialog cu... Vladimir 
Tismăneanu), reiterează neobosit pericolul pe care l-ar fi 
reprezentat, pentru revoluţie, un Ceauşescu... viu. Dar chiar 
de la scena fugii cu elicopterul, de pe terasa CC-ului, era 
limpede (pentru cine vroia să vadă) că Ceauşescu a fost lăsat 
în plata domnului... Iliescu, atâta timp cât Securitatea, Miliţia 
şi Armata îl părăsiseră. Şi, hai să concedem că, totuşi, 
Ceauşescu ar fi fost un potenţial pericol, fie şi prin capitalul 
de simpatie pe care-l avea în unele medii. Dar – (se) întreabă 
V.T.: „De ce a fost omorâtă Elena Ceauşescu?”  

 

CU „LUCEAFĂRUL HUILEI”, 

LA VIOLAT  STUDENTE 

Citeam deunăzi un „pamflet light” scris de pana inspirată a lui 
Ioan Groşan, unde autorul se ocupă de unul dintre cele mai 
eficiente exporturi cu care se laudă biata noastră ţărişoară. Nu, 
nu e vorba de niciun produs industrial sau agricol, nici măcar de 
vreun pachet turistic cu simpaticul Dracula inclus, pentru a bea 
sângele vizitatorilor... 

În pamfletul lui Groşan era vorba de exportul de.... femei 
frumoase. „Lunar, sute, dacă nu mii de femei din România, atrase de 
posibilităţile întrezărite, fie şi vag, în bătrâna Europă sau în Lumea 
Nouă, părăsesc, definitiv sau temporar, ţara”, glăsuieşte Groşan. 

Cifrele vorbesc, dar nici indicatorii de calitate nu ţin gura închisă: 
„nu cred că există vreo ţară care să exporte atâtea femei frumoase pe 
cap de european.” Poate că ar mai fi unele rivale precum Ucraina sau 
Rusia, de pildă... Dar faptul că o piaţă pretenţioasă, cum este aceea a 
ţărilor civilizate, apreciază însuşirile estetice ale româncelor, îmbracă 
fiece cuvânt de-al lui Groşan cu o impecabilă ţinută patriotică. Din 
spatele textului său, un mândru cor bărbătesc îşi încălzeşte vocile, 
gata să înalţe virile cântece de slavă. 

Deodată însă, o uşoară temere prinde a şerpui printre puncte şi 
virgule, acoperind cu nori sumbri frazele. Cititorul începe să aibă 
frisoane. Dar oare fondul de frumuseţe feminină românească nu va fi 
defrişat la fel de nemilos ca ăla forestier, de vreme ce fetele noastre 
date la export au ajuns mai profitabile decât cheresteaua? 

Tot autorul ţine să ne liniştească: „...cu toată această cvasi-
neîntreruptă hemoragie de senzualitate, nu trebuie să ne temem. E 
destul ca într-o zi senină să te plimbi de la Piaţa Romană la 
Universitate, ca să-ţi dai seama că, precum tezaurul nostru folcloric, 
tezaurul de tulburătoare feminitate a României e nesecat.” 

Pulsul cititorului revine la normal, transpiraţia i se usucă, sângele 
îi face din nou ungerea corectă. Da, s-ar zice că rezervele de fete 
frumoase nu sunt păscute de pericolul de a seca vreodată. Are balta 
peşte, şi va avea forever.  

Fetele din Piaţa Universităţii! Frumuseţea lor este preţuită 
cum se cuvine de condeieri şi de alţi voyeuri calificaţi, dar ea a 
fost exploatată la justa valoare şi de nişte fiinţe dominate de 
instincte, cum sunt minerii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acum mai bine de două decenii, cam pe vremea asta, 

demonstraţia anticomunistă din Piaţa Universităţii îşi trăia cu speranţă 
toiul. Abia la mijlocul lunii iunie, au intervenit oamenii – nu-s foarte 
sigur că le putem spune aşa – lui Miron Cozma, chemaţi de bătrânul 
combinator Ion Iliescu, pentru a polemiza cu bâtele şi răngile. 

M-am întrebat adesea de ce pe Miron Cozma l-au venerat, ani în 
şir, minerii, pentru că realmente l-au venerat. Nu cred că meritul 
revine avantajelor materiale, pe care acest suflet mânjit de cărbune 
le-a atras în Valea Jiului pentru purtătorii de lămpaşe. Nu, ceva mult 
mai consistent trebuie să fie la mijloc. 

Eu cred ca minerii l-au venerat pe Miron Cozma – supranumit 
„Luceafărul huilei”, cel cu multă margarină dată pe păr – fiindcă prin el 
şi-au îndeplinit cele mai secrete fantezii. Datorită lui, au rupt oase de 
intelectual şi chiar au strigat sloganul neverosimil „Moarte 
intelectualilor!” Datorită lui, l-au fugărit pe stilatul lider ţărănist Ion 
Raţiu de i-a zburat acestuia papionul pe coclauri. Datorită lui, au 
interzis – chiar şi numai pentru câteva zile – apariţia ziarului 
„România liberă”, care îi călca pe nervi, fiindcă scria nişte 
chestii... Datorită lui, au pustiit săli universitare de curs, spărgând 
vitrine şi catedre... 

Dar, peste toate, datorită lui Miron Cozma, minerii au avut ocazia 
să violeze studente. Le-au violat câte una şi cu snopul, le-au violat 
astupându-le gura cu lăboanţele puţind a sudoare nespălată... Le-au 
violat pe săturate, centimetru cu centimetru, suflând greu cu plămânii 
lor atinşi de silicoză... Le-au violat perpelindu-le ca pe nişte cârnaţi pe 
grătar, de Ziua Minerului... Le-au violat fără milă cu sculele lor 
jegoase, le-au violat până când frumoasele fete au pornit mergând 
crăcănat, ca nişte răţuşte triste. 

Aceleaşi fete pe care le omagiază, cu pana sa uşor libidinoasă, 
Ioan Groşan. 

 
Ce vremuri au fost alea! – îşi zic foştii mineri, traşi azi aproape cu 

toţii pe linie moartă. Minele s-au închis una câte una, iar alea care nu 
s-au închis se vor închide curând... 

Margarina din părul lui Miron Cozma s-a uscat şi ea, căzând 
ca un strat de tencuială proastă... Iar minerii violatori mor unul 
câte unul, visând că rup oase de intelectual şi că violează 
studentele din Piaţa Universităţii... 

 
Cătălin MIHULEAC 



cronica veche 4 

 
  

CCRROONNIICCAA  ●●  PPOOLLEEMMIICCII 
 

Mă rog, aşa o fi. Să-i spună şi „limba 
plugarilor”, dar dacă Măria îşi pune altă  pălărie, 
nu-i tot Măria? Ce-i cu „dicţionarul”, cum se 
justifică, la ce foloseşte? Am măcar 
satisfacţia că mi s-a răspuns în sfârşit unei 
mai vechi întrebări a subsemnatului: eu, 
născut şi şcolit la Iaşi, profesor de română, 
ce limbă vorbesc? Stati: „Şi moldovenii 
dintre Carpaţi şi Prut vorbesc moldoveneşte. 
Limba lor uzuală are aceleaşi caracter 
lexicografic şi fonetic ca la noi.” Fără să 
ştiu, vorbesc limba altora! 

   Cum e greu să ţin pasul cu bogata 
producţie editorială a neonorabilului Vasile 
Stati, am izbutit cu explicabilă întârziere să 
intru în posesia „Istoriei Moldovei”, tipărită 
la Chişinău „cu concursul Societăţii 
Istoricilor din Republica Moldova.” Surpriza 
surprizelor: constat că autorul hazosului 
„Dicţionar moldo-român” îmi… trage laude 
la pag. 391. 

Cum cred că vă închipuiţi, nemeritate. 
Culmea parşiveniei: un citat dintr-o carte a 
mea prin care argumentam ideea că toată 
strădania pentru demonstrarea existenţei unei 
„limbi moldoveneşti” este îndreptată în 
susţinerea altui fals (întru legitimarea 

Vasile Stati a fost cel dintâi scriitor 
basarabean căruia i s-a permis să viziteze Iaşul. 
Era prin anii ’70. N-am ştiut, atunci, ce hram 
poartă (lucra la Secţia de propagandă a CC al 
PCM…) şi l-am plimbat peste tot, la statui şi 
case memoriale, la redacţii, la restaurante, i-am 
înlesnit întâlniri cu scriitorii ieşeni – ba, la 
cererea expresă a oaspetelui, l-am dus şi la o 
„râbalcă” (pescuit, adică) undeva, spre Gorban. 
Primarul (basarabean), onorat că a primit în 
grijă un „frate” de peste Prut, se agita pe malul 
iazului, încercând să-i ghicească voile: „Ce să 
vă aduc pe baltă, vin alb sau vin roşu?” Stati  
i-a răspuns fără să clipească:  „Şi bere”. După 
care, a rămas cu gura cusută – se ferea de 
întrebări ca de bombe! 

... La urma urmei, ce-i cu  „dicţionarul” lui 
Stati, despre care toată lumea vorbeşte, dar mai 
nimeni n-a avut cum să-l răsfoiască, fiindcă în 
România nu s-a difuzat? De altfel, chiar autorul 
s-a simţit îndreptăţit să combată pe tema 
necunoaşterii „operei” acuzate: „Românii au 
scris atâtea murdării despre dicţionarul meu, 
atât l-au jignit înainte de a-l vedea...” În 
principiu, reproşul lui Stati ar putea fi întemeiat: 
nu poţi respinge ceea ce nu cunoşti. Numai că 
însuşi gestul întocmirii unui astfel de „dicţionar” 
în care nu ştiinţa limbii deţine întâietate, ci, 
evident, politicalele de Bâc, este la fel de stupid 
ca şi strădania de a demonstra că albu-i negru şi 
maimuţa, elefant. Practic, nici nu-i cazul să-ţi 
propui o abordare a „dicţionarului” cu uneltele 
lingvisticii generale, câtă vreme întregul demers 
al lui Stati porneşte de la o falsificare flagrantă a 
realităţii, inventând o limbă „moldovenească” 
distinctă de limba română (!) şi mult apropiată 
de... idiomurile slave. Stati nici măcar nu-i 
original: încă de pe la mijlocul secolului XIX, 
geopolitica ţaristă declara (A. Arţimovici, 1863) 
româna vorbită dincolo de Prut „un dialect 
apropiat limbii slave”. S-au fabricat şi atunci 
„dicţionare” în care „sângeros” se traducea prin 
„sânjvărsatnic”, „necesitate” prin 
„trebeîmplinire” ş.a.m.d. Tot pe atunci însă, 
cei cu reală ştiinţă de carte şi respect pentru 
adevăr tipăreau, în Rusia, manuale destinate 
„celor 800.000 de români care locuiesc în 
Basarabia” şi care doresc să-şi studieze limba 
strămoşească (S. Margela, Petersburg, 1827), 
care „este limba română” (Ghinkulov, 1840, 
Petersburg). S-au scurs două veacuri, răstimp 
în care mari şi reputaţi lingvişti, inclusiv 
prestigioşi oameni de ştiinţă reprezentând 
Academia URSS, dar şi reprezentanţii 
Institutului de lingvistică al Academiei de 
ştiinţe a Moldovei, au respins hotărât, 
argumentat şi definitiv statutul de limbă 
graiului basarabean. Şi iată-l pe Stati încercând 
să reanime tezele staliniste (doar „tătucul 
popoarelor” a fost, nu-i aşa, lingvist!) care, 
chipurile, ar legitima un popor (moldovenii) în 
temeiul unei limbi... inexistente. Întreaga 
înjghebare statală actuală obligă Chişinăul să 
recurgă la subterfugiul „limbii moldoveneşti”, 
altfel, argumentele statalităţii s-ar subţia cu 
totul (semnificativ este faptul că, din 
„dicţionar”, lipsesc cuvintele „Basarabia” şi 
„basarabeni”). Cât priveşte construcţia 
ştiinţifică: apare ca rizibilă şi de doi bani. Cum 
altfel să califici un „dicţionar” din care lipsesc 
cuvinte esenţiale (floare, ochi, mână, creier, 
minte etc. etc.) iar altele primesc doar explicaţii 
derivate aiuritoare, de tipul „inimă” = măduva 
unui trunchi, chinga fierăstrăului, „cinste” = 
băutură, vin, rachiu (!!), „a înflori”= a 
încărunţi  ş.a.m.d. Cel mai ades nici nu ne 
aflăm în faţa unui dicţionar dialectal, ci a unuia 
explicativ (cum, de altfel, se menţionează şi 
pe pagina de titlu, astfel dezvăluindu-se 
adevăratul punct de plecare al vinovatei 
întreprinderi, probabil ulterior preschimbată 
în armă politică). În rest, o adunătură informă 
de cuvinte cu circulaţie regională, în 
covârşitoare măsură aparţinând limbii 
române, multe din fondul principal lexical. 
Fac excepţie rusismele, plantate cu sârguinţă 
de Stati oriunde află un locşor, doar-doar l-o 
crede cineva că s-a ivit peste noapte o limbă 
nouă în familia indoeuropeană! Culmea: Stati 
n-are obrăznicia să declare până la capăt că 
„moldoveneasca” ar avea personalitate 
proprie, toate elementele gramaticale fiind 
„comune cu cele din limba română, nimeni 
nu se îndoieşte de asta.” Şi atunci? Stati se 
îmbăţoşează: „Nimeni nu are dreptul să-mi 
impună cum să-mi numesc limba”.  

Ceea ce, la urma urmei, nu-i greşit, câtă 
vreme aduce în particular o linie logică cu 
aplicabilitate generală, dar pune în evidenţă 
metoda „ştiinţifică” a autorului, ce-şi amestecă 
pixul în textele altora, pe care, apoi, le citează 
fără jenă între ghilimele!  Cum bine se vede, 
cea mai mare parte a aserţiunii (…„ai ţară, ai 
stat; ai stat, ai funcţii; ai funcţii, ai putere; ai 
putere, ai de toate”) este trecută pudic sub 
tăcere, fiindcă-l deranjează posibila continuare 
a localizării, coborâtoare până la suspecte 
realităţi politice basarabene. Nu mai iau în 
discuţie, fiindcă n-are nici un rost, excursul 
istoric din primele capitole, menite să 
demonstreze ceea ce nu trebuie demonstrat: 
moldovenii sunt… moldoveni. Numai că şi 
oltenii sunt olteni, ardelenii, ardeleni – asta 
înseamnă că nu-s români? Apud Stati, 
românii le-au furat moldovenilor (!) tot: 
istoria, cronicarii, scriitorii, ba chiar şi 
statuile (mă-ntreb unde şi-ar fi depus până  
acum Voronin și ceilalți coroanele omagiale, 
dacă monumentul lui Ştefan cel Mare n-ar fi 
fost adăpostit o vreme în România şi astfel 
protejat de dezastrele războiului!) Cică limba 
a fost denumită „moldovenească” prin... 
„voinţa poporului”.  

Răsfoiesc şi o altă carte, la fel de ridicolă, 
datorată aceluiaşi prolific autor: „Moldovenii 
din Ucraina”, tipărită la Chişinău, de astă dată 
sub egida „Asociaţiei Naţional Culturale a 
Moldovenilor din Ucraina.” Aşa cum bănuiţi, 
teza de bază nu-i alta decât aceea că-n Bucovina 
n-a fost şi nu-i picior de român – doar o 
minoritate de naţionalitate moldovenească.    
Supoziţie la care n-avem de ce să nu subscriem: 
ceea ce Stati se căzneşte să demonstreze pe sute 
de pagini nu-i departe de adevăr, numai că… 
moldovenii sunt români, tot aşa cum muntenii, 
ardelenii etc. tot  români sunt. De pe urma 
evidenţei că, înainte de unire, au fiinţat state 
româneşti cu denumiri diferite nu se poate 
concluziona decât aiuristic,  tendenţios şi total 
neştiinţific c-ar fi vorba şi despre popoare 
diferite. Denumirea statală „Germania” se 
utilizează abia din sec. XV. Pacea westfalică 
(1648) a găsit ţara fărâmiţată în peste 300 de 
stătuleţe, dar, după  târzia unificare, nimeni n-a 
emis ideea trăsnită că bavarezii, 
branderburghezii, hanovrezii etc. ar fi popoare 
aparte, în temeiul… particularităţilor dialectale. 
N-are rost să continuăm cu exemplificările 
(Italia, Spania etc.), câtă vreme al de Stati o ţin 
morţiş pe-a lor: moldovenii… nu-s români! Mai 
nou, Stati a descoperit nu că România ar fi 
înconjurată de români, ci… Republica 
Moldova, de moldoveni! Evidenţa, bunul simţ, 
opiniile specialiştilor sunt puse la punct cu fraza 
„idei false, denigratoare şi ofensatoare cum că 
moldovenii ar fi parte componentă a naţiunii 
române.” De ce-i ofensatoare, nu ni se explică. 
Cartea este prefaţată de un alt vândut, pre 
numele său Fetescu, din Odesa, preşedintele 
„Asociaţiei Naţional Culturale a Moldovenilor 
din Ucraina”. Dumnealui  scrie: „cele câteva 
sute de mii de cetăţeni ai Ucrainei, care s-au 
ştiut şi se ştiu moldoveni, care totdeauna şi-au 
numit şi-şi numesc graiul matern limba 
moldovenească, care au considerat şi consideră 
patria lor istorică Republica Moldova…” Ar fi 
vorba, deci, despre o istorie amarnic de scurtă, 
câtă vreme Republica Moldova există doar de 
două decenii! Lui Fetescu îi scapă şi un 
porumbel din pix atunci când scrie „graiul 
matern”, fiindcă, într-adevăr, avem de a face cu 
un grai. Al limbii române! Fără a se pune de 
acord cu autorul cărţii, prefaţatorul susţine că, în 
parohia dumisale, „niciodată n-au călcat 
legionarii romani. Niciodată n-au fost pe aici 
latinii”. Îl contrazice peste numai câteva pagini 
Stati: aici „s-au conservat mărturii de nepreţuit, 
cu titlu de unicat, ale vechimii stabilirii 
romanicilor răsăriteni în acest areal” şi 
„moldovenii din Bucovina, din stânga Nistrului, 
sunt mai romanici decât cei din dreapta lui” (!) 
Nu scap de a fi citat, la fel de pe dos, şi în 
această cercetare, pe cât de minuţioasă, pe atât 
de inutilă, câtă vreme nu demonstrează decât 
că… moldovenii sunt moldoveni. În „Istoria 
Moldovei” eram „publicist”. Aici, la indicele de 
nume mi se atribuie calitatea de „istoric” (?), 
pentru ca la pag. 388 să fiu ridicat la demnitatea 
de „cetăţeanul României, savantul M.R. 
Iacoban”. Sper că-i ironie. Oricum, cuvintele ce 
mi se atribuie nu-mi aparţin („un popor este o 
comunitate umană care are mai mult 
caracteristici, dar nu şi pe aceea a conştiinţei 
de sine naţionale”). Nicăieri şi niciodată n-am 
spus ori scris aşa ceva! Se invocă un articol din 
„Moldova Suverană”, din care ar fi fost preluat 
citatul („apud”). La vremea aceea (1993) 
„Moldova Suverană” era condusă de redactorul 
şef Andrei Hropotinschi, care a declarat public, 
după debarcarea din post, că se întoarce 
definitiv la atelierul tatălui său, confecţioner de 
doage. Iată-l acum „doctor în ştiinţe filologice” 
(să fie tot duhul Universităţii „Spiru Haret”?), 
figurând în calitatea de „redactor literar-
ştiinţific” pe pagina tehnică a cărţii lui… Stati. 
Cum vin toate de se leagă! Opul „Moldovenii 
din Ucraina”, recomandat de prezidentul 
Fetescu „cu plecăciune şi recunoştinţă”, 
rămâne o făcătură ridicolă şi inutilă, care se 
screme să dovedească ceea ce nu contestă 
nimeni. Din cuprinsul ei mai aflăm că românii 
şi-au însuşit fără nici un drept opera unui 
Miron Costin, Neculce, Pogor, Conachi, 
Negruzzi, Alecsandri, Eminescu, Creangă, 
Sadoveanu, Labiş ş.a. 

Fericiţi cei săraci cu duhul! 
 

Mircea Radu IACOBAN 

la două veacuri de la răpirea  Basarabiei

improvizaţiei statale de la Chişinău) este 
întors complet pe dos, fiind adus… în sprijinul 
tezelor lui Stati! Să vezi şi să nu crezi! 
Aprigul propagandist al „Moldovei mari” 
scrie: „Cel mai clar şi sincer a lămurit 
importanţa fundamentală a lingvonimului 
limba moldovenească publicistul român 
Mircea Radu Iacoban: <Ai limbă moldo-
venească – ai popor moldovenesc – ai ţară 
moldovenească.>” Chiar aşa-i, numai că... 
nici vorbă de limbă aparte, iar în cuprinsul 
chisnovatei sale „Istorii”, Stati recunoaşte, 
în repetate rânduri, că „moldoveneasca” şi 
româna nu-s limbi diferite. Atunci? Aceeaşi 
limbă – acelaşi popor – aceeaşi (prezumtivă) 
ţară! Toată cartea e o însăilare de speculaţii, 
sferturi de adevăr, interpretări forţate, 
pledoarii în gol, trimiteri ale esenţialului în 
derizoriu şi trunchieri de citate – cum este şi 
cazul rândurilor ce mi se atribuie. La pag. 
223 din vol. I al „Cronicii Basarabiei” 
(Editura Junimea, 1995), scriam: „ai limbă, 
ai popor; ai popor, ai ţară; ai ţară, ai stat; 
ai stat, ai funcţii; ai funcţii, ai putere; ai 
putere, ai de toate.” Ăsta-i textul complet şi 
corect. După cum se vede, propun o schemă 
cu caracter general, pe care Stati o 
localizează, atribuindu-mi referirea directă 
la Republica Moldova.  

Stati uită că mai este o jumătate din vechea 
Moldovă dincoace de Prut; au hotărât 
basarabenii ce limbă vorbesc eu, născut la Iaşi şi 
profesor de… română? Tot „moldoveneasca” – 
afirmă improvizatul lingvist şi istoric. Aşa o fi, 
vorbesc altă limbă fără să ştiu – dar tot el 
spune… că-i aceeaşi limbă. Pas de te descurcă! 
Teza agrarianului Moţpan, un fel de Zăroni 
basarabean al veacului XX, potrivit căreia 
„poporul să hotărască ce limbă vorbeşte” face 
parte din familia cugetărilor despre întâietatea 
oului sau a găinii. Fiindcă nu poporul îşi botează 
limba cum îi trece prin cap, ci, dimpotrivă, 
limba, alături de comunitatea teritorială şi a 
tradiţiilor culturale, este aceea care atestă şi 
certifică existenţa unui popor. Cum, de altfel, 
am şi afirmat în citatul pe care Stati şi-l 
însuşeşte… laudativ! (Apropo de însușire: Stati 
avea să fie dat afară din Uniunea Scriitorilor de 
la Chișinău fiindcă a plagiat pagini întregi dintr-
o carte de proză apărută la București, 
adicătelea... dintr-o limbă... străină?) În spatele 
mascaradei cu „limba moldovenească” se află 
un justificat sentiment de culpabilitate.  Poate 
exista foarte bine un al doilea stat românesc 
(realitate violent combătută în „Istoria 
Moldovei”), independent şi suveran până la 
Dumnezeu, fără a fi necesare inventarea unei 
limbi şi a unui popor aparte!  
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  CCRROONNIICCAA  ●●  PPOORRTTRREETTEE  

Formula publicistică in memoriam a 
căpătat, cu trecerea anilor, în cazul meu, o 
pondere semnificativă, impusă de dispariţia 
unor colegi, prieteni sau figuri de seamă ale 
lumii noastre. Mă simt dator să o folosesc 
acum pentru a consemna trecerea „dincolo” 
a istoricului Şerban Rădulescu-Zoner, care 
mi-a fost coleg de breaslă şi totodată 
companion de recluziune politică, în anii 
dictaturii, iar după abolirea acesteia, 
comiliton pentru un plus de bine în 
societatea românească. 

L-am întâlnit prima oară în lagărul de la 
Salcia din zona Brăilei, în toamna lui 1959. 
Lucram în brigăzi diferite, însă cu 
posibilitatea de a ne cunoaşte şi a schimba 
eventual idei, impresii, în momentele când 
se făcea apelul sau în duminicile mai 
relaxate. Mai puteau fi întâlniţi acolo, 
dintre istorici, M. Brudiu, I. Enache, I.D. 
Suciu, dacă este a sugera numai o situaţie 
caracteristică acelui timp de interdicţii şi 
represiune. Domnul Rădulescu-Zoner 
părea timid şi rezervat, în acel context, 
limitându-se la un dialog minimal. Abia 
după graţierea din 1964, am avut unele 
ocazii de a ne urmări, în scris, evoluţia 
profesională, pe cât se putea într-un regim 
de suspiciune şi supraveghere, el activând 
la Institutul de Istorie bucureştean, eu la 
cel din Iaşi, cu rezultate ce n-au rămas, 
pare-se, anonime. Modernişti amândoi, ne 
întâlneam livresc în studiile publicate, 
personal mai atent la istoriografie, el la 
aspecte diplomatice şi viaţă politică.  

 

ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER, ÎN AMINTIRE 
De câteva ori ne-am întretăiat paşii la 

Biblioteca Academiei sau la Institutul de 
Istorie „N. Iorga”, de unde el a fost silit să 
plece la un muzeu din capitală, într-un 
moment (1975) de recrudescenţă a „luptei 
de clasă”. A revenit la institut abia după 
schimbarea de regim, când a fost în măsură 
să ia parte activă, în zona liberalismului, 
chiar la viaţa politică. A şi publicat, în 
colaborare, o istorie a Partidului Naţional 
Liberal, în timp ce se manifesta, ca om 
politic, în Alianţa Civică, în Parlament, în 
presa de atitudine. 

Ne-am putut intersecta astfel de mai 
multe ori paşii, la unele manifestări ale 
societăţii civile, una fiind consacrată lui 
G.I. Brătianu la institutul din capitală, la 
Academia Civică sau la Memorialul 
Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei 
din Sighet, acolo unde s-au regăsit, an de 
an, numeroşi comilitoni, alături de 
specialişti în studiul istoriei recente (St. 
Courtois, Dennis Deletant, Thierry Wolton 
etc.), animaţi de Ana Blandiana şi Romulus 
Rusan. La Sighet, unde şi-au aflat moartea, 
dintre istoricii de seamă, G.I. Brătianu şi 
Al. Lapedatu, ne-a fost dat să ne întâlnim 
de mai multe ori, spre a evoca experienţe 
comune şi a trasa, eventual, contururi mai 
exacte pentru istoria postbelică a României, 
în cadrul unei Europe dominate de sovietici 
şi recuperată pentru „democraţie” numai 
după 1989.  

În spiritul Europei democrat-liberale şi-a 
scris distinsul meu coleg memoriile, sub un 
titlu lesne memorabil: A fost un destin – 
amintiri, mărturii, dezvăluiri (Paideia, 
2003), cu observaţia că în timp ce unii îşi 
ascund mereu trecutul, el, autorul, ţine să-l 
reveleze pe cât posibil, ca personaj implicat, 
însă şi en historien.  

Biografia autorului se intersectează 
mereu cu istoria unei epoci de adânc 
dramatism, asupra căreia a meditat îndelung 
şi ca specialist în domeniu. Povestea unei 
vieţi se întâlneşte, în densul volum, cu ego-
istoria, ca elemente consubstanţiale, cam în 
felul preconizat de Pierre Nora în faimoasa 
culegere de confesiuni.  

Domină, în text, atitudinea deontologică 
faţă de profesie şi nota justiţiară, când e vorba 
de societatea românească de ieri, de azi, de 
mâine. Îndemnul către tineri, cu care se 
încheie prefaţa volumului, e caracteristic 
pentru ansamblul acestor „amintiri, mărturii, 
dezvăluiri”, menite să lămurească, dar şi să 
stimuleze noi solidarităţi, într-o Românie 
deschisă spre valorile euro-atlantice. 

Opţiunea liberală a autorului se degajă 
nu doar din textul memorialistic. Împreună 
cu Gheorghe Cliveti, Gheorghe Onişoru, 
Dumitru Şandru şi Apostol Stan, el a 
publicat un compendiu de Istoria Partidului 
Naţional Liberal (Ed. ALL, 2000), ca o 
datorie profesională şi civică. Pasajul final 
consemnează „întâlnirea de taină” din după-
amiaza de 22 decembrie 1989, la Dan 
Amedeo Lăzărescu, a nucleului (Sorin Botez 
şi Nicu Enescu) menit să reactiveze partidul 
născut din paşoptism şi condus multă vreme 
de Brătieni. „Timpul scurs de la 
consumarea acestui eveniment, care 
marchează revenirea pe scena politică din 
România a liberalilor, este mult prea scurt 
pentru a intra în sfera de cercetare a 
istoricilor, această sarcină revenind 
deocamdată specialiştilor în politologie”, 
ni se spune (p. 297), ca un îndemn la 
situare perspectivică a oricărui fapt. 

În acelaşi orizont profesional, se înscrie şi 
un alt studiu, întocmit împreună cu Daniela 
Buşe şi Beatrice Marinescu, despre 
Instaurarea totalitarismului comunist în 
România (Ed. Cavallioti, 1995), temă ce se 
regăseşte, firesc, şi în memoriile sale, în 
pofida subiectivităţii lor inerente. „Eu sunt 
istoric – se spune în preambul – şi până la 
urmă, aproape fără să vreau, am scris o 
istorie a ceea ce am trăit eu cu familia şi 
prietenii mei, fiind un martor al 
evenimentelor petrecute de-a lungul a şase 
decenii”, martor dispus a respecta vechea 
maximă a imparţialităţii, ca în îndemnul 
taciteic:  Sine ira et studio! (p. 7). 

Nu e locul să stabilim în ce măsură a 
respectat memorialistul acest îndemn, pe 
care mai toţi istoricii îl asumă ca normă 
ineluctabilă a meseriei lor.  

Reiterarea lui într-un asemenea text, 
explicit polemic, comportă însă o dimensiune 
exemplară, graţie strădaniei de a stabili mai 
întâi faptele şi a degaja apoi sensuri valabile 
pentru definirea epocii. Cartea musteşte de 
informaţii şi aprecieri de tot felul, menite să 
dea relief unei biografii de cărturar în luptă cu 
adversităţile timpului. O vor folosi cu profit 
nu doar istoricii „contemporaneişti”, ci 
deopotrivă sociologii, culturologii, politologii, 
cărturarii sensibili la dialogul „umanioarelor”. 

Aflase că Posteritatea ei (am putea spune: 
destinul) abia începe, oferind celor interesaţi 
un tablou nuanţat şi policrom, o frescă 
realizată cu har şi competenţă profesională. 
„Povestea vieţii” se îngemănează cu istoria 
unui timp, care a cunoscut fluctuaţii de tot 
felul, timp în care memorialistul s-a 
ascuns peste un deceniu ca să evite 
capcanele Securităţii, dar a ajuns totuşi 
finalmente după gratii. 

Experienţa din lagărele de muncă 
organizate de regimul „democrat-popular”, ca 
să anihileze „duşmanul de clasă”, dar şi din 
motive economice, se reflectă amplu în 
volumul A fost un destin, una din cele mai 
preţioase mărturii asupra fenomenului 
concentraţionar. Ea se cuvine pusă în valoare 
împreună cu o alta, nu mai puţin caracteristică 
pentru autor, despre Securitatea în Institutul 
de Istorie „N. Iorga” (2008), carte bazată pe 
observaţii personale, dar şi pe materialul găsit 
în arhivele aparatului coercitiv.  

O anume coerenţă a ansamblului e 
asigurată graţie meseriei de istoric, pe care Ş. 
Rădulescu-Zoner a ştiut să o practice şi în 
momentele mai puţin favorabile tagmei. 
Memoria, antrenată sistematic,  l-a servit din 
plin, ca şi studiile întreprinse asupra epocii 
moderne, îndeosebi asupra relaţiilor noastre 
cu lumea. Împreună au alimentat un palmares 
istoriografic demn de stimă şi de valorizare 
postumă. Străbătându-l, fie şi în grabă, am 
găsit în el numeroase puncte de sprijin pentru 
înţelegerea unui timp în care vieţile noastre s-
au împletit adesea cu un rost ce depăşeşte – 
am sentimentul – „clipa cea repede”. Ţine şi 
aceasta de „un destin”. 

 

Alexandru ZUB 

NEDREPTĂŢITUL 
CEZAR PETRESCU 

Speriată de duşul rece pe care i-l 
aplicase în Istoria... sa George Călinescu, o 
mare parte a criticii literare a manifestat 
rezerve serioase faţă de opera literară a lui 
Cezar Petrescu, creaţie vastă cantitativ, care s-
a bucurat în perioada interbelică românească, 
de un mare succes de librărie.  

Cezar Petrescu era un mare ambiţios, 
continuu preocupat de proiecte literare vaste, 
un bărbat frumos şi energic, care scria cu o 
uşurinţă neverosimilă în orice condiţii şi 
dovedea o putere de rezistenţă neobişnuită, 
putând să-şi impună un ritm de 14 ore de 
lucru pe zi. Devorând insaţiabil cafele şi 
ţigări, iubind cu frenezie viaţa în toate 
formulele ei, a cunoscut de timpuriu succesul 
în rândul publicului larg, fapt care nu e 
întotdeauna compatibil cu binecuvântarea 
criticii. Probabil că, dacă s-ar face astăzi un 
sondaj de opinie despre autor şi opera sa, 
mulţi ar indica doar romanul pentru copii 
Fram, ursul polar, apărut în 1932 şi, eventual, 
masiva frescă epică Întunecare (1928). 

Zeci de volume de proză îi poartă 
semnătura, iar dorinţa lui (de secretă 
inspiraţie balzaciană), de a le reuni (sub 
auspiciile unei Cronici româneşti a veacului 
XX) rămâne, oricum, notabilă. Influenţat la 
începuturile carierei sale literare de către 
Sadoveanu, Cezar Petrescu şi-a creat, treptat, 
propriu-i stil, în care unii exegeţi au detectat 
ecouri ale publicisticii lui N.D. Cocea, 
mentorul său într-ale jurnalismului. 

 Acuzat de neglijenţă, prolixitate, beţie de 
cuvinte, superficialitate conceptuală, prozatorul 
a avut mereu de partea sa cohorte de 

cititori fideli, putând fi comparat în această 
privinţă cu Ionel Teodoreanu sau cu uitatul 
Rădulescu-Niger, acesta din urmă – complet 
dispreţuit de către critică, dar reuşind să dea 
tiparului o imensă maculatură, care (culmea!) 
a interesat un important segment al publicului 
avizat. Prin contrast, cărţile lui Camil 
Petrescu se vindeau cu mare dificultate...  

Cezar Petrescu a fost  unul dintre cei mai 
importanţi ziarişti români ai secolului XX,  
inspirat pictor de moravuri al societăţii 
româneşti. Romanele lui pot fi privite şi ca 
oglinzi mental-sociologice ale unei lumi 
sufocată, mai mereu, de uimitoare paradoxuri. 

Pesimismul structural al imensei majorităţi 
a personajelor sale, sumbra viziune asupra 
vieţii, elogiul pe care l-a adus întotdeauna celor 
învinşi de către un destin inflexibil, ne-ar 
duce cu gândul la sămănătorism, ori la vagi 
ecouri din marea proză rusă. Dar, ca orice 
ziarist dăruit, infatigabil şi minuţios, Cezar 
Petrescu se dovedea sensibil în primul rând la 
ceea ce era descompus, deprimant, 
senzaţional şi atipic în peisajul lumii sale. Nu 
ezita să colecteze fiecare element pitoresc 
în vastul său insectar caracteriologic, 
nereuşind însă întotdeauna aceeaşi profun-
zime a observaţiilor. 

Era un grăbit incorigibil, un grafoman care 
nu putea fi oprit decât prin moarte, iar sfârşitul 
său pământesc e semnificativ, fie şi dacă ne 
gândim că decesul i-a survenit în timp ce lucra 
la trilogia Vladim sau drumul pierdut, în 
dimineaţa zilei de 9 martie 1961. 

Întunecare este considerat cel mai reuşit 
roman al său,  fiind superior, prin capacitatea 
de a reconstitui atmosfera mental-colectivă a 
României din preajma şi de după Primul 
Război Mondial, unei sumedenii de studii 
istorice pe aceeaşi temă. George Călinescu nu 
avea dreptate, atunci când îl sancţiona drastic, 
asemuindu-l unei ape care gâlgâie intens, dar 
care nu curge... Romanul lui Eminescu�– 
trilogie formată din Luceafărul (1935), 
Nirvana (1936) şi Carmen Saeculare 
(1937) a fost minimalizat, sau cu totul 
respins, de către majoritatea criticii de 
specialitate, în condiţiile în care exegeza 
călinesciană despre Eminescu devenise 
rapid un model al genului, însă, şi în acest 
caz, Cezar Petrescu a fost tratat cu 
maximă asprime estetică. Imaginaţia 
petresciană s-a dovedit  remarcabilă estetic, 
în privinţa nuvelelor şi romanelor reunite 
sub ciclul intitulat „fantasticul interior”, 
cărţi precum Omul din vis (1923); Omul 

care şi-a găsit umbra (1928); Simfonia 
fantastică (1929); Aranca, ştima lacurilor 
(1929), sau Baletul mecanic (1931), 
creionând un univers epic inedit în literatura 
română. Simfonia fantastică (bunăoară) s-a 
bucurat de recenzii favorabile în presa literară 
italiană şi spaniolă. Straniul roman Ochii 
strigoiului (1942) e o analiză interesantă, care 
se reţine ca studiu de caz, în vreme ce Apostol 
(1933) este, poate, cel mai emoţionant 
omagiu adus figurii învăţătorului de ţară, 
născut cu flacăra devotamentului pentru 
şcoală şi copii, dar şi o poveste de dragoste, 
de incontestabilă duioşie. Cezar Petrescu era 
un scriitor dotat cu o puternică imaginaţie 
epică, un talent nativ, care merită a fi 
redescoperit de cititorul român contemporan. 

 

Cristian SANDACHE 

întâlniri de destin 
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CCRROONNIICCAA  LLIIMMBBIIII   

Dintr-un (prea) bogat fişier de aberaţii 
gramaticale notate în discursul publicistic actual, 
extragem, cu minime comentarii, exemple ce 
ilustrează delictul de ultraj la logică în folosirea 
pronumelui (şi adjectivului) nehotărât alt (şi a 
pluralului, ca şi a formelor de feminin, la ambele 
numere). Trebuie să precizăm, de la început, că 
nu ne… legăm decât de enunţuri ale 
„profesioniştilor” din mass-media, lăsând… în 
plata Domnului limbajul (public) spontan al 
politicienilor. Aceştia, de fapt, ar fi mai bine să 
cam tacă, lăsându-şi faptele să-i exprime; dar, 
pentru aceasta, cetăţenii care se lansează în 
politică militantă ar trebui să se gândească, 
poate, la ceea ce, într-un interviu, afirma cândva 
Henri Matisse, frecvent citat pentru acest 
paradox, vorbind despre cei care aspiră să 
devină pictori: „Vous voulez faire de la 
peinture? Avant tout il vous faut vous couper la 
langue, parce que votre décision vous enlève le 
droit de vous exprimer autrement qu’avec vos 
pinceaux” (cf. /www.lydiatorcasio.fr/). 

Dar să revenim la… profesionişti şi, în 
speţă, să notăm un exemplu recent, din cele de 
maximă relevanţă: „După accident, o gravidă şi 
alţi doi tineri au ajuns la spital” (titrare TV); 
pentru variaţie de personaje, dar şi pentru 
prospeţimea mijloacelor stilistice, vezi şi „O 
gravidă şi alţi 2 oameni în spital, din cauza unui 
şofer mut de beat” (/ziare.com/Timisoara). Oare 
de ce „şi alţi doi”?; o fi fost şi gravida tânără, 
respectiv trebuie să nu uităm că şi gravida 
este om? 

Fără să ne mai punem întrebări, să 
continuăm florilegiul, notând diferite forme. „Iar 
şoferul şi alt coleg au dat-o [suma cerută], 
împăcându-se cu el” (cu victima accidentului; 
/avocatura.com/); aşadar, şoferul este văzut 
drept propriul său coleg, ca şi unii din exemplele 
următoare: „Un bărbat care a fost prins, 
împreună cu alţi trei colegi, sub un maldăr 
de…” (/intactimages.ro/); „în accident a [atenţie 
şi la dezacord] murit fata care conducea şi 
alte trei colege ale ei” (buletin de ştiri TV, 
martie 2006).  

