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 ALEXANDRU ZUB: 
 

UN CENOTAF SPIRITUAL LA FĂLTICENI 
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CONSTANȚA BUZEA  
vedere din poem 

 

„Sunt un om timid pe viață  (...) 
Iată pentru ce scriu” 
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MIHAI CIMPOI – 70 
„ B I R U I T - A U   
G Â N D U L … ”  (pag. 14) 

 cronica de vacanţă 
Semnează: LAURA CIOCHINĂ ● BIANCA MARCOVICI 

● ADRIAN NECULAU ● IULIAN PRUTEANU-ISĂCESCU 
●  RADU SUCEVEANU ●  ANGELA TRAIAN ●   

PROZĂ: CONSTANTIN ARCU 
POEZIE: NICOLAE TURTUREANU,  

ADRIAN VOICA  (pag. 10-11-19) 

(pag. 19-20-21) 

Teatrul Național Iași

UN OPTZECIST… 
DE VIITOR: 

ȘTEFAN OPREA 

„Milenarul teatru a fost şi 
este încă agresat – cu 
violenţă, aş zice – de tehnica 
modernă, de audiovizualul 
electronizat. Dar el rezistă şi 
va rezista. Taina lui adâncă nu 
va putea fi pătrunsă de nici o 
tehnică, oricât de sofisticată. 
Zicea cineva că un computer 
poate reproduce hohotul de 
râs sau suspinul, dar nu va 
putea râde în hohote şi nu va 
putea suspina ca actorul, ca 
omul sensibil. Şi fără sen-
sibilitate, fără autenticitatea 
sentimentului, teatrul nu e 
teatru, oricâtă tehnică s-ar 
desfăşura pe scenă. Aşa că fii 
liniştit, bătrâne dramaturg: în 
următoarea mie de ani teatrul 
nu va fi în pericol; vom trăi şi 
vom vedea!” 
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CARAGIALE ÎN „ANUL CARAGIALE” 
 

LIVIU ANTONESEI: 

STAREA LIMBII ȘI INTELECTUALII PUBLICI 
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PARADOX ȘI INIȚIERE 

SERGIU CELIBIDACHE 
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AURELIAN ANTAL 
meșterul și crinul 

În corpul revistei,  nr.  8 al  
Suplimentului ARS LONGA 

NICOLAE PANAITE ● INTERSTIȚII   
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CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII   

LA CHIȘINĂU 
 
 

Pentru cine a cunoscut îndeaproape Chişinăul anilor 
1990-2000, revederea prilejuieşte plăcute surprize: n-am 
spune că oraşul chiar s-a „românizat”, dar, în mod cert,  s-a 
mai europenizat. A dispărut sumedenia de firme şi inscripţii 
ruseşti, româneşte (pardon: „moldovineşte”) se vorbeşte 
pretutindeni, circulaţia este înăbuşitoare (sindrom 
european!), televiziunile oferă programe onorabile şi titrează 
filmele ruseşti, au apărut magazine ale marilor firme de 
pretutindeni şi, în general, a dispărut damful de orient 
sovietic detectabil de cum puneai piciorul pe peronul gării. 
N-arată  rău deloc capitala Republicii Moldova, agitată şi ea 
de dispute politice (cândva) la modă. Zilele trecute s-a luat o 
hotărâre mai înţeleaptă decât cea adoptată de Parlamentul 
bucureştean şi, de astă dată, întrutotul în spiritul 
recomandărilor europene: nu utopia numită comunism a fost 
condamnată, ci regimurile comuniste, ceea ce-i cu totul 
altceva... La început de septembrie, Chişinăul şi-a îndreptat 
gândul către Eminescu, organizând primul Congres Mondial 
al Eminescologilor, fără a-l uita pe acad. Mihai Cimpoi, 
reputat eminescolog, aflat în preajma rotunjirii vârstei de 70 
de ani. N-a venit decât o parte dintre oaspeţii de peste 
hotare, în schimb, mai toate provinciile româneşti şi-au trimis 
reprezentanţi, vreo 30 (!) sosind chiar... neinvitaţi. 
Basarabenii ştiu să-şi arate preţuirea pentru valorile ce-i 
reprezintă în plan spiritual, asociind evenimentului aniversar 
în sine conotaţii ţinând de afirmarea fiinţei naţionale. 
Proporţiile manifestărilor organizate ad honorem Mihai 
Cimpoi avem senzaţia că au fost depăşite doar de cele din 
1988, când Ion Druţă împlinea 60 de ani. Cele de atunci au 
răsunat ca un strigăt al latinităţii şi românităţii moldave 
oprimate (că Druţă avea s-o ia apoi pe coclauri, e altceva); 
cele de azi ar putea să marcheze trecerea într-o altă vârstă 
nu numai a sărbătoritului, ci şi a culturii basarabene în 
general, eliberată  de servituţi şi liberă să se afirme conform 
legilor propriei deveniri. Îndemnul „Hai la lupta cea mare!” 
modificându-şi  oarecum ţinta, îşi păstrează actualitatea – 
izbânda în plan cultural obţinută şi certificată politic se 
cuvine onorată şi consolidată prin contribuţii de marcă în 
domeniul exclusiv al creativităţii. Din acest punct de vedere, 
opera lui Mihai Cimpoi este exemplară şi poate constitui 
oricând un reper. Preşedintele Republicii, Nicolae Timofti, a 
ţinut să rostească primul cuvânt omagial, însoţit de 
acordarea unei distincţii îndelung căutate, fiindcă Mihai 
Cimpoi le cam are... pe toate cele ce figurează în repertoriul 
de ordine şi medalii al Cancelariei Prezidenţiale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au urmat zeci (!) de omagii, prezentate de instituţii, 