Să aducem exemple şi dinspre alte medii, 
urmărind, pe cât este posibil, sursa şi comicul 
exprimării aberante. „A apelat la o reţea de 
falsificatori de acte din Spania ca să procure 
identităţi noi pentru el, soţia lui şi alţi trei 
amici…” (tvr.ro; soţia şi amicii se încadrează 
într-o clasă „persoane”, dar ce soţie acceptă 
doar statutul de amică?); „La stingerea 
incendiului au luat parte 15 pompieri şi alţi 10 
jandarmi” (dintr-un buletin de ştiri TV – 
2007; presupunem subînţelegerea unei clase 
generale de indivizi, în cazul de faţă militari; 
asemenea clase pot fi presupuse şi în cazurile 
ce urmează); „GM şi alţi parteneri au preluat, 
în 2002, o participaţie majoritară la unele 
dintre activele companiei coreene Daewoo 
Motor, acţiuni care au condus la formarea 
GM Daewoo” (stiri.rol.ro; GM este 
iniţiatorul, compania-mamă General Motors, 
nu alt partener); „Mai mult decât atât, este 
posibil ca SUA şi alţi câţiva aliaţi să avanseze 
în privinţa dispozitivelor de apărare anti-
rachetă la scara «întregului spectru»” 
(/nato.int/; SUA ar fi propriul lor aliat!); 
„Consiliul Concurenţei se consultă cu 
autorităţile şi alţi furnizori, după caz, la 
elaborarea răspunsurilor, explicaţiilor, 
formulărilor de poziţii sau…” (/consiliul-
concurentei.ro/; autorităţile, măcar în 
principiu, nu sunt furnizori!); „Cine 
supraveghează piaţa asigurărilor: un fost 
poliţist, un fost primar, un inginer agronom şi 
alţi patru economişti” (/zf.ro/; inginerul 
agronom nu este, în principiu, economist, iar 
pe primii nici nu-i putem măcar bănui că ar 
fi!); „Tânărul şi alţi 2 prieteni mai aveau în 
maşină şi alte 126 pastile de metadonă” 
(titrare la imagine; ştire de la Antena 3, 2 
iunie 2007, ora 6,25); „La data de 5 iulie 
1998, Mario Pascale, împreună cu alţi 3 
complici a răpit şi ucis o persoană” 
(mai.gov.ro; MP ar fi propriul său 
complice!). Etc. 

 Alt, alţi, dar şi  ceilalţi  aiurea! 

Numai două exemple pentru forme ale 
pronumelui (adjectivului) demonstrativ celălalt 
(înrudit cu alt şi asociat textual cu acesta): 
„Eduard, împreună cu alte două colege, mergea 
la şcoală... Eduard a fost ucis, celelalte două 
colege au fost rănite” (buletin de ştiri TV, 13 
martie 2006, ora 19; Eduard ar fi una dintre 
colege!); „MRU a avut discuţii cu ceilalţi lideri ai 
coaliţiei” (enunţ „bombă” dintr-un jurnal TV, 
aşadar fără intenţie ironică; era înainte de 
destituirea fostului premier!).  

Folosirea improprie a adjectivului pronominal 
în discuţie a fost deja semnalată şi comentată de 
Iorgu Iordan (în Limba română actuală. O 
gramatică a „greşelilor”, 1943, şi Limba română 
contemporană, 1956), care a citat, ca rarităţi, 
după diferite surse, următoarele exemple: „scrise 
de el şi de alţi colaboratori ai lui”; „secondat de 
mai mulţi profesori universitari, generali şi alţi 
scriitori”. Iordan analiza construcţia ca rezultat al 
unor contaminaţii („de el şi de alţii + de el şi de 
colaboratorii lui”, respectiv „profesori..., generali 
şi scriitori + ... profesori..., generali şi alţi 
oameni”) şi aprecia, sec şi fără drept de apel: 
[construcţia] „caracterizează, în special, limba 
(mai ales vorbită) a semiculţilor”.  

Acest proces mental, care poartă numele de 
elipsă, a fost admirabil definit cândva de Sextil 
Puşcariu, în Limba română. Privire generală, 
prin raportare la brevilocvenţă, tendinţa naturală 
de concizie a exprimării: „Brevilocvenţa se 
deosebeşte de elipsă, precum se deosebeşte – şi 
cer iertare cetitorului pentru această comparaţie 
trivială – coada ursului, scurtă din fire, cu coada 
tăiată a cânelui”.  

În sfârşit, faţă de delimitările operate iniţial, 
precizăm că, în… problemă, i-am lăsat deoparte 
şi pe vorbitorii de rând ai limbii române, deoarece 
(cel puţin atunci când nu li se ia un interviu la 
televizor!) aceştia, las’ că eliptici şi ei adesea, dar 
nu ar spune, cu niciun preţ, „pe toloacă pasc nişte 
oi şi alte două mieluţe” sau „am cumpărat de la 
piaţă un cocoş şi alte două găini”. 

 Pentru cariera ce pare a-i fi rezervată, prin 
aportul a numeroşi jurnalişti contemporani, 
acestei abateri (pe scurtătură) de la logică, am 
putea face referire la explicaţia pe care o dădea 
Claude Lévi-Strauss în legătură cu dispariţia a 
numeroase specii de plante şi animale: creşterea 
densităţii populaţiei umane, astfel că „du fait 
même de sa densité actuelle, l’espèce humaine vit 
sous une sorte de régime d’empoisonnement 
interne” (cf. /wn.com/ L’empoisonnement 
_interne_Claude_L%/).  

Hipertrofierea mass-mediei conduce, prin 
oboseală şi derută, spre ignorarea prea 
multelor reguli ce exprimă subtila dar fireasca 
legătură dintre vorbire şi gândire; astfel, 
intoxicarea internă a limbii (de cultură!) pare 
a decurge, inexorabil, de la sine.  

 
Stelian DUMISTRĂCEL 

Între atâtea şi atâtea parascovenii, în marea lor 
majoritate refluxuri aplecate în faţa politicului, se 
înscriu şi noile obligaţii de comportament lingvistic cu 
auxiliare de penalitate, în sine traduceri aberante ale 
unor realităţi culturale imposibil de suprapus peste 
cele de interes comun, general. Suntem, de ani 
buni, taxaţi pe excepţii, pe corelări năbădăioase, un 
surplus de îngenunchiere a libertăţilor câştigate de 
revoluţie, dar încetul cu încetul ligamentate haotic, 
după dicţionare total neadecvate existenţei 
româneşti autentice. 

Conform noilor stipulări oficializate, utilizarea 
apelativului „ţigan” ar echivala cu un act/acţiune 
şovin/şovină. Altfel spus, alături de diverse alte 
aberaţii, puse pe seama neamului românesc, trebuie 
adăugat şi un „şovinism funciar, istoric”, denumirea de 
„ţigan” fiind cu 600 de ani pre-existentă moftului de 
ambalaj politic de acum. Încă la început de secol al 
XV-lea, nenumărate acte de vânzare sau danii 
evidenţiau prezenţa „sălaşurilor sau satelor de ţigani”, 
grămăticii fixând o realitate a existenţei 
reprezentanţilor acestei etnii, ca şi a grupurilor de leşi, 
unguri sau alţi alogeni care îşi hotărâseră şi li se 
aprobase de către cancelaria domnească „împămân-
tenirea”. Indiferent de cunoaşterea „rădăcinilor”, a 
„spaţiului de origine etnică”, apartenenţii etniei în 
discuţie nu au ridicat alte pretenţii lingvistice 
denominative, precaritatea, în genere, a stării lor de 
existenţă (ţigani robi până la mijlocul secolului al XIX-
lea) neasigurând, din păcate, şansa evoluţiei culturale, 
instituţionale, a componenţilor, de unde şi o izolare 
auto-impusă pe fondul recunoscut al lipsei de proiecte 
oficiale clarificate în „socializarea” acestora. Rarele 
prezenţe citabile în raport cu şcolaritatea le datorăm 
lui Vasile Alecsandri (celebrul Vasile Porojan) şi, cu 
precădere, documentelor şcolare de după „desrobirea 
ţiganilor” şi obligativitatea şcolarizării asigurate de 
către stat, obligaţie căreia i s-au supus procentual, 
dintre ţigani,  mai ales cei vieţuitori în urbanitate 
(breasla lăutarilor, zlătarii, cazangiii) dar şi cei aflători 
în forma compactă, comunitară a satului, deci 
agricultori, muzicanţi, lingurari etc. Calitatea de 
„cetăţean” cu acte doveditoare a obligat, iarăşi, ca 
mulţi alţi reprezentanţi ai acestei etnii să acorde 
respectul cuvenit obligaţiilor derivând din statutul civic 
şi, într-o relaţie directă cu depopularea unor sate sau 
orăşele, prin plecarea saşilor, şvabilor sau evreilor, 
facilitatea imobiliară i-a obligat, în mare măsură, să 
aibă relaţii civice clarificate cu statul, acceptând 
modificări ale statutului cutumiar de libertăţi de până 
atunci. Şi, iarăşi, nimeni, dar absolut nimeni nu a fost 
lezat de utilizarea apelativului consacrat până în 
perioada când, adâncindu-se diferenţa de cultură 
dintre grupurile etnice în refuz total faţă de procesul de 
inserţie socială cu drepturile şi obligaţiile cuvenite 
oricărui cetăţean al ţării, sub-culturalitatea a indus o 
mai densă utilizare a termenului de „ţigăneală”, ca 
atribut al unui anti-model de comportament, al libertăţii 
de a fi pauper, analfabet, devotat unor cutume 
medievale inoperante într-o societate modernă, 
mereu în clară, declarată atitudine de refuz al 
propunerilor de profesionalizare, de reuşită prin 
muncă. Chiar în interiorul etniei, care are contribuţii 
solitare remarcabile la dezvoltarea culturii şi civilizaţiei 
acestei patrii comune, unii apartenenţi, exasperaţi de 
lentoarea evoluţiei con-etnicilor, fie că s-au izolat de 
restul componenţilor, fie că nu şi-au mai recunoscut 
provenienţa şi aceasta nu ca o trădare a originii ci ca o 
formă de auto-respect pentru cheltuiala şi efortul 
conjugat în a crea echivalenţa civică cu populaţia 
majoritară şi mai ales cu partea de mijloc, respectabilă 
ca profesiune, venituri etc. Mulţi dintre cei care au 
moştenit meseriile înaintaşilor (zlătari, lingurari, ursari, 
argintari, cazangii) au evoluat în parametrii industriilor 
oficiale sau, mai nou, au dezvoltat tradiţionala 
pricepere a intermedierilor devenind „pieţari” sau 
proprietari de chioşcuri, magazine sau chiar manageri 
ai unor firme cu sute de angajaţi. Tot dintre aceştia au 
fost selectaţi o serie de reprezentanţi care, conform 
modelului european, au fost investiţi în formula 
„consilierilor” la nivelul administraţiei publice locale şi, 
concomitent, au fost promotorii apariţiei a numeroase 
asociaţii dedicate, ca statut, eliminării fenomenelor de 
excluziune socială în care „ţiganii” ocupau un loc 
aparte, majoritar. Din nefericire, tocmai aceşti noi 
„leaderi”, consecvenţi în a-şi maximaliza rolul şi 
funcţiile din procesul de „reconversie socială” a con-
etnicilor, şi-au propus modificarea abruptă a propriei 
istorii etnice, propunând şi obligând  să li se acorde, 
ca premiu al unui barter de sprijin electoral, apelativul 
de „romi”. Din punctul lor de vedere, părăsirea 
apelativului consacrat ar fi asigurat începutul noii istorii 
de socializare şi impunere a egalităţii de şanse. 

SEMANTICA 
APLECATĂ 
 
A funcţionat aici o altă cutumă antropologică, 

superstiţia „schimbării de destin prin înnoire”, rolul 
educogen, modelator al „veştmintelor noi”, inclusiv cele 
semantice, în cazul analizat. Ipoteza şi parcursul 
acestei „necesităţi” demonstrează de la sine că, mai 
ales pe fondul unei pauperizări colective dar şi al 
libertăţii de mişcare, concomitent cu o contribuţie 
majoră a reprezentanţilor acestei etnii la creşterea 
indicilor de infracţionalitate pe terenul, de preferinţă, al 
statelor europene dezvoltate dar şi în teritoriul naţional, 
nu modifică greutatea încărcăturii pejorative  nici pentru 
apelativul părăsit nici pentru cel recent inventat. În orice 
limbă de circulaţie hoţul rămâne hoţ, pungaşul rămâne 
pungaş iar diferenţele de definire semantică nu au nici 
un chichirez ba, dimpotrivă, focalizează cu surplus de 
spirit critic respectiva realitate.  Fundamental ciudată 
rămâne „originea” etniei, ţiganii reapelaţi ca romi 
neavând nici o apetenţă majoră în a-şi recupera 
memoria „ţinutului sfânt” al Egiptului (de unde s-ar 
presupune că au migrat) cum, în parte, refuză 
apartenenţa prin integrare în spaţiul real de 
găzduire/existenţă. Victimizaţi, ca şi evreii, în perioada 
celei de a doua mari conflagraţii, spre deosebire de 
primii, care şi-au impus cerinţa restructurării existenţei 
într-un teritoriu distinct, o ţară recunoscută ca atare, 
Israel, ţiganii de atunci, romii de acum, nu sunt 
posesorii unei astfel de finalităţi iar o reintegrare 
egipteană este imposibilă. De aici, din această 
existenţă suspendată, contradictorie pentru chiar 
membrii diferenţiaţi social în cadrul etniei, refuzul unora 
de a-şi declara apartenenţa, „tribalitatea” cutumelor 
fiindu-le potrivnică propriei lor evoluţii culturale, sociale.  
Conducătorii/leaderii etnici ar trebui să formuleze o 
strategie coerentă de „incluziune” fără a se suprapune 
peste modelul castei politicienilor care, dincolo de 
interesul strict personal, de familie sau de grup 
restrâns, refuză să-şi disipeze „binele” în restul 
populaţiei, o masă din care, acesta este coşmarul lor, 
pot ieşi înlocuitorii, reformatorii reali. Mă şi întreb, în 
eventualitatea unui inventar al beneficiilor reale ale 
proiectelor europene de incluziune, al banilor alocaţi şi 
destinaţia lor reală, ce răspunsuri şi câtă penalitate şi-ar 
asuma managerii de proiecte. Reale, pipăibile sunt 
beneficiile obţinute de unele cătune izolate, marginale 
în spaţiul rustic, unde, prin modernizarea 
infrastructurii s-a redus dificultatea accesului, al 
mişcării de interes economic, de şcolarizare. Şi, 
iarăşi, atenţia specială acordată de factorii majori din 
educaţie creării de facilităţi speciale „romilor”, inclusiv 
la nivel universitar, decurge firesc din evoluţia realităţii 
sistemului democratic şi nu formează „trofeele” unei 
bătălii purtate de leaderii etnici. Sigur, în cadrul unor 
strategii economice naţionale de lungă durată (încă 
iluzorii) s-ar fi putut pune în valoare talentele 
profesionale, meşteşugăreşti, vocaţia „romilor” în 
prelucrarea metalelor etc, spaţiu în care asociaţiile 
etnice ar fi exercitat funcţiile formative din interior. În 
alt plan, al derizoriului profitabil, există o tot mai 
accentuată încărcătură pejorativă în termenul 
„manea, manelism”. Nu ar trebui oare impunerea 
unei amenzi, a unei penalităţi şi în utilizarea 
acestui termen, mai ales că reprezentanţii de 
frunte ai manelismului se bat pe primele pagini ale 
marilor averi/venituri la zi dar şi în susţinerea de 
imagine prin sume considerabile absorbite de 
televiziunile particulare?    

În final de discurs mă întreb şi întreb: ce alte etnii, 
populaţii, triburi şi-au refuzat identitatea prin strămoşi, 
ca date esenţiale de identitate? Ai cui moştenitori mai 
sunt romii actuali, dacă strămoşii ţigani au rămas fără 
moştenitori prin refuzul romilor de a-şi recunoaşte/ 
valida rădăcinile? Şi, iarăşi, mă întreb dacă nu cumva 
în chiar cererea leaderilor etniei pentru obligativitatea 
utilizării unui singur apelativ oficial, cel de rom-romi ei 
înşişi nu se pun în situaţia unui şovinism aparte, a 
unui anume rasism, aflându-se astfel în pericolul 
ca, asemeni lui Iona, să fie înghiţiţi de propriul 
marasm semantic?! 

Şi fiindcă ne aflăm în creşterea de atmosfere 
ale presiunii electorale, iată prilejul, oportunitatea 
etniei rome de a-şi impune liderii valoroşi, 
dedicaţi rezolvării problemelor reale prin strategii 
publice coerente, acţiune în care trebuie să 
renunţe, acolo unde există tradiţia, la a-şi lăsa 
voturile cumpărate pe mai nimic. Or, nimicul de 
înmulţit cu nimicul, nimic dă ca rezultat. 

 

Aurel BRUMĂ 
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    CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

     I LUZIA  
PERMANENŢEI  
 

După Insomnia ceasornicului (1982), Singurătatea clopotelor 
(1987) şi Poezii, 1 (2008), volumul Poezii, 2 (2010) credem că îl 
plasează pe George Bădărău în raftul destinelor lirice de primă 
mărime, într-o bibliotecă a Iaşului contemporan despre care se spune 
că nu duce lipsă de o valoroasă pleiadă a creatorilor din acest 
domeniu. Este greu să te impui într-un noian de autori aflaţi sub aripa 
ocrotitoare a inspiraţiei, a eului visător de iz baladesc şi romantic, 
metafizic şi realist, modern şi postmodern, o întreagă încrengătură a 
cărei imagine îmbină tradiţionalismul liric cu retorica şi tendinţele 
neo/postmodernismului. Nu mai luăm în calcul mulţimea celorlalte 
pagini care nu exprimă nimic, ele nu-şi află locul nici pe poliţa de jos a 
raftului. George Bădărău este, cum se spune, o „natură poetică greu 
de clasificat” (Const. Secu). „Unele poeme au o structură tradiţională, 
altele sunt moderne, chiar postmoderne, în linie parodică, trimiţând la 
limbajul poetic nouăzecist, la experimentalişti, la autorii de poezie în 
stil nipon”, în opinia aceluiaşi critic. 

Ceea ce conferă autenticitate şi forţă textului liric la George Bădărău 
credem că este tocmai reunirea detaliului cu axioma, a meditaţiei cu 
iluzia, a exilului interior cu faptul divers, a misterului cu sacrul. El ne 
oferă aroma proaspătă a versului, uneori ca reverie spirituală, alteori ca 
ambiguu existenţial. Sensibilitatea sa reverberează şi atunci când    
„De-atâţia ani aleg grâul de neghină, ziua/ de noapte, binele de rău/    
De-atâta vreme, tu pictezi natură moartă/ c-un grup de obiecte din care 
eu lipsesc/ Şi între noi un mărăciniş nu ne lasă/ să ne apropiem unul de 
altul,/ deşi eu îţi aud paşii, tu îmi auzi inima,/ amândoi auzim respiraţia 
morţii” (Mărăciniş). Sau când „Ploaia vociferând coboară-n extaz/ 
leneşă, senzuală, spre seară,/ stelele palide-au rămas fără gaz/ şi 
sufletul meu s-a rătăcit afară/ Nu mai pot iubi deocamdată/ în ţinutul 
negru cu viespi delirând,/ umbra copacului ascunde o fată/ pe care n-a 
văzut-o nimeni, nicicând/ Schiţez câteva gesturi brutale şi râd/ c-o 
răceală care îngheaţă floarea,/ muntele pleşuv, marea/ şi silueta 
pescarului plăpând” (Impas). 

Poetul ieşean călătoreşte adesea pe unde sceptice, invocând lumea 
confuză, râsul şi nebunia, revolta, cuvintele strâmbe, hipnoza, omul fără 
inimă, înstrăinarea. Trăind şi ştiind că poezia dă glas şi senzaţiilor cu o 
sfielnică tentativă de a dovedi fapte ale lumii de lângă noi, cu umbre şi 
prejudecăţi, în acelaşi timp relevă sentimentele luminoase, optimiste, 
îngăduitoare când scrie despre pădurea sau iarba, noaptea la mare, tufa 
de liliac, palmierul, între care se strecoară micropoemele de forma 
haiku-lui, unde concentrarea expresiei nu îngrădeşte libertatea 
inspiraţiei: „Scriu un alt haiku/ pe un cocor de hârtie –/ dacă migrează?”; 
„O crizantemă/ face plecăciune lumii –/ dar ce plăpândă!”; „Vântul şi 
ploaia/ au degete prea lungi –/ unde-i toiagul?”; „O picătură/ de rouă 
cade din cer –/ e-un ochi de cocor”. Tristeţea, nostalgia, mâhnirea, 
dorinţa de a retrăi episoade din trecut, cu nuanţe bacoviene, sunt stări 
de spirit apăsătoare, le întâlnim la tot pasul, înecate în nedumeriri şi 
obsesii. Aici poetul se mărturiseşte doar celui ce-l înţelege, se 
confesează cu gândul la o comunicare dintre vizibil şi invizibil, dintre 
viaţă şi metafizic, în spaţiul deschis în care lucrul obişnuit convieţuieşte 
cu virtualul, intuiţia şi lumina: „Sufletul meu se priveşte-n oglindă/    
se-ntunecă şi apoi se luminează,/ la schit, în pădurea albastră/ Şi 
sufletul îmi dă mereu târcoale/ îmbrăcat cu pelerina de ploaie/ când raza 
lunii în geam se îndoaie/ ca rochia maicii la poale... (Schit). 

E „un ceva” substanţial parcă din ordinea cuvintelor, din funcţia 
tradiţională a limbajului poetic, la care Nichita Stănescu se întorcea şi 
apoi pornea spre cele mai adânci rostiri şi imagini ale viziunii lirice. Până 
la Nichita, cuvintele erau „auzite, pipăite, gustate, mirosite dar niciodată 
văzute, dar vederea cuvintelor e însă primejdioasă, ca a elfilor” (Al. 
Condeescu). La George Bădărău, starea inocentă a cuvântului se 
revarsă ca o mirare, ca o nedumerire, încât drumul spre cuvânt e ca 
„Drumul spre artă/ blocat de accidente rutiere/ femei câini maidanezi/ 
care şi-au uitat acasă/ lătratul liric/ Drumul spre artă/ începe cu 
majusculă/ la kilometru zero/ şi se întinde oricât/  marcat de puncte de 
suspensie/ Drumul spre artă/ rămâne marea necunoscută/ soarele 
nopţii/ marea care-n loc de peşti/ poartă în pântecele ei – silabele/ 
Drumul spre artă/ e atât de ascuns încât nici Dumnezeu/ nu-i ştie de 
capăt/ şi el tot înfăşoară de câteva mii de ani/ pe degetul cel mic” 
(Nedumerire). Mirajul descoperirii unor teritorii sufleteşti prin mijlocirea 
cuvântului este, de cele mai multe ori, totuna cu tensiunea sentimentelor 
şi impresiilor comunicate cititorului, care intră şi el, la rându-i, în 
rezonanţă. De aici şi vocea „care spune ceva despre dragoste/ şi 
moarte/ despre omul simplu al zilelor noastre/ care aplaudă ori de câte 
ori se ridică/ şi cade cortina peste scena goală”. 

Metafora rămâne poate singura şansă de a contempla cu adevărat 
realul, ca apoi însuşi realul să devină unul al esenţelor, al profunzimilor. 
George Bădărău percepe realitatea ingenuă, îi atribuie devenirea tragică 
pentru a-i întrezări limitele, în fond limitele fiinţei între început şi sfârşit: 
„În legătură cu viaţa mi-am făcut o schiţă/ de plan şi am identificat 
metafore/ şi am identificat nopţile cu lună alcoolizată/ şi am identificat 
timpul care mă înfăşura/ ca o pătură/ vrem să schimbăm peisajul exotic/ 
şi să înlocuim mobilierul poemului...” (Carieră). Metafora identifică şi 
schimbă, este în stare să „caligrafieze unele principii”, este capabilă de 
orice minune. Poemul lui George Bădărău se impune şi „curge printre 
frunze” natural, cu supleţe şi rafinament, înaintea unui posibil dialog cu 
divinitatea. Şi iluzia permanenţei rămâne, asemeni unui cântec straniu 
care străbate fiinţa omului de la naştere şi până la sfârşit. 

 

Nicolae BUSUIOC 

aperto libro tânărul 
Kirileanu 

 

În urmă cu 140 de ani (13/25 martie 1872) se năştea la 
Holda, în Munţii Neamţului, Gheorghe Teodorescu, cel ce 
avea să folosească, mai târziu, şi adagiul Kirileanu, ajuns 
faimos. Viaţa grea şi sănătatea precară nu l-au împiedicat 
pe tânărul muntean să se afirme, în timp, ca un mare om de 
cultură, editor impecabil al operei lui Ion Creangă (ediţia 
din 1939), nu mai puţin al scrierilor lui Eminescu (lucru 
mai puţin cunoscut, pe motiv de furt literar), propovăduitor 
al folclorului autentic, monograf al Domeniului Regal 
Broşteni ş.a. – activităţi care l-au impus în lumea culturală 
a epocii şi l-au făcut să ajungă bibliotecar al Casei Regale, 
secretar general al Fundaţiunii Universitare „Regele 
Ferdinand I” şi membru de onoare al Academiei Române. 
Despre acestea şi despre multe altele s-a vorbit, pe 28 
martie 2012, la Piatra Neamţ, în ambianţa deosebit de 
fertilă a Bibliotecii Judeţene care îi poartă numele. Bogata 
şi valoroasa bibliotecă a cărturarului – circa 30.000 de 
volume şi 17.000 de scrisori – a fost donată, în 1956, 
acestei instituţii publice. 

Simpozionul jubiliar a beneficiat de participarea 
marelui depozitar de informaţii şi valori bibliofile, prof. 
univ. dr. Nicolae Scurtu de la Bucureşti, de altfel fiu al 
meleagurilor nemţene, şi de moderarea prof. Constantin 
Bostan, directorul Bibliotecii, cunoscut şi recunoscut 
propagator al vieţii şi operei sărbătoritului, de-ar fi să 
amintim doar volumul G.T. Kirileanu. Un destin, sub 
semnul lui Creangă şi Eminescu, la Palatul Regal, apărut 
în 2010). O expoziţie de carte veche românească, de carte 
rară străină şi de manuscrise din biblioteca cărturarului a 
dat culoare şi parfum de epocă întâlnirii cu numeroşii 
iubitori ai umanioarelor din Piatra Neamţ. 

În această ambianţă, a fost evocată şi perioada ieşeană a 
lui Kirileanu, care şi-a făcut studiile la Şcoala Normală 
„Vasile Lupu” şi la Institutele Unite, după care a urmat 
Facultatea de Drept din fosta capitală a Moldovei. Tânărul, 
deja cunoscut şi apreciat de parte din profesorii săi 
(Constantin Meissner, Ştefan Vârgolici, Al. Philippide, 
Petru Poni) a ocupat şi onoranta poziţie de custode al 
Bibliotecii Centrale din Iaşi (1897-1900), pe urmele lui 
Mihai Eminescu, având ocazia să cerceteze îndeaproape 
presa timpului, în căutarea urmelor predecesorului său. În 
Arhiva Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” 
din Iaşi există documente ce atestă prezenţa şi activitatea 
nemţeanului în Bibliotecă.  

Dintre toate, credem că merită menţionat jurământul 
depus în decembrie 1897 (Arh. BCU, Dosar nr. 2/1897 – 
Eşite, f. 218 – vezi facsimil), după cum şi solicitarea unui 
concediu de o lună pentru pregătirea orelor de suplinire a 
catedrei de limba română de la Şcoala Normală „V. Lupu”, 
„pe cât timp Dl. Gh. Ghibănescu, titularul ei, va lua parte ca 
deputat la lucrările parlamentului” (idem, Dosar nr. 2/1899 – 
Eşite, f. 220). Tot din acea perioadă datează apartenenţa la o 
mişcare studenţească menită „a propovădui [...] un mai mare 
interes [...] pentru soarta fraţilor de peste munţi”, din al cărei 
comitet de 8 face parte, alături de fostul coleg de liceu I. 
Leatris – viitor cadru universitar – D. Cădere, E. Herovanu, P. 
Râşcanu ş.a. Pentru atingerea scopului propus, tinerii 
îndemnau la înscrierea în Liga pentru unitatea culturală a 
tuturor românilor şi se angajau să ţină întruniri publice în 
principalele oraşe ale Moldovei. „Aceste întruniri vor avea un 
caracter cu desăvârşire naţional – dorinţa noastră cea mai vie 
fiind excluderea absolută a oricărei preocupări de politică  
militantă, care ar avea tristul rezultat de a dezbina în loc de a 
înfrăţi, de a slăbi în loc de a întări pe români şi cauza lor cea 
mai sfântă” – se spunea în manifestul din 10 noiembrie 1897 
(„Evenimentul”, An. V, nr. 1389, 14 nov. 1897, p. 3). 

Implicat în studiu, dar şi în viaţa socială, G.T. Kirileanu, 
ale cărui legături cu oamenii de vastă cultură ai epocii au fost 
apreciabile, a fost un model – urmat de unii, uitat de cei mai 
mulţi. Măcar noi, acum, alături de nemţeni, să închinăm un 
gând pios de recunoştinţă unuia dintre înaintaşii noştri 
exemplari. 

Liviu PAPUC 

 

 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 

SCRISORI DE DRAGOSTE (III)
 
 

Draga mea, dragă, de tot dragă!... 
 

Mi-e greu! Nu mai vreau să vorbesc! Nu vreau să 
realizez cu exactitate de ce-s nemulțumit... dar, simți 
pesemne, sunt! M-am săturat să-mi spui, după ce facem 
un plan, că a intervenit ceva de-o maximă importanță! 
Săptămânal, apare ceva de neocolit! Te invidiez: eu n-am 
șansa să descopăr, la câteva zile, un impediment; 
descopăr... patru! Totuși, la mine nu intervine nimic! 
De-aia, vreau certitudini! Tu n-ai acces la ele, fosta mea 
prezentă iubire... Dar să nu te întristez, fiindcă nu concep 
ca marea mea iubire să plângă (ai făcut-o, știi bine, în 
mai multe orașe!). Când plângi, iartă-mi sinceritatea, 
devii neinteresantă: zâmbetul te avantajează, râsul tău  e 
afrodisiac, dar plânsul...vai!, dacă te-ai vedea... Bref: 
nicio lacrimă! (vorba melodiei pe care mama ta o cânta, 
prin anii 70, la Teatrul de Revistă...). 

Fiindcă sunt convins că nu cunoști poezia, și fiindcă 
vreau să realizezi că dragostea-mi nu dispare, chiar când 
sunt supărat pe tine, transcriu un fragment din Petrarca, 
tălmăcit de Arghezi: „Mi-e dor de tine, zvelta mea 
femeie/de gura ta de orhidee/de sânul tău cu bumbi de 
dude/de buzele-ți, într-una ude/ Mi-e dor de tot ce se 
ascunde/ De șoldurile-ți tari, rotunde/și de genunchii tăi 
mi-e dor!/să-mi strângă capul, înăuntrul lor!” ș.a.m.d. Sper 
că nu o consideri îndrăzneață: raportată la ce se publică și 
se joacă azi, pare mai curând castă... Vreau  să te revăd, 
curând; restul e tăcere, ori nimic... 

Tot eu... 
 

P.S. La cârciuma noastră secretă, cu geamuri verzi, mi-
ai spus odată că fericirea ta nu-i deplină, fiindcă nu suntem 
zilnic, împreună. 

Și eu vreau să te văd zilnic, măcar un sfert de oră. 
Culmea! Tocmai tu lipsești la apelul de seară/noapte!  
Înnebunesc & te urăsc. Pa! 
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CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

trenul alb şi 
gardul verde  

 
 

La mare, în amurg. Abia ajunşi,  m-am grăbit să încerc apa. 
Măcar cu piciorul. Deodată, glezna mi-a fost învăluită de ceva 
mătăsos, suav şi cald. Un caniche, de talie mijlocie, mă adulmeca. 
Avea blăniţa gri şi o cravată albă, de toată frumuseţea. Ne-am privit 
câteva clipe, după care a făcut o plecăciune maiestuoasă. Am 
înţeles. Mă adoptase. I-am răspuns, aşezându-mă pe nisip, lângă el. 
Aproape n-am simţit când şi-a culcat căpşorul pe genunchii mei. Şi 
cum stăteam  noi aşa, ca doi vechi prieteni, care n-aveau nevoie de 
cuvinte, ca să se înţeleagă perfect, vraja s-a risipit brutal. Tsunami, ce 
mai! Aici erai, bestie mică? Vocea guturală venea din spate şi, deşi  
s-a vrut, probabil, un fel de alint, a sunat ca o ameninţare.  La auzul 
ei, „bestia” a tresărit uşor, apoi a rămas nemişcată. Aşa face 
întotdeauna, a mai zis vocea, când a ajuns lângă noi. Dispare când  
ţi-e lumea mai dragă. Şi n-ar fi o problemă, dar nu ştiu cum face că-şi 
alege cele mai nepotrivite momente. Când suntem, adică, foarte 
obosiţi. Stiţi, eu prestez la două cabinete parlamentare, din Bucureşti. 
Şefii mei sunt prieteni buni, chiar dacă fac parte din partide diferite. 
Oameni de treabă, n-am ce zice, dar munca-i muncă. Nu poţi să... Şi 
aşa a început un monolog, din care aveam să aflu trecutul, prezentul 
şi viitorul acelei fiinţe, căreia nu-i adresasem niciun cuvânt, dar care 
părea că nu mai poate fi oprită. Era una din acele situaţii, în care 
admiţi, resemnat, că te-ai născut fără noroc pe lume.  Am încercat o 
manevră, care s-o scoată din priză: 

– Din câte înţeleg, e cam solicitantă munca asta. 
– Este, nu zic... dar e şi frumoasă.  
Şi a început o altă poveste, cu multe episoade, din care am aflat 

şi întîmplările acelei zile. Mi-a spus că fusese chemată de urgenţă la 
mare, pentru o delegaţie japoneză, care trebuia să ajungă la Balcic. 
Cum translatorii erau cam afumaţi, iar ai noştri nu se aflau, nici ei, în 
deplină stare de funcţionare, trebuia salvată situaţia.  

– Ce să vă spun, a fost magnific. M-am ales şi cu un cadou 
frumos. Le-am turnat o vrăjeală, din care n-au înţeles nimic, pentru că 
nu ştiau boabă româneşte, iar eu, cam tot aşa, în engleză. Ha-ha-ha!  
Le-am povestit despre un tren alb, care, de fapt, nu era decât o 
locomotivă ruginită, vai de mama ei şi despre un gard verde, scorojit, 
care stătea să cadă şi care, împreună, formau un grup ambiental 
demn de luat în seamă. Povestea o ştiam de la şefii mei, care 
însoţiseră, nu de mult, prin ţară, tot nişte japonezi, arhitecţi peisagişti. 
N-am înţeles eu prea bine despre ce a fost vorba, ştiu doar că aceia 
reuşiseră să facă, din astfel de elemente disparate, un loc de 
agrement cu totul original şi că proiectul lor a fost premiat la mai 
multe concursuri internaţionale. Amintindu-mi de chestia asta, le-am 
livrat şi japonezilor mei bucăţi din această aventură. Iedera şi rochiţa 
rândunicii, care acopereau locomotiva, florile de romaniţă, care se 
împleteau cu scândurile gardului şi o apă curgătoare,  care se 
precipita zgomotos printre ele, sărind din piatră în piatră, odată cu 
păstrăvii, făceau toate paralele. Le povesteam şi le tot arătam: cam 
ca pe-aici, cam ca pe-acolo... 

La faţa mea, care, probabil,  se lungea necontrolat, a reacţionat 
prompt: 

– Dar, de ce mă priviţi aşa? 
– Aaa!.. nimic, doar că... am fost şi eu la Balcic... dar, parcă... nu 

ştiu... nu-mi amintesc de niciun tren, de niciun gard... 
– Ha-ha-ha! E tare! Hai, că sunteţi chiar simpatică. Păi cum să 

vă amintiţi, dacă nici nu există! N-aţi înţeles? I-am făcut din cuvinte! 
Aşa trebuie să te porţi, atunci când vrei să salvezi o situaţie, de o 
asemenea importanţă. Trebuie să fii tare! Trebuie să fii puternic!  

Văzându-mi privirea, care, cu siguranţă, i s-a părut de-a dreptul 
tâmpă, a considerat că trebuie să mă recicleze şi s-a aşezat lângă 
mine. De pe terasă, ai mei au  simţit că sunt în pericol şi au început 
să mă sune pe rând. Am luat uşurel „bestia”, ca s-o transfer în 
braţele stăpânei. Abia atunci am observat că aceasta avea sânii şi 
pulpele pline de cojile de seminţe, pe care le tot ronţăise. 

A urmat o noapte albă. Am întors pe toate părţile „discursul” 
intempestivei dudui. Întrebări, întrebări şi iar întrebări. Să fie 
prostie? Emfază? Cinism? 

Spre dimineaţă, cu ochii micşoraţi de nesomn şi cu nişte 
cearcăne cât ceaşca de cafea, am concluzionat: violenţă.  

O violenţă născută din ignoranţă şi dispreţ faţă de toţi şi de 
toate. O violenţă generalizată, căreia nu i te poţi opune, pentru că e 
pretutindeni şi te pândeşte din toate direcţiile. O violenţă subtilă, care 
lucrează necontenit asupra fiecăruia dintre noi, până la 
destructurare, pentru ca apoi să putem fi re-creaţi, după chipul şi 
asemănarea lor. Nu, nu cred că e o exagerare, dacă afirm că 
extragerea din urne a unor asemenea parlamentari nu înseamnă 
nimic altceva decât un act de violenţă, îndreptat spre noi, cei mulţi, 
de către cei care au făcut ca acest lucru să fie posibil. Angajarea 
unei menajere, sau, mă rog, a unei prestatoare de (varii) servicii, 
care să însoţească o delegaţie oficială e pur şi simplu un atentat la 
buna credinţă a cetăţeanului obişnuit, care se străduieşte să fie cu 
adevărat ospitalier, să angajeze un dialog prietenos cu toată lumea, 
români sau străini, un dialog în care buna creştere şi atitudinea 
civilizată să fie la ele acasă. Nu poţi să nu te întrebi: dacă  nişte 
oaspeţi oficiali sunt lăsaţi în seama cuiva, care „să-i facă din 
cuvinte”, ce credit mai  avem, în faţa lor, noi, ăştia de aici. Niciunul. 
„Ne-au făcut din cuvinte”, ca să zic aşa, în timpul campaniilor 
electorale, pentru ca apoi să ne ignore complet. Ne servesc, în 
schimb, tot felul de violentări, care mai de care mai ascunse în câte 
un ambalaj, cel puţin derutant. De exemplu, faptul că la Educaţie 
este numit ministru fie un medic veterinar, fie o duduie care şi-a luat 
gradele didactice (de la asistent, până la cel de profesor) la o 
universitate particulară, înfiinţată chiar de ea, mi se pare un act de o 
violenţă inimaginabilă, pe care o resimt ca atare. Vorbăria goală a 
liderilor unor partide, ca şi tăcerea lor, atunci când ar trebui să 
dialogheze (cinstit) cu oamenii şi nu să manipuleze, le percep tot ca 
pe nişte acte de violenţă. Când un şef de poliţie judeţeană este 
demascat ca fiind un veritabil mafiot, care-şi foloseşte puterea şi 
influenţa pentru a proteja clanurile mafiote din zonă, ştirea loveşte 
puternic, producând derută şi teamă. Maniera în care funcţionarul 
public înţelege să se pună la dispoziţia cetăţeanului reprezintă, de 
cele mai multe ori, o sursă continuă de violenţă, care poate lăsa 
sechele serioase. Nu sunt vorbe în vânt. Cunosc un profesor de 
biologie, proaspăt pensionat, care fără să fi fost lovit, înjunghiat, 
împuşcat etc. a rămas paralizat pe viaţă, din cauza unui astfel de 
funcţionar. Omul mai avea nevoie de o singură semnătură, ca să 
poată intra în posesia unui teren. La propunerea funcţionarului, s-au 
întâlnit într-un parc. Acela i-a cerut mai întâi „dreptul”. După ce a 
numărat banii, s-a înroşit de nervi, i-a smuls telefonul din mână şi l-a 
aruncat în iarbă. Ca să nu mă înregistrezi, i-a mai zis. Apoi a aruncat 
şi banii, zece milioane de lei vechi, în  bancnote de câte un milion. 

– Adună-ţi mărunţişul şi donează-l unei biserici! 
Omul s-a repezit să-şi recupereze banii. De atunci, o imagine îl 

torturează permanent: el, în patru labe, târându-se prin iarbă, sub 
privirile curioase ale trecătorilor, străduindu-se să recupereze cele 
zece hârtii, purtate încolo şi-ncoace de un vânticel cu zvâcniri 
nervoase, iar în faţa lui, pe alee,  funcţionarul, care i-a întors spatele 
şi a ieşit din scenă cu un mers tacticos, ca orice om, care ştie bine 
ce vrea de la viaţă. Violenţa cu care această imagine a ros în fiinţa 
bietului profesor a făcut ca, după doar câteva zile, să aibă parte de 
un atac cerebral, care l-a lăsat paralizat pe viaţă. În aceeaşi serie 
putem pune şi autonomia instituţională, în numele căreia multe 
chestii se fac şi se desfac. Şi asta pentru că, nu de puţine ori, 
seamănă cu o autonomie de clan. De la Parlament, în care aleşii îşi 
votează legi care să-i favorizeze/protejeze (juridic, economic...) şi 
pînă la ultima gheretă administrativă, unde şefii sunt numiţi politic, în 
dispreţul total al legii, al valorilor profesionale şi umane, puţini sunt 
cei din afară, care mai pot pătrunde acolo. 

Aceasta este adevărata violenţă: ascunsă, difuză, confuză, dar 
omniprezentă, care poate chiar să ucidă, fără să lase vreo urmă. E 
violenţa-cadru: tolerată, încurajată, instituţionalizată. E violenţa care, 
prin lipsa de rigoare în aplicarea legilor şi prin sfânta neimplicare, 
generează violenţele punctuale (crime, violuri, tâlhării...) denumite, 
inadecvat, violenţă  domestică. Inadecvat, pentru că aşa ceva nu 
există.  Prin natura ei, violenţa nu poate fi decât sălbatică. Indiferent 
unde, când şi cum se manifestă, sau câte măşti o cosmetizează 
(falsifică), atenuându-i tuşele groase, băloase ea nu reprezintă 
altceva decât exteriorizarea necontrolată a unor instincte primare. 
Ştiu, s-a vrut ca sintagma respectivă să definească violenţele care 
se petrec în medii precum familia, clasa de preşcolari/elevi/studenţi, 
spaţiile unui cămin studenţesc etc. Dar ce fel de violenţă domestică 
e aceea în care un bărbat îşi ucide nevasta, sub ochii îngroziţi ai 
propriilor copii, sau când un individ intră într-un spaţiu privat, scoate 
o armă de foc şi începe să tragă la întâmplare? 

Una peste alta, trenul alb şi gardul verde reprezintă, pentru 
puternicii zilei, o monedă de schimb forte, care pe noi, cei mulţi,  ne 
costă din ce în ce mai mult. 

Angela TRAIAN 

intersecții 
 

Articolul* de mai jos, aparţinând lui Mihail Sadoveanu, a fost publicat în 
Adevărul literar şi artistic, din 15 august 1937. El face parte, după opinia mea, 
din categoria  textelor regale sau a textelor constituţie. După citirea lui, nu ai 
cum să rămâi pasiv, iar dacă rămâi ai o problemă gravă la capitolul adevăr şi 
moralitate. Asemenea texte invită lectorul la reflecţie şi altfel de concluzii. 
Aproape în întregime, cuprinsul articolului sadovenian are trimitere profetică 
la timpul istoric şi politic al trăirii şi mărturisirii noastre („Nihil novi sub sole”). 
Am convingerea că decidenţii noştri de azi, de-l vor citi şi-or voi, ar putea 
trage, cu mult folos, bune şi sănătoase învăţăminte pentru drumul nostru prin 
hăţişurile tot mai încurcate ale prezentului.    

 

Nicolae PANAITE 
 

 

ELOGIUL LIBERTĂȚII 
 

E titlul unei cărţi pe care a publicat-o de curând dl. George Strat, 
profesor la Universitatea din Cluj. Despre această lucrare s-a mai scris 
aici. Ne permitem să adăogăm şi noi câteva note. Merită laudă orice faptă 
bună, mai ales în ordinea morală. 

Cartea aceasta a profesorului clujan cuprinde o serie de esseuri şi 
articole, între care deosebim de pildă: „Spre necesitatea unui nou ideal 
naţional”. „Problema Universităţilor”, „Sport şi sportomanie”, „Pentru 
Franţa”, „Imperiul Britanic şi pacea lumii”. „Dictatura lui Hitler şi 
falimentul social-democraţiei germane”: în toate străbate credinţa în 
cultură şi libertate, ca generatoare ale progresului uman. 

A face un elogiu al libertăţii în aceste timpuri de decădere e nu numai 
o faptă bună, ci şi o faptă de curaj. E aproape de neînţeles de unde scot o 
seamă din contimporanii noştri atâta perfidie unii, atâta laşitate alţii, ca să 
lase să se lovească şi să se pregătească să surpe singurele instituţii de 
progres ale omului social, bazate pe libertatea individuală, libertate civilă 
şi libertate de conştiinţă. 

 Echilibrul între autoritate şi libertate tinde să fie rupt în favoarea 
celei dintâi, ca şi când nevoia de a fi apărată ar avea autoritatea, nu 
libertatea din toate părţile ameninţată, ca şi cum autoritatea n-ar avea, ca 
totdeauna, mijloacele ei teribile de apărare; ca şi cum în decursul istoriei 
autoritatea ar fi totdeauna victimă. 

În unele părţi ale Europei s-au instituit state totalitare: sunt la noi 
oameni care privesc cu admiraţie asemenea anomalie şi poftesc şi pentru 
noi stări politice ieşite din nenorociri profunde. Despotismul rusesc de azi 
e rezultatul altui despotism tot aşa de crâncen. Constrângerea germană a 
ieşit din suferinţa unui popor lovit în posibilităţile lui de desvoltare, silit 
de împrejurări să se refugieze în surogate materiale şi mistice. Dictatura 
italiană e o întoarcere hipertrofică a autorităţii contra  ameninţărilor 
anarhice. Unde văd unii dintre contimporanii noştri din această ţară 
românească calamităţile publice care au determinat asemenea reacţiuni – 
să nădăjduim trecătoare? 

În România e în putere proprietatea individuală, care e baza libertăţii 
civile. Mijloacele acestui pământ românesc pot da cetăţenilor libertate 
materială care să le facă posibilă şi pe cea morală. 

În ţările de care vorbim mai sus, existenţa unei clase privilegiate 
altădată şi a unui partid politic privilegiat şi unic astăzi  e incompatibilă 
cu libertăţile. La noi a existat şi există o posibilitate de simbioză între 
categorii, între îndeletniciri, între majorităţi, minorităţi şi culturi; această 
ţară îmbelşugată are în ea puterea de armonie pentru că are mari 
rezervorii de bogăţie pe multe secole. Atunci de ce să încerci a pune 
piedică evoluţiei fireşti? Unde se întronează moravuri de sclavi, libertatea 
rămâne un cuvânt de dicţionar. Popoarele fără libertate rămân la instincte. 
Libertatea e îmsăşi esenţa progresului. Libertatea nu se învaţă decât în 
elementul ei, ca şi înnotul. 

Iată o serie de propoziţii la care ar trebui să reflecteze din nou rătăciţii 
zilelor de azi. Toate relele de care încă suferă pătura noastră conducătoare 
au mai fost accentuate eri; ascuţişul lor se va toci mâne tocmai prin 
practica libertăţilor cetăţeneşti.  

E adevărat că libertatea nu e dreptul de a face tot ce îţi place, – acesta 
pare mai mult un drept al animalelor. E vorba de dreptul de a face ce-i 
drept şi just, de a vorbi şi scrie liber pentru denunţarea ilegalităţilor şi 
apărarea dreptăţii, de a te simţi apărat în munca ta, de a fi ocrotit în 
acţiunile tale îngăduite de lege, mai ales de a nu te simţi stânjenit în 
adâncul sufletului şi conştiinţei tale. 

Acest bun, pe care oamenii nu-l preţuesc cu adevărat decât după ce    
l-au pierdut, e supus astăzi neîncrederii şi loviturilor. Părinţii noştri au 
luptat pentru el; dintr-o ficţiune şi dintr-o mlaştină putredă morală am 
devenit un stat; părinţii noştri s-au ridicat de sub harapnic până la 
demnitatea omenească;  prin forţa acestei libertăţi şi demnnităţi – multă 
sau puţină – s-a ajuns pentru întregul neam la suprema aspiraţie. Şi ultima 
generaţie, căreia nu i se datoreşte încă nimic, pentru că n-a putut face încă 
nimic, se complace în mistici politice străine, dăunătoare sufletului 
nostru? Deocamdată ar fi de dorit să înveţe ortografia şi punctuaţia. 

Spiritul gregar, abandonarea personalităţii, sclavia lipsei de raţiune, 
sunt cangrena libertăţii şi abdicarea de la puterea pe care şi-a construit-o 
omul în decursul ceasurilor de suferinţi şi lupte. 

Acel „mai bine” către care tânjesc generaţiile se găseşte nu îndărăt, ci 
înainte, într-o societate moralmente evoluată şi politiceşte echilibrată. Nu 
prin salturi, ci printr-o evoluţie firească, deşi penibilă. Acel „mai bine” 
nu-l pot realiza decât oamenii liberi, – mai conştienţi şi mai blânzi. 
Problema politică a prezentului nostru românesc e de a înlesni crearea cât 
mai multor valori individuale – deci cultură, şi statornicirea unui stat 
puternic, bazat pe instituţiile care au dus aşa de sus şi de departe statele 
apusene democratice. 

Patria ne va deveni tot mai dragă, în măsura în care – în alt înţeles 
decât cel special – instituţiile liberale vor progresa. 

 

Mihail SADOVEANU 
 

* Am actualizat ortografia textului de acum 75 de ani, păstrând unele cuvinte, expresii, 
formule cu parfum de epocă sau regional. p
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VARIAȚ IUNI  
ROCOCO 

 

Mircea Popovici frecventa cenaclul lui Eugen Lovinescu şi cenaclul lui 
Vladimir Streinu, scria Izobare apreciate de marii critici interbelici, după 
care se pregătea să tacă 40 de ani... Alăturarea numelui lui de nume 
celebre îl face mai important, mai misterios, mai artist, într-o lume 
mercantilă în care doar sărutul unei lectoriţe, de Bunavestire, reuşeşte să îl 
mai tulbure. Volumul Variaţiuni rococo (Editura Alfa) cuprinde poeme care 
sugerează monotonia interioarelor, cu atmosferă simbolistă, plină de 
tristeţe (vals trist şi sentimental), obsesia exoticului, a peisajului marin, unde 
marginea mării semnifică marginea lunii („Oraşul meu frumos e-n exil”), iar 
unitatea temporală, în regiuni nocturne, e din ce în ce mai expresivă: „E ora 
când seara arde-n fitil” (La farul stins). În alte poeme, asistăm la întoarceri 
în timp, spre copilărie, cu „glasul preschimbat în taine”, travestit într-un 
manechin de haine, dar şi revenirea la senectute (Metamorfoză), obişnuit 
să contemple de la fereastră invazia de culori, conştient de imposibilitatea 
plecării: „Îmi voi deschide aripa/ dar pare oprită de vânt”, în timp ce 
cuvintele au structură vegetală şi un comportament asemănător frunzelor: 
„Rămân vorbe în copac ciorchine/ şi vântul toamnei/ o să le scuture bine” 
(La toamnă). În universul poetic, natura se metalizează, se oxidează, 
obiectele ruginesc în timp („agrafele ierbii”, „baloturi de sârmă ghimpată”), 
până şi mediul acvatic îşi schimbă structura, metaforele absenţei atrag 
atenţia („Un lanţ se deşiră acuma-n urechi”), alături de simbolurile 
perfecţiunii, absolutului: „Dar nu las cercul din braţe/ Meridianul predat la 
fier vechi” (Feroneria). Armonia este sugerată şi de terminologia muzicală: 
trompetă, sacâz, bolero, vals, marş, romaniţă, vocalize, orgi, bemoli, 
instrumente muzicale: vioara, viola, ghitara, contrabasul, pianul, flautul, dar 
şi orchestră, strună, partitură, portativ. Dansul frunzelor se asociază cu 
dansul gospodinelor, încât contează acum doar publicitatea scriitoricească: 
„Voi scrie la mica publicitate/ Şi-am să plătesc cu nişte citate” (Mica 
publicitate), spiritualizarea materiei cu geometria interioarelor deformată („E 
strâmbă odaia şi drept orizontul”), sufocarea ideii într-un univers închis, 
odată cu plecarea în lumea de dincolo („dar uşa nu vrea să se închidă/ că 
doarme ideea somnul de veci”). Plecarea într-un spaţiu îngust, dificil, se 
face în felul acrobaţilor, „pe-o funie de drum”, cu rostogoliri în infinit, sub 
forma unor rotiţe care trec prin ferestre personificate: „Apoi vom aştepta/ 
ecoul unor roate/ ce trec şi sparg în gol/ ferestrele mirate” (Împreună miraţi). 

Parodiind un avertisment feroviar, „Nu vă plecaţi în afară”, adică în 
afara lumii, poetul simte o anume încătuşare, destrucţionare şi se 
confensează pe un ton dulceag, ironic: „În afară nu vă aplecaţi,/ că-ncep 
acuma să declam/ scrisori cu gramul cântărite/ cu degetul pictat pe geam” 
(Aviz public). Din perspectiva unui urbanism modern, eul liric înfăţişează un 
decor banal, cu portrete vechi, afişe cu neon, publicitate spaţială, în 
aşteptarea unui gând, în vreme ce timpul solidificat a devenit agresiv: „Dar 
mi-a rămas pe drum un gând/ ce n-a ajuns încă pe buze,/ iar timpul devenit 
solid/ în forţă vrea să mă acuze” (Instantaneu sonor). În cameră, continuă 
să fie o falsă agitaţie, în lenjeria cu miros de tutun: „Mă bat cu lenjeria, cu 
cearşaful/ în pături rele cu miros de pipă”, universul încremeneşte (Salvare 
in extremis), afară cad stele „s-apropie nunta de moarte”; biografia este 
echivalentul unei amante libertine care se plimbă prin spaţiul livresc al 
culturii, inofensivă, lipsită de atracţii demonice: „Ce straşnică biografie/ 
frumoasă, ca o amantă vopsită/ ce umblă desculţă prin cărţi/ şi nu ne duce 
pe noi în ispită” (Calcul diferenţial). 

 
 
 

Un alt poem înfăţişează atmosfera de şantier, o idilă muncitorească 
în magazia de scule, în spaţiul oferit de o simplă baracă, unde iubita 
dansează după muzică lăutărească: „La magazia de scule e atâta lumină/ 
şi-n tăvi de ulei se mai joacă”. Un poem fascinează prin notele 
suprarealiste, cu alămuri, raţele coafate, imaginile poetice şocante, 
atmosfera cazonă: „În alămuri de fanfară militară/ râd raţele împuşcate la 
subţioară/ şi coafate cu drotul/ jivine împiedicate-n ierburi” (Fanfara 
militară) sau o reflecţie, un timp confuz, scurtă idilă cu final neprevăzut la 
„ceaiul de mătrăgună”, cu braţele înzestrate cu atribute imposibile: „Într-o 
primăvară sau vară/ cu braţele făcute aripă de moară/ voi culege vremea 
frumoasă de afară” (Reflecţie). 

Altădată, poetul remarcă minimalizarea întregului, lipsa de etichetă a 
adolescentelor prezente la bal unde cântă „viori deşirate-n odăi” şi sunt 
invitate „păpuşi platinate”: „Pe rând, fecioare presate/ c-un fier de călcat/ 
vă invit desculţe/ la balu-n doi timpi” (Balul desculţ), iar dincolo de geam 
(altă existenţă), clovnii sfidează artele tradiţionale şi dimineaţa, devreme, 
mitralierele sunt gata de execuţie: „În biroul cu frunze crude/ pare vesel 
sau trist/ ca-n amestec de cărţi de tarot” (Execuţie sumară). Universul este 
geometrizat ca un dreptunghi în care se află lumi şi istorii, în bătaia puştii. 
În final, ochitorul admiră florile albastre (aspiraţie, ideal, iubire), căţărându-
se spre cer şi totodată admiră maternitatea lunii, aflată în afara oricărui 
pericol: „La cântarea puştii se urcă/ cerneala florilor cu faţa la cer/ Dar luna 
n-o împuşc/ e prea plină” (În dreptunghi). 

Nu lipseşte nici balcanismul cu atmosfera caracteristică: „cadâne 
desculţe”, „melci cu turban”, „peşti de sidef”, dezmăţul oriental cu mese 
copioase şi cu dansatoare: „Povestea începe/ şi la ospeţe tacâmurile iau 
foc/ lacheii aduc pe tăvi de argint/ ochi de cadâne vopsite” (Bizanţ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un măscărici a inventat o „frumoasă tragică”, care pieptăna părul 
platinat şi în încăpere a rămas doar ecoul lucrurilor de altădată, 
transfigurat în imagini auditive, amintind de spectacolele şi de răbufnirile 
pluviale: „prin odăi a rămas/ doar zgomotul de scaune trase/ şi ploaia ce 
încă strănuta/ de praful presat” (Ideal posibil). Altarul rămâne loc de 
refugiu pentru un bărbat, iar în spaţiul sacru, sub icoane, poetul are 
revelaţia Sfintei Treimi. Ludicul, în întorsături discrete de frază lirică, dă un 
anume dinamism prin asocieri insolite, comparaţii experimentate de Geo 
Dumitrescu, de o simplitate dezarmantă: „Peninsula e lungă/ ca limba 
unui câine/ Şi-acolo aştepţi drumeţii/ veniţi de ieri pe mâine” (True love). 
Poetizând în ton de romanţă, declarativ, pe tema iubirii târzii, în afara 
timpului, poetul are revelaţia unor mistuiri muzicale şi vegetale, cu orgi şi 
liane, cu iubiri devastate şi adoră o iubită solară: „Te caut ieri, mâine te 
ştiu/ Pe rază la cadran solar” (Romanţă vetustă). 

Un poster hibernal cuprinde „iarna aprigă cu termometrul zero”, „fular 
estetic”, „galoşi de cauciuc sintetic”, iar o secvenţă despre senectute 
asociază timpul universal cu timpul individual, răceala zăpezii dar şi iarna 
de pe obraz, băutura alcoolică şi vocea confuză a femeii: „Iar trece-o iarnă 
pe obraz/ şi ochiul pe ceasornic mai insistă” (Intimitate). 

Mircea Popovici se joacă uneori, cu vorbele într-un mod ingenios, 
tandru şi personal. 
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C R O N I C A  
L I T E R A R Ă  
                  de George BĂDĂRĂU 

Ioan VIERU  
 

ARTĂ ÎN LOCURI BINE PĂZITE 
 
e o cunoaștere  mai simplă a lucrurilor 
decât răul atoputernic 
 
frumusețe ascunsă privirii pe culoare paralele 
 
munții din care cobori 
spre micul staul 
au fost trecuți în patrimoniul altei țări 
 
piatra strălucește mai intens decât luciul apei 
chiar în asfințitul lucrurilor 
 
cerul dus pe umeri și-a găsit deja utilitatea publică 
 
toți cei aflați în  larg își spun pe nume 
doar  zâmbetul îi va salva 
pe muritori  
 
prietene ar trebui să stingi o flacără în fața oglinzii 
 
ei reușesc să prindă firul unei lumi magice după 
aceeași lege 
 
sub soarele iernii 
urma unei generații  poate tulbura 
amintirea unui fost anotimp 
 
de mâini desenate a fost mișcată pagina 
unor regrete 
cărora le voi pune punct. 

  tema pentru acasă –

o temă pentru toţi românii
Tema pentru acasă de Nicolae Dabija, 

este un roman fundamental despre condiţia 
românului basarabean, roman pe care ar 
trebui să-l citească toţi românii, atât cei din 
dreapta Prutului, cât, mai ales, cei din 
stânga Prutului, ca să afle de la un frate    
de-al lor învăţat şi îmbrăcat în harul luminii 
(Nicolae Dabija) Golgota infinită urcată de 
fraţii şi surorile din Basarabia românească. 

Şi să nu mai trăiască în necunoaştere, 
iar iertarea celui vinovat de genocid faţă 
de românii basarabeni să nu mai fie rodul 
otrăvit al indiferenţei şi uitării, ci efectul 
superiorităţii morale, al cunoaşterii depline 
a Adevărului. „În fond, ce rău ne-au făcut 
nouă ruşii, domn’ Manole?”, m-a întrebat, 
deloc retoric, cu ani în urmă, un coleg mai 
în vârstă. „Chiar aşa”, i-am întors eu 
întrebarea cu răceală, „ce rău ne-au făcut 
nouă, românilor, ruşii/sovieticii?”, înţele-
gând cu adâncă şi neagră amărăciune că 
omul nou (homo sovieticus) nu-i defel rar 
şi în România din dreapta Prutului. Iar la 
întrebarea atât de vinovată şi de o rea 
credinţă evidentă a acelui coleg (profesor 
de franceză – Petrică Lupaşcu), cât şi 
pentru cei care nu cunosc sau nu vor să 
recunoască drama românilor basarabeni, le 
răspunde Nicolae Dabija în romanul său, 
Tema pentru acasă. Un roman pentru toţi 
românii, de oriunde, indiferent de timp şi 
spaţiu, în care Nicolae Dabija ne oferă un 
răspuns neechivoc: Ora Zero a nefericirii 
noastre istorice a început pe 28 iunie 1940, 
când Basarabia românească este anexată 
de imperiul lui Stalin, în timp ce soarele 
binecuvânta cu sfânta lui lumină un 
început de vară întunecat, dramatic pentru 
neamul românesc. 

„Bucuraţi-vă, tovarăşi! Sunteţi liberi!”, 
le porunceşte tanchistul cu stea roşie în 
frunte ţăranilor din satul Poiana, mărginit de 
păduri din stejari seculari. Ei coseau/ 
strângeau grâul cel sfânt, cerul de deasupra 
era albastru, aerul curat ca însuşi cel al 
Edenului, iar cântecele lor de mulţumire 
umpleau văzduhul întru slava Creatorului 
ce le dăruise o Ţară binecuvântată. Tema 
pentru acasă nu este doar o poveste de 
iubire, ci, în primul rând, un exemplar 
roman despre destinul întunecat al 
românilor basarabeni, victime inocente ale 
istoriei agresive, niciodată sătulă de spaţiu 
(Rusia sovietică). Iar Mihai Ulmu şi Maria 
Răzeşu nu sunt decât prototipurile 
bărbatului şi femeii din Basarabia, 
martirizaţi în Gulag. Destinul lor, 
multiplicat cu sutele de mii, este destinul 
bărbaţilor şi femeilor din Basarabia 
românească deportaţi de Acasă şi 
exterminaţi pe toată întinderea uriaşă a 
„patriei socialismului biruitor”. Înţelesul 
adânc al romanului Tema pentru acasă nu 
poate fi decât unul: Răul absolut, 
Antichristul, atât în viaţă, cât şi în 
istorie, poate fi învins, depăşit, călcat în 
picioare doar dacă ai de partea ta 
Dreptatea, sacrificiul, dragostea. Exact 
cazul lui Mihai Ulmu şi Maria Răzeşu 
din Poiana (Codreni) Basarabiei, precum 
şi al tuturor românilor basarabeni, sfinţiţi 
prin suferinţă şi jertfă întru slujirea 
neamului românesc. 

 

Gică MANOLE 

Revista „Mozaicul”, din care am primit la redacţie 

nr. 2/2012, prezintă o structură unitară, dar nu lipsită de 
o atractivă complexitate.  

Remarcăm ilustrarea cu reproduceri după creaţiile 
brâncuşiene semnate de Constantin Antonovici (1911-
2012). Născut în judeţul Neamţ, viitorul sculptor 
studiază la Academia de Arte din Iaşi, apoi cu Ivan 
Mestrovici la Zagreb, cu Fritz Behn la Viena, cu 
Brâncuşi la Paris. O pagină întreagă este rezervată 
lucrărilor necunoscute marelui public realizate de 
Brâncuşi în cei patru ani petrecuţi la Şcoala de Arte şi 
Meserii din Craiova (scaun colţar cu spătar sculptat, trei 
rame cu reliefuri decorative, precum şi uşile de la intrare 
şi candelabrul catedralei Sf. Dumitru. Însă referenţiale 
rămân cele patru pagini dedicate „marelui poet al clipei 
absolute” (Octavio Paz), argentinianul Roberto Juarroz 
şi „Poeziei sale verticale”, din care cităm, în traducerea 
(din limba franceză) a Denisei Crăciun, Poema 16 din 
volumul „Poezie verticală”, 1958. 

 
 

„Câteodată fără voie încremenit rămân. 
Îmi descopăr peste tot rădăcini,  
Ca şi cum toate lucrurile din mine ar vedea ziua 
Sau ca şi cum eu m-aş naşte din orice lucru. 
 

Nu pot decât nemişcat să rămân, 
Cu ochii deschişi ca două chipuri ce 
Gata sunt să vină pe lume, 
Cu puţină dragoste într-o mână 
Şi cu frig în cealaltă. 
 

Şi celui ce de partea mea trece 
Nu pot a-i dărui decât această absenţă 
Imobilă 
Care şi în el are rădăcini.” 
 

V.B. 

m e n ţ i u n i  
c r i t i c e  
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                      CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

„ŞI-ATUNCI AM 
ÎNCEPUT SĂ  VĂD.. .” 
 

LUCIA OLARU NENATI  
în dialog cu 

SVETLANA PALEOLOGU MATTA 
 
Lucia Olaru Nenati: Suntem la Lugano, acasă la Svetlana 

Paleologu Matta, autoarea unor importante cărţi despre Bacovia 
şi Eminescu, multpreţuită de mari spirite  ale culturii noastre. 
Putem astfel compara toate acele lucruri despre care am citit în 
ultima sa carte, Calicantus. Scene din viaţa lui Cristal („Dedicat 
Luciei, zâna mea blondă din Botoşani”), cu imaginile reale. 
Suntem deci într-un adevărat lăcaş al spiritualităţii,  în care 
lucrurile poartă pecetea studiului, a unor relaţii intelectuale de 
elită, vedem aici cărţi sau fotografii ale unor oameni de mare 
valoare, dintre care mulţi nu mai trăiesc,  precum şi cupe 
sportive, trofee ale unei persoane care în carte apare ca 
personaj, Prinţul, în realitate, fiul autoarei, campionul de şah 
Vladimiro Paleologu, care are deja o carieră remarcabilă în 
acest sport nobil.  Ne aflăm deci într-un spaţiu unde parcă 
sclipesc idei, strălucesc intuiţii şi o lume specială a inteligenţei, a 
frumuseţii şi, mai ales, a prieteniei, căci pe noi ne leagă o relaţie 
specială  care s-a stabilit mai întâi pe cale epistolară, prin 
scrisori care au devenit nespus de preţioase, cred, pentru 
amândouă şi care ne-au adus într-o relaţie de colaborare, şi o 
anume prietenie profundă, sper, definitivă, sub semnul căreia se 
va desfăşura şi această discuţie. Pornind de la aceste lucruri, o 
întreb pe S.P.M., pe draga mea prietenă Svet – pentru că de 
multă vreme aşa ne spunem – ţinând cont de ereditatea sa atât de 
tulburătoare, de amestecată, în care se simt sângele tatălui 
chilian, efluviile ruseşti ale liniei materne, reminiscenţele 
poloneze şi germane din familie, dar având acces prin educaţie, 
prin studiu, prin locuire, la atâtea limbi şi culturi, – germană, 
franceză, italiană, helvetă – mai fiind în contact şi cu atâtea 
medii universitare şi având deci posibilitatea de-a face în oricare 
dintre aceste culturi o strălucită carieră intelectuală; sunt uimită 
şi o întreb  cu emoţie:  

– Cum s-a întâmplat că s-a manifestat atât de remarcabil în 
cultura română? Cum a început şi cum s-a petrecut acest traseu? 

… la Bucureşti  
am început să înfloresc… 

 
Svetlana Paleologu Matta: O, Lucia dragă, dar vorbeşti aşa 

de frumos şi atât de emoţionant că mă emoţionezi şi pe mine şi 
aproape că sunt puţin intimidată. Ai vorbit foarte frumos, eşti o 
vorbitoare înnăscută şi ai spus lucrurile foarte just şi cu tonul just 
şi frumos şi ai spus exact lucrurile adevărate.  Este, de fapt, un 
miracol. Nietzsche spune că există o facticitate la care noi  
participăm. Citind încă o dată, acum, această carte, Calicantus, 
mi-am dat seama de nişte lineamente care s-au anunţat aşa de 
demult, încă din copilărie, dar care atunci nu se identificau atât de 
bine, însă acum am văzut că exista totuşi ceva, ori un fel de 
genetică vagă. Eu m-am născut la Bucureşti şi am revenit acolo, 
după ce am stat în provincie, în sudul Basarabiei, aproape de 
Dunăre.  

– Aşadar în vremea când Basarabia era o provincie 
românească! 

– Da, dar aceea a fost o perioadă atât de nenorocită pentru 
mine, încât vreau s-o uit, s-o uit!  

– Dar poate că şi durerile îşi impun cumva presiunea lor! 
–Probabil. Eu am fost premiantă şi în şcoala primară şi în  

liceu, îmi plăcea studiul, eram artista şcolii, în pictură şi la pian, 
desenam cel mai bine şi-mi amintesc că o dată l-am făcut pe 
Eminescu după o fotografie. Dar abia la Bucureşti am început să 
înfloresc într-adevăr. Mi-a plăcut perioada de studenţie 
bucureşteană. Eram fericită, era o nebunie! Atunci eram toţi 
săraci şi începea să valoreze un anumit talent artistic. Mai întâi 
am vrut să urmez conservatorul, dar am avut un accident la 
degete şi nu s-a mai putut şi atunci m-am dus la pictură. Îmi 
amintesc că erau 4oo de candidaţi, iar lumea se concentra, 
măsura, dar eu aveam un fel de măsură în ochi şi vedeam exact 
proporţiile. La început ieşea ceva diform şi reluam, iar şi iar, şi 
aşa am învăţat ce înseamnă construcţia. Faci mai întâi un 
echilibru geometric şi după aceea începi să conturezi mai cursiv  
un fel de schiţe, sau ca nişte schele; figura încă nu apare. Şi după 
aceea calculezi distanţele, între ochi şi nas, între trăsături… 

– De atunci ai început să înveţi şcoala raporturilor! 

– Da, mai târziu am văzut că totul este raportul, în muzică, 
şi la templul grec, am înţeles  din  literatură şi  filozofie şi de la 
Heidegger… 

– Ai deschis o linie de legătură între muzică, artă plastică, 
filozofie, literatură şi, de fapt, eşti ceea ce cheamă o artistă totală. 

– Poate da. De fapt, totul, totul se completează, se amplifică 
şi se continuă mereu, se conturează mai just. E acelaşi lucru 
peste tot şi de aceea mi-a ajutat foarte mult  pictura. 

– Spune-mi, deci, ce maeştri ai avut în pictură? 
– A fost mai întâi Steriade, apoi Ressu, care m-a învăţat 

mult. El spunea: nu desenezi ce simţi, trebuie studiu, trebuie să 
faci meserie. După aceea, când eşti mai şcolit, faci ce vrei. Aici 
trebuie meserie, altfel du-te şi fă  altceva. Deci construcţia! La 
nud nu ai voie să faci oricum, sunt mii de linii, mai întâi nu ştii 
pe care s-o alegi şi înnebuneşti, e o luptă îngrozitoare, mai ales 
că modelul, obosit, se mişcă uneori... În orice caz, Ressu mi-a 
dat foarte mult. Un nud e ca un portret, are personalitatea lui şi 
apoi trebuie să arăţi că nu stă în aer, ci pe ceva material.   

– Şi muzica? 
– A, muzica! Luam lecţii particulare, fiindcă nu se putea 

altfel. Doamna Lidia Cristian mi-a arătat cum să ţin mâinile,  
mi-a explicat că orice sonată, de pildă, de Beethowen, e deja o 
orchestră. În partea asta e flautul, acolo e vioara. E foarte greu să 
faci să se simtă asta la pian. Nu e o muzică descriptivă, e ceva ce 
transpune nişte lucruri în altele. Şi acestea toate m-au ajutat, au 
intrat în mine ca într-un burete. Dar nu era suficient. A urmat un 
fel de concurenţă în mine. Eu trăiesc adânc muzica de nici nu 
ştiu pe cine iubesc mai mult. Şi-n idei e o mare muzică, cum e la 
Eminescu. Dacă ascult o muzică, spun, a! îl iubesc pe Bach!, dar 
apoi ascult alta şi spun: Ah! pe Mozart! 

– Îi iubeşti pe toţi dar  pentru fiecare ai o altă stare! 
– Fiecare e foarte diferit! De pildă, Beethowen este foarte 

chinuit, iar într-o piesă de  Bach parcă se aude o furtună 
universală, parcă se distrug planetele, după care urmează un 
enorm contrast. Sunt foarte diferiţi toţi. Nu seamănă nici 
unul cu altul.  

– Următoarea întrebare porneşte de la faptul că ai fi putut 
să scrii lucruri formidabile despre toţi aceşti creatori. De fapt, e 
o şansă să nu-ţi poţi revendica exact apartenenţa la o cultură, 
având acces la mai multe, tu fiind, de fapt, un cetăţean al 
Europei. Dar de  ce Eminescu, mai mult decât oricare? Cum s-a 
întâmplat asta? 

– Ăsta a fost, într-adevăr, un fel de miracol. Dar a început cu 
un fel de constrângere din partea profesorilor. Ajunsă la Zürich, 
după expulzarea din România, nu se putea studia nici muzica, 
nici pictura şi atunci am ales să studiez literatura. Era atunci 
acolo un mare profesor, Arnald Steiger, care a spus că neapărat 
trebuie să facă o catedră de română la universitate. El spunea că 
româna este aşa de bogată, dând un exemplu simplu: ea este în 
latinitate aşa cum este  al patrulea picior la o masă, adică o  
masă nu poate sta în trei picioare. Limba română este, în primul 
rînd, o latinitate orientală, care nu este slavă şi are nişte 
reminiscenţe foarte vechi. 

Are nişte bogăţii pe care alte limbi nu le au, plus că este şi 
frumoasă şi este foarte importantă pentru studiu. Alte limbi au 
evoluat foarte mult, dar româna mai lent, cu năvălirile şi celelalte 
cauze istorice şi apoi a făcut o „cură” de neologisme când a fost 
nevoie. Aşadar, acest profesor m-a pus atunci să fac o dizertaţie 
de română şi atunci am ales Bacovia. 

– Deci înainte de Eminescu a fost Bacovia! 
– Da, mai ales că acolo erau şi mai mulţi români. 
– Cine? 
– Era şi Mircea Eliade, care ţinea nişte conferinţe  la un cerc 

de societate savantă. L-am audiat. Apoi mai erau Vuia, 
Munteanu, Buhoci, era Paul Deleanu care era filozof. Acesta  
mi-a zis ca dacă vreau să scriu despre Bacovia să-l citesc pe 
Kierkegaard. Şi aşa am văzut că Bacovia este acolo. Adică asta 
înseamnă să mori fără să mori. Asta este o „maladie à la 
mort”: Plumb şi sicriele lui, este lugubru, dar  era  poet autentic. 
Aşadar am scris despre el lucrarea mea de doctorat în 19551. 
Steiger spunea că acest lucru nu înseamnă că trebuie studiat 
Bacovia doar pentru ca să-i acceptăm pe români, ca o concesie, 
ci că prin Bacovia, de pildă, România devine un adevărat 
occident.  Apoi mi-a spus că trebuie să-l studiez pe Eminescu. 

– Aşadar, după Bacovia, Eminescu! 
– Şi am început iar să citesc foarte multe cărţi şi despre 

Orfeu şi altele şi nu vedeam nici o legătură. Atunci s-a întâmplat 
că a venit un alt profesor care mi-a propus să fiu lector. Am 
acceptat şi a fost un lucru care mi-a plăcut foarte mult, era 
frumos, era minunat! 

– Ţi-a plăcut să fii pedagog de şcoală superioară, nu? 
– Da, şi studenţii se minunau ce limbă frumoasă e româna, 

un altul a spus că e ca un buchet de flori! Adorau limba română. 
Eram fericită să predau româna şi pentru că dialectul german 
care se vorbea la Zürich  suna aşa de urât, ca o limbă din Evul 
Mediu, era aşa de „rude”! Aşa făceam conversaţie cu studenţii 
care puneau întrebări, făceam traduceri, alegând pentru asta 
lucruri foarte frumoase care să le placă, chiar texte filozofice, din 
Heidegger. 

– Să ne oprim puţin la Heidegger, marele tău maestru. 
– De fapt, mi l-a impus Ştefan Teodorescu. El m-a auzit la 

Iaşi, la un simpozion unde  vorbeam despre Eminescu, căci deja 
mă ocupam de el. După Bacovia, m-am acupat de Eminescu. 
Dar eu i-am iubit mai întâi pe Mallarmé, pe Baudelaire, pe 
Hölderlin! 

– ... Şi până la urmă, ai făcut un coup de foudre pentru 
Eminescu şi i-a depăşit pe toţi în sufletul tău! Cum ai ajuns să-l 
pui deasupra tuturor? La tot pasul şi în ultima ta carte, 
Calicantus şi în situaţii de viaţă, Eminescu ţâşneşte deodată cu 
ceva! Este acum atât de asumat în fiinţa ta! 

– Asta s-a petrecut pornind de la Ştefan Tedorescu,  care m-a 
auzit la Iaşi vorbind şi m-a apreciat şi a spus: tu trebuie să-l scoţi 
pe Eminescu din balcanism, din pozitivism, mă ierţi că spun aşa, 
dar el aşa s-a exprimat, din provincialism, să-l redai lumii. A 
insistat şi au urmat discuţii lungi în care, de fapt, nu-mi spunea 
nimic despre Eminescu, doar că a suferit foarte mult. Dar mi-a 
spus aşa: ar fi ceva foarte interesant să-l aplici pe Heidegger lui 
Eminescu! Eu mă întrebam însă cum să fac asta. Mi-a vorbit 
atunci despre Ontologia lui Heidegger. Şi aşa am început să 
citesc intens pe Heidegger şi discutam diferite lucruri iar el mă 
încuraja spunându-mi că am o intuiţie extraordinară, că eu 
gândesc poetic, în timp ce el nu poate gândi poetic. Mi-a spus că 
Eminescu este kantian, că are bază platoniciană  şi astea au fost 
deja repere importante pentru mine. Şi atunci am început să-l 
citesc pe Kant. Iar el se mira că o femeie îl citeşte pe Kant. 

– Dar ce, era refuzat femeilor? 
– Nu, dar e greu, e greu, are o limbă, cum să spun eu,  

dogmatică, rigidă, dar şi părţi foarte frumoase. De pildă, ce am 
descoprit la el despre imaginaţie, m-a făcut să exclam: asta e 
Eminescu! şi anume că imaginaţia este facultatea umană cea mai 
fundamentală. Acolo este şi gândire şi ştiinţă şi tot! Am găsit 
această idee adesea în versul eminescian. Citeam foarte multă 
filozofie şi am văzut, de pildă, că Eminescu este tovarăş cu 
Nietszche. Şi tot discutam cu Ştefan Teodorescu, care-mi spunea 
despre Tetralogia lui Heidegger şi mă întreba unde îl pot găsi pe 
Eminescu. Am spus că peste tot, căci e şi în cer şi pe pământ 
şi la el sunt şi zei, sunt şi oameni, el este peste tot! Erau 
discuţii, schimbam foarte multe idei, de fapt totul se învârtea 
în jurul lui Eminescu. 