persoane, organizaţii, invitaţi din străinătate etc. etc. – cu 
două impardonabile excepţii: Uniunea Scriitorilor, căreia 
Mihai Cimpoi i-a fost mai bine de două decenii preşedinte, şi 
Ambasada României, ce pare a fi uitat că, între altele, 
sărbătoritul este şi membru de onoare al Academiei 
Române. De, şi uitarea e scrisă-n legile omeneşti... 
Dezbaterile eminescologilor, păstorite cu eleganţă şi 
autoritate de acad. Eugen Simion, s-au desfăşurat, din 
păcate, în săli pe cât de elegante, pe atât de neîncăpătoare 
– ceea ce atestă interesul pentru temele propuse atenţiei 
cercetătorilor, dar constituie şi o atenţionare a organizatorilor 
pentru ediţiile viitoare. Au fost lansate mai multe zeci de 
cărţi, printre care nu puţine de evidentă valoare şi 
importanţă; între ele, albumul omagial „Destin întru cultură”, 
oferit de scriitorii ieşeni prin intermediul Editurii „Princeps 
Edit”. Academia Republicii Moldova a acordat unor 
participanţi (criteriile stabilirii listei ne scapă) medalii şi 
diplome. Să menţionăm organizatorii primului Congres 
Mondial al Eminescologilor: Academia de Ştiinţe a Moldovei, 
Academia Română, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, 
Centrul Academic Internaţional „Mihai Eminescu”, Liga 
Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, 
Primăria Municipiului Chişinău, Primăria Municipiului Iaşi. 

 
 

Mircea Radu IACOBAN 
 

„ACASĂ…” 

 
La sfârşitul săptămânii trecute, la Dângeni, judeţul 

Botoşani, în cadrul primei ediţii a „Zilelor comunei”, într-o 
şedinţă festivă, scriitorului Nicolae Turtureanu i s-a acordat 
titlul de Cetăţean de Onoare al comunei Dângeni. Alături de 
el, acelaşi titlu l-au primit alţi patru fii ai comunei: istoricul 
Traian D. Lazăr (profesor, Ploieşti, colaborator al revistei 
„Cronica veche”), Nicolae Cheptănaru (ofiţer de carieră, 
Suceava), Vasile Chebac (director economic, „Antibiotice” 
Iaşi), Liviu Ostafi (comisar financiar, Suceava). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiecăruia dintre laureaţi i s-a adus o laudatio. Despre 

personalitatea lui Nicolae Turtureanu a vorbit poetul Dumitru 
Ţiganiuc, Traian D. Lazăr fiind prezentat de actorul-bibliofil 
Constantin Adam (consătean cu cei doi). În sala Căminului 
Cultural (inaugurat cu acest prilej) s-au aflat, în afara unor 
autorităţi judeţene de vârf, circa 200 de spectatori, între care 
rude şi vechi prieteni sau cunoscuți ai laureaţilor, ceea ce a 
sporit încărcătura emoţională a întregii reuniuni.  