– Te apropiai, deci, de el în cercuri concentrice! 
– Apoi am recitit tot ce se scrisese despre Eminescu: Vianu, 

Călinescu şi alţii, care spuneau lucruri extraordinare despre 
marea enigmă care este Eminescu. Şi asta m-a ajutat foarte mult, 
am făcut paşi importanţi, dar totuşi am înţeles că eu trebuie să 
lucrez într-o cu totul altă zonă. Am început să studiez Ontologia. 
Ce este Ontologia? Ştiinţa despre Fiinţă, dar ce este Fiinţa? Nu e 
Dumnezeu! Şi Eminescu se întreabă la un moment dat, 
adresându-se Cuiva: „Cine eşti tu?”. Apoi spune: „Eu nu cred 
nici în Iehova...” 

 
 

1 Lucrarea a fost publicată trei ani mai târziu cu următoarele 
coordonate bibliografice: Dr. Svetlana Matta, Existence poétique de 
Bacovia, „Dédié à mon cher Maître, Monsieur le Professeur Arnald 
Steiger, en temoignage de profonde gratitude”, Edition P.G. Keller – 
Winterthur, 1958. Aceasta lucrare scrisă în limba franceză şi încă 
nepublicată  în limba română  constituie, de fapt, în mod absolut, 
prima carte din cronologia exegetică bacoviană.  
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Am citit iar Platon şi am văzut, ce straniu!, că între toţi sunt 
nişte corepondenţe extraordinare, deşi au trăit la secole distanţă 
unii de alţii. Am citit că Heidegger vorbea despre lichtung, acolo 
unde se află „deschisul”. Apoi am citit poezia lui Eminescu La 
mijloc de codru des, despre care se spunea că era, aparent, o 
poezie veselă, cu păsări, lac, şi cu un luminiş cu apa unde se 
reflectau cerul şi stelele, dar, o! şi „chipul dragei mele”! Or, eu 
am aflat deja cine era draga lui. Nu era Micle, era fata de la 
Ipoteşti! 

– Despre care să-ţi spun eu, nu ştiu dacă ştii, că un 
cercetător de lângă Ipoteşti, I.D. Marin, a studiat în registrele de 
stare civilă ale locului şi a găsit că singura fată care a murit 
acolo în acea perioadă se numea Casandra. Şi a propus acest 
nume ca  fiind al iubitei lui Eminescu. 

– Asta nu ştiam! 
– Nu ştiai, dar îţi spun eu, căci  vin de la Ipoteşti! Mie mi-a 

plăcut ideea şi mi-am intitulat o carte de poezie din acea vreme 
„Umbra Casandrei”.  

– Casandra. E frumos numele, e ceva deosebit! Şi mi-am 
amintit de Călinescu, care spunea că dacă se întâmpla lui 
Alecsandri să-i moară iubita, el ar fi lăcrimat puţin... 

– Dar chiar s-a întâmplat şi  a scris o romanţă, „Steluţa”: 
„Tu, care eşti pierdută în neagra veşnicie...” 

– Da, e frumos, şi Eminescu îl numea cu toată preţuirea „acel 
rege al poeziei, veşnic tânăr şi ferice”. Dar el era un poet solar, nu 
suferea precum Eminescu. La Eminescu e altceva, durerea lui era 
profundă, el nu era fericit. 

– „Suferinţă, tu, dureros de dulce”, asta e marca lui 
Eminescu! 

– Da, aşa e, Eminescu îşi caută iubita peste tot. 
– Ca Orfeu pe Euridice! 
– Aşa este, el se proiectează în Orfeu. Aşadar, din această 

poezie unde apare luminişul, apare chipul fetei de la Ipoteşti. Şi-
atunci am avut revelaţia! Acolo era Heidegger! Poemul nu mai 
era unul vesel! Acolo era în centru fata pe care o caută el peste tot 
şi care îi apare în vise, în Dacia, în Walhala, peste tot şi aceasta 
este partea cea mai pură a lui. Şi atunci am început să văd! 

– Este de subliniat această sintagmă! Pentru că tu eşti, printre 
multe altele, şi o profesoară care învaţă oamenii să vadă! 

– Poate că da, asta am învăţat de la fenomenologi, că e foarte 
greu să vezi.  

– Ce e fenomenologia? Spune tu acum pentru cei ce nu ştiu! 
 

„... poeţii mari văd dublu,      
văd fantastic” 

– Fenomenologia a reabilitat prioritatea sentimentului. Nu 
cele goale, facile, exterioare, ci sentimentul ca forţă primordială a 
omului. Tot ea ne-a învăţat că este foarte greu să vezi şi că poeţii 
mari văd dublu, văd fantastic, văd ceea ce ceilalţi nu văd. Aşa am 
învăţat enorm de multe lucruri. Citeam, citeam şi găseam tot mai 
multe idei ce-mi confirmau ceea ce găsisem, dar şi foarte multe 
contradicţii. Şi am văzut că baza vieţii stă în această contradicţie. 
Că viaţa şi moartea sunt atât de legate. De aceea este Eminescu 
un poet tragic, pentru că el vede moartea în faţă. De obicei 
oamenii fug de moarte. Dar el nu fuge, o priveşte în faţă. Ce e 
moartea? Boileau spune că nu poţi privi soarele şi moartea. Ei, 
bine! Eminescu o priveşte în faţă. Avea această tanatologie, acest 
curaj. Este aceasta o calitate atât de ascunsă, atât de profundă, de 
inexplicabilă, că scapă definirii. El avea acest lucru! Viaţa şi 
moartea! Şi nu este un joc. Şi Leopardi vorbeşte despre eu şi 
moarte, dar la Eminescu este altceva. Eminescu era în primul 
rând un om sănătos. Să menţii această dualitate mereu, atât de 
vie! Şi cu cât eşti mai conştient de moarte, o înfrumuseţezi şi 
astfel alungi frica. În atâtea variante se petrece asta! Este mare 
Eminescu! „Şi unde-ajunge nu-i hotar!..” Am înţeles asta prin 
Platon, Nietszche. Şi am înţeles că în toate astea este el singur cel 
care gândeşte, totul, imaginile redau ceea ce se petrece, de fapt, 
doar în mintea lui, în dialog cu sine. Ceva invizibil! Ciudat lucru! 
Şi-atunci am început să studiez Luceafărul şi au  început să apară 
axe foarte importante. Nişte imagini extraordinare! De pildă, 
„mreajă de văpaie”, asta m-a fascinat! Nici nu se poate traduce în 
altă limbă! 

– Asta am vrut să te întreb, ce crezi că  se poate face pentru 
ca lumea largă a iubitorilor de poezie să aibă acces la  asemenea 
miracole ale poeziei lui Eminescu?  

– Numai dacă se traduce poezia fără rimă, prin perifrază şi se 
arată toată polifonia şi complexitatea versului, de unde provine 
acest farmec. Ştii cum spune Verlaine: ia rima şi strânge-o de gât! 

– Da, dar la Eminescu muzica rimei este organică poeziei, 
structurală. Prin traducere fără rimă se pierde  ceva. 

– Poate, da, dar cred că mai puţin contează, rima nu e 
întotdeauna aşa de importantă! 

– Oricum, suntem în plină fascinaţie eminesciană. Chiar 
dacă nu mi-ai răspuns mot-à-mot de ce l-ai ales pe Eminescu din 
atâtea alternative, mi-ai răspuns mult mai complex când ai 
parcus acest itinerar şi ai făcut atâtea  raportări ale lui Eminescu 
cu marile spirite ale lumii, arătând de ce ai ajuns la Eminescu: 
pentru că el este atât de bogat. Prin el însuşi. 

– Este adevărat. Pe măsură ce-l studiam vedem cât e de mare. 
După ce, la început, mă întrebam de ce să fac eu asta,  am ajuns 
să văd cât e de frumos şi mă zguduia, mă făcea să plâng! 

Dar pe parcurs îi scriam în scrisori lui Teodorescu că eu nu 
pot să fac acest lucru şi că mă înec ca ţiganul la mal. La 
Luceafărul m-am pierdut la început complet! Mi se părea 
indigest, compact! Şi Teodorescu îmi scria: „Nu poţi să laşi! 
Trebuie să continui!” Şi citeam, citeam. Ţin minte că m-am 
aşezat în baie ca să nu trezesc copilul din somn şi  citeam şi 
deodată am găsit o altă poezie, Peste codru stă cetatea, care mi  
s-a revelat a avea structura Luceafărului şi de atunci am făcut să 
se interfereze tot timpul cele două poeme. Acolo am văzut 
imagini din Luceafărul şi chipul acelei fete despre care Eminescu 
spune „E o floare de pe mare/ Cine cată-n ochii-i moare!” 
Asta m-a ucis!, m-a obsedat foarte mult această imagine a 
iubitei care ucide! Am înţeles şi finalul Luceafărului, prin 
corelaţie cu acel atribut „aproape stins”, cu care am corelat 
acel „nemuritor şi rece”, adică tot „aproape stins”, dar încă 
viu. Asta este, de fapt, suferinţa  zeului uman care este la el.  
Şi aşa am descoperit atâtea lucruri! 

– Ele sunt toate cuprinse în marea ta carte Eminescu şi 
abisul ontologic, rezultat al acestei strădanii, o victorie care a 
depăşit toate aceste trepte de neîncredere. O carte care este un 
triumf. Acum hai să vorbim puţin despre această carte. Spune-mi 
ce ecou a avut ea şi ce efect a produs acest ecou în sufletul tău. 

– M-a zguduit Papu, în primul rînd, care era bolnav în spital şi 
care a spus că eu am văzut invizibilul şi atâtea alte lucruri 
minunate. Apoi Ungheanu, care m-a uluit, a spus că nu l-am 
comparat cu nici un poet român. Dar eu l-am comparat cu Rilke şi 
cu Hölderlin la care, deşi era un poet solar, intensitatea dragostei e 
la fel ca la Eminescu. Într-adevăr, Hölderlin era extraordinar! 
Doinaş a văzut foarte bine şi a tradus în româneşte substanţa lui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Iată, deci, un mare traducător care poate face posibil 

miracolul transpunerii poetice de care am vorbit anterior! 
– Da. Hölderlin este extraordinar, dar el are alte complexe şi 

mai degrabă poţi să-l traduci pe el, dar trebuie să fii Doinaş! Au 
mai spus şi  că Eminescu a mai fost abordat filozofic, de către 
Ioana Em. Petrescu, dar că eu am făcut altfel, am deschis o „cale 
regală”, am produs o cotitură. 

- Într-adevăr, Ioana Em. Petrescu s-a ocupat de contextul 
filozofic, mai ales de cel grecesc, pornind de la Pytagora şi 
Platon şi a ajuns şi ea la nişte concluzii valabile. De fapt, există  
câteva mari doamne ale eminescologiei şi aici trebuie să te 
întrerup puţin, căci ar trebui să vorbim o săptămână. Dar  vreau 
să evoc acea idee a lui Anghel şi Papu despre „logodnicele 
stelare eminesciene”.  

– Asta mai degrabă tu poţi s-o spui! 
– Eu eram pe atunci muzeografă la Ipoteşti şi după ce am 

ţinut scriitorilor un discurs  entuziast despre Eminescu, Paul 
Anghel a  vorbit despre aceste doamne şi mi-a pomenit, pentru 
prima dată, numele Svetlana Paleologu Matta şi apoi a scris  
această sintagmă şi apoi câteva nume pe o foaie de hârtie, 
trecându-mă şi pe mine acolo, ca păzitoare a templului 
eminescian. A fost, desigur, politicos să fiu şi eu acolo, dar aşa 
am ajuns să aflu despre tine şi mai apoi să ne cunoaştem noi 
două şi iată-ne, bref, acum, aici, vorbind despre Eminescu. 

– E foarte frumos, dar eu nu mă văd de loc în această postură. 
Era teoria lor. 

– Toată această existenţă a ta, pe lângă  aceste miracole pe 
care le-am decelat cât de cât,  a însemnat şi o serie de întâlniri 
cu mari personalităţi de valoare şi energii spirituale care au avut 
un impact teribil asupra ta, aşa cum mi-ai şi spus deja pînă 
acum, care te-au marcat şi despre care ai scris şi în noua ta carte 
Calicantus, care este totodată şi o „carte cu prieteni”. 
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Vorbeşte-mi acum, te rog, despre aceste personalităţi 
fascinante care au fost şi ele fascinate de tine, la rândul lor, 
pentru că ai adus şi tu în sufletele lor o tulburare fericită.   
Spune-mi câte ceva despre fiecare. 

– Mai întâi este Ştefan Teodorescu, acela care, atunci când mi 
se părea că  sunt ineficientă, îmi spunea mereu: „Nu te mai 
îndoi!” Căci eu mereu mă îndoiam! El a spus şi:  „Vreau să te 
ajut să devii ceea ce eşti!” Asta m-a intrigat teribil. Cum să devin, 
dacă sunt deja? Am aflat apoi despre aceste adâncimi de gândire 
şi citind-o pe Hanah Arendt, eleva lui Heidegger, care îmi place 
enorm. 

– Văd că citeşti neîncetat. Aventura lecturii continuă mereu. 
– Da, dar nu mai pot citi literatură. Am nevoie de multă 

claritate, înălţime de gândire. 
– Deci vârfuri înalte, montane! 
– Lecturile de acest fel împing  gândirea în sus! 
– Dar să revenim la Ştefan Teodorescu. Care a fost  rolul lui 

în viaţa ta? 
– El m-a pus să citesc mult, enorm şi mi-a dat ideea să-l 

aplic pe Heidegger la Eminescu. M-a îndemnat să citesc 
Ontologia lui Heidegger şi citind-o, încercam să înţeleg ce este 
Fiinţa în accepţia lui. Abia citindu-l pe Eminescu, care  spune 
undeva: „Cine eşti tu?”, abia atunci, prin Eminescu, l-am 
înţeles pe Heidegger! 

– Iată cum ai înţeles un filozof universal printr-un mare 
poet român! Deci prin Eminescu ai înţeles un concept 
fundamental al lui Heidegger! 

– Da, un mare poet are un fel special, al lui, de gândire, 
lucrează cu metafore, îţi dă o stare extraordinară, de o claritate 
înaltă. El are o idee abstractă, invizibilă, nu tehnică, nu 
ştiinţifică, care ţine de gândire, este chiar esenţa fiinţei umane. 
Aşadar, Ştefan Teodorescu mi-a dat acest impuls de a-l citi pe 
Eminescu prin Heidegger, dar m-a şi avertizat că este foarte 
periculos. Mie-mi place să fac lucruri periculoase, ceva mă 
atrage către lucrurile interesante pe care le ador. El mi-a vorbit 
despre axiologie, ce cuvânt minunat! Deja e un poem! 
Ontologia era interesantă că era ceva nou, dar era ca o bombă 
în cap! Dar axiologie, ce minunat sună! Am aflat ce este asta – 
scara valorilor – dar sună atât de poetic! Tot el mi-a vorbit 
despre fenomenologie. 

– Te rog să dai o definiţie succintă a acesteia, căci tu acum 
deţii o serie de informaţii pe care alţii nu le au şi mulţi ar fi 
interesaţi să le afle. 

– Există  o carte de Lyotard! 
– Nu vreau din carte, ştiu  despre Jean François Lyotard! 

Dar vreau să spui cu cuvintele tale!  
– Fenomenolgia nu este nici ceva obiectiv, nici subiectiv. 
– Ai spus ce nu este, dar vreau să spui ce este! 
 

„... acei prieteni care m-au 
ajutat de-a lungul vieţii” 

 
– Este ceva ce merge în căutarea unui fior. Ea studiază 

fenomenul, ceea ce apare în faţă. De pildă, un scaun este un 
obiect. Nu interesează culoarea sau mărimea lui, ci doar dacă 
stau comod pe el, adică  contează doar raportul ce se stabileşte 
între subiect şi obiect. Fenomenolgia ne mai învaţă că nu 
există o clipă prezentă, un prezent pur. Ci acesta este o aură a 
trecutului şi viitorului. Prin aceasta înţelegi mai bine ce 
înseamnă prezentul şi începi să înţelegi cu totul altfel viitorul. 
Şi Heidegger a zis că prezentul este viitorul care trece prin 
trecut. Fără viitor nu se poate, căci tu te proiectezi mereu în 
viitor dar şi trecutul este ceva prezent şi necesar. Şi înţelegi că 
totul e o adevărată reţea, nu e doar o linie. Timpul obiectiv e 
cel din calendare, din acţiunile comune, şi el necesar, dar  
Timpul este ceva ca o nebulosă, ceva ce nu poţi să cuprinzi! 

Nicu Steinhardt a fost un om atât de special! El a fost şi aici 
în casă, unde ne aflăm; ne-am cunoscut şi am corespondat prin 
scrisori şi această corespondenţă a început tot de la Eminescu. 
El avea o capacitate de-a se exprima repede, direct, spontan şi 
just, cu multă puritate. Era foarte cult şi profund. 

– Şi ţi-a făcut prefaţa la cartea despre Eminescu! 
– Da, la un moment dat am simţit că m-am înfundat, că nu 

pot continua, fiind la Luceafărul, şi–i scriam: „Nicu, roagă-te 
pentru mine!”. Şi i-am trimis ultima pagină din capitol. Mi-a 
răspuns entuziast, spunând că nu e numai un eseu, ci o 
iluminare care comunică nobleţea, grandoarea şi sfinţenia 
operei analizate.  Mi-a cerut permisiunea să-mi facă o prefaţă la 
carte, în care spune asemenea lucruri extraordinare! 

– Cu adevărat o comuniune spirituală extraordinară, dar şi 
o căldură sufletească prezentă în scrisorile lui către tine, care 
te-a marcat, desigur. 

– Da, dacă vii în contact cu cineva mare, aşa se întâmplă! 
Spunea Ştefan Teodorescu: se produce „zguduirea sufletească”. 
Cultura mare, adevărată, nu cea formală, trebuie să  te zguduie 
sufleteşte! Da, omul are ceva mai mult decât i-a fost dat, e ceva 
iraţional, încă grecii au descoprit asta şi se întrebau cine 
suntem! 

– De fapt,  filozofia dintotdeauna asta caută: să afle cine 
suntem. 

– Filozofia este ceva extraordinar, devii nobil prin ea. 
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–
 Dar ce pustia să vestesc? – se întrebă Petrache… 

Nu ştia oare că deja vestise… că vestea cerută gurii lui… n-o 
vestea el, ci o vestise Dumnezeu… cu gura Sa divină… pustia… 
şi nu era măcar o profeţie, era o constatare… Dumnezeu nu mai 
venea să-i pedepsească pe oameni pentru netrebnicii… făcuse 
legământul curcubeului cu ei… să nu-i mai înece în potop… ca 
pe nişte căţei abia fătaţi, cu ochii lipiţi încă şi umflaţi, de care nu 
ai trebuinţă… Nu vestise, aşadar Dumnezeu, pustia, doar 
constatase ce-au făcut oamenii din lumea ce Le-a oferit-o El cu 
dărnicie… sau cu naivitate… credulitate… ce și-a închipuit, oare, 
că vom sta noi mirositori ca smirna?... şi ţarinile se arcuiseră sub 
puterea cuvântului divin… pustia… ochiul de vasilisc al nopţii, 
luna, otrăvise câmpiile… au-vai-vai… şi s-au aburcat munţii în 
cer… şi prepeliţele încă fumegau în memoria oamenilor… 
scăeneni şi alte neamuri… că povestea bătăliei s-a dus, hăt, pe 
întreaga moşie şi dincolo de ea… o auzise şi el, Petrache, dar nu 
i-a dat crezare, sau poate nu prea îl interesase… de ce şi-ar fi 
bătut capul cu povestea unui moşier, chiar dacă acesta îi era 
stăpân… şi, la urma urmei, pe conul Manolache nu l-au judecat 
ţăranii şi n-a fost tras, legat la ochi, în faţa plutonului de execuţie 
şi nimeni n-a ordonat „foc!”, aşa cum se va întâmpla peste ani 
buni cu un dictator, ucis împreună cu soţia sa… sau cu un alt 
dictator, ucis împreună cu fiul său… nici măcar la stâlpul 
infamiei n-a fost pus, lângă fântâna săpată de Petre în mijlocul 
satului… Şi n-a fost ucis, nici bătut, pentru că nu era un tiran, era 
un om blajin, chiar dacă de felul lui fudul… se făcea, de multe 
ori, că nu aude, atunci când era ofensat, visa şi când era treaz… şi 
se afla lucid când cădea noaptea şi ar fi trebuit să doarmă… sau 
poate că nu era un om bun, dar nici rău nu era… îşi spuse 
Petrache şi luă o opincă, se încălţă cu ea şi apoi şi-o trase, în 
celălalt picior, pe cealaltă… le lăsase o vreme să zacă în iarbă, să 
iasă mirosul din ele, cât a stat aşezat într-o rână pe-o ridicătură de 
pământ ierboasă, mioarele păşteau, el îi zicea din fluier, din 
caval… Burcuş se tolănise pe pajişte între flori pentru un somn 
câinesc… flocoşeii blănii lui păreau şi ei flori… visa, poate, lupi 
sau urşi ce-au dat năvală la stână, pentru că mârâia uneori… îşi 
dezvelea dinţii, deşi în somn aflat… dar mârâitul lui se sfârşea 
într-un zâmbet… şi atunci Petrache zâmbea şi el… viaţa-i vis… 
las’ să viseze frumos… câinii au viaţa aşa scurtă… şi-a dat el 
seama, Petrache… omul trăieşte mai mult ca toate vieţuitoarele 
din preajma sa… şi nu multe dintre ele, din lumea largă, trăiesc 
mai mult ca el… elefanţii, poate corbii şi broaştele ţestoase… 
doar ele trăiesc mai mult ca omul, aşa auzise… şi-a ţinut minte… 
dar câinii nu, poţi creşte şapte generaţii de câini într-o viaţă… îl 
creşti… ca pe-un copil… şi el moare... şi altul îi ia locul… 

Dar prin ea, prin Imaculata Concepţie, noi, oamenii, am 
devenit nemuritori şi iată-l pe el, ciobanul Petrache, cu o mustaţă 
groasă sub nas, cu perciunii rebeli… cu faţa ascuţită… el nu mai 
moare… auzise de oameni uitaţi de Dumnezeu pe pământ… 
stăteau ei cât stăteau… apoi începeau să se roage să le vină 
sorocul… la ce bun să trăieşti dacă picioarele nu te mai duc, 
privirea ţi-e împăienjenită, junghiurile îţi săgetează carnea şi 
oasele… iar mintea o ia razna, pe coclauri… uneori nu-şi mai 
aminteşte omul ce-a gândit cu un minut înainte… sau ce-a 
făcut… iei o bucată de brânză într-un boţ de mămăligă şi porneşti 
s-o duci la gură… şi uiţi ce făceai… bătrâneţe, haine grele… 
vorbele trebuie c-au fost spuse de-un înţelept…  

Şi iată-l că se ridică în picioare Petrache… pe picioarele lui… 
cu bâta în mână… cu bunda în spinare… îşi îndeasă mai bine 
cuşma pe cap… să nu-i cadă… îşi amintea el când i-a căzut şi-a 
căinat-o… cadula mea… cadula mea… nu putea spune „căciula” 
din cauza sângelui ce-i umplea gura… şi-a cheagurilor de 
sânge… câţiva dinţi îi fuseseră sparţi, iar buza ruptă… cadula 
mea… dar oamenii ce l-au bătut au înţeles… 

i-au dat căciulii un picior şi-au zburat-o… na, belea, dar de asta-ţi 
arde ţie, mocofane? E greu să-ţi mai apuci căciula dacă-ţi cade… 
mai bine s-o îndese… şi îşi îndesă Petrache căciula pe cap…  

– Dar ce pustia să vestesc?, se întrebă iar. 
Nu era o întrebare ce să-i ia tihna, o repeta mecanic… un lait-

motiv… ce i-a rămas în minte ca un refren… şi-l cânta fără să ia 
seama la ce înseamnă… 

Dar când umbli prin lumea largă şi mai şi cugeţi, de parcă 
gândurile te-ar hrăni… ajungi să ţi se facă foame. Ce mai avea în 
traistă? Un pesmet şi-o sticluţă de horincă, primite, la o poartă, 
pomană, ia Petrache,  bogdaproste… mai primise ceva, nu mai ştia, 
mâncase… i-a rămas doar pâinea ce s-a uscat şi ţuica… şi mai avea 
un ştiulete de porumb… cu boabele uscate… scofâlcite…. habar n-
avea de ce-l păstrează… îl găsise demult în drum… căzut pesemne 
dintr-un  car… hei, se îndemnă el, nu mai e mult până să 
însereze… şi porni a cerceta râna muntelui, doar va găsi o costişă 
să doarmă… şi se uită de-a lungul lizierei pădurii… estimp se 
apleca, ridica o ciupercă, o băga în teşcherea, ştia ciupercile, acum 
găsea  mai mult hribi şi mânătărci… După ce adună destule, coborî 
iar spre valea Teleajenului, cu oile şi câinele după el şi cu Moartea, 
dar nici n-o mai băga în seamă pe ea,  

– Vezi, Moarte, i-a spus, şi-au mai spart şi alţii dinţii în 
carnea mea, du-te binişor încotro îţi văd ochii, că nu şuguiesc, eu 
am fost scos din răbojul lumesc, scosu-m-a Domnul… şi nimeni 
mai ştiind de mine… n-ai tu nici o putere asupra mea… te simt 
noaptea, când dorm, cum încerci să-mi rozi tendoanele… 
vinele…  vintrea… dar Moartea nu plecase, găsise un om 
nefiresc de bătrân… şi îşi ştia menirea… să-l ia de pe pământ… 
că doar asta era misia ei şi să n-o împlinească nu putea… şi nici 
să-l scape din ochi pe-acel om… că aşa cum l-a pierdut o dată, 
putea să-l piardă iar… aştepta să se clarifice, în Cer, situaţia lui şi 
să-i fie adusă de emisari cereşti hotărârea, dar ea nu mai venea…  

Aşa… Moartea îl urmărea pe cioban şi Petrache n-o băga în 
seamă, era tot mai spectrală Moartea, pentru că, de zile bune, nu 
mai luase pe nimeni de pe lume şi slăbea, era tot mai anemică… de 
costelivă nu mai zic, că e de când o ştim… hămesită… ca mâţa… 

Avea acum ciupercile Petrache, coborî aproape de Teleajen, 
aduse bolovani şi făcu o vatră în iarba grasă, a văii… şi în ea puse 
câteva pietre mai mari, să adune în ele căldura, adună găteje şi bucăţi 
de lemn… iar când totul fu pregătit, scoase iasca şi amnarul şi din 
câteva mişcări dibace aprinse muşchiul de pădure adunat pe patul 
vetrei, muşchiul uscat luă foc cu câteva pocnituri şi scoase fum, 
Petrache îl inhală, îi plăcea acel fum subţire, nu prea înecăcios, parcă 
ar fi tras dintr-o ţigară, o, Doamne, de când nu mai ţinuse între 
degetele-i bătrâne una… degete noduroase şi tremurătoare… să tragă 
din ea, să înghită fum şi să-i dea drumul cu încetineală, ţinând buzele 
ţuguiate, de parcă ar fi vrut să răcorească fruntea ivorie a iubitei ce 
dormea… Să dea Domnul… spuse el, pentru că gândul la femeie nu 
şi-l putea înfrâna nici acum… se gândea deseori ce bună ar fi o 
femeie lângă el… să-l aline… femeia te alină… Dar te şi dă cu 
cracii în sus cu gura! Asta e!… Şi când focul rumeni pietrele şi 
vâlvătăile se liniştiră, lăsând în loc o vatră de jăratec, Petrache 
scoase ciupercile din traistă şi le aşeză pe bolovanii şi pietroaiele 
încinse şi ciupercile sfârâiră şi prinseră a mirosi şi-l înveli mirosul 
acela de ciupercă părpălită… abia aştepta să bage una în gură, 
ceva sare mai avea, din aceea mare… zgrunţuroasă… cea mai 
bună, cu un adevărat gust de sare…  

Se înfruptă şi când se sătură… să-i fie de bine… adună în 
coşniţă ciupercile rămase, ca merinde pentru altă zi… şi scoase o 
felie de pâine… îi era dor de pâine prăjită… o puse pe-o piatră ca o 
insulă într-o mare de jar… pâinea se rumeni… şi ce miros, 
Doamne, ieşea din ea, de parcă îngerii o plămădiseră în mâna lor 
aromitoare şi-o stropiseră cu sudoarea lor parfumată. Băgă apoi 
mâna Petrache în traistă şi cercetă cu palma fundul ei… până dădu 
de-un căţel de usturoi… îl scoase, triumfător… uite-l… mai 
avusese unul, dar pe acela îl mâncase demult… 
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îl curăţă şi când pâinea se prăji, o unse cu căţelul ce se topea pe 
suprafaţa ei pârlită… Apoi muşcă Petrache… pâinea e aşa moale, 
încât o poate mânca şi un om fără dinţi… doar cu gingiile… 

Şi cum înserarea cădea în noapte… Petrache mai cără, opintit, 
câţiva buşteni… îi aşeză frumos în vatră, să ardă mocnit până în zori, 
se pricepea el la foc… se înveli în bundă… îşi puse bâta căpătâi şi se 
culcă, după ce-i spuse dulăului Bucur: 

– Ai grijă de mioare… 
Ca şi pe străbunicul său, celălalt Bucur, nu trebuia să-şi 

hrănească Petrache câinele, prindea el păsări şi hârciogi… avea 
mereu botul însângerat. 

Puse jos capul Petrache, dar nu închise ochii, abia acum se uita în 
urma lui, nu mai privise de mult înapoi… uitase că Moartea îl 
urmărea… o văzu… dinţii lungi pe faţa-i descărnată… hâdă era!… dar 
din creştet i se revărsau cosiţe bălane, mătăsoase ca părul păpuşoiului, 
ce-i curgeau pe umeri… ca unei femei tinere… îmbietoare… 

Nu dăduseră zorii când Petrache s-a ridicat din aşternutul său 
făcut în bundă. Şi-a frecat cu nodurile pumnilor ochii, că greu somn 
am dormit, aşa se înviora el… şi bătu o mătanie, dar nu ca să se roage 
Cerului, ci se întinse pe burtă şi adună cu limba roua de pe firele 
ierbii şi de pe mărunte petale de flori de câmp, ca să-şi astâmpere 
setea… Roua rece îl primeni, săltă voiniceşte, de parcă ar fi fost 
tânăr… privi în zare, dar zările încă nu erau transparente… nu vedea 
nici vale, nici munţi, dar auzea apele Teleajenului, se duceau la vale 
peste bolovani şi sunetul scos, al apei peste piatră, era cel al unei 
mângâieri… Desfată-te, Petrache, cu acest cânt, îşi spuse… un altul 
mai frumos n-ai să auzi curând… parcă ar trece stelele pe boltă şi s-ar 
freca de pânza cerului… Da, stelele sunt încă pe cer, fosforescente, 
iar cerul e o pânză ţesută din părul unei arăpoaice… cu parfumul 
Bagdadului în ea… Acel foşnet, da, acum îl înţelegea Petrache, al 
apei ce trece peste pietre, era foşnetul unor plete de oacheşă femeie, 
ce umblă prin cer… 

Porni şi după el porniră oile, iar Bucur, cu un ochi deschis 
doar, îl urmări o vreme fără să se ridice de pe dâmbul unde sta 
culcat, ar mai fi dormit până în zori, dar văzând că stăpânul nu 
glumeşte, zvâcni şi o luă  la goană înainte, vrând parcă să arate că 
ştie drumul… încotro… încotro, câine, că nici eu nu  ştiu unde 
merg, strigă Petrache… parcă ştie omul unde-ajunge când 
porneşte? Totul e să simţi gingăşia lumii pe când umbli şi bucuria 
răgazului gândirii, dată de reverii şi armonii înflăcărate… 

– Când povesteşti, să spui povestea inimii, îi spuse Petrache lui 
Bucur, care venise lângă el şi mergea pe lângă picioarele lui… să nu 
povesteşti fapte… ele nu înseamnă nimic… Că mereu, în gând, spui 
o poveste… cât treci prin viaţă… Şi povestea asta e aproape toată 
viaţa ta, doar în clipele grele, de cumpănă, ieşi din povestea ce ţi-o 
spui… şi trăieşti atunci înstrăinat de tine, în lume… 

Şi iată-l străpungând bezna cu un pas avântat, de-a lungul firului 
Teleajenului  şi împotriva curentului de ape, ce-şi vedea de drumul 
lui… în jos… şi pe când gândea la asta, Petrache îşi aminti o vorbă… 
„când se va întoarce apa la izvoare”… şi fiori îl săgetară pe  
spinare… da, apa nu-i ca omul, ea curge doar la vale… pe când omul 
merge tot în sus… împotriva puterii ce-l mână spre moarte… se 
îndreaptă spre izvoarele sale… şi nu-şi duse gândul la capăt, deşi într-
o clipă îl gândise, dar în clipa următoare l-a uitat… îşi scutură o 
opincă, făcând-l pe Bucur să sară în lături… păstra probabil amintirea 
lanţului de generaţii de străbuni loviţi cu piciorul… ce crud eram, îşi 
spuse Petrache… acum, să mă pui să tai un miel, să-l jupoi, n-aş fi în 
stare… tare m-am făcut milos… nici să ajung într-o pustietate şi să 
ştiu că voi muri de foame… Cum să vezi acea căpăţână blândă, cu 
ochi rugători şi rumegători de fantasme, retezată? Blânzi mieluşei, 
fierţi cu lobodă şi ceapă verde… într-o oală emailată… să-i scoţi 
creierul din capul despicat… şi, sărat, să-l duci la gură cu 
linguroiul… au-vai-vai… Petrache, du vestirea, nu cumva asta ar 
trebui să vestească, să nu mai mâncăm animale… să nu mai tăiem 
mieii, fiinţe pure şi blajine, iertătoare… Îi era foame, ce mai avea în 
traistă… mai nimic, o coajă de pâine uscată… uneori foamea îl 
apuca nitam-nisam, deşi de obicei nu mânca zile întregi… iată-l 
acum privind mieii săi şi întrebându-se… care dintre ei o fi mai 
eretic… că mai gras ştia care e, cârlanul cel miţos… asta e legea 
ciobăniei… ciobanul creşte oile ca să se înfrupte din ele… dar 
poate când dau zorii o să vadă vreun iepure şi-o să-l asmută pe 
Bucur după el, poate a moştenit sprinteneala străbunicului său şi-i 
vine de hac urecheatului… deşi de-l vezi pe iepure cum saltă, 
stângaci, pe picioarele-i parcă prea lungi, ţi se face milă şi de el… 
împieliţatul… parcă ar fi un copil împiedicat şi când colo… nu-l 
prinde nici dracul… cum a încercat unul într-o poveste, după un 
rămăşag cu… (cine) şi limba i-a ieşit de-un cot din botul său de 
drac… de-atâta fugă… şi nici că l-a prins… 

– Sotir!, spuse Petrache şi gândi apoi ce va să însemne acel 
cuvânt şi nu-şi aminti să-l fi auzit sau să-l fi spus vreodată, deşi îi 
era aşa familiar… Şi cum îi era foame, îşi spuse că o fi 
însemnând „mâncare”… deşi mai degrabă credea că ar însemna 
„milă”. N-o fi acest cuvânt, se întrebă apoi, al primei limbi a 
omenirii, cea vorbită de Adam şi de Eva în Grădina Edenului? Iar 
el, acum, sotir, îşi amintea un cuvânt ce stătuse în gura 
strămoşilor săi? Şi, poate, cu vremea, îşi va aminti întreagă acea 
limbă… iar până va ajunge, pe drumul parcurs altădată în celălalt 
sens, înapoi în Scăeni… va cunoaşte limba primordială, dar nu 
cumva o va uita pe-a sa… limba neamului său… şi nu se va putea 
înţelege cu nimeni din sat… vor spune că vorbeşte păsăreşte? 
Poate preotul… stând să-l asculte şi să cugete cinstit, nu se va 
alătura batjocurii celorlalţi, uite că a înnebunit ciobanul de atâta 
umblat… ci va simţi rezonanţa cuvintelor şi probitatea divină a 
frazelor… şi va ghici în acea limbă vorbele unei rugăciuni… 
pentru că aceea e însăşi limba lui Dumnezeu…  

Ar fi râs să-i spună cineva că a descoperit limba primordială… 
 

(continuare în pagina 14) 

proză de Dan PERȘA 

 

1993: redactor, apoi secretar general de redacţie al revistei de cultură „Tomis”; 2002: 
secretar general al revistei de literatură şi arte „Amphion”; 2004: redactor-şef la magazinul 
internaţional de arte plastice, arheologie şi istorie „Preda’s”; 2004-2005: locuieşte în 
Bucureşti şi lucrează la Editura „Cartea Universitară”, Editura „Național” și la revista 
„România văzută de sus”. 2006: revine în Bacău, ca secretar general de redacţie al 
suplimentului cultural al „Ziarului de Bacău”, „Meridian 27”, ziar la care face şi publicistică 
de opinie şi culturală, apoi ca redactor al revistei „Ateneu”. 1998-2001: editează e-revista 
„Inorog”. Membru corespondent al revistei „Euphorin” din Sibiu şi membru corespondent al 
revistei „Observator” din München. A publicat romanele: Vestitorul (Albatros, 1997), Şah 
orb… (Albatros, 1999), Război ascuns (Albatros, 2005), Cu ou şi cu oţet (Cartea 
Românească, 2007), Cărţile vieţii (Cartea Românească, 2009) şi volumul de versuri 
Epopeea celestă (Editura Vlad&Vlad, Craiova, 1999). Este prezent în antologia Concert la 
patru mâini (Constanţa, 2005). Cărţile sale au obţinut premii literare naţionale şi au fost 
consemnate în numeroase volume de interviuri, critică literară şi dicţionare. Membru al 
Uniunii Scriitorilor din România din 1997.  
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ÎNTR-O ALTĂ VIAŢĂ 
 

Într-o altă viaţă imaginară 
pe prispa casei noastre – casa era Şcoala 
din sat unde locuiam cu părinţii învăţători 
 
ei sunt demult plecaţi în veşnicie –  
noi arareori trecem pe acolo 
Şcoala s-a uscat şi ea – un munte de lemne 
stă singuratic între dealuri! 
 
De câte ori trecem pe acolo 
tristeţea ne cuprinde şi ne ia 
pe văile ce-au fost albii de ape 
 
acum domnii învăţători – mama şi tata 
predau şcolarilor din paradis 
lecţia de vis petrecută aici pe pământ 
 
destul de aproape un pârâu se aude 
ţinându-le de urât – cum spunea tata atunci 
pe când amândoi discutam acolo despre viaţă! 

 
 
 

ARIPA FECIOAREI 
 

din fiecare picior creşte 
           o aripă sfidătoare –  
fiecare floare de rozmarin 
             aşteaptă înflorirea 
 
drumul lung/ calea abruptă 
şi o nesiguranţă tristă 
într-o pasăre de zbor pregătită 
de o ispită aiurea nedesluşită 
 
ceremonia învăluie fiinţa 
precum bumerangul ateu 
loveşte din credinţă 
de iubire – aproapele îndepărtat 
 
bunurile toate se vor împărţi –  
inteligenţii presupuşi vor sporovăi 
în conclav despre vrute şi nevrute 
atotştiutori şi infinit pierduţi 
 
acum se va scufunda nava 
pentru cei buni şi omenoşi 
(acolo departe se vede umbra ei) 
nu ştim nimic despre ea – fecioara 
 
înflorirea a doua zi ca ieşirea 
de sub catapeteasma crezută veşnică 
şi aprobarea sufletului  stând 
în umbră – alergător cu o aripă ruptă 
 

 
 
 

 

 
ESENŢA 

 
esenţa din toate aceste 
temătoare umbre 
ale unui drum 
pe cărările sumbre 
 
nicicând mergând 
către starea de beatitudine –  
o minune ce nu mai are loc 
(ideea că vom fi mereu aici!) 
 
ideea bătrânului meu tată 
ce îşi începea fiecare dialog 
cu a fost odată ca niciodată 
(ton de poveste continuă) 
 
nefericitul ajuns în octombrie –  
ziua lui de naştere 
aşteptată în tăcere 
ca un scut la durerea perpetuă! 
 
intangibilă stare 
esenţă temătoare pentru ce ar fi 
o viaţă viitoare după nouăzeci de ani 
atât de aproape de umbre 

 

 

 
TRANSFIGURAREA! 

 
regretul meu – neverosimil plâns 
într-un colţ al bisericii 
unde se roagă năpăstuiţii şi ei 
dorindu-şi laptele caprei din vârf de stâncă 
 
o autentică încordare de transfigurare 
în pătimirea fizică pe stâncile 
unde urcă emblematica pasăre Phoenix 
exultând tăcerea în care o stâncă şi încă una... 
 
pe podium în bătaia soarelui 
şarpele se joacă în nisipul fierbinte –  
cu mult înainte să-i vină pieirea 
vârful de stîncă mimează adormirea! 

 
 

 
VISUL 

 
îmbrăcămintea de vară –  
imboldul alergării 
într-o ţinută lejeră 
 
efemeră schimbarea vremii 
prin ignorarea frigului noaptea! 
ca o mângâiere în plină lumină  
 
ţinuta efemeră – senzaţia 
unei primăveri veşnice 
(anotimpul capricios ca primăvara) 
 
îmi spunea mama cum era vremea  
atunci când m-am născut         
şi încerc să-l refac – să-l retrăiesc 
 
anotimpul naşterii parcă neschimbat 
reluat ca acum şaptezeci şi nouă de ani 
când am fost să fiu furat (numai ţipătul m-a salvat) 
 
visul din care m-am deşteptat –  
mama şi tata erau speriaţi alergând 
fără să ştie/ fără să vadă decât leagănul! 

 

 

POEZIE NEDORITĂ 
 

neobosiţi câinii se reped la noi 
să ne înhaţe – noi urcăm într-un copac 
cu viteza fricii ce ne-a pătruns în oase –  
semnul puterii lor – paznici ai ogrăzii 
 
dar poezia nu poate fi aşa –  
un miracol că am scăpat atunci... 
şi bunica Maria ce ne-a descântat 
cu păr de lup ars păstrat peste ani 
 
ciobanii erau plecaţi cu oile 
peste câmpuri – în Via Mare 
nu eram decât noi atunci... 
apoi a venit războiul al doilea 
 
 

 

AMINTIREA 
 

domeniile noastre întinse 
peste văi rămase enigme  
le înstăpâneam în copilărie 
alergând nonstop victorioşi – băieţii! 
 
eram tineri şi frumoşi înfăşuraţi 
în poveşti care mai de care 
mai plină de mistere 
şi alergam în tăcere – crossul copiilor! 
 
la marginea pădurii ne odihneam 
şi nici nu ştiam de cele animale sălbatice 
aşteptându-şi prada – cum s-a şi întâmplat odată 
în spatele unei şure de unde au ieşit şi am amuţit 
 
şi a trecut toamna şi încă una şi azi 
culorile toamnei le asociez cu spaima de-atunci 
(culorile întregului univers îmi dau starea aceea 
de teamă şi mă tulbură o clipă când rămân singur!) 

 

 
MOARA DIN SAT 

 
o încercare bizară 
de a merge la moară 
în satul din vale 
unde răsturnam apa! 
 
din pocalele morii 
la vremea copilăriei 
şi a ninsorii albe –  
zăpada cădea peste sat 
 
am cântat atunci 
balada cerului căzut 
peste alt cer – o avalanşă 
ce ne-a adus până ieri 
 
pieriţi de insomnie şi de dor 
foarte tîrziu am reluat 
cântecul acela din sat 
şi am mers după el pe poteci de cer 

 

 
                        CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

ION HURJUI 
Nǎscut la 1 mai 1933, Ploscuţeni, jud. Vrancea. Liceul „D.A. Sturdza” Tecuci. 

Facultatea de Medicină Generală, U.M.F. Iaşi. Carieră medicală prodigioasă (Şeful Clinicii 
de Medicină Internă şi Geriatrie-Gerontologie; profesor de Medicină Internă). Fondator şi 
coordonator al Cenaclului Literar „Vasile Voiculescu” al U.M.F. Iaşi, din 1964. Membru al 
Uniunii Scriitorilor din România (1978). Membru  fondator al Societăţii Medicilor Scriitori 
şi Publicişti din România. Debut revuistic: „Cronica”, anul I, nr. 46, 1966. Debut editorial: 
Noaptea Pandorei, versuri, 1969. Alte volume: Ornicul trecerii  (Junimea, 1971); Poemia 
(Junimea, 1980, Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi); Limba Hu (Editura Alfa, 2001); 
Sunetul cheamă auzul (Princeps Edit, 2001, Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi); Iubirea 
din strada a şaptea (roman, ediţia I – Junimea, 1983; ediţia a doua – Alfa, 2003). Ordinul 
Meritul Cultural în grad de cavaler (2004). Referinţe critice în principalele reviste din ţară, 
precum şi în dicţionarele academice sau de autor, apărute în ultimele decenii.  

 

„Poetul cultivă stările tulburi, anxioase, vagul sufletesc şi 
şi-a pus la punct un stil interogativ, din care nu lipsesc 
aluziile livreşti (Iov, Robinson, Clitemnestra, Hamlet, 
Pandora). (...) El întreţine un veritabil suspens liric”.  

Nicolae Manolescu CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  
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19. (Vestitorul) 
(urmare din pagina 12) 

 
… un cuvânt al ei, sotir, foame sau mâncare însemnând, sau milă, 

cine ştie, i-auzi, el, Petrache, să ştie vorbele celor din Rai, poate chiar va 
ajunge acolo într-o zi, deşi se îndoia… dar nu acesta era jindul său…    
şi-al oricărui om? Să umble fără a mai şti de timp, să iasă din istorie, să 
umble doar, stelele să-i stea deasupra capului… soarele şi luna să-i ţină 
cununa… dar de unde cunună pentru el… chiar nu-şi amintea nici o 
femeie ce-i putea fi nevastă, că poate de pirostrii ar fi vrednic, dar nici 
atât, de unde coroană-mpărătească pentru un cioban, unde s-a 
pomenit? Dar iată-l, el era Petrache păcurarul, numele şi-l amintise într-o 
vreme şi acum nu-l mai uita… îl chema Petrache Baciu… ca un 
hapciu… numai să n-o mai păţească aşa cum o păţise… când l-au 
confundat cu un Petrache Ilisei… şi l-au răpus… în bătaie… de ce nu 
vrei, mă, să semnezi… dar el nu ştia să scrie… şi nici chiabur nu era, 
nici nu cunoştea cuvântul ăsta, o fi fost şi el un cuvânt al limbii dintâi? 
Oftă, porni mai departe şi, cum mijeau zorii, se apropie de malul 
Teleajenului, luă în căuşul pumnului apă şi se spălă pe ochi… 

– Iată-mă, ’s Petrache Baciu, îi spuse el soarelui când răsări, dar ce-
i păsa soarelui de el… soarele să urce de-o suliţă pe cer şi-apoi mai sus, 
atât ştia, de alta nu-i păsa… să încingă bolta cu un cerc… dar la lume de 
ce s-ar uita şi cu atât mai mult la un biet opincar… de ce s-ar opri 
soarele în loc pentru el… şi totuşi… parcă şovăise când Petrache s-a 
prezentat cu tot numele său, Petrache Baciu… hapciu… soarele parcă  
i-a făcut semn dintr-o rază… aşa face soarele o reverenţă, pentru că de 
aplecat spinarea, n-o apleacă… Trase adânc aer în piept… aerul rece 
coborât din munţi… îi umplea plămânii cu puterea lui de-a fortifica 
făpturile aflate de-a lungul şi de-a latul lumii… unele fojgăind, altele 
roind… îmbulzite sau răzleţite… alergând pe cuprinsul întregului 
Pământ… cât le ţineau puterile… picioarele… sau aripile… sau burta… 
că şerpii pe burtă aleargă… aşa şi eu, îşi spuse Petrache, nu mă opresc, 
merg înainte şi tot aşa voi merge… până ce moartea mă va surprinde în 
mers… nu era sigur unde îl duc paşii… chiar dacă uneori îşi spunea că 
spre moarte… ţinta finală a oricărei făpturi… mergea… mergea… ştia 
doar că plecase din Scăeni… şi în Scăeni se va întoarce, dacă va 
apuca… mergând pe drumul străbătut altădată în direcţia cealaltă… 
făcuse o buclă, acum o repeta… dar spera să nu fie la fel… să nu mai 
fie îngropat de viu… săpase cu unghiile pământul ca să iasă… şi n-ar fi 
fost nimic, dar sub unghii i s-a adunat mirosul morţii… l-a urmărit toată 
viaţa… îl simţea apoi în zări, când respira… undeva avea loc un 
holocaust… şi el simţea mirosul morţii… altundeva o revoluţie… şi el 
simţea mirosul morţii… în alt loc un atentat… şi el simţea mirosul 
morţii… lagăre de exterminare… şi el simţea mirosul morţii… Însă pe 
atunci era tânăr, a putut să sape pământul şi-a ieşit din groapa 
comună… un brigadier îi păzea… îi păzea pe morţi de cei vii, sau pe vii 
de cei morţi?... i-a tras baioneta de la brâu şi i-a împlântat-o în gât… de 
mioare îi era şi mai milă… a avut puterea să iasă dintre morţi… atunci 
când a fost aruncat cu dânşii într-o groapă comună… a putut urca munţii 
până în vârful lor… dar n-a dat de tălpile lui Dumnezeu, aşa cum 
sperase, că tălpile divine, după ce te-ai prosternat lor, îl vor lua sub 
ocrotire… şi toată jalea va pleca de la el… curmată… biet cioban ce 
cutreieră lumea după legile transhumanţei… legi ancestrale…   
şi-ar fi dorit să iasă din poveste… dar ştia că nu e posibil… ca să 
iasă, trebuia ori să dispară el, ori să piară istoria… până atunci 
povestea din care ai vrea să dispari este viaţa ta, n-ai cum ieşi 
din ea, nici de-i rostită de o străină gură… iar istoria nu dispare 
decât dacă dispare viaţa… Mai scotoci cu mâna măruntaiele 
traistei, după coaja de pâine uscată… uitase c-a mâncat-o… şi 
trase adânc aer în piept, aerul poate potoli foamea… 

 

(Fragment din romanul „Arca”) 

 

ABONAMENTE 
 

Abonamentele pe adresa redacției,  
prin mandat poștal, în contul revistei:  

 

RO23BPOS24006748050RON01 – Bancpost Iași 
 

Abonamente pentru  

România: 36 lei/an + 24 lei (taxe poștale);  

18 lei/6 luni + 12 lei (taxe poștale) 

Europa, Israel: 144 lei/an (inclusiv taxe poștale);  

America: 234 lei/an (inclusiv taxe poștale) 

33 DE POEME, de o dezarmantă simplitate, dar şi de 
o stranie frumuseţe publică maramureşanul Ioan Hada, 
autor cu mai vechi stagii, generos receptat de (unii) 
confraţi, de-ar fi să-i amintim doar pe Leon Baconsky, 
Constanţa Buzea, Al. Cistelecan, Marian Drăghici, Ioan 
Es. Pop, Ion Mureşan. Începând prin a scrie haiku-uri, 
Ioan Hada a ajuns autor de hadaikuri, cum punctează 
cineva. Deşi unii îl arondează lui Bacovia, noi îl vedem 
mai degrabă în trena lui Blaga, cel din Catrenele fetei 
frumoase („Ce umbră curată/ aruncă-n lumină o fată/ e 
aproape ca nimicul/ singurul lucru fără de pată.”) Dar, 
printr-o anume graţie a versului, prin erotismul când frust, 
când difuz, I.H. reuşeşte deseori să fie el însuşi. Iată-l: 
„Luntrea/ lui Caron/ ia apă/ şi-n loc să ajung/ în Hades/ 
am eşuat pe insula/ cu vulcani/ ce seamănă cu sânii tăi/ şi 
erup/ poeme de iubire/ mai durabile/ decât statuile/ 
religioase”. Expresivă şi adecvată grafica lui Ioan Marchiş, 
îndeosebi cea care explorează motivul centaurului. 

 

* 
APĂRUT ÎN COLECŢIA Eminesciana, a Editurii 

Junimea, Căminarul lui Mircea Radu Iacoban tentează 
a fi un roman documentar care – cum ne avertizează 
autorul într-o... Lămurire – „nu-şi propune o reconstituire 
şi restituire exactă a unor evenimente şi destine din 
Moldova veacului XIX”, ci una de atmosferă socială, 
familială, conjuncturală. Multe personaje apar cu numele 
schimbat, sau sunt pur şi simplu inventate, spre a da 
consistenţă şi coerenţă naraţiunii. Figura căminarului 
(Gheorghe Eminovici) e a unui boiernaş de ţară, copleşit 
de griji materiale şi de relaţii... extra-conjugale. Totul 
converge întru naşterea, ca un nufăr dintr-o baltă putridă, 
a celui ce avea să fie Mihai (Eminescu). Romanul, scris 
în limbajul epocii, este o probă de virtuozitate 
lingvistică, stilistică, artistică. Volumul conţine şi o 
Addenda – La Eminescu – cu texte în care se pune 
punctul pe i, în „cestiuni arzătoare” privind moştenirea 
şi receptarea poetului nepereche, îndeosebi după 
scandalosul episod „Dilema”. Aici M.R.I. este în 
elementul său. Sunt comentarii rapide, penetrante, de 
bun gust şi de bun simţ. 

* 
LA COMEMORAREA a 200 de ani de la Răpire, 

acelaşi Mircea Radu Iacoban publică O cronică a 
Basarabiei, cu cei Zece ani de foc – 1990-2000, când 
cronicarul a fost corespondentul unui ziar – dar şi cu 
descinderi în istoria şi în actualitatea de (pen)ultimă oră a 
Moldovei de peste Prut. Cartea – cum iarăşi ne lămureşte 
autorul – „porneşte de la «Podul de flori» aşternut peste 
Prut, trece «Podul de sânge» de la Nistru, spre a ajunge 
la «Puntea suspinelor» arcuită astăzi deasupra râului 
despărţitor de fraţi”. Pe parcursul a aproape 750 de pagini 
se dovedeşte – cu amărăciune – mai ales în ceea ce 
priveşte eterna şi fascinanta... re-unire, adevărul unei 
vechi ziceri româneşti: „Frate, frate, dar brânza-i pe bani!” 
Potrivit unor sondaje, dar şi unor mărturii de la om la om, 
abia 10% dintre basarabeni ar dori, cu adevărat, re-
unirea. Cei 175 de ani de talpă rusească, schimbarea 
dirijată a compoziţiei etnice, fascinaţia unei republicuţe 
independente i-au făcut pe basarabeni să privească mai 
mult spre Răsărit, decât spre Apus. Sunt încremeniri şi 
oscilaţii, sunt elanuri şi derute depistabile de la 
talpa...ţărişoarei de peste Prut, până la vârfurile succesive 
ale puterii, din ultimii 20 de ani, de la Chişinău. E, această 
Cronică a Basarabiei, o carte pe cât de captivantă la 
lectură, pe atât de tristă în adevărurile ei. Vom reveni. 

 

 

* 
ÎNTOARCEREA ŞAPTEZECIŞTILOR. Poet din 

generaţia ’70, Sterian Vicol se pregăteşte să intre de 
drept  în rândul septuagenarilor, anticipându-şi rotunda 
vârstă cu două cărţi: una de poezie, Vânătoare nocturnă 
(TipoMoldova, colecţia Opera omnia, 2011); alta de 

 

proză, conţinând un micro-roman autobiografic, Memoria 
lui Femios, şi pagini de jurnal, adunate sub genericul Cel 
ce-şi arde corabia (Timpul, 2011). Din cele 14 plachete, 
publicate de la debutul editorial din 1976 şi până în prezent, 
autorul a reţinut, pentru opera omnia, doar vreo sută 
cincizeci de texte, dovedind o exigenţă exemplară, chiar 
dacă contrazice flagrant denumirea colecţiei. Dintre zecile 
de comentarii, care au întâmpinat prestaţia lirică a lui 
Sterian Vicol, e de reţinut cea a lui Laurenţiu Ulici (din 
volumul Poezia română comtemporană, 1996): „Poetul 
pare că-şi adună elementele disparate de univers din cărţile 
anterioare, reglându-le într-o coeziune nouă, ce are drept 
suport sentimentul ambiguu al singurătăţii. Treptat, 
vacarmul metaforic şi grandilocvenţa de altădată se sting, 
discretă linişte se instaurează în clima poeziilor, o intuiţie a 
«eternei reîntoarceri» e tot mai prezentă în dicţiune.” În mod 
ciudat, cartea de memorialistică e semnată Sterian Dumitru 
Vicol, ceea ce te duce cu gândul la un alt autor, 
necunoscut. Vrând să se revendice de la obârşii – inclusiv 
cea a certificatului de naştere – memorandistul reuşeşte să 
introducă o (nedorită?) confuzie. Fapt cu atât mai ciudat, cu 
cât „romanul” autobiografic e scris la persoana a treia, totul 
fiind privit prin ochii (şi mintea) unui copil/adolescent, Terică, 
contragere a lui Sterică, desigur. În Memoria lui Femios, 
St.D.V. reface, secvenţial, „legenda locului” natal, cu 
personaje şi întâmplări teribile, dar şi cu retroproiecţii 
aurorale, pe un ecran pe cât de difuz, pe atât de fascinant. 
Autorul matur ştie să se copilărească, să perceapă lumea şi 
să crească în ambitusul ei, odată cu ea. Are şi discreţia 
doar de a puncta anumite fapte întrucât, zice undeva, 
„Sunt întâmplări care, oricât ai vrea să le povesteşti cum 
au fost, nu poţi şi nici nu vrei.” Dar ce-a povestit este, cu 
adevărat, memorabil.     

* 
RAR AFLI în vreo revistă un comentariu în care să se 

avanseze şi oarecari rezerve apropo de o carte, eventual, 
mai puţin reuşită a unei autorităţi în domeniu. Nici noi nu 
facem excepţie, c-aşa-i firea scriitorului, sensibiloasă cu 
confraţii. Mie-mi spui? Totuşi, scriind despre cea mai 
recentă carte (nu ultima!) a lui Dan C. Mihăilescu (Oare 
chiar m-am întors de la Athos?, Humanitas, 2011), criticul 
Ştefan Ion Ghilimescu (Argeş, aprilie, 2012), după ce îi face 
„omului care aduce cartea” un portret pe cât de generos, pe 
atît de exact, nu ezită a fixa recenta-i scriere acolo unde, 
probabil, merită: „Scrisă mai curând fără strălucire (...), Oare 
chiar m-am întors de la Athos? aşa cum nu reuşeşte să 
releve mai nimic din experienţa spirituală, îmi imaginez, 
fertilă, atât artistic cât şi în plan uman a grupului de pictori ai 
Prologului, tot astfel rămâne destul de fadă în privinţa 
revelării eventuale a magnetismului Muntelui Sfânt, ori 
privind măcar noutatea informaţiilor la zi despre viaţa celui 
mai ilustru centru de viaţă monahală ortodoxă. Pentru 
hachiţosul Dan C. Mihăilescu până şi «localnicii, laicii, fie în 
port sau în biserică, fie la trapeză ori pe aleile mănăstirilor şi 
schiturilor, sunt cât se poate de aţoşi, suspicioşi, 
alterofobi, pungaşi, înfipţi şi vanitoşi, oricând gata să te 
ciupească la portofel şi să te excludă de peste tot». (...) 
Scriitor livresc, cronicarul pare să-şi fi pierdut, dacă l-a 
avut cândva, simţul peisagistic, ceea ce nu-l împiedică să 
fie poate un inspirat colecţionar de astfel de realizări ale 
unora dintre prietenii săi artişti”.   

    

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  
  

men ţ iun i   
VALUL INFINIT 

 
Nu văd o frunză, e-un ocean de lavă 
Ce-a cotropit cu verde crud câmpia. 
Nu trece-un sol, călcând împărăţia 
Doar cu un gând de ură şi otravă, 
 
Ca să înşface-n prapuri strâmbi domnia. 
Nu cred că-n mers e-o  putredă zăbavă 
Şi-n orice colţ de stâncă o epavă 
Va fi să-şi verse tihna şi vecia. 
 
Un ţipăt lung e gata să aline, 
Închide rana lama de cuţit 
Şi semne oarbe-n patima de sine 
 
Vor întări zidirea unui mit. 
De sus, din bolţi, şi până jos, în mine 
E-ntotdeauna valul infinit. 

 
Adrian MUNTEANU 

c r i t i c e  

N.T. 
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SUB SEMNUL 
TRECERII  

 

Mihaela Arhip, profesoară de română la 
Liceul de Arte din Botoşani, se află deja la cea 
de a treia carte de poezii, (I)Reversibil, după 
Sfârşitul inocenţei şi Libertatea unui 
condamnat la viaţă, toate punând în evidenţă o 
autoare plină de har, profundă, stăpână pe taina 
cuvântului, mişcându-se pe un registru larg, de 
la notaţia subtilă la expresia plurivalentă, o 
poetă sensibilă la neiertătoarea trecere a  
timpului şi la toate nuanţele trăirilor unui 
„condamnat la viaţă”. Trecerea, în poezia sa, 
devine „un magic ritual”, care agresează mai 
ales  inocenţa. Cuvintele strigă, plâng, jelesc din 
interiorul lor, deşi acest „ritual” abia de 
răscoleşte  praful din drumul „marii treceri”. 
Inocenţa nu se însoţeşte cu voinţa, ci, mai 
curând, cu „delirul vertical al dorului”, o 
prezenţă permanentă. Inocenţa, deci, nu 
aparţine vârstei, ci poetului. Privită dinăuntru, 
din singurătate, inocenţa dă identitatea fiinţei 
poetului. Fără ea n-ar putea desluşi „zodia 
cuvintelor”, nici „aşteptările timpului”. Răsărit 
e o construcţie de o superbă  trăire, în care 
mişcarea primează, este izvorul din care se 
naşte lumina. Tot aşa, Decembrie, cu tirania 
timpului, de care nu putem scăpa: „Departe    
se-aude cum timpul inundă/ oglinzile-n care-ar 
putea să se-ascundă”.  

În poezia Mihaelei Arhip, tema poetului şi a 
creaţiei este dominantă, într-o tonalitate 
dramatică, în care strecoară şi ironii amare. Intr-
un text (7 octombrie), poeta mărturiseşte că „de 
fiecare dată” când scrie o carte, trăieşte 
„sentimentul straniu” că redactează „la 
nesfârşit/ testamentul unui condamnat la viaţă”. 
În viziunea ei, poetul e cântăreţul neobosit, 
căutătorul care face ca lutul să se împreuneze cu 
cântecul, el conştientizându-şi existenţa, paşii 
pe care îi face, precum şi locul său în Univers. 
Între viaţă şi moarte, descoperă greşeala, dar şi 
iertarea. Impresionant, în acest sens, este Psalm 
V: misia poetului constă în cazna cu care se 
apleacă peste toate ale lumii. Iubirea e cântată, 
căutată, mărturisită în toate cele trei cărţi. 
Dragostea înseamnă identitate, dar şi 
identificare cu ea: „ceea ce sunt/ conturează 
ceea ce eşti”. Cel implicat în iubire trebuie să 
poarte povara cuvintelor, căci „singurătatea în 
doi” nu poate trezi decât frică. 

(I)Reversibil este concepută asemenea 
unui jurnal, titlul cărţii consonând cu titlurile 
poeziilor, care desemnează segmente ale 
timpului ireversibil. Notaţiile sunt făcute pentru 
perioada 7 octombrie 2009 – 5 octombrie 2012. 
„Condamnata la viaţă” se mărturiseşte în 
funcţie de momentul zilei, de anotimp, de an; 
sunt zile binecuvântate de Dumnezeu sau  zile 
târzii, ploioase, umbrite. Pornind din octombrie, 
urmăreşte „procesiunea de umbre în cădere”, 
dar şi „căderile în umbră”, pentru ca, în 
noiembrie, să-şi arunce măştile toate şi să se 
lase „lovită de zâmbet”. 

Dezamăgirile devin poveri, sufletul se teme 
de viaţă, sentimentul devine „amar, înşelător, 
sălbatic, unic”; într-o linişte asemănătoare cu 
cea din poezia lui Blaga, se aude zăpada 
scârţâind sub greutatea umbrei. Pe scena vieţii 
şi a timpului, poetul, asemenea unui actor, 
mimează semne neînţelese, trăind cu frica 
momentului când va rămâne scena goală. 

Până şi cuvintele pot  îngenunchia „sub 
povara zăpezii”, sporind teama din suflet. 

Profesiunea de credinţă a Mihaelei Arhip 
e formulată scurt: „măştile m-au ales pe mine/ 
să le înrămez în cuvinte/ şi să le port”, deşi îi 
este teamă că va rămâne „doar un pumn de 
cuvinte” pe care n-ar mai şti nimeni să le 
rostească după ce o vor „şterge valurile”. 

Salutăm izbânda de până aici a poetei! 
 

 

Maria BACIU 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

NEVOIA DE REGE   
Anul Jubiliar 90, unic în istoria românilor, 

dedicat sărbătoririi Regelui Mihai I, s-a 
evidențiat, pe lângă încărcătura omagială și 
simbolică, și ca un an editorial de excepție. Pe 
tot parcursul anului 2011 au fost publicate 
cărți, albume, exegeze, diverse documentare 
dedicate personalității Regelui. Doar câteva 
dintre acestea: Ivor Porter, Mihai I al 
României. Regele și Țara. Ediția a II-a, Editura 
All, 344 p.; Petre Țurlea, Regele Mihai și 
mareșalul Antonescu, Editura Semne, 447 p.; 
Principele Radu al României, Anul Regelui, 
Curtea Veche, 108 p. (două ediții); idem, 
Lumea Regelui, Polirom, 320 p.; Muzica 
Regelui, Curtea Veche, 36 p. și  1 CD (două 
ediții); În slujba voastră în toate timpurile. 
Mesaje şi convorbiri radiofonice ale M.S. 
Regele Mihai I al României (1989-2010), Casa 
Radio, București, 91 p. și 2 CD. Anul Regelui, 
cartea Principelui Radu, este considerată și cea 
mai vândută carte din România în anul 2011, 
cu 22.000 de exemplare, urmată, la o distanță 
scurtă, de Cartea Regală de bucate, a 
Principesei Margareta, cu 20.000 de exemplare 
(cf. ziarul „Financiarul”). Adăugăm acestei 
liste și cele două volume istorico-memoria-
listice Scara leilor, de Doina Uricariu 
(Polirom, 824 p.) și Jurnalul Regelui Mihai I 
de România. Reconstituit după acte și docu-
mente contemporane. Vol. I (1921-1940), Casa 
Editorială Demiurg, Iași, 248 p., volum realizat 
de istoricul Traian D. Lazăr, colaborator 
constant la revistei noastre.  

Având o carte de vizită consistentă, cu 
numeroase articole de istorie publicate în 
diferite publicații din țară („Magazin istoric”, 
„Cronica veche”, „Convorbiri literare”, 
„România literară”, „Revista română”, 
……….. 

„Apostrof” ș.a.), autor al unui documentat 
volum dedicat lui Iuliu Maniu (Iuliu Maniu 
și serviciile secrete, Editura Mica Valahie, 
București, 2006), Traian D. Lazăr schițează, 
de această dată, o biografie captivantă a 
Regelui Mihai I, cu fragmente „… după 
mărturiile celor apropiați ori care s-au 
intersectat la un moment dat cu monarhul și 
doar segmențial pe relatările sale”, recon-
stituind „… o viață ce merită să fie cunoscută 
prin tot omenescul ei, căci ea confirmă 
dictonul antic Homo sum, humani nil a me 
alienum puto. 

Volumul se ocupă de perioada 1921-
1940 și este structurat în patru părți: I. 
Prințul (25 octombrie 1921 – 4 ianuarie 
1926); II. Prinț Moștenitor al Coroanei (4 
ianuarie 1926 – 20 iulie 1927); III. Regele 
Mihai I (20 iulie 1927 – 8 iunie 1930); IV. 
Mihai – „Mare Voievod de Alba Iulia” (8 
iunie 1930 – 6 septembrie 1940).  

Reconstituirea s-a bazat pe documente 
din Arhivele Statului București și Arhivele 
Naționale Istorice Centrale, memorii ale 
Reginei Maria, Regelui Carol al II-lea, 
Principelui Nicolae, N. Iorga, Miron Cristea, 
M. Manoilescu, C. Argetoianu, A. Călinescu, 
Al. Vaida Voevod, I.G. Duca, Raoul Bossy, 
M. Ionnițiu, I. Zamfirescu, Al. Tzigara 
Samurcaș, Teofil Sidorovici, Șt. Popescu, N. 
Crainic, Mach Dezideriu ș.a., presă centrală 
(„Neamul românesc”, „Adevărul”, „Dimi-
neața”, „Universul”, „Curentul”) și locală, 
diverse alte lucrări semnate de A. Gould Lee, 
Mircea Ciobanu, A. Săvulescu, I. Scurtu, Guy 
de Cars, Philippe Viguie Desplaces ș.a. Iată 
cîteva secvenţe, în desfăşurarea lor 
cronologică: „Marți, 25 octombrie 1921, orele 
1940. S-a născut Mihai, principe de 
Hohenzollern Sigmaringen la Castelul 
Foișor din Sinaia” (…) „Deși, mica ființă a 
venit pe lume cam cu o lună mai devreme, 
este cu adevărat un băiețel frumos și a intrat 
din toate puterile în momentul în care a venit 
în bătrâna și reaua noastră lume (…) L-am 
numit Mihai, ca să aibă un nume românesc 
cu adevărat popular” (Regina Maria) (…) 
„Mare bucurie în țară la aflarea veștii că s-a 
născut Mihai” (…) „Am botezat pe prințul 
Mihai. Când l-am miruit, era așa atent, că se 
uita cu ochișorii după mâna mea. După otpust, 
am exclamat: Trăiască prințișorul nostru 
Mihai! Toată asistența aclama. Corul cânta 
Mulți ani trăiască!” (Mitropolitul primat Elie 
Miron Cristea) (…) „19 iulie seara sau 20 
iulie 1927, ora 230. Intervine decesul Regelui 
la Castelul Peleș. Imediat are loc o discuție 
asupra numelui sub care trebuia să domnească 
Prințul Moștenitor Mihai. Generalul Al. 
Averescu a propus numele de Mihai al IV-lea 
(după Mihai Viteazul, Mihai II Racoviță, 
Mihai II Șuțu), sau, cel puțin, Mihai al II-lea; 
Raoul Bossy a propus titlul Mihai al II-lea, 
domn al Țării Românești, al Moldovei și al 
Ardealului, rege al României; Prim-ministrul 
I.I.C. Brătianu a propus titlul Mihai I. Această 
ultimă propunere a apărut în comunicatul dat 
publicității” (…) „după ce Brătescu-Voinești 
(directorul Adunării Deputaților) anunță 
solemn: Majestatea Sa Regele, apare deodată 
un copilaș cu păr bălai, îmbrăcat în alb și ținut 
de mână de maică-sa în mare doliu. Ropote de 
aplauze emoționante. Copilul duce mâna 
dreaptă la frunte, militărește” (Raoul Bossy). 
(…) „Duminică, 8 iunie 1930. Parlamentul 
întrunit adoptă legea prin care fostul rege 

Mihai primea titlul de Mare Voievod de 
Alba Iulia (…) În Proclamația Către 
români, Carol susținea că împins de marea 
Mea dragoste de Țară, am sosit în 
mijlocul poporului Meu spre a fi conform 
făgăduinții date pavăză Fiului Meu și 
strajă Patriei. Atunci, ca și astăzi, nimeni 
nu a contestat și nu contestă că tatăl și-a 
detronat fiul”. (…) „Luni, 30 ianuarie 
1933. La Palatul Regal din București sunt 
convocați toți elevii selectați pentru 
Școala Palatină. Li s-a recomandat să i se 
adreseze protocolar cu formula Să trăiți, 
Măria Ta! Când a venit, Mihai a strâns pe 
rând mâna viitorilor colegi. Aceștia l-au 
salutat cu Să trăiți, Măria Ta!, apoi și-au 
spus numele și liceul de unde proveneau”. 
(…) „Sâmbătă, 2 mai 1936. Pe terenul 
fermei regale de la Băneasa, Mihai a fost 
supus unei probe de practică agricolă 
împreună cu toți colegii săi de clasă. A 
asistat Suveranul. Pe câmp se aflau 6 
pluguri trase de boi. Voievodul Mihai la 
coarnele plugului a tras prima brazdă 
simbolică. Prințul moștenitor a arat un 
întreg pogon pe care s-a și aruncat 
sămânța de rod. În legătură cu această 
manifestare agricolă a lui Mihai, regele a 
declarat: Suntem un popor de plugari și 
munca pământului să ne fie cea mai de 
seamă mândrie”. (…) „ Joi, 27 iunie 1940. 
La ora 14 s-a anunțat rezultatul 
examenului de bacalaureat. Măria Sa 
Mihai, Mare Voievod de Alba Iulia a 
terminat examenul de bacalaureat, secția 
științifică, fiind clasificat întâiul din 4 
candidați cu media 9,50” (…) „După ce a 
scris proclamația-delegație și a stat de 
vorbă cu Mihai, Carol s-a trântit îmbrăcat 
pe pat (…) Mihăiță, jos (în camera lui) a 
făcut același lucru” (…) „Mihai semnă 
jurământul în forma lui scrisă și, odată 
încheiată această ceremonie simplă, 
Antonescu îi cere noului Rege să apară în 
fața mulțimii. Urmat de general, Mihai ieși 
în balconul principal al Palatului, ce dădea 
înspre piața plină de oameni, printre care 
se aflau și mii de legionari în cămășile lor 
verzi. Mulțimea izbucni în urale…” 

 
La începutul anului 2012, seria 

lucrărilor dedicate Regelui s-a îmbogățit 
prin publicarea albumului Jubileul Regelui. 
90, Curtea Veche, 162 p., îngrijit de Ioan-
Luca Vlad și Daniel Angelescu – „un 
omagiu cu ocazia aniversării unei persona-
lităţi care a reprezentat, prin viaţa şi 
activitatea sa, un model de urmat pentru 
poporul român”, cum subliniază coordo-
natorii, în fapt „o retrospectivă în cuvinte şi 
imagini a ansamblului de evenimente 
derulate public, în România, cu ocazia 
împlinirii de către Majestatea Sa a vârstei 
de nouăzeci de ani”. 

În acest context, volumul de recon-
stituiri semnat de istoricul Traian D. Lazăr 
evidențiază devenirea şi personalitatea celui 
mai longeviv om de stat din istoria 
României.  

În același sens, interesul pentru cartea 
regală, tirajele și numărul de titluri fac 
dovada recunoașterii și aprecierii societății 
românești profunde pentru efortul statornic 
al Regelui față de Națiunea Sa. 

  
Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 
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început încă în vremea lui Gheorghiu-Dej, dezgheț resimțit însă mult mai 
puternic de cei ce au trăit acele timpuri fiindcă venea după ofensiva 
antiintelectuală, după atitudinea antioccidentală și după arestările masive 
din 1958, dar și într-un an în care începuseră să fie eliberați o parte 
dintre deținuții politici. În al doilea rând nu trebuie totuși uitat că piesa lui 
Dūrrenmatt se integra, fără voia ei ori a autorului, în categoria scrierilor 
ideologic convenabile, a lucrărilor cărora le putea fi speculat un mesaj 
anticapitalist  și antiburghez. În fond, simplificând lucrurile, Vizita bătrânei 
doamne povestește felul în care o fată odinioară săracă, persecutată și 
gonită din orașul ei natal, Güllen, e primită cu fast, la o distanță de 30 de 
ani, de cei ce o condamnaseră, doar fiindcă acum e bogată, numai 
pentru că a devenit miliardară, doar pentru că îi poate salva de la 
sărăcie. Iar fata de odinioară  răscumpără nedreptatea  de odinioară cu 
bani grei. Dreptatea dorită de Klara se concretizează printr-o crimă, efect 
al dezumanizării sub impactul banilor. „Valoarea piesei – scria Mircea 
Alexandrescu în cronica dedicată premierei bucureștene – se află în 
forța cu care autorul urmărește și izbutește să arate, fără echivoc, faptul 
că în lumea capitalistă se petrece un accentuat proces de 
descompunere morală, rezultat al supremației banului”. 

Mai sigur și cred că și mai important e însă un al treilea lucru. Și 
anume că piesa lui Friedrich Dūrrenmatt e o remarcabilă și durabilă 
lucrare dramatică, o intens colorată frescă socială și o admirabilă pagină 
de analiză psihologică, o construcție solidă, e deopotrivă realistă și de o 
mușcătoare ironie, în ea amestecându-se în doze atent măsurate și fără 
cusur ținute sub control tragedia și comedia, observația atent- 
neiertătoare și grotescul lucid. Vizita bătrânei doamne e socotită cea mai 
împlinită lucrare dramatică a unui scriitor în al cărui palmares mai 
figurează alte câteva piese importante, precum Regele Ioan și Romulus 
cel Mare, Fizicienii și Play Strindberg, toate înscenate la noi de regizori 
importanți precum Lucian Giurchescu, Sanda Manu și, desigur, Liviu 
Ciulei. Vizita bătrânei doamne e, în egală măsură, și cel mai popular text 
pentru teatru purtând semnătura lui Dūrrenmatt și aceasta nu atât grație 
spectacolelor de teatru pe care ea le-a prilejuit, ci mai cu seamă datorită 
filmului imperfect, nominalizat totuși la Oscar, semnat regizoral de 
Bernhard Wicky, cu Ingrid Bergman, Anthony Quinn și Paolo Stoppa. 

În ciuda popularității sale, Vizita bătrânei doamne a fost destul de rar 
montată în anii din urmă pe scenele românești, încă și mai rar prilejuind 
izbânde artistice. Spectacolul montat de bulgarul Alexander Morfov, format, 
fie și indirect, la marea școală a regiei ruse (a avut șansa de a fi studentul 
Iuliei Ognianova) pe scena mare a Teatrului Național „I.L Caragiale” din 
București e unul masiv și asta datorită nu doar scenografiei impresionante, 
complicate, atent elaborate, semnată de Nikola Toromanov, care a 
imaginat un decor ce valorifică la maximum nu numai impresionanta 
sceno-tehnică a sălii, ci și spațiul de joc care apare mult mai puțin ostil, mai 
puțin neprietenos decât cu alte ocazii. Spectacolul bucureștean mai are și 
calitatea, nicidecum de nebăgat în seamă, de a fi unul închegat chiar dacă 
în el se topesc comedia și tragedia, grotescul și tentația telenovelei, o 
telenovelă transcrisă abil și cu maximă decență în limbaj teatral. 

 

Vedem ceea ce se cheamă o mare montare, o super-producție, cu 
interpreți numeroși, cu o figurație bogată, ale cărei mișcări sunt precis și 
eficace coordonate. E dincolo de orice dubiu că Alexander Morfov știe să 
organizeze și să coordoneze ansamblurile, că e un maestru al scenelor 
de grup, că îi e la îndemână să miște firesc și convingător grupurile în 
cauză, e clar că îi plac dezvoltările de esență cinematografică și că e un 
pasionat al vizualității în teatru. A ales să însceneze piesa în specificul 
stilistic al soap-operei, a condimentat spectacolul cu muzică și dans 
(coregrafia: Galina Bobeicu), dar și cu nenumărate momente comice și 
ironice. A adoptat o atitudine critic-detașată asupra umanității mai mult 
decât sub-mediocre din orășelul Gūllen, în demersul său fiind ajutat 
considerabil de o seamă de actori precum Marius Rizea (Primarul), Mihai 
Călin (un Pictor excesiv euforic), Axel Moustache (Hünziger), Marcelo 
Cobzariu (Hofbauer), Erika Băieșu (Soția Primarului), Victoria Dicu 
(Marllene,secretara). Mihai Calotă și Ovidiu Cuncea (într-o izbutită 
complementaritate atât în rolurile Șefului gării cât și în cele ale lui Koby și 
Loby) sunt eficient savuroși, Răzvan Oprea (Polițistul) mai sare peste cal 
și riscă să devină cabotin de-a dreptul. Mult mai sobri sunt Dragoș 
Ionescu (Preotul), Dorin Andone (Medicul), Costina Ciuciulică (Helge). 
Mircea Albulescu e remarcabil în rolul Profesorului, rol în care 
marchează un moment solistic de mare rafinament, emoționant chiar, 
atent și abil contrapunctat prin ceea ce va însemna o tot mai accentuată 
punere între paranteze a demnității și rațiunii personajului ce va sfârși 
prin a se supune voinței majorității. O majoritate în declin moral, involuție 
măsurat relevată de spectacol. Dintre actorii distribuiți în rolurile 
însoțitorilor bătrânei doamne o mențiune aparte merită Costel Constantin 
(Valetul). Dacă Vizita bătrânei doamne în versiunea sa de la Teatrul 
Național din București stârnește totuși și rezerve (nu tocmai mici), cauza 
trebuie căutată în evoluțiile nu întru totul mulțumitoare ale protagoniștilor. 
Mircea Rusu, distribuit în rolul Alfred Ill (rebotezat, din dorința actorului 
conjugată cu cea a regizorului, Alfred Miller), e marcat de inconsecvență. În 
prima parte a spectacolului, e limpede că actorul nu a identificat atât cât i-ar 
fi îngăduit talentul și experiența calea spre personaj, jucându-l stângaci, 
timid, pe pipăite. Lucrurile se schimbă radical în a doua parte, în care Alfred 
își descoperă și acceptă, fără patetisme, fără melodramatisme, condiția de 
sacrificat, de însingurat, de victimă căzută pradă rinocerizării tot mai 
accentuate, aici spunându-și cuvântul și raporturile contrapunctice dintre 
Alfred și familia sa, Mircea Rusu stabilind un reușit joc de relație cu Afrodita 
Androne (Soția), Sorina Ștefănescu (Fiica) și Emilian Mârnea (bun debutul 
pe o scenă profesionistă al tânărului actor căruia i s-a încredințat, inspirat, 
rolul Fiului). Secvența crimei colective e cu adevărat impresionantă. Maia 
Morgenstern avea toate datele de a fi o Klara Zachanassian sans défaut et 
sans reproche. E însă doar o interpretă bună, nu mai mult, și asta din 
pricina feluritelor îngroșări, de la cele de gestică la excesele vocale, 
acestea misterios și nejustificat „compensate” de scene în care se aude 
puțin, extrem de puțin din ceea ce rostește actrița (mă gândesc îndeosebi 
la scena din partea a doua, în care Klara și Alfred se reîntâlnesc, o reușită 
dramatrugică, subminată în spectacol tocmai din cauza dificultăților de 
receptare a textului). Dincolo de toate acestea, e cât se poate de clar că 
spectacolul e pe gustul publicului. Că ajunge să fie astfel fără concesii 
estetice. Că valorizează povestea. Și că spectatorii plătitori pleacă de la 
reprezentație fără regretul de a-și fi procurat un bilet deloc ieftin și de a fi 
petrecut în sala de spectacol aproape patru ore din viață. 

 

Mircea MORARIU 

Elvețianul Friedrich Dürrenmatt a scris Vizita bătrânei doamne în 
1956, iar în 1963 textul intra maiestuos în repertoriul teatral 
românesc grație a cel puțin două montări. Prima a fost înfăptuită la 
Teatrul Național din București de Moni Ghelerter, regizor deja 
consacrat, cunoscut și recunoscut poate nu atât datorită unei 
inventivități creatoare ieșite din comun, cât mai degrabă intuițiilor 
sale fără greș în alcătuirea distribuțiilor. Maestrul nu a greșit nici de 
această dată, a întocmit nu una, ci două distribuții, încredințând 
rolurile principale Aurei Buzescu și, respectiv, Elvirei Godeanu (Klara 
Zachanassian) și lui Jules Cazaban, respectiv lui Matei Alexandru 
(Alfred Ill). Cel de-al doilea spectacol a fost montat pe scena 
Teatrului de Stat din Brașov de încă foarte tânărul Dinu Cernescu, 
mărturiile critice (mai cu seamă cronica lui Mircea Alexandrescu din 
revista Teatrul nr. 7/1963, aparținându-i  aceluiași  comentator care 
scrisese două luni mai devreme despre premiera bucureșteană) fiind,în 
general, favorabile. Interesant e că în cartea sa autobiografică – 
Regizor (Editura Semne, București, 2009) – Dinu Cernescu nu 
insistă asupra spectacolului cu pricina, mulțumindu-se să-l 
amintească în treacăt. Certe sunt două lucruri. Mai întâi că Vizita 
bătrânei doamne ajungea în România într-un moment în care erau tot 
mai evidente semnele micii liberalizări, ale timidului dezgheț cultural 
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„CAI I  LA FEREASTRĂ”
„Caii la fereastră” este una dintre piesele de 

tinereţe ale lui Matei Vişniec, scrisă prin 1985. Ar 
fi trebuit să fie şi prima lucrare reprezentată pe o 
scenă românească: era gata de premieră, la Teatrul 
„Nottara”, în 1987, dar n-a mai fost prezentată 
publicului, autorul părăsind ţara chiar în preziua 
spectacolului. Premiera absolută a avut loc în 
Franţa (Théâtre le Jodel, Lyon), fiind cea dintâi 
piesă a sa tradusă în limba franceză. Era, ca şi 
atâtea altele, o lucrare socotită – cum zice Vişniec 
însuşi – „o prelungire a teatrului absurdului în 
social”; teza ei: demascarea manipulării indivizilor 
prin marile idei, prin sloganuri ca datorie, eroism şi 
altele asemenea. „Eu încercam atunci – continuă 
autorul mărturisirea din caietul de sală al recentei 
premiere de la Botoşani – să denunţ isteria 
antirăzboinică din vremea lui Ceauşescu...” 

Cu prilejul premierei franceze, el declarase că 
este o piesă despre anti-eroism, în timp ce 
regizorul spectacolului lyonez, Pascal Papini, o 
trata ca pe una despre identitate. Termenii ar putea 
fi apropiaţi în sensul în care am putea vorbi despre 
criza de identitate. Vişniec vorbeşte însă clar 
despre dezeroizare şi despre absurditatea 
războaielor. Cele trei personaje masculine din 
piesa sa – Fiul, Tatăl şi Soţul –, implicaţi în 
malaxorul războiului, nu au absolut nimic eroic, nici 
în fiinţa, nici în acţiunile lor şi spectacolul de la 
Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani aşa ni-i şi 
prezintă: Fiul – un tânăr blând, aerian, visător, cu un 
acut presentiment al morţii – priveşte, obsedant, de 
la fereastra casei părinteşti, calul roşu cu pete negre 
care tot trece, în timp ce Mama îi pregăteşte hainele 
militare. Pleacă la război şi în scena următoare intră 
Mesagerul care îi anunţă moartea. Mama speră să fi 
murit eroic, în luptă. Dar nu, Mesagerul îi spune că a 
murit oarecum stupid: l-a lovit calul. 

Nu apucase să intre în luptă; nici măcar nu ştia 
să mânuiască arma! Cel de al doilea bărbat – Tatăl 
– îşi pierde minţile după ce scapă – singurul care 
scapă – dintr-un măcel îngrozitor. Iar al treilea – 
Soţul – a sfârşit şi mai rău: în timpul luptei, a căzut 
pur şi simplu şi a fost călcat în picioare de 
camarazii săi. Mesagerul aduce bocancii acestora, 
pe tălpile cărora se află fărâme din trupul ostaşului. 
Deci: dezeroizare şi absurditate. Toţi bărbaţii sunt 
victime ale isteriei războinice. 

Petru Vutcărău a mizat la modul absolut pe 
această idee a isteriei şi absurdităţii care anulează 
personalitatea individului transformându-l în 
victimă. Spectacolul conferă un rang de generalitate 
demenţei războinice – făcând trimiteri la 
conflagraţiile din 1699, 1745, 1815 – trei capitole 
tragice ale istoriei. Fiecare capitol se deschide cu un 
prolog impresionant prin imagine, muzică, ritmuri 
demente de tobe, anunţuri şi râsete sardonice ale 
Mesagerului care informează despre rezultatele 
păcii de la Carlovitz, de la Breslau etc. în urma 
cărora Europa era sfârtecată şi împărţită între 
Marile Puteri: „Austria ia Croaţia şi Silezia; Prusia 
ia ducatul Goldern; Spania ia ducatele de Parma şi 
Piacenza; Franţa ia Alsacia şi Lorena; Rusia ia 
Georgia, oraşul Ahalţîn, hanatele Erevan şi 
Nahicevan; Anglia ia insulele Ionice”.  

Harta Europei coboară ca o cortinetă şi 
Mesagerul o stropeşte cu sânge în ritmurile isteriei 
generale. De trei ori e marcat spectacolul de această 
scenă tulburătoare; sunt trei momente de profundă 
emoţie, trei stâlpi de susţinere ai reprezentaţiei, între 
care personajele evoluează concentrat, ilustrând 
destinul oamenilor prinşi fără putinţă de scăpare în 
vertijul istoriei, depersonalizaţi, sacrificaţi, 
victimizaţi. Regizorul Petru Vutcărău (avându-l 
alături, scenograf inspirat, pe Mihai Pastramagiu, 

dar şi pe ilustratorul muzical Sergiu Screlea) a 
amplificat cu inteligenţă propunerile textului 
dramatic, urcând spre paroxism momentele 
dramatice esenţiale şi subliniind cu discreţie sensurile 
lui actuale. „Este vorba – zice el – în caietul de sală – 
despre faptul că oamenii se ucid. Se ucid fără rost, 
fără sens. Se ucid la infinit, fără a se opri. Sunt 
războaie, vărsări de sânge, suferinţe. Dar oamenii se 
ucid şi prin relaţiile dintre ei. Se ucide personalitatea 
din om. Omul are şi această pornire nefastă de a 
distruge tot ceea ce se află în jurul său. Iar unii 
oameni se îmbogăţesc şi trăiesc tocmai pe seama 
acestor distrugeri.” Quod erat demonstrandum! „Caii 
la fereastră” este, cred, cel mai bun spectacol al 
stagiunii botoşănene (poate, chiar al ultimelor două-
trei stagiuni), atât prin substanţialitatea lui ideatică pe 
care o comunică publicului cu claritate, cu 
percutanţă, cât şi prin valoarea propriu-zis 
spectacologică, prin unitatea stilistică şi, nu în ultimul 
rând, prin evoluţia convingătoare a actorilor – cu care 
s-a lucrat minuţios, până la înţelegerea exactă a 
statutului dramatic al fiecărui personaj şi a relaţiilor 
scenice. Cea mai impresionantă secvenţă a 
spectacolului este cea finală, în care Soţia adună în 
jurul ei sutele de bocanci pe tălpile cărora se află 
fărâmele trupului soţului ei. Şi plastic şi emoţional, 
scena are o măreţie stranie şi merita să fie, în fapt, 
finalul spectacolului. Regizorul însă nu s-a oprit aici, 
din păcate, ci a continuat cu o improvizaţie de discurs 
a Mesagerului pentru a avea timp să umple spaţiul 
scenic cu candele aprinse – omagiu adus celor morţi. 
Plastic e frumos. Discursul însă trage în jos emoţia, 
detensionează ceea ce fusese foarte bine realizat până 
acolo. Cu o apreciere generală pentru toţi interpreţii, 
le cităm numele, cu speranţa că vom avea prilejul să 
revenim asupra evoluţiei lor: Bogdan Muncaciu 
(Mesagerul), Gina Pătraşcu (Mama), Ioan Creţescu 
(Fiul), Volin Costin (Tatăl), Andreea Moţcu (Fiica), 
Mirela Nistor (Soţia), Alexandru Dobinciuc (Soţul). 
O menţiune pentru ultimii doi, care debutează foarte 
promiţător în roluri importante. 

Ștefan OPREA 

„VIZITA BĂTRÂNEI DOAMNE” 
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CORNELIU IONESCU, 
UN PICTOR PENTRU TOTDEAUNA... 

 
În spațiul artelor plastice ieșene, prezența pictorului 

Corneliu Ionescu, sudistul naturalizat în vatra de 
creativitate moldavă, a fost marcată de discreție și 
rafinament. Structural nu era hărăzit să strige, asemeni 
altora, și eu sunt pictor, deoarece, pur și simplu, lucrul 
acesta era vizibil de la sine. Sudistul născut în orizontul 
febril al Olteniei, înrudit cu respectatul pictor Ion 
Popescu Negreni, nu a moștenit pragmatismul și 
fervoarea tipic oltenească, Corneliu Ionescu fiind prin 
structură afectivă un discret rafinat, cu o locvacitate 
atent măsurată, gândurile sale fiind mai întotdeauna sub 
semnul unei elegante sobrietăți.  

Ca prezență publică, Corneliu Ionescu făcea din 
eleganța comportamentului un mod discret de a fi, mai 
ales în raport cu zgomotul furibund al altor confrați. Ca 
distins profesor universitar a reușit să fie asemenea 
maestrului său Corneliu Baba pe care, din prea mult 
respect, nu l-a urmat decât în spiritul respectului pentru 
ideea de autenticitate, valoare și maximă probitate 
profesională. Gloria, în cazul său, nu trebuia să urle 
deoarece șoapta este mai ademenitoare și mai subtilă. 

Subtilitatea invocată cred că a fost și a rămas, 
dincolo de virtuțile impecabile ale constructorului de 
imagini unice, ale coloristului preocupat de esențe și nu 
de efecte, o opțiune definitivă și ireversibilă, confirmată 
constant pe tot parcursul vieții și creației. Aș spune că 
vorbea așa cum picta, esențial și expresiv. Ocolea 
tentațiile unei locvacități goale de conținut și, astfel, 
corecturile făcute pe încercările studenților erau 
întotdeauna constructive și la obiect. Unii au înțeles 
corect lecția, alții doar au mimat-o. Cine a pierdut este 
de la sine înțeles. Impresionantul album realizat de Lucia 
Ionescu, riguros și convingător, editat de Galeriile Dana 
și generosul Mihai Pascal, evocarea într-un sugestiv film 
consacrat pictorului, expoziția omagială de la Galeriile 
din strada Cujbă a urmat viziunea soției artistului, 
muzeograf cu aplicație și inteligență plastică. Am 
cunoscut, cu surprindere, deși am avut onoarea de a-i 
prezenta o expoziție în anul 2002 la Muzeul de Artă din 
Palatul Culturii, o altă fațetă a creației lui Corneliu 
Ionescu. Discreția lui a făcut ca destul de rar să includă 
în ansamblurile monumentale ale unor compoziții 
simbolic structurate sugestia posibilității de a vedea 
monumental pe suprafețe mici. Aici, văd interferența cu 
Corneliu Baba, cel care susținea, ca Tonitza altădată, că 
în detalii se află diavolul. 

Impresia aproape generală că pictorul știa totul 
despre arta picturii și încă ceva pe deasupra, că a 
impresionat confrații și publicul de pe alte meridiane cu 
esențele abstractului ca epură ideală a spiritualului la 
care ajunsese. Semnele pline de sevă vitală, 
cromatismul acordat simbolic la cheia armoniei au 
devenit în timp o certitudine. Viziunea ca spor de 
cunoaștere a universalității lumii, a făcut permanent 
trimitere la un artist autentic – creator în sensul profund 
al termenului... Impunătoare prin spiritul înalt al abordării 
plastice, compozițiile de o subtilă și de o permanentă 
modernitate țin de o filosofie a sintezelor edificatoare. 
Corneliu Ionescu a fost un consecvent spirit modern prin 
vocația de a comunica sensuri și simboluri recognoscibile 
doar pentru cei care au acces la transcendență sau măcar la 
dialogul de profunzime cu el însuși. 

Privită ca ansamblu, reunirea celor care l-au prețuit și 
stimat s-a obiectivat prin gestul participanților de a-l simți 
pe artist alături, așa cum au fost în timp, de atâtea ori. 
Prezența lui spirituală, identificată în plenitudinea operei 
este mai convingătoare parcă pentru cei care i-au fost 
prieteni și cei care l-au descoperit de curând. 

Printre aceștia mă număr și eu, fiind uluit cât de 
rafinat și nuanțat putea fi graficianul Corneliu Ionescu. O 
infinită tandrețe răzbate din fiecare imagine, mignonă 
adesea, unde am identificat un posibil jurnal intim, de 
viață și de atelier, acolo unde se întâlnea probabil 
deseori cu eul său profund. Cine vorbește mai rar, 
gândește, de obicei, mai des și mai adânc. În plus, lasă 
impresia unui adolescent care notează zilnic în jurnal 
uimirile lumii și ale eului profund. 

El le-a colorat adesea în dialoguri personalizate cu 
lumina interioară și cu el însuși. Discreția lui publică era 
modul său particular de a se proteja de imunde căderi în 
derizoriu, verticalitatea morală și artistică fiind o formă 
de demnitate personală. Deși avea dreptul profesional 
de a accede rapid pe treptele înalte ale breslei didactice, 
s-a mulțumit cu locul ce i-a fost destinat, cu tablourile 
sale cunoscute acasă și în largul lumii, cu cei câțiva 
prieteni autentici care i-au înțeles harul și devotamentul 
pentru arta care contează. Trecerea lui timpurie în 
orizontul seducător al veșniciei ne-a lăsat mai săraci cu 
un om de excepție și mai bogați cu o operă și o perpetuă 
amintire... Breasla artiștilor de subțire a pierdut un 
confrate și a câștigat un nume destinat neuitării... 

 

Valentin CIUCĂ 

 

ÎNTOARCEREA 
ZBURĂTORULUI 

 

Corneliu Ionescu, cel pe care l-am numit într-un film de 
televiziune, inspirat de unul dintre ultimele sale cicluri 
picturale, „zburător spre orizonturile sublimităţii”, planează 
acum în ceruri, în vreme ce urna cu cenuşa lui ne aminteşte de 
trecerea sa pământeană. Lucia, soţia, ipostaza ionesciană a 
Galei lui Dali, nu bate, cum obişnuiesc femeile la români, 
cărarea înspre ţintirim. Dar nu-i deloc neuitătoare, ci 
cinstitoare. Şi-a plâns durerea pierderii celei de negrăit, 
aplecându-se jertfitor asupra moştenirii artistice lăsate de 
Corneliu Ionescu, căruia nu i-a fost numai tovarăşă de viaţă, 
ci şi companion de creaţie. Aşa cum o mărturiseşte într-un 
text cu valoare de profesiune de credinţă, Lucia s-a împlinit 
profesional, ca muzeograf, la umbra acestui arbore falnic şi 
mereu încărcat de roade. S-a înfruptat din bogata lui 
cunoaştere întru ale artei, a înţeles, însoţindu-l şi sprijinindu-l 
mai apoi, taina actului creator şi îndeosebi s-a cuprins de 
pasiunea curată, aspiraţia înaltă a zborului şi rostirii originale, 
ce l-au caracterizat pe pictorul şi profesorul Corneliu Ionescu 
în oficierea la altarul artelor frumoase. 

Lucia Ionescu, străbătând tenace şi afectuos acest drum al 
emanicipării artistice, a ajuns să devină, cum o şi spune, o 
cutie de rezonanţă a frământărilor şi căutărilor novatoare de 
care a fost animat o viaţă omul de lângă dânsa. „Întâlnirea 
dintre noi prin intermediul lucrărilor sale, notează Lucia, m-a 
ajutat să pătrund în spiritul artistului, în sensibilitatea sa, în 
lumea interioară, dezvăluindu-i forţa creativităţii prin 
impactul cu opera sa. La început timid, am devenit pe parcurs  
o cunoscătoare din ce în ce mai profundă a lucrărilor sale, 
cunoaştere dobândită tocmai prin acea colaborare dintre artist 
şi cercetător şi relaţiei dintre creaţie şi studiu”. Din această 
privilegiată postură Lucia Ionescu şi-a putut îngădui să 
purceadă la primul demers de reconsiderare postumă a operei 
lui Corneliu Ionescu. 

A pregătit, cu rigoarea omului de muzeu, o Retrospectivă 
la Galeriile „Dana”, sediile din Cujbă şi Lăpuşneanu, puse cu 
generozitate la dispoziţie de dl. Mihai Pascal, şi a elaborat, la 
Editura aceleiaşi galerii, un substanţial album. Astfel, după 
multe prezenţe în lume, Corneliu Ionescu s-a întors în vatra 
spirituală, la Iaşi, oraş în care a vieţuit şi unde el, olteanul 
format la Bucureşti, la şcoala lui Corneliu Baba, a adus 
accentele proprii, elevate şi fermecătoare, în fresca atât de 
diversă şi îmbelşugată a artelor plastice din cetatea moldavă. 

Prin expoziţie şi prin albumul editat cu acest prilej, Lucia 
Ionescu şi-a propus programatic să revele cât mai convingător 
şi expresiv traiectoria creaţiei lui Corneliu Ionescu, situarea  
în albia artei abstracte, scriitura consonantă cu epoca, căreia 
pictorul i-a conferit ideaţie, coloratură şi exprimare proprie. 
Atât manifestarea expoziţională, de o ţinută indiscutabilă, cât 
şi cartea semnată de Lucia Ionescu, traduc grăitor crezul 
artistic al pictorului, sintetizat edificator în motto-ul 
albumului: „Evoluţia creaţiei mele dinspre figurativ, plecând 
de la portretele şi compoziţiile «babiste», s-a concretizat în 
mai  multe etape succesive, în care forma din ce în ce mai 
sintetică, mai epurată, am adus-o în final la abstract”.  
Albumul developează nuanţat elementele definitorii ale 
acestei ultime perioade de creaţie, una a scriiturii 
contemporane, a esenţelor şi poeticităţii siderale. Prezentarea 
ciclurilor „Peisaj arheologic”, „Peisaj fantastic”, „Zburătorii”, 
„Ferestre” şi „Semne”, acesta din urmă nutrit din citirea în 
cheie proprie a simbolurilor şi tâlcurilor artei extrem-
orientale, ne dezvăluie faţetele multiple ale unei viziuni 
înnoitoare. Artistul se dovedește a fi în largul său pe acest tărâm. 

Se mişcă dezinvolt, umblă nesăţios, dar răbduriu, să 
descopere necuprinderile gândirii şi săvârşeşte lucrarea sa 
apelând la un limbaj neîncorsetat de constrângeri, de nici un fel 
de reguli rigide, ceea ce-i îngăduie să atingă diafanităţile ideii 
pure şi să dea la iveală o cromatică a graţiilor şi o atmosferă ce te 

duce cu gândul la întinsurile boreale. Libertatea fanteziei, 
neîngrădirea în căutarea simplificărilor întru esenţializare, 
distilările limpezimii, constituie elementele de forţă ale 
abstracţionismului ionescian. 

Pictorul a parcurs o cale a strădaniilor trudnice, însă nelipsite 
de plăcerea şi bucuria genezei creatoare. Acest traiect e punctat 
cu aplomb în album prin racordul cu acele începuturi ale unui 
figurativ necanonic. Reproducerea ciclurilor „Portrete”, 
„Autoportrete”, „Purtătorii de ofrande”, şi a altor lucrări 
reprezentative ale acestei etape creatoare, are menirea de a 
configura drumul şi a reliefa continuitatea în meşteşug, sporirile 
care s-au produs, gândirea, acea ars poetica, personală. 
         Albumul semnat de Lucia Ionescu nu este doar o ofrandă, 
un gest pios, ci şi, totodată, o contribuţie critică preţioasă în 
conturarea locului lui Corneliu Ionescu în câmpul artelor 
frumoase româneşti. Corneliu Ionescu vorbeşte  elocvent prin 
pictura sa, dar ne sunt aduse la cunoştinţă şi unele dintre 
reflecţiile  privitoare la creaţia lui, conţinute într-un capitol al 
tezei de doctorat, intitulat „Modalităţi de exprimare şi evoluţia 
formelor în pictura mea”, fericit inclus în album. Semnatara 
albumului este parcimonioasă cu propriile interpretări, pe care 
le aşteptăm a se produce în viitor, deoarece credem că şi-a dorit 
ca acum, la puţin timp de la marea trecere, artistul să fie în prim 
plan. Şi ceea  ce a vrut Lucia Ionescu a reuşit râvnitor. Poate s-
ar fi impus, totuşi, o tablă de materii a lucrărilor şi o 
bibliografie, ceea ce, suntem siguri, va fi realitate la viitoarea 
carte a operei in integrum. Îi datorăm însă Luciei Ionescu 
această tulburătoare reîntâlnire cu pictorul căruia i-a fost 
devotat zeu lar şi-i mulţumim că ne-a ajutat să-l regăsim pe 
acest creator al sublimităţilor. Zburătorul a coborât, măcar 
pentru un timp, în sufletele noastre. 

Grigore ILISEI   
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suflet şi  fi(b)re 
 

Coincidenţă sau nu, s-a întâmplat exact ca anul trecut. Să mă 
explic: într-un Iaşi cu galerii inundate de cvasierotism (graţie festivalului 
Erotica, un demers popular, cu vechime şi „blazon” deja), am avut 
privilegiul de a da peste o expunere diametral opusă şi structural inedită.  

Data trecută am regăsit castitatea în Frunza de pe afişul Atenei 
Simionescu. Acum, (care era probabilitatea?) mi se propune o cronică 
textilă despre... suflet. 

Am subscris, aşadar, uşurată provocării pe care, în alte 
circumstanţe, se prea poate s-o fi sărit neexplorată dintr-un impuls 
iraţional, bazat pe o prejudecată să-i zicem asumată. (Asimetriile şi 
abstractul artei moderne au eşuat repetitiv în a mă cuceri, iar excepţiile 
sunt într-atât de bune încât regula se autoconfirmă). Am, trebuie spus, 
devreme ce vom stărui asupra acestui subiect, un suflet eminamente 
clasic, înamorat implacabil de idei şi forme clare, palpabile, deşi la urma 
urmei, perfect contestabile. Dar, frumuseţea unora dintre convingeri, în 
special a celor artistic-subiective derivă, nu-i aşa?, şi din disponibilitatea 
lor, de-a se lăsa fie şi fragmentar modificate. Este necesar, bineînțeles, 
un contraargument solid, un „nu ştiu ce” intrigant şi convingător. 

În cazul lucrărilor purtând semnătura Mădălinei Vieriu, expuse la 
mezaninul Grand Hotelului „Traian”, acel „ceva” a fost reperat ascuns printre 
rânduri, în mini-broşura explicativă. L-am depistat nu în vreo explicaţie 
suplimentară, ci mai curând într-o omisiune, într-un „minus”. Lipsa unei 
particule, mai exact a particulei „de” dintr-o de altfel frumoasă deşi 
supralicitată asociere de cuvinte: peisaje de suflet. Broşura informa concis 
faptul că autoarea promitea într-adevăr, oricui avea să se perinde printre 
şevalete , o serie de... peisaje. Dar nu „de suflet”, ci ale sufletului însuşi. 

Lesne de ghicit, fără „de”-ul de rigoare conotaţiile receptorului aveau, 
volens-nolens, să se schimbe, iar intriga odată indicată am trăit ulterior 
starea aceea de graţie, pe care aş putea-o cred asocia uşor inducţiei 
hipnotice. Nu doar că priveam totul cu ochi pozitiv dar m-am surprins 
atrasă într-un soi de vârtej al argumentelor utile înţelegerii mesajului şi mai 
mult decât atât, utile aprobării lui. Suprapusă curajului de a ataca, 
nonşalant poate, cel mai profund mister (din fericire încă neelucidat) al 
omenirii, abordarea abstractă mi se părea acum una perfect legitimă. 

Cum să te hazardezi a întemniţa în forme şi contururi clare (apropo, 
observând sceptic marginile precar surfilate ale unora dintre tablouri, am 
păcătuit în a le eticheta prematur neglijența), în enunţuri meştesugit 
inteligibile, expresia nematerială a viului? 

Am decis deci să caut în designul acela inovator, rezultat al împletirii 
şi suprapunerii materialelor, în culorile îndrăzneţe mânuite totuşi cu o 
aparentă severitate, capturi conotative inspirate poate din ceea ce eul 
uman va fi crezut că a descoperit deja. Şi le-am găsit! Pe unele le-am 
perceput ostentativ, pe altele doar le-am intuit. 

Ce ştiu e că mi s-a părut că-aş putea să alipesc caracterul lor, voit 
disparat, într-un colaj cursiv, cursiv ca un vals. Mi s-a părut că, ideatic 
vorbind, aveam un soi de întelegere nonverbală, un numitor comun. 
Acela că, orice va fiind sufletul, îi poţi ghici prezenţa odată ce-l bănuieşti 
vibrând şi că tot procesul acesta enigmatic n-ar putea fi stârnit decât prin 
forţa motrice a cumulului de simţuri. Din acest punct, iată, ai mână 
liberă, poţi iniţia benevol, o să-i zicem, radiografie imaginativă a 
sufletului cuprins sau prins între atare stări şi calificative. 

Ai, graţios inoculată, de pildă, măsura singularităţii (în sensul de 
unicitate) când observi în Trecerea purificarea prin culoare a stării 
mentale a griului până la punctul paroxistic al viului, al stării apasionate, 
redate atât prin vehemenţa unui roşu aprins, a materialului lucios, fluid, 
cât şi a formei întâmplător sau nu afiliate macului. Superbă imagine! 
Poate că în fond asta suntem cu toţii: lanuri de grâu tăinuind involuntar 
prezenţa unui singur şi particular... mac roşu. 

În ansamblu, fi(b)rele sunt cele care atrag primar prin prezenţa şi 
consistenţa, diferită cert de moliciunea structurală a celorlalte texturi 
uzate. Lor le revine prim-planul şi, profitând abil de culoare şi geometrii, 
îţi permit să nu fii deloc timid în a le găsi semnificaţii. Asociate 
galbenului, te duc instinctiv cu gândul la ideea de rază şi, implicit, de 
solaritate, aceeaşi poate bănuită a absoarbe sufletul uman după moarte 
şi amintită de altfel în egipteana Carte a morţilor sau în mărturisirile celor 
ce vor fi trecut de barierele experimentale ale unei morţi clinice. 

Dispuse în jurul negrului însă, precum în Pasajul, devin lesne 
zăbrele pecetluind închisoarea unei stări depresive, a unui eşec, a unei 
singurătăţi. Regăsite orizontal nasc dimpotrivă perspectiva antonimică a 
treptelor, a scărilor necesare evadării din... purgatoriu. Fiecare treaptă, 
fiecare fibră, urmăreşte într-un crescendo cromatic naşterea 
sentimentelor balsamice. Te învăluie senzaţii aproape biorezonante şi 
lumina ce pare învestită cu harul de-a alunga, oricât de grele şi 
persistente, tenebrele. Ai pentru o clipă imaginea propriei aure 
perfectibile graţie noilor trăiri ceva mai pline de optimism şi culoare. 

Dar sunt şi dăţi, în fine, când aceeaşi dispunere orizontală nu mai 
permite ochiuri, ci doar consistenţă, iar firele suprapuse iar şi iar, 
sedimentar, devin... strat. De stări de spirit poate... (Semn că lucrurile se 
leagă, mi-am amintit fascinată că lecturasem cândva un studiu comparativ 
al cărui rezultat prezenta drept indubitabil faptul că sufletul care părăseşte 
corpul la moartea fizică nu este egal cu cel pe care îl primim la naştere. 
Dacă ar fi aşa, ce anume îi furnizează acest surplus de greutate? Sau ce-i 
conferă lejeritate, pentru că, în fapt, niciun semn nu a fost pus între 
termenii aceştia bănuiţi de inegalitate). 

Personal iubesc întrebările fără răspuns pe cât apreciez finalurile 
deschise. Și îmi place să părăsesc o expoziţie cu gândul că „mai exista o 
explicaţie” şi o altă faţetă şi un surplus de imaginaţie... Sufletul acesta textil 
a avut bunăvoinţa de a-mi oferi această familiaritate. 

Am ieșit blocată temporar pe ideea că peisajele acelea ascund cumva 
în culisele semanticilor lor complicate un soi de muzicalitate. Complice 
gândului firele s-au transformat supuse în... coarde. Şi iată-mă din nou în 
faţa senzaţiei, deja experimentate, de vibraţie şi în plus, a unui posibil fond 
sonor (sufletesc), definit remarcabil de diversitate. De la tonul răscolitor de 
grav al contrabasului, la țipătul ascuțit al viorii sau diafanul celest al unei 
harpe. Acel gen de diversitate! 

Raluca SOFIAN OLTEANU 
 

Pascal Bentoiu se impune în atenţia contemporanilor prin 
particularitatea destinului ce l-a condus către valorile clasice ale 
culturii europene şi  prin diferenţa produsului artistic, dominat 
de rigoare, coerenţă, simfonism grandios, spirit universalist al 
tematicii, afinitate pentru modernitatea clasică a limbajului, cu 
toate că aparţine celei de-a doua generaţii post-enesciene  
(alături de Anatol  Vieru, Ştefan Niculescu, Tiberiu Olah,  
Miriam Marbe, Aurel Stroe, Cornel Ţăranu), generaţie angajată 
în revoluţionarea limbajului şi esteticii artei sonore în România! 

 Înţelegerea stilului său de compoziţie poate fi luminată de 
cunoaşterea originilor şi a perioadei de formare. Născut într-o 
familie de intelectuali burghezi, cu moşteniri şi preocupări reale 
în domeniul culturii, Pascal Bentoiu a beneficiat de o educaţie 
de excepţie, în care limba şi literatura germană au avut un rol 
primordial, alături de studii de pictură, de vioară, pian,  teorie a 
muzicii. Nu a fost deloc întâmplător că peste ani, în perioada 
1950-1953, când îşi făcea armata la Unităţile de muncă de la 
Comăneşti – Bacău  (dat fiind dosarul său  de fiu al deţinutului 
politic Aurelian Bentoiu, avocat, fost ministru de justiţie), a citit 
Goethe  în original (chiar în alfabetul gotic !!!) şi tot atunci 
Tratatul de armonie a lui Schönberg. Studiile clasice (cu 
excelenţe în învăţarea limbilor latină şi greacă), la celebrul liceu 
bucureştean Sf. Sava, urmate de lecturi din Sfântul Augustin, 
Tacit, Vergilius, conturează personalitatea unui tânăr intelectual 
de formaţie umanistă de o altitudine rar întâlnită chiar şi în 
perioada interbelică. În 1947, viitoarea sa soţie, pe atunci colegă 
la Facultatea de drept, descoperă în Pascal Bentoiu „un univers 
interior de o mare bogăţie, strunit de o voinţă şi o disciplină cu 
totul neobişnuite la cei de vârsta noastră” (Annie Bentoiu – 
Timpul ce ni s-a dat, vol. I,  Editura Vitruviu, Bucureşti, 2000, 
p. 198). Întâlnirea cu Mihail Jora (1944), instrucţia susţinută, 
oferită de maestru timp de patru ani în toate segmentele 
scriiturii/creaţiei muzicale – armonie, contrapunct, forme, 
orchestraţie, compoziţie – a dat roade, schimbând destinul 
intelectualului de formaţie literară şi istorică, pentru care 
muzica era doar o parte componentă. Cele 13 fugi, o sonată 
pentru pian (devenită op. 1), lucrate cu Jora, vor reprezenta 
portofoliul de admitere în Societatea Compozitorilor Români 
(1948), iar prima sa simfonie, scrisă tot în perioada studiilor 
(valorificată parţial în Uvertura de concert, op. 2) îi va facilita 
reintrarea în Uniunea Compozitorilor în 1953. Reuşitele de 
început şi mentoratul spiritual al lui Jora îi vor susţine 
încrederea  în capacitatea creatoare şi posibilitatea dezvoltării 
unei cariere de compozitor, în pofida conjuncturilor politice 
nefavorabile, care i-au împiedicat finalizarea oficială a studiilor 
muzicale la Conservator, determinând totodată excluderea de pe 
listele Uniunii Compozitorilor în 1949, și trimiterea în lagărul 
de muncă (1950-1953). Iată cum îl prezenta Mihail Jora:  
„Pascal Bentoiu este cel mai strălucit talent creator muzical al 
generaţiei tinerilor în vârstă de 25 de ani. (...) Inteligent, 
muncitor, echilibrat în gândire, doritor să-şi adâncescă 
cunoştinţele, cercetător asiduu al literaturii bune şi al sistemelor 
filosofice, Bentoiu se cultiva cetindu-i pe latini, învăţând apoi 
germana şi franceza, pentru a putea ceti în original literatura şi 
filosofia acestor popoare. De o desăvârşită modestie, corect, 
conştiincios şi cinstit, acest om care a fost membru al vechii 
Societăţi a Compozitorilor, merită tot sprijinul actualei Uniuni, 
căreia îi va face cinste orişicând.” (Mihail Jora. Studii şi 
documente., Ed. Muzicală, 1995, p.374). 

Trebuie precizat că şcoala lui Jora l-a format şi l-a 
deschis pe tânărul Pascal Bentoiu (desigur, în baza unei 
afinităţi spirituale cu maestrul) atât  pentru profunzimea 
tematicii, a expresiei, corespondente în rigoarea scriiturii şi 
a formei de sorginte postromantică germană, cât şi pentru 
reînnoirea atitudinal-estetică neoclasic/obiectivă, asimilitată 
de Jora pe filieră franceză şi stravinskiană, valorificată în 
crearea muzicii culte româneşti.  

Prima sa perioadă de creaţie (1947-1960) este profilată pe 
recuperarea de genuri şi arhitecturi sonore tradiţionale, pe 
reformulări  în limbajul postromantic european şi neoclasic 
românesc. Armonia impresionistă raveliană, sonorităţile jazz-
istice, modalismul cromatic integrat tonal sunt datele de început  
(Sonata pentru pian, op. 1, 1947/1957). Aplică tehnici polifonic-
imitative (Cvartetul nr. 1, 1953), participă alături de colegii de 
generaţie la integrarea muzicii populare în genurile simfonice 
(Concertul nr. 1 pentru pian, 1954, Suita ardelenească, 1955). 

Simfonismul postromantic transpare atât în variantă post-
enesciană (Poemul simfonic Luceafărul, 1957), cât şi în cadrul 
genurilor simfonic-concertante de tip vest-european (Concertul 
pentru vioară şi orchestră, 1958, Concertul nr. 2 pentru pian şi 
orchestră, 1960). 

A doua etapă componistică (1962-1979) are noi dominante: 
esenţializarea expresiei, concentrarea formei, gândirea 
intonaţională trans-sistemică, reformarea dramaturgiei scenice, 
integrarea genurilor de divertisment/reîntoarcerea la consonanţă 
în spirit post- modern. În acest spirit, are loc abstractizarea şi/sau 
metamorfozarea melosului folcloric după modelul contrastului 
binar afirmat de Béla Bartók (Sonata pentru vioară şi pian, 
1962). Sistemele intonaţionale (tonalitate lărgită – modalism 
cromatic – dodecafonie – serialism) sunt percepute în 
dinamismul lor meta-istoric, filtrând  încorporări ale expresiei sau 
adevărate teme filosofice (Simfonia I, 1965, Simfonia III, 1976, 
Simfonia a V-a, 1979). Noua dramaturgie neoclasic-modernă de 
operă se configurează pe filiaţii diferite, reprezentate de George 
Enescu şi Alban Berg (Opera Hamlet, 1969). Alături de teme 
majore, asistăm şi la o recuperare postmodernă a genurilor de 
divertisment prin atitudine parodică sau sinceră (Opera  Amorul 
doctor, 1964, Cvartetul nr. 2 „al consonanţelor”, 1973, Simfonia 
a II-a, 1974). 

Anii ’80 sunt martorii unei formalizări/abstractizări sporite a 
gândirii creatoare a lui Pascal Bentoiu, unei modernizări 
definitive a tehnicii sale componistice. Modalism sui generis, 
forme deschise, non-repetitive,  geometrizarea arhitecturii 
sonore, virtuozitatea scriiturii orchestrale în spiritul 
plurivocalităţii texturale contemporane, corelaţii extramuzicale  
de tipul  programatismului filosofic – iată reperele stilistice ale 
celei de-a treia perioade de creaţie. Psihologia temperamentelor şi 
sonorul (Cvartetele op. 27, 1980-1982), muzica şi artele surori 
(Simfonia a VI-a „Culori”, 1985, Simfonia a VII-a, „Volume”, 
1986, Simfonia a VIII-a „Imagini”, 1987) sunt temele concrete 
ale reflecţiei creatoare.  

După 1989, Pascal Bentoiu n-a mai compus, însă putem 
vorbi de o a patra perioadă de creaţie, dedicată finalizării și 
orchestrării unor importante manuscrise enesciene (Simfonia a 
IV-a, Simfonia a V-a, Trio-ul în la, Poemul „Isis”) realizare ce i-a 
statuat altitudinea profesională şi morală în lumea muzicii şi 
culturii româneşti. 

Se impun câteva observaţii concluzive:           
Opera lui Pascal Bentoiu – ca devenire treptată, prin 

succesiuni de asimilări, recreări, deschideri, recompuneri, fără 
rupturi, fără negări – trebuie văzută ca expresie a personalităţii, a 
clasei intelectuale şi sociale pe care o reprezintă, a poziţiei 
filosofice şi politice, în ultimă instanţă; este opţiunea reformării – 
în contrast cu tendinţa fundamentală a secolului XX, de înnoire 
revoluţionară. 

Astfel se explică refuzul artei ca experiment, manifestată prin 
critica adusă muzicii aleatorice în vol. Imagine şi sens, prin 
atitudinea severă, ca secretar al Secţiei de muzică simfonică, de 
cameră, operă şi balet a Uniunii Compozitorilor (1968-1974), 
faţă de partiturile unor confraţi ce-şi încercau condeiul în 
tendinţele noii avangarde, dar și prin propria creaţie în care 
substanţialitatea exprimării s-a împletit mereu cu ordinea, 
precizia, completitudinea, măiestria scriiturii muzicale. 

Pascal Bentoiu recompune imaginea creatorului clasic 
european care se dezvoltă, trăieşte pentru şi din compoziţie, 
pentru care îşi dezvoltă continuu percepţiile culturale, 
sensibilitatea noilor experienţe, conferind astfel autenticitate de 
trăire fiecărei lucrări. 

Citez încă o dată din cartea-document scrisă de Annie 
Bentoiu, martora acestei determinări spirituale a soţului ei pentru 
compoziţie: „O existenţă consacrată artei, o familiaritate frapantă 
cu ideile generale, o strunire a tuturor facultăţilor intelectuale şi 
afective în vederea unui singur scop, şi mai ales acel centru de 
energie misterios care se cheamă personalitate, în jurul căruia eşti 
tentat să gravitezi ca un corp ceresc relativ fragil intrat în orbita 
unuia  cu o densitate incomparabil mai mare...”  

 

Laura VASILIU 

Pascal Bentoiu – 85 
MUZICIAN INTELECTUAL, 
COMPOZITOR EUROPEAN 
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CCRROONNIICCAA  VVEECCHHEE  

Cauzele sunt prea evidente ca să mai insist. Modernizarea – şi 
noi ne aflăm, cred, a treia sau a patra oara în cadrul unui asemenea 
proces care are, la noi, din motive ... istorice, un caracter ciclic 
pentru că nici un ciclu nu s-a încheiat – modernizarea, aşadar, nu 
este, în mod necesar, câştigătoare pentru toată lumea. Unii pierd, 
alții câştigă. Pe de altă parte, un asemenea proces creează mari 
desincronizări, fiindcă nu totul se poate înnoi în acelaşi timp: 
unele sectoare avansează mai repede pe acest drum, altele mai 
încet. Toate aceste discrepanţe creează şi întrețin o stare de 
violenţă latentă, ale cărei semne (verbale şi comportamentale) le 
vedem în fiecare zi. Este responsabilitatea noastră, a tuturor (şi, în 
primul rând a celor pe care i-am delegat să ne guverneze) ca ea să 
nu degenereze în forme (şi mai) grave. 

 

Alexandru-Florin PLATON 
 
 

 avem nevoie de cultivarea 
spiritului tolerant… 

   
Consider că violenţa este rezultatul şi  expresia iubirii de 

sine dusă la extrem şi incapabilă de a înţelege sau accepta 
lucrurile dintr-o altă perspectivă decât cea personală. Violenţa 
înseamnă intoleranţă grefată pe o apetenţă pentru suferinţa 
aproapelui. Îşi are sursa la cel rău – îndrăciţii se manifestă 
violent, chiar şi în prezenţa Mântuitorului. Violenţa se 
alimentează cel mai mult din ideea de dreptate. Lipsirea de 
drepturi, nedreptatea flagrantă, sentimentul de îndreptăţire în 
faţa semenilor au ca efect imediat manifestarea violentă. 
Violenţa ne acaparează în variate forme: violenţă fizică, 
gestuală, verbală, violenţa în artă, în literatură şi, mai nou, 
violenţa în muzică, unde ai sentimentul că interpretul, în loc să 
cânte, se ceartă cu tine. Epoca noastră post modernă 
promovează tot mai mult personalitatea şi uită de importanţa 
caracterului. „Făt Frumos” pierde tot mai mult teren faţă de 
„Zmeul Zmeilor”. Omul realizat, omul cu răspundere, omul 
activ nu poate avea succesul scontat, dacă nu e şi, câtuşi de 
puţin violent în raporturile cu ceilalţi. 

Mă aflam acum câţiva ani în vizită la prieteni în străinătate. 
Fetiţa lor, de doar doi ani, în alergarea ei prin casă, s-a lovit cu 
capul de colţul mesei. Ambii părinţi au sărit ca arşi şi au început 
să mângâie colţul mesei. Apoi s-a ridicat şi fetiţa, cu faţa 
marcată încă de durere, şi a venit să mângâie masa. Am rămas 
uimit mai cu seamă de explicaţia dată de tată: «Dacă mergeam la 
fetiţă să o consolez, va creşte un om slab, dacă „făceam 
dreptate”, „pedepsind” masa, cum fac uneori părinţii, risc să 
cresc un om răzbunător. Aşa cum am procedat, măcar ştiu că va 
fi mereu sensibilă la suferinţa celor din jur». Noi, românii, nu 
avem  fire violentă. Am împrumutat „gustul pentru sânge” de la 
alţii şi ne justificăm violenţa prin vitejie. Ne preocupă vitejia 
dovedită în luptă. Evocările noastre istorice asociază vitejia şi 
curajul cu lupta pentru eliberare, pentru afirmare a valorilor pe 
care le avem. Uităm însă că sunt numiţi viteji sau curajoşi şi 
mucenicii, care nu numai că nu au avut nici o reacţie faţă de 
torţionari, dar au dovedit până în ultima clipă că nu se tem de 
moarte şi sunt capabili să se roage pentru cei ce-i chinuiau. La 
fel, cuvioşii au transformat viaţa într-o luptă teribilă cu ei înşişi, 
prin înfrânare, stăpânire de sine, osteneli nenumărate, rugăciune 
neîntreruptă. La orice moment de mânie, trebuie să învăţăm să 
răspundem cu modelele sfinţilor. Un rol fundamental îl au și 
factorii educaţionali (familie, şcoală, biserică, societate). Pentru că 
toate pot oferi modele copilului, tânărului. Din păcate, acest rol 
este pus în umbră de mass-media, care, în mod sistematic 
otrăvește sufletul cu un exces de violenţă. Care nici nu mai este 
numită ca atare. Sunt preferate eufemisme de genul: „acţiune”, 
„promptitudine”, „fermitate”, „prezenţă de spirit”, toate cu efecte 
imediate în interacţiunile sociale. Avem mai mult ca oricând 
nevoie de cultivarea spiritului tolerant la copii şi tineri.  

violenţa aruncă în aer 
convenţiile… 

 

Ca aproape orice fenomen social, violenţa poate fi, şi ea, 
definită tipologic. În afara categoriilor binecunoscute (violenţă 
verbală – violenţă fizică), se mai pot distinge şi alte tipuri, cum ar 
fi – ca să nu dau decât exemplul unui alt cuplu terminologic foarte 
cunoscut – violenţa cotidiană (sau „mica” violenţă) şi violenţa 
politică, fiecare cu o varietate de forme de manifestare. Violenţa 
nu se confundă cu agresiunea, deşi, în expresia sa elementară – 
adică fizică –, se apropie de ea până la identificare. Dacă 
agresiunea este (preponderent) gestuală, violenţa este un „mod de 
a fi”, care orientează atitudinile şi conduitele individuale şi 
colective. Aceasta este, de fapt, particularitatea care conferă 
violenţei natura unui fenomen social. Violenţa aruncă în aer 
convenţiile care fac să funcționeze o societate. Fie că este vorba 
de gesturile şi cuvintele politeții, de obiceiurile mesei, de pozițiile 
corpului, de grija pentru vestimentaţie și de autocontrolul 
gesturilor şi al atitudinilor, convenţiile constituie – o știe toată 
lumea – ansamblul normelor, regulilor şi principiilor care 
guvernează traiul în comun. Construite fiind de familie, şcoală şi 
biserică, ele aşează un ecran nevăzut între naturalitatea umană şi 
viața socială, conferindu-i ultimei o coerenţă şi o unitate care nu ar 
exista dacă fiecare ins ar da ascultare instinctelor sale de fiinţă 
biologică. Convenţiile reprimă aceste instincte, ceea ce face ca 
procesul civilizării să fie, într-un fel, rezultatul unei lupte continue 
a fiinţei umane cu pulsiunile sale „naturale”. De aceea între 
„natură” şi „societate” există o diferență de nivel, legile uneia 
neaplicându-i-se (în principiu), celeilalte.  

Dacă, prin urmare, convenţiile îl de-naturalizează pe om, 
violenţa, dimpotrivă, îl re-naturalizează, în sensul că îl reapropie 
de esenţa sa animală (un cuvânt care nu are, aici, nimic 
peiorativ!). Nu întâmplător, violenţa este sinonimă cu brutalitatea, 
a cărei etimologie trimite la tot ce este „elementar”, „brut”, 
grosier, adică nesofisticat sau „neșlefuit” – pe scurt, la contrariul 
absolut al civilităţii (o însuşire înrudită cu noţiunea de „cetățean”). 

Violenţa (re)apare în societate ori de câte ori anumite 
evenimente sau fenomene îi pun sub semnul întrebării coeziunea. 
De altfel, prezenţa ei constituie un semn al slăbirii solidarităţilor 
umane. Războaiele constituie pretextul (şi contextul) clasic al dez-
lănţuirii violenţei, adică al imposibilităţii de a o mai controla 
(reprima) prin amintitele convenţii. Altfel, nu ne-am explica 
lucrurile de multe ori îngrozitoare de care sunt în stare, în 
asemenea momente-limită, oamenii „cei mai obişnuiţi” (după 
expresia lui Christopher Browning, a cărui carte memorabilă, 
Ordinary Men, reconstituie faptele sângeriase comise în Polonia 
de un batalion german de rezervişti, care, până la înrolare, nu 
dăduseră nici un semn al cruzimii cu care urmau să se comporte 
odată chemați la arme). Exact același este şi motivul pentru care, 
după consumarea unor asemenea acte extreme, posteritatea 
întâmpină atâtea greutăţi să le recunoască şi să le asume 
(Holocaustul constituie cel mai cunoscut – şi teribil – exemplu, 
dar el nu este, din păcate, şi singurul: la acelaşi capitol intră şi 
atrocităţile comise de torţionarii aflați în serviciul regimului 
comunist). Disproporţia dintre caracterul ieșit din comun al 
faptelor violente şi, pe de altă parte, banalitatea oamenilor care   
le-au comis creează, post-festum, un handicap psihologic 
considerabil în calea acestei asumări. 

Nu cred că românii sunt mai violenţi sau mai puţin violenţi 
decât alții. Reformulând, aş spune că, în situații-limită, suntem la 
fel de predispuşi la violenţă ca oricare alții. Nu este, însă, mai 
puțin adevărat că interstiţiul istoric pe care îl traversăm de mai 
bine de 20 de ani, marcat printr-o profundă schimbare social-
politică – o schimbare de sistem de organizare şi de paradigmă 
de gândire – constituie un factor care potenţează o anumită 
violenţă. Întotdeauna se întâmplă astfel. Nici o transformare de 
proporțiile celei prin care trece, actualmente, societatea 
românească, nu poate avea loc fără tensiuni. 
 

Hristos recomandă ucenicilor săi, care nu reuşiseră să 
izgonească diavolul din tânărul lunatic, două mijloace de a trata şi 
preveni violenţa: Postul şi Rugăciunea. La acestea dacă mai 
adăugăm Smerenia şi Milostenia, spiritul violent din noi se va 
stinge treptat şi vom avea tot mai mult  sentimentul prezenţei şi 
lucrării lui Dumnezeu în viaţa noastră. Săptămâna Patimilor 
constituie cea mai profundă lecţie despre cum răbdăm violenţa, 
cum nu răspundem cu violenţă la violenţă. 
 

Preot Mihai MĂRGINEANU 
 

homo homini lupus? 
 

Urcam pe Râpa Galbenă, când, deodată, mă ţintuiesc locului 
ţipete spărgând aerul prăfuit: la vreo trei metri în faţa mea, o 
femeie, cărând o coşniţă pântecoasă, primea pumni îndesaţi în cap, 
în umăr, în spate, de la un El turbat de furie. Ţărani amândoi, 
veniţi cu treburi la târg. Grăbesc pasul şi, intempestiv, mă lansez 
în apărarea părţii vătămate: „Nu ţi-e ruşine s-o loveşti? Cum 
îndrăzneşti?” Ţipetele conteniră brusc, făcând loc unui neaşteptat, 
pentru mine, reproş: „Ce te bagi? E omul meu şi poate să mă bată 
cât pofteşte!” Ţanţoşă, cărându-şi cu trufie povara, femeia îmi 
trecu prin faţă cu „omul” ei, năucit cu totul de întreruperea rundei 
de box familial. Bine, bine, veţi spune, şi pe bună dreptate, acesta-i 
un nevinovat moment comparativ cu cohorta de grozăvii difuzate, 
repetat, în buletinele de ştiri ale prea numeroaselor noastre canale 
de televiziune. Mai zilele trecute, iau la întâmplare un caz, undeva 
în Anglia, un adolescent şi-a ucis cu bestialitate mama,  în lovituri 
de ciocan. Provenit dintr-o familie dezorganizată, el devenise fan 
al filmelor horror, care erau, pentru el, modele de existenţă umană. 
Blond, ochi albaştri în faţă luminoasă, zâmbitoare, îngerul demon 
nu făcuse altceva decât să repete scenariul  impus de eroul său 
preferat, fără a conştientiza monstruozitatea crimei comise. Dar 
câte alte exemple nu ne sunt servite la micul dejun, la prânz sau la 
cină, pe post de sângeros desert. Îţi înfigi linguriţa în felia de 
budincă rozalie, în timp ce pe micul ecran explodează imagini 
însângerate, incendii, tranşări umane în stil chinez etc. Dacă nu ai 
devenit încă imun, renunţi la budincă. Dacă accepţi că acesta-i 
trendul, violenţa  a ajuns  în capul mesei vieţii noastre cea de toate 
zilele, iar tu, ca simplu cetăţean al Terrei, nu ai cum să-i stăvileşti 
ascensiunea, găseşti budinca delicioasă şi bei şi o gură de compot. 
Liniştit, împăcat, cu familiară îngăduinţă. Permiţându-i violenţei 
să-ţi treacă pragul ori de câte ori pofteşte,  obişnuindu-te cu 
permanenta ei invazie. 

Manifestându-se în limbajul uzual, în comunicarea 
interumană, în scris, în talk-show-uri, violenţa apare şi în artă. Aţi 
vizionat vreun episod din serialul pentru, despre şi realizat cu 
adolescenţi „Pariu cu viaţa” , transmis de Pro tv. ? Veţi vedea cât 
romantism contondent şi însângerat se consumă acolo minut după 
minut. Ce fel de oameni ne creştem? Homo homini lupus să fi 
rămas unica deviză călăuzitoare în viaţa cât o clipire? 

O întrebare nu aduce şi rezolvarea practică, imensa 
responsabilitate a generaţiilor conştiente căutându-şi în 
continuare căi de acces spre stingerea unui focar aproape 
scăpat de sub control. Familia, Şcoala, Biserica au foarte mult 
de lucru dacă vor să lase în urmă dacă nu o vindecare, cel puţin 
o ameliorare a stării de VIOLENŢĂ. 

Virginia BURDUJA 

O ANCHETĂ A REVISTEI „CRONICA VECHE” (II) 
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În anul 1947, la începuturile regimului comunist, Vasile 
Pavelcu a publicat în revista ieşeană Ethos (IV, nr. 1-2), un text cu 
titlul Elogiul prostiei. Revista era editată, din 1944, de către un grup 
de universitari, personalităţi ale elitei culturale și ştiinţifice din Iaşi, 
având ca directori pe profesorii  Nicolae Bagdasar și Ștefan 
Bârsănescu. Întemeiată ca „revistă de teorie și cultură”, încerca să  
impună, în vremuri de război și după aceea, un program cultural, 
dar și etic, să revigoreze spiritul critic ieşean, pe linia unor 
Însemnări ieşene și Viața românească. Grupul fondator propunea 
dezbateri despre rolul valorilor spirituale, încercând să 
reîntemeieze credinţa în civilizaţie și modernitate. N-a rezistat 
decât patru ani, și-a încetat apariţia odată cu numărul în care s-a 
publicat articolul invocat mai sus. 

În situaţia de atunci, când războiul și ceea ce i-a urmat 
aruncase în aer sistemul de valori tradiţionale, grupul de intelectuali 
ieşeni de la Ethos îşi propunea o nouă abordare a faptelor de 
cultură și o reabilitare a valorilor morale. Articolul-program îndemna 
la cultivarea și apărarea acestora: „nicicând ca în aceşti ani sufletul 
uman n-a avut mai mare nevoie de o stimulare a credinţelor sale în 
triumful valorilor spirituale”. (Desigur, nu ştiau atunci ce vremuri vor 
veni). Ideea este reluată în alte numere, colaboratorii încercând să 
sădească încrederea într-un „raţionalism cu profunde aspiraţii 
etice” și să ofere „principii călăuzitoare în viaţă”. 

Textele lui Pavelcu sunt de două feluri: substanţiale, 
întemeietoare, pe linia unor dezbateri despre fundamentele 
ştiinţelor (Ce este psihologia?) sau eseistice, jucăuşe, lecturi 
psihosociologice ale cotidianului: Elogiul bârfelii, Elogiul vieţii 
provinciale, Fenomenul înţelepciunii, Elogiul prostiei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ultimul e un text savuros, prefaţând parcă epoca ce se 

deschidea atunci, anunţând dominaţia „mărginirii intelectuale”, a 
prostului şiret și ticălos, fericit în prostia lui, preţuit de cei mulţi, ca 
orice personaj fluidic. Prostul are totdeauna „noroc”, îl găseşte el 
cumva, se adaptează, n-are nevoie de calităţi personale și nici de 
străduinţe, nici de prevedere, lui îi vine de undeva favoarea ca o 
compensaţie, ca un dar care i se cuvine. Maliţios, profesorul 
glosează: „Ni se pare, totuşi, că e o exagerare răutăcioasă 
susţinerea că numai proștii ajung la locuri de cinste în politică, sau 
că numai ei sunt favoriţi ai femeilor și ai banului”. Această părere e 
doar rodul invidiei celorlalţi, mai ales a deştepţilor, care râvnesc și 
ei la aceste bunuri, dar nu ştiu calea izbânzii. Deşteptul reuşeşte 
doar când comite prostii. Numai că prostia deşteptului, oricât de 
mare, nu-i dă dreptul să intre în rândurile categoriei privilegiate a 
proştilor. Deşteptul poate cădea uneori în păcatul prostiei doar 
din patimă, emoţie sau lene, în timp ce autenticul rămâne 
neclintit și permanent în starea lui de grație. Prost eşti pentru 
toată viaţa, nu doar te joci. 

Prostia, deşi pare a fi o funcţie înnăscută, în realitate este de 
origine socială. Raţionalistă, pozitivistă, „practicistă”, societatea de 
astăzi destramă „aureola de prestigiu” a prostiei ca grație divină. 
Nu e non-inteligenţă, ci un cumul de calităţi corelate care dau 
posesorului valoare, autenticitate. Termenul „prostie” poate, 
aşadar, căpăta valoare pozitivă, îşi poate schimba înţelesul 
apreciativ. Schimbarea structurii sociale schimbă și scara valorilor: 
eroii de ieri devin azi mişei, mizerabilii de ieri ajung persoane 
respectabile. Revoluţiile sociale răstoarnă și semnificaţiile 
axiologice ale noţiunilor. Schimbările revoluţionare aduc în faţă 
foştii proşti și le conferă poziţii de inteligenţi (desigur, li se zice 
altfel azi: descurcăreţi, adaptabili, „băieţi deştepţi”), pe când foştii 
inteligenţi e musai să fie izolaţi în spitale de nebuni. Scriitorul rus 
Griboiedov a devenit celebru după ce a scris comedia Prea multă 
minte strică. Pavelcu desprinde morala acestei piese: „Te-ai 
născut deştept, să te pregăteşti de suferinţă”. Deşteptul e adesea 
de neînţeles, e perceput ca străin, trebuie să fie izolat, ostracizat.  
Pentru „delict de inteligență”. Iar dacă cumva geniul ajunge să fie 
recunoscut de mulţimi înseamnă că el și-a pierdut calităţile. 
Uneori, desigur, deşteptul abil este prudent, evită să-și afişeze 
inteligenţa caustică, îmbracă haina prostiei. Civilizaţia modernă  a 
depreciat prostia ca valoare în sine. Noi trăim în mirajul puterii 
intelectului, preţuim peste poate inteligenţa și blamăm opusul 
acestei calităţi. Numai ei, proștii, nu sunt atinşi de acest oprobriu, 
ei îşi duc imperturbabili viaţa lor tihnită și echilibrată. Las’că nici nu 
ştiu că sunt cum sunt. Oricum, ei au sesizat, înaintea tuturor, că 
inteligenţa este adesea inutilă, desigur în anumite contexte 
sociale. Inteligența paralizează uneori iniţiativa, poate deveni 
destructivă, blochează elanul, iniţiativa, curajul; în timp ce prostia 
acomodantă găseşte adesea calea compromisului, soluţia care nu 
deranjează. E clar că „prostia” (prostimea?!) nu suportă în 
apropiere inteligenţa sclipitoare, cu atât mai mult genialitatea, greu 
de înţeles. Aceste atribute „străine” sunt adesea considerate 
agresiuni la adresa omului simplu și de aceea, scrie Pavelcu,  sunt 
„urmărite cu înverşunare, pedepsite fără cruţare”. 

 

ELOGIUL PROSTIEI  
 

 

CCRROONNIICCEE  ȘȘII  AANNAACCRROONNIICCEE   

A depăşi nivelul mediocrităţii generale e o crimă, „masele” nu iartă 
elitelor aroganţa gândirii complexe, cultura, lecturile, limbajul  cizelat.  

Dar prostia prezintă avantaje incontestabile. În primul rând e 
comodă, asigură o viaţă lină, decentă, fără seisme. Nutrindu-se din 
convenţii si acceptată fiind de cei mulţi, convine majorităţii. „Aproape toţi 
apologeţii prostiei subliniază fericirea prostului”, scrie Pavelcu. Și încă: 
„Liniştea și placiditatea prostului sunt de invidiat”. Omul mediocru n-are 
nelinişti, nu se frământă, nu-l torturează întrebările, e un privilegiat. Nu 
are conştiinţa limitelor sale și e fericit. Prostul se consideră un „om 
simplu”, cu bun simţ; ca și copiii, crede că totul e uşor și posibil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Și chiar reuşeşte adesea, desigur la nivelul său de înţelegere. N-are 

gândire complexă și aceasta îl apară de complicaţiile vieţii. 
Dar, nenorocire, uneori prostul e bântuit de nevoia originalităţii, e 

sedus de mirajul genialităţii. Dacă i se pare că nu e înţeles de semeni, 
crede că acesta e un efect al genialităţii sale. Uneori şarjează, practică 
limbajul abscons, cultivă obscurantismul, face chiar eforturi să devină de 
neînţeles. Crede astfel  că se apropie de o trăsătură esenţială a omului 
original, opac vulgului. Desigur, fenomenul neînţelegerii e bilateral. De 
fapt el nu înţelege codurile inteligenței și atunci mimează, traduce după 
schema sa cognitivă. Culmea megalomaniei, mediocrul care se crede 
inteligent declară război prostiei. Desigur, conceptul are alt înţeles pentru 
el. Consemnez aici interpretarea profesorului meu: de fapt prostul care 
vrea să evadeze trădează intenţiile naturii care a creat prostia pentru a 
face posibilă naşterea unei societăţi omogene, ideale. Nu declarase 
cineva, nu cu mulţi ani în urmă, consensul ca ideal social? 

   Prostia are varii aplicaţii în viaţa socială și profesională. Cel mai  
pregnant e prostul şcolit, adesea realmente erudit, prostul cu diplomă. E 
orbit de surse de informare, citează în neştire, invocă autoritatea tratatelor 
și dicţionarelor; mărginirea lui cognitivă e acoperită prin aerul de 
intelectual pozitivist, raţional, stăpân al teoriilor și modelelor complicate. 
Umanizat prin pasiune. O variantă e prostul cu memorie deosebită, 
reproducând cu și fără rost citate, expresii, nume, copleşind naivii. El a 
fişat tot ce a citit, a făcut din fișe o redută după care se ascunde cu 
dibăcie. E strivit de cărţi, de lecturi și poartă această grea povară în 
spate, ca pe un dulce canon. În fine, altă variantă e prostul cu diplome, 
colecţionar de certificate și atestate ca pe nişte titluri de nobleţe. Își 
garniseşte CV-ul cu titluri câştigate te miri cum, îşi clădeşte prestigiul pe 
hârtii fără acoperire, afişează o încredere în sine care are menirea să 
strivească pe cei din jur. Dacă e decorat se și crede „mare bărbat”, 
„curajos” și „virtuos”. 

Parcă mai nociv e prostul-militant. El năzuieşte să clădească o „nouă 
ordine”, el urăşte să rămână la periferia societăţii, se crede chemat în 
primele rânduri ale celor care vor să schimbe. El are drepturi, are datorii 
faţă de societate, revendică mereu ceva, desigur nu în numele lui. Se 
dăruieşte celorlalţi. E atras de ofensiva culturală, de lupta cetăţenească, îl 
fascinează ideologiile. E misionar, doctrinar, organizator, militant, activist. 
E în continuă mişcare. Nu-și asumă răspunderi, vocaţia lui e să dărâme 
ceea ce nu-i convine, lui și celor ce-l admiră. O lume fără răspunderi și 
fără riscuri, ce rai. Are și calităţi pentru aceste misii pe care și le asumă: e 
dinamic, combativ, uneori fanatic, chiar mistic. 

Uneori prostul îmbracă haina virtuţii creştine, devine apărător al 
valorilor religioase, luptător împotriva  anticriştilor. Poate fi vocal, militant, 
luptător, dar îşi poate drapa vocaţia și în umilinţă, evlavie, resemnare, 
candoare, simplitate. E sincer, credul, afişează o naivitate binevoitoare, 
devine cu uşurinţă simpatic. Încrederea lui în dreptatea divină, credinţa  
că e hărăzit să aducă alinare oamenilor ascunde, de fapt, o indiferenţă 
bine mascată. Chipul seducător al prostului serafic, aşa cum l-a descris 
Erasmus, s-a impus cu tărie în alte vremi. Parcă-l găsim și în lumea de 
azi, nu mult schimbat. 

Recitind textul de mai sus, rămân iremediabil atins: ce bine-i să fii 
prost! Nu credeţi? 

 

Adrian NECULAU 
 

 

ca boală existenţială 
 

Prostia nu este o boală de piele... 
 

Aproape orice definiţie poate fi folosită pentru a îngropa o problemă, 
nu pentru a o lămuri. Indiferent de tipul definiţiei pentru care optăm, 
deseori entitatea sau fragmentul de realitate supus definirii este poliform, 
eterogen, cu faţete contradictorii uneori, impredictibil în toate ramificaţiile 
sale. Ca un monstru căruia îi cresc în fiecare zi alte capete ce nu 
seamănă cu cele crescute deja. Nu ştii nici cum o să apară şi nici de 
unde. Un astfel de monstru este şi prostia. Cum să definim prostia când 
ea ne surprinde tot timpul prin imprevizibilul său, când ne orbeşte şi ne 
paralizează mereu? Cum să defineşti chiar ceea ce anulează raţiunea, 
dar ne face să ne simţim dumnezei? Prostia ne înghesuie mereu în 
întunecimile labirintice ale minţii noastre. E un fel de acasă tainic. Un fel 
de amantă perversă ce ne şopteşte direct în cortex, cu voce dulceag-
otrăvitoare: „Eşti singurul care are dreptate. Ceilalţi sunt proşti!”. Ar trebui 
să putem scrie uşor despre prostie. Nu trebuie să întindem gâtul spre 
curtea vecinului, ci ar fi suficient să privim spre noi înşine. Doar că 
exerciţiile de autoreflecţie îi displac profund prostului ascuns în noi. Ca un 
vampir gâtuit de lumina zorilor, prostia se topeşte atunci când este 
urmărită de raţiunea critică, de sinceritate şi onestitate. Dar prostia care 
se respectă nu o să comită niciodată un asemenea adulter. Prostul 
autentic nu va fugi niciodată din braţele ce îi dau iluzia că se află 
deasupra întregii lumi în braţele raţiunii sceptice. Asta l-ar face să ajungă 
cu picioarele pe pământ; or, astfel ar da naştere unei contradicţii 
ontologice. În fapt, prostul nu poate fi niciodată cu picioarele pe pământ.  

Chiar dacă prostia comportă grade şi este polimorfă, nu toate 
genurile de prostie sunt la fel de interesante. Şi nu tot ceea ce trece drept 
prostie chiar este prostie. De cele mai multe ori, prostia este văzută ca un 
fel de insuficienţă sau debilitate cognitivă. Însă „a nu şti” nu înseamnă 
neapărat „a fi prost”. Neştiinţa poate să derive din limite inerente naturii 
umane. A nu şti ce era înaintea universului aşa cum ni-l descriu 
astrofizicienii astăzi sau a nu şti cum este după moarte nu reprezintă 
dovezi de prostie. (Conştientizarea acestui gen de neştiinţă este chiar un 
semn de talent pentru metafizică!)  Mai mult, neştiinţa poate să apară 
datorită unor patologii neuro-psihologice. A nu avea capacitatea de a 
efectua operaţii aritmetice elementare sau a nu putea citi sunt infirmităţi 
ce nu au prea multe în comun cu prostia. Altfel spus, ori de câte ori putem 
explica comportamentele cognitive ciudate fie prin limite inerente naturii 
umane, fie prin limite neuro-psihice sau psihiatrice, fie prin limite ce ţin de 
contextul biografic (lipsa accesului la educaţie, copilărie petrecută într-o 
zonă de conflict armat etc.) nu ar trebui să invocăm prostia. Când întâlnim 
prostia, o recunoaştem mai ales după un fel de infatuare (sau de 
slăbiciune nefirească, după caz) generată de un amestec între anumite 
lipsuri morale şi o anumită încremenire cognitivă de mare adâncime. 
Prostia are în ea ceva acru, ceva oţetit; prostul ne apare ca fiind, într-un 
anume sens, profund stricat. Prostia nu este o boală de piele, epidermică, 
ci o boală a adâncimilor, o boală existenţială, o boală cu rădăcini în sfera 
moralităţii, a atitudinii generale faţă de sine şi faţă de ceilalţi. În termenii lui 
Jean-Claude Larchet, prostia este o boală spirituală. Prostului nu-i dă de 
leac nici chirurgul, nici psihoterapeutul, nici Mama Omida. 

 
Prostia lichidă şi prostia cristalizată   

Kant rezuma esenţa atitudinii morale prin următoarea formulă: 
acţionează astfel încât să-l tratezi pe celălalt totdeauna ca scop, şi 
niciodată ca mijloc. Celălalt este o fiinţă raţională, o fiinţă ce trebuie 
preţuită necondiţionat tocmai pentru că posedă raţiune, capacitatea 
de a începe o serie de acţiuni de la sine. Uzul raţiunii face posibil 
tărâmul libertăţii. Celălalt ar trebui preţuit ca pe un fel de sursă a 
libertăţii. Dar şi eu sunt o fiinţă raţională, însă nu există nimic moral 
în preţuirea de sine. Ne preţuim pe noi înşine din înclinaţie, 
conform naturii noastre egoiste. O fiinţă echilibrată moral nu va 
ajunge niciodată să-i preţuiască pe ceilalţi mai puţin decât se 
preţuieşte pe sine. Dar nici nu va ajunge să se dispreţuiască 
sistematic pe sine, pentru că astfel îşi va nesocoti propria raţiune 
şi, implicit, propria capacitate de a începe de la sine, propriul sine 
ca sursă a libertăţii şi demnităţii umane. Dacă ţinem cont de 
rădăcinile morale ale prostiei, funcţie de anumite disfuncţionalităţi 
de ordin moral, am putea identifica două „tipuri ideale” de prostie. 
O primă disfuncţionalitate morală este cea a uitării de sine ca 
purtător de raţiune; rezultatul acestei disfuncţionalităţi este un fel 
de Eu golit de sine, un trup lipsit de identitate esenţială. O a doua 
disfuncţionalitate este dispreţul total faţă de Celălalt ca fiinţă 
raţională şi extinderea sinelui până la anihilarea Celuilalt; stadiul 
final al acestei maladii ar fi un Eu plin doar de sine. Cele două 
genuri de Euri bolnave împing inevitabil indivizii ce le posedă către 
două tipuri de prostie: prostia ca golire de sine (sau prostia lichidă) 
şi prostia ca preaplin de sine (sau prostia cristalizată). Prin cele 
două sintagme nu vizez maladii care ar putea fi explicate în 
termenii psihopatologici: stimă de sine scăzută sau stimă de sine 
crescută, Eu diminuat sau Eu accentuat. Vizez, mai degrabă, două 
atitudini existenţiale distincte, un fel de categorii ce îşi pun 
amprenta pe tot ceea ce fiinţele umane proaste, dar sănătoase 
psihic, întreprind. 

 

prostia 
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Prostia ca lipsă de proiect   

Judecând heideggerian, Gabriel Liiceanu vede fiinţa umană ca existând 
în orizontul unui proiect. „Viaţa fiecăruia dintre noi se desfăşoară în raza 
proiectului: de la banalul proiect de a ieşi astă-seară în oraş sau de a pleca de 
săptămâna viitoare în vacanţă şi până la proiectul sub care decid să îmi aşez 
întreaga viaţă”. (Gabriel Liiceanu, Apel către lichele) Ceea ce face un fotbalist 
diferă de ceea ce face un călugăr budist, dar pe ambii îi uneşte faptul că au 
un proiect de viaţă. Liiceanu crede că genul cel mai toxic de prostie este 
încremenirea în proiect. Prostul deplin este cel care nu reuşeşte nici să ducă 
la bun sfârşit proiectul propus, dar nici să-şi reevalueze critic proiectul astfel 
încât să-l reajusteze sau să-l abandoneze. Gravă este situaţia în care un 
astfel de prost reuşeşte să atragă în propriul proiect de viaţă alţi oameni. Or, 
lucrul acesta nu este imposibil, ci chiar se întâmplă în mod necesar. Din cele 
spuse mai sus, rezultă că totdeauna vor exista proşti goliţi de sine care vor 
dori să-şi procure o minimă consistenţă, o identitate personală minimală, o 
mască de om cu opinii şi idealuri, alegând să îmbrăţişeze un proiect oferit pe 
tavă, de-a gata. Astfel, prostia lichidă îşi dezvăluie şi mai clar monstruozitatea: 
este tipul de prostie ce dă cu piciorul propriei raţiuni, dreptului şi obligaţiei de a 
analiza şi evalua critic orice produs cognitiv şi orice proiect, pliindu-se pe un 
proiect străin ce are aparenţa unei soluţii existenţiale (sau politice, sau istorice 
etc.). Cu cât abandonul propriei raţiuni este mai radical, cu atât soluţia străină 
va părea mai strălucitoare şi va fi îmbrăţişată mai strâns. Cel golit de sine va 
trăi mereu într-un regim al exteriorităţii, preocupat să identifice mereu proiecte 
ale Celuilalt pentru a le îngloba în sine. Dacă ar fi să rezonăm cu terminologia 
propusă de Liiceanu, aceasta este prostia ca lipsa de proiect, prostia celui ce 
este prostit. Atunci când lipseşte propriul proiect, orice este exterior e mai bun 
decât vidul interior. Prostia ca aspirator. Drama prostului lichid este că oricât 
ar aspira din exterior, neavând mecanisme de mistuire mentală şi de 
metabolizare spirituală, nu va putea ajunge niciodată la o identitate care să-i 
confere consistenţă ontologică şi autonomie. Nu cred că acestui tip de prostie 
îi prieşte doar o anumită perioadă a istoriei sau doar un anumit tip de 
organizare politică. Încremenirea în proiect a unei ţări întregi oferea în 
comunism un proiect global gratuit. Mulţi plâng acum comunismul pentru că 
au pierdut anvergura şi gratuitatea proiectului oferit. Şi capitalismul oferă 
proiecte doar că sunt lipsite de dimensiunea mesianică, au ceva meschin în 
ele şi sunt contra cost: vile cu piscină, branduri de tot felul, diplome 
universitare, destinaţii exotice (sau erotice) etc. Prostia lichidă este una pentru 
care plăteşti la propriu, cu cardul sau cash.  

Prostia celui preaplin de sine – prostia celui ce construieşte proiecte-
capcană pentru cei goliţi de sine – este la polul opus. Este prostia ce 
prosteşte, după Liiceanu. Mereu identic cu sine, prostul autosuficient „se 
exilează de plăcere” în propriul sine încremenit, opac la orice sugestie venită 
dinafară, fiind principalul artizan al încremenirii în proiect. Când ajunge să 
conducă o ţară, nu ezită să o ajusteze până se potriveşte idelor sale. Dărâmă 
biserici, sapă canale, ucide duşmanii de clasă, ucide preventiv şi prietenii. 
Prostul cristalizat vede în tot ceea ce face soclul pe care el, statuie în viaţă, 
urcă treaptă cu treaptă, tot mai sus, în admiraţia celor din jur. Se vede un 
monument viu ce se plimbă printre pietre neşlefuite. Istoria s-a derulat pentru 
ca el să se nască şi, prin sine, să atingă un fel de apogeu. Îşi fabrică 
genealogii savante, clădeşte mituri în jurul propriei persoane, identifică 
retroactiv semne şi întâmplări miraculoase ce i-au marcat existenţa încă din 
fragedă pruncie. Ştie care este adevărul, posedă certitudini, are explicaţii 
pentru orice, oferă cu dărnicie sfaturi celor din jur sau întregului popor. Un om 
care nu îşi poate concepe propria dispariţie, iar atunci când încearcă, o vede 
ca pe o cataclism planetar. Prostia ca ladă frigorifică burduşită cu alimente 
expirate, dar care mai fac cu ochiul celor flămânzi. 

 

Cum se scapă de prostie 
 

Cum se scapă de prostie? De obicei, nu se scapă. Este o boală fără leac. 
Dar atunci când cineva se vindecă, trece, în primul rând, printr-o schimbare 
morală, o schimbare a atitudinii generale faţă de sine şi faţă de ceilalţi. Devine 
un om care îşi recapătă nădejdea în sine şi devine oarecum mai smerit, mai 
spăşit, preţuitor de Celălalt. În al doilea rând, trece printr-un proces de 
dumirire, de distanţare critică faţă de sine, de luminare. Kant vorbeşte despre 
o răsucire interioară, răsucirea dinspre bezna certitudinii oarbe către lumina 
raţiunii întrebătoare. „Luminarea este ieşirea omului din minoratul a cărui vină 
o poartă el însuşi. Minoratul este neputinţa omului de a se servi de inteligenţa 
sa fără a fi condus de altul. Vinovat se face omul de această stare, dacă 
pricina minoratului nu este lipsa inteligenţei, ci lipsa hotărârii şi a curajului de a 
se servi de ea fără conducerea altuia. Sapere aude! Îndrăzneşte să te 
serveşti de inteligenţa ta proprie!” (I. Kant, Răspuns la întrebarea ce este 
„luminarea”) Vindecarea de prostie ar semnifica o reintrare în drepturi în faţa 
propriei raţiuni. Ar părea că soluţia kantiană se aplică doar prostiei lichide, 
goale. Dar lucrurile nu stau aşa. Chiar dacă pare a avea soluţii şi explicaţii 
aproape pentru orice, la o privire atentă, ne dăm seamă că prostul plin, 
cristalizat, posedă doar pseudosoluţii sau pseudoexplicaţii. Ele doar 
trec drept soluţii, dar nu sunt evaluate critic, testate, readaptate la 
context. Scăpăm de prostie atunci când suntem pe picior de război cu 
propriile idei (şi cu ale altora), folosind drept singure arme logica, 
raţiunea critică şi experienţa relevantă. Certitudinile în număr excesiv şi 
lipsa autoironiei epistemice sunt semne de oboseală intelectuală şi de 
prostie; îndoiala, scepticismul, spiritul întrebător, căutarea de raţiuni 
suficiente sunt semne de sănătate mintală şi de regres al prostiei.  

Când ajungem să gândim precum 
Socrate – ştim că nu ştim nimic – e un 
semn sigur că am pus prostia pe fugă. 
Însă nimeni nu este erou tot timpul. Mereu 
simţim impulsul – inconştient, desigur – de 
a ne cuibări în braţele prostiei şi de a dormi 
liniştiţi. Din păcate, prostia este o amantă 
şireată şi posesivă ce ştie cum să obţină 
mai tot timpul ceea ce îşi doreşte. 

 

Gerard STAN 
 

 „Vorniceni is a commune in Botosani County, Romania. 
It is composed of three villages: Davidoaia, Dealul Crucii 
and Vorniceni.”; „populate place: 4490, Altitude: 161 m”. 

Am citat după Google şi citatele ar putea continua din 
abundenţă. Pentru cei care cred că Vorniceni este un capăt de 
lume, uitat şi adormit, vom spune că o căutare simplă pe 
internet ne pune în faţa unui rezultat neaşteptat: 57 de pagini! 
Scoatem din acestea vreo 10-20 care se referă la un alt 
Vorniceni (Străşeni) din Republica Moldova şi tot rămâne 
foarte mult. Găsim toate informaţiile necesare despre istorie, 
poziţie geografică, personalităţi, putem consulta un site foarte 
bine pus la punct al Primăriei din Vorniceni, care nu demult 
şi-a inaugurat un sediu modern, putem citi revista satului, 
Vorniceneanul, cu tot felul de ştiri, mai bune mai rele, şi 
informaţii; putem afla istoria celor două biserici, cea veche, de 
lemn, aflată pe lista obiectivelor turistice din Judeţul Botoşani 
şi cea nouă (sec. XIX), din piatră, ambele cu hramul Sfântul 
Dumitru, protectorul satului; putem cunoaşte istoria 
învăţământului vornicenean, dar putem citi şi informaţii ca de 
pildă: „drumul Vorniceni – Cristineşti se află printre cel mai 
puţin circulate din ţară”. Mai aflăm de pe situl Primăriei 
Vorniceni, de unde vom cita, că: „Localitatea Vorniceni este 
aşezată pe valea pârâului Ibăneasa, afluent de pe stânga Jijiei, 
în nordul Câmpiei Moldovei. Coordonatele geografice ale 
localităţii sunt: 47 grade 59’ latitudine nordică şi 26 grade 39’ 
longitudine estică. În cadrul acestor limite geografice, 
localitatea are o suprafaţă de 6292 ha. Prima atestare 
documentară despre satul Vorniceni este strâns legată de 
existenţa celor cinci stejari seculari, supravieţuitori din 
Dumbrava Înaltă, prezenţi şi astăzi pe podişul dinspre satul 
Cordăreni. Despre codrul din Dumbrava Înaltă vorbesc 
documentele din timpul lui Alexandru cel Bun, al lui Ştefan 
cel Mare, iar mai târziu, din timpul lui Ştefăniţă Vodă (uricul 
din iulie 1520), al lui Petru Rareş (uricul din 18 ianuarie 1526, 
al lui Ştefan Vodă Lăcustă (1607) şi Simeon Movilă Voievod 
(uricul din 4 ianuarie 1663). Primul document care pomeneşte 
de Dumbrava Înaltă aminteşte totodată şi de Vorniceni…” 
Iată deci că vornicenenii de azi nu vor să rămână nişte 
anonimi, ci vor ca lumea largă să-i cunoască, pe ei şi tradiţiile 
lor seculare. Despre Ibăneasa, Jijia, stejarii de la Dumbrava 
Înaltă şi despre Vornicul Oană, care a dat, se pare, şi numele 
satului, am auzit toată copilăria şi adolescenţa de la tatăl meu, 
Octavian Ionescu. După ce părintele meu s-a stins din viaţă, la 
frumoasa vârstă de 89 de ani, pe care nu i-ai fi dat-o văzându-
l, am deschis cu o imensă emoţie sertarele biroului său la care 
l-am văzut lucrând o viaţă. Aveam sentimentul că deschid o 
magică ladă de comori. Şi printre hârtii şi obiecte de tot felul 
– ochelari, stilouri, un aparat de fotografiat, amintiri, foiţe de 
calendar ale unor zile speciale, documente de epocă de mare 
importanţă, scrisori de la celebrităţi sau de la anonimi, foşti 
studenţi, prieteni de pe toate continentele şi meridianele – am 
găsit şi un pacheţel învelit şi legat cu grijă, pe care tatăl meu 
scrisese cu mâna sa: „Pământ de la Dumbrava Înaltă din 
Vorniceni”. Acesta să fi fost secretul forţei interioare pe care 
i-o admirasem dintotdeauna?  

Pentru mine, ca şi pentru fraţii mei, Vornicenii au fost şi 
vor rămâne un fel de loc paradisiac, unde ne petreceam lungi 
vacanţe de vară. Nu mi-am cunoscut bunicii care muriseră 
înainte ca eu să vin pe lume. Dar casa construită de bunicul 
meu, Preotul Econom Stavrofor Ioan Ionescu, în 1898, era 
exact ca pe vremea lui. Livada şi via mi se păreau imense, 
zgomotul ritmat al roţii ridicând găleţile cu apă din fântână şi 
mirosul pâinii de casă mă fascinau, beciul, hambarul, şura, 
bucătăria de vară, cerdacul care îmbrăţişa casa de jur 
împrejur, podul erau atracţii misterioase, pe care nu încetam 
să le cutreier din zori şi până-n seară în căutarea a tot felul de 
secrete. Casa avea camere multe, mari şi frumoase, pe care le 
exploram cu nesaţ. În „salon”, într-un colţ mai ferit, era o masă 
acoperită cu o hârtie groasă, odinioară albă, pe care erau 
înscrise tot felul de cuvinte şi fraze în toate direcţiile, ce mi se 
păreau pe atunci nişte hieroglife. 

Am aflat mai târziu că la acea masă se aplecaseră 
deasupra cărţilor, adunaseră învăţătură unchii mei preoţi, 
Ioan şi Mihai Ionescu, inginerul Gheorghe Ionescu,  
specialist eminent în vagoane de cale ferată, ani mulţi 
director al vestitei fabrici „Astra” din Arad şi profesor la 
Politehnica din Bucureşti, Constantin Ionescu, temut profesor 
de matematică la Iaşi dar şi tatăl meu, pe când era student la 
Iaşi. Octavian era mezinul unei familii cu nouă copii care, 
toţi, pornind de la Vorniceni, au trecut prin şcoli înalte şi au 
ajuns, cum se spune, „departe”. Am citit enorm în însoritele 
vacanţe de la Vorniceni, pe cerdac, până la ultimă geană de 
lumină, fie cărţi aduse de mine de la Iaşi, fie ce găseam în 
misterioasele dulapuri cu sticlă ale bunicului. Din grădină, 
vedeam turlele albe ale bisericii făcută de el. Era tot casa 
noastră şi acolo şi nu o dată mergeam să-l „văd”, unde se 
odihnea pentru vecie, în curtea ctitoriei sale, alături de bunica 
şi alţi unchi şi mătuşi pe care nu-i ştiam decât din albume de 
familie. Prin anii ’60 ai secolului trecut, când ştiinţa juridică 
acumulată de tatăl meu prin atâtea ţări şi universităţi devenise 
cu totul inutilă într-o Românie anihilată de comunism, după 
ce cariera îi fusese retezată în plină maturitate şi orice 
speranţă de schimbare definitiv spulberată, tatăl meu şi-a 
găsit un refugiu în studiul istoriei satului său natal, Vorniceni. 
După mai mulţi ani de studiu atent al documentelor în arhive 
din Iaşi, Bucureşti, Botoşani, Octavian Ionescu a realizat 
monografia satului său Vorniceni, pe care a intitulat-o 
Însemnări istorice despre satul Vorniceni din ţinutul 
Dorohoi. Este una dintre primele monografii dedicate lumii 
rurale româneşti. Am reuşit să public această lucrare, într-o 
formă condensată (220 de pagini), lăsând la o parte o 
cantitate mare de documente de arhivă, în anul 1999, sub 
egida Inspectoratului pentru Cultură Botoşani. Dar unde îi era 
locul mai potrivit? Aş dori să amintesc faptul că pe oriunde  
l-au purtat călătoriile şi studiile, tatăl meu a rămas întreaga 
viaţă profund ataşat de locurile natale, unde se întorcea ori de 
câte ori avea posibilitatea. În anii 1960-1970, când situaţia în 
România devenise ceva mai flexibilă, Octavian Ionescu şi-a 
dedicat timpul şi strădania pentru a-şi pune satul natal în 
valoare, pentru a-l face să progreseze şi să se modernizeze. A 
realizat, cu eforturi mari şi demersuri complicate, lucruri 
notabile, mai ales la acel moment: drumul de 7 km de la gara 
Vorniceni până în sat a fost asfaltat şi a fost introdusă o cursă 
de autobuz. În copilăria mea, pe care o evocam, când 
mergeam la Vorniceni cu trenul, eram aşteptaţi la gară de o 
căruţă cu cai, mânaţi cu îndemânare de un sătean. Drumul 
până acasă mi se părea o adevărată expediţie iar trecerea prin 
valea abruptă din Dealul Crucii, unde caii trebuiau bine ţinuţi 
în frâu, ne dădea de fiecare dată fiori de groază.  

Dar cea mai importantă realizare a tatălui meu a fost 
restaurarea bisericii vechi de lemn din Vorniceni şi clasarea 
acesteia ca monument istoric, prin expertize ale Comisiei 
Monumentelor Istorice. S-au alocat fonduri şi un mare şantier 
s-a deschis în Vorniceni timp de câţiva ani, ceea ce a salvat 
această biserică ce ar fi căzut, altfel, în uitare şi degradare, ca 
atâtea alte monumente istorice inestimabile din România. 

Lucrarea lui Octavian Ionescu, Însemnări istorice despre 
satul Vorniceni din ţinutul Dorohoi, conţine numeroase şi 
preţioase informaţii despre istoria satului, despre populaţie şi 
dinamica ei de-a lungul timpurilor, despre viaţa 
gospodărească şi agricolă a locuitorilor din Vorniceni, despre 
obiceiuri şi tradiţii, despre istoria învăţământului 
vornicenean, despre figuri de intelectuali şi cărturari de marcă 
originari din Vorniceni, despre modul în care marile 
evenimente – răscoala din 1907, războiul balcanic din 1913, 
primul război mondial – au fost trăite şi resimţite în sat. În 
această lucrare, Octavian Ionescu a dorit să fie cât mai 
obiectiv, rezervându-şi legătura afectivă faţă de familie şi sat, 
nostalgia amintirilor personale pentru o altă scriere, Memorii. 
Amintiri din viaţa mea, care aşteaptă încă lumina tiparului.  
Sunt pagini care cuprind şi documente şi mărturii de epocă, 
elocvente pentru viaţa spirituală şi materială a unei aşezări 
săteşti importante din nordul Moldovei, în prima jumătate a 
secolului XX, mai precis până la marea basculare istorică 
produsă de cel de-al doilea război mondial, marea falie care a  
împărţit lumea în două, din toate punctele de vedere. 

Figura tatălui meu, Octavian Ionescu, este şi ea grăitoare 
pentru profilul intelectualului interbelic, pentru care, fără a 
dispune neapărat de o poziţie socială sau materială 
privilegiată, căile ascensiunii prin instrucţie nu erau închise. 
A ajunge de la Vorniceni la Paris, Londra sau Roma, pentru 
studii, pentru împlinire intelectuală şi a reveni, pentru a reda 
ţării de origine cele acumulate, se înscria pe atunci în cea mai 
perfectă normalitate. 

 

Marina MUREŞANU-IONESCU 
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DE LA VORNICENI,  
PE MALURILE SENEI 
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MAX JACOB 

PENTRU COPII ȘI RAFINAȚI 

La Paris, di, di, 
Pe-un cal gri 
La Nevers m-aş pierde  
Pe-un cal verde 
La Issoire 
Pe un negru armăsar 
Ah! Ce frumos! Ce frumos! 
Tii! 
 
Sună-un clopot monoton 
Pentru fata mea Yvonne. 
Cin s-a stins la Perpignan? 
Soaţa unui căpitan. 
Cin s-a stins în La Rochelle? 
Nora unui colonel. 
Cin s-a stins la Epinal? 
Soaţa unui caporal. 
Tii! 
 
La Paris tătuţă. Tii! 
La Paris! Dar la Paris,/ 
spune, ce-mi vei dărui? 
Am să-ţi dau o pălărie 
De culoare alunie. 
Pentru mână o poşetă 
De mătase şi cochetă. 
Şi-o umbrelă ca un flutur 
C-un mâner de ghinde-n ciucur. 
Rochie de-aur, broderii, 
Pantofiori portocalii 
Şi să porţi de sărbătoare  
Mărgele bijuterii 
Tii! 
 
Sună-un clopot monoton 
Pentru fata mea Yvonne! 
Clopot din Paris îmi pare 
Este vremea de culcare 
Clopot din Nogent mai dulce 
Vrea şi tata să se culce 
Clopot din Givet răsună 
La culcare, noapte bună! 
 
Ah! Dar nu! Nu Încă! Spune 
Să-mi dai o maşină care 
Să stârnească-n urma-i, tare 
Nori de praf şi zarvă mare, 
Doamnelor,  fiţi dar atente!  
Bariera sus în zare 
Sunt Yvonne şi cu tăticul/ 
care zboară pe cărare 
Tii! 
 

(traducere din limba franceză de Vasile Nicolescu) 

CE ESTE DRAGOSTEA? VOI ŞTIŢI? 
Într-o anchetă întreprinsă pentru aflarea copilului dotat cu cea mai deosebită inteligenţă afectivă, cercetătorii l-au ales câştigător 

pe un băieţel de patru ani. Acesta l-a văzut pe bătrânul lui vecin plângând pentru că de curând îşi pierduse soţia. S-a apropiat de el şi 
i s-a urcat pe genunchi. După ce s-a întors acasă, mama lui l-a întrebat ce anume i-a spus bătrânului. „Nimic! Pur şi simplu l-am 
ajutat să plângă!” Spicuim mai jos şi alte răspunsuri de aceeași fermecătoare ingenuitate: 

„Dragostea este când bunica a avut un acces de reumatism şi nu se putea apleca să-şi dea cu lac pe unghiile de la picioare, iar 
bunicul a făcut-o pentru ea, deşi şi el avea reumatism la mâini” (Rebeca, 6 ani) 

„Când cineva te iubeşte, are un mod edosebit de a-ţi spune numele, încât ţi-l simţi în siguranţă în gura lui” (Billy, 6 ani) 
„Dragostea e când mergi la restaurant şi dai toţi cartofii prăjiţi cuiva fără să-i ceri nimic în schimb!” (Crissy, 6 ani) 
„Dragostea e când faci pe cineva să zâmbească chiar dacă e obosit!” (Terry, 4 ani) 
„Dragostea e când mama pregăteşte cafeaua tatii şi ia o guriţă să vadă dacă a ieşit gustoasă” (Danny, 7 ani) 
„Dragostea e când spui unui băiat că e frumoasă bluza lui şi el vine atunci numai cu bluza aceea” (Noel, 7 ani) 
„Dragostea e când căţeluşul tău îţi linge toată faţa deşi l-ai lăsat singurel toată ziua” (Mary-Ann, 4 ani) 
„Când iubeşti genele tale flutură în sus şi în jos şi de sub ele cad steluţe” (Keren, 6 ani) 
„Dragostea e când mama-l vede pe tata pe W.C. şi nu i se pare scârbos” (Mark, 6 ani) 
„Când iubeşti e interzis să spui „te iubesc”; dar când iubeşti trebuie să o spui mereu, că oamenii uită” (Jessica, 8 ani) 
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RAFAEL 
Rafael pe spinarea asfaltului 
Panglică striată, tocată mărunt sub călcâiele anotimpurilor. Începe de sub 

ochi continuând în privirile celorlalţi, nevăzuţii. Poate nici nu există aşa cum 
este, poate e doar în mintea noastră, un fel de pod pe care călcăm aşa cum se 
calcă pe curcubeu, pe nori. Şi mereu ceva se află dedesubt. Ceva sau cineva care 
respiră, tuşeşte, surâde sau plânge dedesubt. Un altcineva care întinde la 
suprafaţă o mână de smoc de iarbă, un lujer de păpădie, bobul miraculos al unei 
seminţe. Poate ochiul de deasupra al celui din adânc. Şi, brusc, copilul    
se-mpiedecă de gând pe lungimea lungimii sale scurte şi orizontale. Să asculte 
vocea, vocile, povestea rădăcinii de verde.  

−  Abia ai îmbrăcat bluza şi pantalonii aceştia noi şi albi ca albul, Rafael. 
Eşti rău, neatent...Eşti... 

Cuvintele mamei se ghemuie în colţul gurii, al începutului de lacrimă, de 
uimire. Rafael, cel ridicat în braţe, surâde din albul impecabil al odăjdiilor 
acoperitoare, sfredelind adâncul cu un deget în căutarea capătului de răspuns al 
întrebărilor. Poate ştie ceva domnul Primul Înger. Însă Primul Înger aleargă 
fericit, cum primăvara, alături de un pui hămăit în petece de culoare: Ha-aaam! 
Ha-aaam! Hai să lătrăm toţi trei, Rafael! Dar Rafael flutură palma, e prea 
devreme pentru vorbit. Şi-l caută pe Al Doilea. Acela desenează păsări şi păsări 
şi le lipeşte de crengile copacilor. Păsări roşii şi galbene, păsări galbene şi roşii. 
Parcă ar patina în culoare, fiecare secundă transformându-se în stoluri tăcute, 
fiecare pasăre având piuitul ascuns, oprit de mărgeanul sau perla din vârful 
pliscului. Mama nu le vede dar simte ceva, poate aerul dintre aripi şi încet-încet 
învârte lumea în jur, se-nvârte în jurul împrejurului său, pasăre ciudată pe 
trotuarul acela al oamenilor foarte serioşi. Dar oamenii foarte serioşi uită pe ce 
frunte li s-a lipit eticheta şi încep, continuă valsul, piruetele: omul de sub 
marginea pălăriei, doamna de sub marginea vieţii, doamna cu landoul roz. 
Personajele translează ciudat, aproape de regula şotronului, a săriturii, a unei 
ţopăieli de păsări adunând grăunţele vibrând mişcarea dintre pământ şi cer, 
grăunţele acelea trimise de Stăpânul Seminţelor Miraculoase. Şi doar ochii lui 
Rafael stau agăţaţi de cuibul landoului, de imaginea fetiţei de gumă, de mânuţele 
gata să sudeze între ele sunetul uimirii. Rafael face semn fetiţei să nu, Primul 
Înger strigă tăcut să nu, dar palmele se apropie, plesnet şi vraja se rupe în iureşul 
păsărilor galbene şi roşii ce sparg coliviile de verde ale copacilor risipind mii şi 
mii de mărgăritare pe trotuar. Plouă, spune mama. Ninge, exclamă domnul de 
sub marginea pălăriei. Şi ar mai spune, ar mai striga dacă nu s-ar simţi cotropiţi 
de floarea de tei  fiindcă abia atunci, în mişcarea secundă a întâmplării, au 
redescoperit teii şi păsările roşii şi galbene, ei înşişi păsări roşii şi galbene. 

 
Ambuteiaj 
Dincolo de trotuar, vecinătate paralelă, şoseaua, convoiul maşinilor. 

Miriapod cu vertebre alunecătoare, maşină de maşină. Ambuteiaj. Linia frântă, 
crispată, ţipată. Din tecile de tablă ies oameni spânzurînd exclamările pe 
furculiţa mâinilor, ţipete de cocostârci răniţi. Se arată unul pe altul, altul pe 
celălalt, parcă descoperindu-se fără bună-ziua, numărându-se ca tâmpii:  

Câte inele,/ câte curele,/ atâtea surcele/ şi la capăt foc!/ Numără şi treci la 
loc!  

Şi-n locul acela apare Al Treilea Înger, blondul blonzilor. Trece printre aceia 
adunând, cum nucile, povestea ciudaţilor de pe asfalturi, şotroniştii ţicniţi. Că ce 
i-a apucat să sară şi să fluture din mâini, tineri şi bătrâni şi prunci şi maidanezii 
împrejmuitori?!  

Al Treilea cere reconstituirea, că are timp, e blond şi nu alb, e tânăr. Să văd 
ce aţi văzut, zice el. Şi dacă o fi cum a fost înseamnă că aşa a şi fost. Dar asta 
contează mai puţin. Pentru mine contează întâmplarea, aşa cum pentru sfinţi 
contează minunea adeverită. Iar maşiniştii trec pe asfaltul trotuarului parcă 
miraţi că există aşa ceva, că ei înşişi există în starea aceea pietonală, imposibilă. 
Primii paşi sunt de atingere dezechilibrată, mers pe şină de cale ferată, de nu ştiu 
şi nu mă pricep. Un picior şi-al doilea sus, un picior şi al doilea sus, 
unpiciorşialdoileasus iar la fiecare capăt de săritură o altă pasăre roşie sau 
galbenă li se aşează pe umăr, pe creştet şi, între păsări şi ţopăieli dezarticulate, 
oamenii aceia descoperă însfârşit aerul de deasupra, Cerul. Iar între ei şi cer teii 
continuă să înflorească. Galben în cenuşiul-cenuşiu, cum noul dinte al lui 
Rafael, alb în rozul de petală al gurii. 

 
Rafael şi Cerul 
Îl măsoară pe degete şi degetele nu ajung să măsoare. Da, palma poate 

cuprinde mai mult Cer decât degetele, decât ochii. Şi asta pentru că între 
degete stă ascuns un ochi nevăzut, cum melcul în cochilia sa, la fel de 
nevăzut. Şi încearcă, de-a baba-oarba, să prindă Cerul în palmă, în pumnul 
strâns. E acolo, sigur. L-ar putea zornăi, ca pe chei, să audă stelele 
atingându-se una de alta: bună-seara, bună-seara.  

Stelele-chei cum cheile pentru uşi, 
pentru lacăte. Cheile de la care, prin uşi, se 
prelungeşte casa, apartamentul, blocul. Şi, 
brusc, Rafael alunecă pe gheaţa tristeţii: 
cum poate încăpea ceva aşa de mare, cum 
casa, în ceva atât de mic, cum cheia? Dar 
Cerul din palmă?!? Şi fuge după răspuns. 
Ori răspunsul stă gata să vorbească de pe a 
doua poliţă a bibliotecii. Da, uite, marea e 
aici, cu munţi cu tot, pe un petec de hârtie. 
Ceva foarte mare în ceva neînchipuit de 
mic. Se poate. Şi zornăie fericit stelele din 
pumn iar ele cântă şi adorm împreună: 
Rafael şi Stelele. 

 

Aurel BRUMĂ 
 

fragment din cartea pentru copii mari  
Îngerii Îngerului Rafael 

CREIONUL DANEI 
 

Dana Petra, elevă  în clasa a patra, nu are grijă de nici 
un obiect care îi trebuie la şcoală. Pur şi simplu nu‐i place 
şcoala.  Într‐o  zi,  Dana  Petra  a  luat  din  penar  creionul 
dăruit de mama şi a început să‐l roadă. 

– Au! Au! Au!, ţipă creionul. 
– Cine a vorbit?, întrebă Dana nelămurită. 
– Eu! 
–  Care  eu?  Nu  văd  pe  nimeni  altcineva  în  cameră 

decât pe mine. 
– Eu, creionul! 
Apoi sare din gura fetiţei şi începu să o certe: 
– Cum îndrăzneşti să mă bagi în gură şi să mă rozi? 
Dana tace îmbufnată şi creionul continuă: 
–  Haideţi,  prietenii  mei  dragi,  voi  cărţi,  caiete, 

penarule,  şi voi acuarele, veniţi acum  la o mare adunare. 
Pentru că am un anunţ de făcut: Dana Petra, elevă în clasa 
a  patra,  a  îndrăznit  să  mă  roadă!  Spuneţi  şi  voi:  este 
corect? 

– Nu, spuseră cărţile într‐un singur glas. 
– Deloc!, sări şi penarul în discuţie. 
– Ar fi mai bine să găsim un alt stăpân pentru noi, oftă 

manualul de gramatică. 
– Corect! Eu intru în culcuşul meu, penarul, pentru că 

sunt  obosit,  spuse  creionul.  Apoi    toţi  plecară  departe, 
departe. Dana se bucură, nu mai avea cum să se ducă  la 
şcoală. Se juca toată ziua. 

Într‐o dimineaţă, Dana Petra sări de pe dulap pe pat şi 
îi rupse scândurile. 

–  Vai  de  mine!  Vai  de  mine!  Ajutor!  Dana,  cum  ai 
putut să‐mi rupi spatele? 

Dulapul se văită: 
– Şi de ce, mă rog, ai sărit de pe mine? 
Mesele,  scaunele,  chiar  şi  biroul    s‐au  plâns  şi  ele: 

Dana  le‐a  zgâriat,  le‐a  „pictat”,  le‐a  lovit.  Aşa  că  tot 
mobilierul s‐a supărat şi a plecat. Fetiţa stătea într‐un colţ 
şi plângea cu amar. Au venit  şi părinţii  şi s‐au mirat când 
au  văzut  casa  goală  şi  pe  Dana  într‐un  colţ.  Mama  se 
aplecă  spre  ea,  văzu  creionul  ros.  El  se  întorsese  cu 
penarul  acasă. Mama  îl dădu  fetiţei  şi  ea  îl  îmbrăţişă  cu 
drag. 

–  Ai  avut  dreptate,  creionaş.  De  acum  înainte  voi  fi 
grijulie cu lucrurile mele şi ale casei. 

 

Andra BALABAN 
clasa a III-a, Școala „Ion Creangă” Iași 

D-ale copiilor 
 

Care-i diferența dintre mama și tata? 
 

1) Mama lucrează la lucru și lucrează acasă, iar tata 
lucrează numai la lucru. 
2) Mama știe cum să vorbească cu profesorii fără ca 
să-i sperie. 
3) Tații sunt înalți și puternici, dar mama are puterea 
reală, pentru că ea este cea pe care o întrebi când 
vrei să petreci o noapte acasă la prieteni... 
4) Mama are magie, ea te face să te simți bine fără 
doctor. 
 

Ce face mama ta în timpul liber? 
 

1) Mamele nu au timp liber. 
2) O auzi pe ea zicând că plătește facturi toată ziua. 
 
Ce ar trebui să schimbe mama ta, ca să fie perfectă? 
 

1) În interior ea e deja perfectă. Pe dinafară cred că 
ar trebui o operație de frumusețe. 
2) Dieta. 
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    EEXXPPLLOOZZIIII    
      DDEE  MMAAII   

 
 

Da, mai avem câte ceva prin țară, zicea poetul cu un 
rest de optimism funciar. Și tocmai când credeam că 
versul lui și-a pierdut orice actualitate, iată că Pasărea 
Phoenix a gimnasticii feminine renaște din propria-i 
cenușă. Stau în balconul meu și privesc salcâmii din 
Copou aflați în deplină explozie florală, îi privesc, le simt 
parfumul, dar peste imaginea de un alb nefiresc de pur se 
suprapun dinamic chipurile concentrate, fragile și 
grațioase ale gimnastelor; mi-au rămas pe retină așa cum 
le văzusem cu câteva minute mai înainte, evoluând la sol, 
la sărituri sau pe puntea suspinelor. Nu mai avusesem de 
multă vreme senzația că chiar inima mea evolua acolo, 
odată cu ele, pulsând într-un ritm dureros de dulce. Când 
vântul legăna crengile salcâmilor, răsuflarea mi se oprea 
de teamă să nu le dezechilibreze pe ele, pe Ponor, pe 
Iordache, pe Izbașa, să nu le altereze perfecțiunea 
mișcărilor, să nu le tulbure echilibrul interior. Dar nu, ele 
rămân stăpâne absolute ale propriilor trupuri, iar aparatele 
pe care evoluează par a nu avea nici o putere împotriva 
lor; li se supun cu umilință, ba nu, cu o bucurie tainică și 
cu o noblețe care le scoate din imobilitatea lor materială și 
le imprimă o sensibilitate de ființe vii. Totul pare o vrăjitorie 
și marii vrăjitori Octavian Belu și Mariana Bitang dirijează 
totul de pe margine cu baghete nevăzute. Aerul fierbe în 
marea sală de gimnastică și publicul e în transă. 
Adversarele, rusoaice și italience, par stane de piatră. Un 
spectator, undeva în tribună, flutură un drapel românesc. 

Binecuvântate fie luna mai și floarea de salcâm! 
 

* 
 

Tot în mai am intrat noi în lumea bună, europeană, a 
fotbalului. Dar nu cu fotbal propriu-zis, ci cu o arenă 
demnă de marile spectacole fotbalistice. 

Și marele spectacol n-a întârziat să vină. Dar nu ni l-a 
oferit fotbalul românesc, ci cel spaniol. A fost frumos,    
ne-am bucurat cu măsură și ne-am fi bucurat cu asupra 
de măsură dacă în finala europeană ar fi jucat o echipă 
românească. N-a fost să fie, deși Gigi ne promisese că el 
va juca finala. El, adică Steaua. Că așa zice Gigi de o 
vreme încoace: Eu câștig campionatul, eu joc finala, eu 
etc. etc. Ca să vezi câtă încredere arogantă îți poate da 
banul! Ei, n-a jucat el nici finala europeană, n-a câștigat el 
nici campionatul. L-a câștigat Capetanos printr-o tumbă 
de circ pe care nici un arbitru din lume n-ar fi socotit-o 
fault. Nici unul, cu excepția croatului. Ne-au trebuit arbitri 
străini? Iaca arbitri străini. Bucuria lui Crăciunescu. Pe 
chestia asta mai poate sta câțiva ani la conducerea CCA, 
unde pâinea e mare și dulce. Acu, mai nou, s-a mai băgat 
și la emisiunea Te pui cu blondele? Cred că, chemându-l 
acolo, unde e fieful ignoranței absolute, a vrut să-l facă de 
râs, să-l vadă lumea cât de neștiutor este; până și 
blondele – monumente de prostie – erau mai deștepte 
decât el. Dar la CCA merge și așa. 

 

* 
 

A mai fost, tot în mai, și finala campionilor. Am mizat, 
sentimental, pe Bayern – pentru că am un dinte împotriva 
lui Chelsea. S-a jucat un fotbal bunișor; nu chiar cum mă 
așteptam, dar bunișor. Cheia… insuccesului german a 
fost Robben. E trist să vezi un mare fotbalist evoluând 
atât de slab. Adevărat cântec de lebădă. Dar am văzut, în 
această finală, și doi demoni ai fotbalului: Drogba și Čech. 
Nici nu mai spun de ce îi socot demoni, că doar ați văzut 
meciul și domniile voastre care citiți aceste rânduri. 

 

 

Stelian OBREJA 
 

P.S. La închiderea ediției, aflăm că și băieții gimnaști 
au făcut o frumoasă ispravă la europene. Bravo! Ne 
revenim, ne revenim! 
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SCHIMBAREA ŞEFILOR, bucu-
ria nebunilor: prozatorul Constantin 
Arcu a demisionat atât din funcţia de 
preşedinte al Societăţii Scriitorilor 
Bucovineni, cât şi din cea de redactor şef 
al revistei „Bucovina literară”. Două ar fi 
motivele: 1) „Încercând să schimb 
lucrurile, m-am văzut înconjurat de 
ostilitate”. 2) „... în acest an urmează să 
lipsesc mult timp din ţară şi nu m-aş 
putea ocupa personal de revistă”. Din 
solidaritate, şi scriitorul L.D. Clement a 
demisionat din funcţia de vicepreşedinte 
al SSB, „întrucât n-am reuşit să reprezint 
un sprijin necesar, colegial şi profe-
sional, preşedintelui ales al SSB” şi    
„le-am înşelat speranţele” membrilor 
Societăţii. Sunt motivaţii elegante, 
dincolo de care se pot bănui convulsii 
intestine de nesuportat. S-ar părea că, 
dimpotrivă, demisionarii au fost cât se 
poate de eficienţi în misia lor de a da 
suport material şi prestanţă, atât SSB cât 
şi „Bucovinei literare”. Dar, vorba 
reiterată de Constantin Arcu: „Când un 
lucru merge bine, ceilalţi pun umărul să-l 
demoleze”. Să vedem ce-o să urmeze. 
Suntem curioşi. 

 
 

* 
 

SUNT DESTUI cei care atacă (alţii 
o ignoră cu superbie) breasla scriitorilor, 
şi-aşa pauperă, deşi unii (din afară) or fi 
crezând-o prosperă. În ultima vreme, 
Uniunea a pierdut câteva surse esenţiale 
de finanţare, ajungând nu la faliment, dar 
la un program de austeritate specific, de 
altfel, unei societăţi, carevasăzică, în 
criză. Pentru cei ce nu obosesc să 
considere U.S. un dinozaur care trebuie 
să dispară, le aducem, în contra-
argument, doar faptul că Uniunea dădea 
nişte ajutoare sociale, de boală, de 
înmormântare ş.a.m.d. Sume mici, 
aproape simbolice, dar care acopereau 
nişte goluri. Pe unele nu le mai dă, pe 
altele le-a diminuat. Un scriitor din Iaşi, 
cu o pensie lunară de doar 450 lei (!), 
primea ca ajutor, de la Uniune, 150 lei. 
Nu-i mai primeşte. Unii au cinismul de a 
se bucura nu doar că moare capra 
vecinului, dar că e pe moarte şi capra din 
ograda noastră... Totuşi, Horia Gârbea, 
purtător de cuvînt al U.S., a dat asigurări 
că Uniunea e în curs de redresare 
financiară, că a găsit noi surse, sau e 
pe punctul de a le găsi. Ci mai degrabă 
să amintim vorba lui Nichita 
(Stănescu, dar şi Danilov): „Nu mor 
caii când vor câinii...” 

* 
 

TATONÂND noi, recent, o întâlnire 
cu cititorii, la Hârlău, ni s-a sugerat ca, 
post-festum, „să luăm masa” la 
Combinatul vini-viticol (sau cum s-o 
mai fi chemând) Cotnari, unde un prânz 
(cu degustări!) nu costă decît 55 euroi de 
persoană. Hârlăuanii or fi bănuind că 
suntem senatori, deputaţi sau alţi 
magnaţi, dacă ne cred în stare a plăti 
atîta bănet pe o cât de sofisticată masă. 
Da’ ce-i nuntă, bre?   

* 
 

ROMANCIERUL CHURCHILL. 
Da, aţi citit corect, marele om de stat 
englez, salvatorul Angliei în cel de-al 
……. 

M O M E N T
 

doilea război mondial, a comis, şi el, un 
roman, Savrola, tradus şi reeditat, în 
2011, în Franţa. Despre ce este vorba? 
Roman de tinereţe fiind, romantismul 
bântuie nestingherit: un tiran subjugă o 
ţară imaginară, dar se îndrăgosteşte de o 
aceeaşi femeie ca şi neîmblânzitul lui 
rival, un neînfricat luptător pentru 
libertate, suficient motiv pentru ca 
personajele să traverseze, în iureşul 
poveştii, situaţii de loc străine ridicolului. 
Nici vorbă aici de talentul probat în 
memoriile publicate în anii senectuţii de 
Winston Churchill, Anii mei tineri. Dar 
cum de a acceptat prea seriosul britanic 
postura de creator de literatură 
comercială? Ştiţi, desigur, că a avut o 
tinereţe de invidiat: cavaler în armata 
Indiilor britanice, jucător de polo în 
Bengal, alpinist în primejdioşii munţi ai 
Afganistanului, luptător în Africa de sud, 
în războiul împotriva burilor. Un timp, 
datorită scrisului fluent, a fost şi 
corespondent de front al unor publicaţii. 
Câţiva jurnalişti i-au propus să-şi încerce 
norocul cu o dramoletă, iar foarte tânărul 
Churchill s-a grăbit să accepte. Cine 
traduce Savrola în româneşte?   

 

* 
 

DEZVELIREA STATUII împăra-
tului Traian, cu lupoaica în braţe, 
amplasată pe treptele Muzeului 
Naţional de Istorie din capitală, a 
produs, deopotrivă, constenare, hohote 
de râs, comentarii maliţioase. Atât în 
interviurile luate „la cald”, cât şi pe 
site-uri, vizitatorii s-au amuzat copios 
de acest monument, pentru care 
municipalitatea a plătit 200.000 de lei. 
Iată câteva dintre opiniile apărute pe   
site-ul www.hotnews.ro: „Cred că doar 
Decebal ar zâmbi, văzându-și cel mai 
teribil dușman batjocorit de urmașii... 
comuni. S-ar simți răzbunat, preț de 
câteva secunde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dar, dacă s-ar gândi că... poate îi 
vine și lui rândul să primească tot o 
statuie „modernă” (în fundu’ gol) – cine 
știe? –, e posibil să i se șteargă, până și 
lui, umbra de zâmbet de pe faţă”.// 
„Romanii, în schimb, pentru așa teribil 
afront, ar fi dat ordin de adunare și ar fi 
trimis legiunile peste noi să ne învețe 
bunele maniere și ce înseamnă arta 
adevărată (a războiului, evident!)”.// 
„Dacă-mi permiteţi, aş propune pentru 
lucrarea de artă titlul: Maidanez rănit cu 
fular”.// „Dacă o lasă acolo, peste 100 de 
ani zona se va numi La căţeaua 
zburătoare sau La cucu şi căţelu’ sau La 
câinele şi cucul gol”.// „Nu credeam că 
poate exista un monument mai grotesc 
decât cel al lui Avram Iancu din Cluj. 
Acum am văzut că da. 

E o performanţă să reuneşti simbolurile 
etnogenezei româneşti într-o reprezen-
tare ce înfăţişează un ins care fuge cu 
câinele bolnav la veterinar”.// „Băh, 
oameni buni, ăla n-are chiloţi pe el, dar 
maidanezului i-au pus fular la gât??? Păi, 
e frig sau nu e?”// „Mai rar poţi vedea 
asemenea porcărie. Lupoaica stă 
înţepenită într-un rigor mortis în braţele 
împăratului cu expresie de beţiv tocmai 
alcoolizat, care s-a dezbrăcat şi stă cu 
cucu’ ostentativ expus publicului. Vă 
daţi seama ce imagine poate crea în 
mintea unor copii care vor vedea hidoasa 
statuie pentru prima oară”. 

 

* 
 

„CEA MAI DURĂ provocare a 
ultimelor decenii de critică şi istorie 
literară” citim pe coperta a patra a cărţii 
„Literatura luciferică. O istorie ocultă a 
literaturii române” de Radu Cernătescu. 
O răsfoim cu interes, o decodare totală a 
textelor dragilor noştri clasici, masoni 
mai toţi, părându-mi-se binevenită, 
obligatorie chiar. Dar peste promisul 
„adevăr ezoteric” cad în cascadă 
gongorice „lămuriri” de genul: „În 
marginea acestei adulaţii estetice, 
vacuizată de transcendent, s-a prezervat 
şi dezvoltat un minorat al sublimului. El 
este cel care motivează azi o critică 
specială numită hermeneutică, un demers 
doxologic care deplasează centrul de 
greutate al actului critic de la înţelegerea 
epistemologică, pseudo-obiectivă a 
textului, la înţelegerea subiectivă a 
structurilor transcendentale ale gândirii 
autorului său”. Şi asta pentru că 
„hermeneutica transformă lectura într-o 
experienţă aproape religioasă şi textul 
într-o omniefabilă arhetipalitate”. 
Trecem peste „omniefabilă”, mai dau 
câteva pagini, înţeleg că autorul doreşte 
nu numai „renaturarea filosofiei oculte în 
contextul scrierilor polisemice a 
clasicilor noştri”, ci şi o eliberare „din 
reducţia materialist-estetică impusă de 
Călinescu, cel care a instituţionalizat în 
literatura română amprentarea autorului 
după filosofia artei şi nu după suma 
ideilor proprii despre sine şi divinitate”. 
Nu îl confundăm „pe Schopenhauer cu 
Shoppingul şi mesianismul cu 
messengerul”, considerăm şi noi că trăim 
zile apocaliptice, dar renunţăm să mai 
„omniefabilizăm” în continuare. Aşezăm 
cartea pe raft, cuminte să aştepte un 
cititor mai răbdător. 

N. IRIMESCU  
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