Nicolae Turtureanu s-a referit, între altele, la semnificaţia 
cuvântului acasă:  „Acasă are semnificaţia şi adâncimea 
cuvântului mamă. E plin de duioşie, de speranţă, de 
durere, de dragoste. Dar e mai mult decât atât, pentru că 
acasă înseamnă şi tata, fraţii şi surorile, bunicii, unchii şi 
mătuşile, verii şi verişoarele, colegii şi prietenii din 
copilărie, învăţătorii şi profesorii… Înseamnă râul, 
ramul… A mai fost o încercare, în urmă cu câţiva ani, de a 
fi făcut cetăţean de onoare, dar nu s-a realizat. S-a spus 
atunci că ar trebui să primesc, din partea comunei, o 
bucată de pământ, un loc de casă, ceva „material”, iar 
comuna nu are. Eu am transmis că nu vreau pământ, nu 
vreau nimic altceva, decât podul de cale ferată de la 
Iacobeni, podul dezafectat, care a ruginit multă vreme pe 
malul Jijiei, podul copilăriei mele”, a spus, în glumă, 
Nicolae Turtureanu, în aplauzele spectatorilor”. 

 

  Lavinia PREDA („Jurnalul de Botoşani”) 
 
 
 

 

CARTEA PREMIILOR OSCAR 
 

Joi, 13 septembrie 2012, în curtea Casei Pogor, în 
prezența unui numeros public, a fost lansat volumul „Cartea 
Premiilor Oscar” de Anca-Maria Rusu şi Ştefan Oprea, 
apărut la Editura Vasiliana ’98. Au luat cuvântul, printre alții, 
Grigore Ilisei, Florin Cântec, Petru Ciubotaru, Liviu Antonesei. 
Moderatorul evenimentului a fost poetul Liviu Apetroae. La 
final, Ștefan Oprea a primit din partea organizatorilor o 
diplomă Magna cum amicitia, pentru „înalta și carismatica 
participare la activitatea Muzeului Literaturii Române Iași”. 

Scrisoare de peste râu 
 

SINGURĂTATEA 
 

Eşti singur, singur, îi zise omului Singurătăţii pe care el, 
bineînţeles, n-o vedea. Omul se gândi la început cu tristeţe la soarta 
sa, apoi îşi aminti că are doi prieteni care pot să-l ducă încotro 
doreşte şi se bucură. Aceşti doi prieteni de obicei îi arătau tot felul 
de frumuseţi ale naturii, fireşte, de parcă ar fi dorit să-l facă pe om 
să înţeleagă că niciodată nu se va plictisi, dacă se va uita la toate 
acestea. Apoi, omul îşi aminti şi de alţi doi prieteni, care atunci 
când doar se gândea să se apuce de o treabă, săreau în ajutor, fără 
să ceară vreo recompensă sau mulţumită. Pentru întâia oară omul 
se gândi la prietenii lui cu recunoştinţă şi în acel moment simţi o 
căldură şi o fericire inexplicabilă în toată fiinţa. Simţi că alt prieten, 
foarte apropiat, îi face semne pentru a înţelege că nu e. Auzi un 
ecou care părea că vine din adâncurile adâncurilor aducându-i 
vorbele înapoi: Ei, vezi! Nici nu bănuiai câţi prieteni ai! Ca un 
judecător răsuna vorba ecoului şi omul îşi dădu seama că şi cel 
care-i vorbise îi era prieten, chiar dacă se exprimase ca un 
judecător. Tot glasul acela de jude îi mai spuse, dar foarte încet: 
Vezi în adânc, în hăţişurile nepătrunse, vei descoperi un depozit cu 
tot felul de rezerve şi alimente, care nu te vor lăsa să mori de 
plictiseală ori solitudine. Dar trebuie să ai răbdare şi să cauţi...  

Fericit de tot ce vedea, de tot ce auzea, omul închise ochii cu 
speranţa că o va întâlni pe Singurătate şi-i va spune că nu e deloc 
singur, ba e mai plin de prieteni ca oricând. Şi, într-adevăr, o văzu! 
Numai că Singurătatea nu părea nici singură, nici nefericită şi nici 
învinsă. Din contra, triumfa! Îl văzu şi îi aruncă aceste vorbe: 
Chiar mă bucur că ai ajuns în sfârşit să-ţi fie bine şi cu mine! Aşa-
i zise şi avea dreptate. 

 

Claudia PARTOLE 
Chişinău, 1 septembrie 2012 
 
 
 
 

GARA FĂRĂ TREN 
Acarul Păun şterge conştiincios cu o cârpă pupitrul cu butoane 

de pe biroul impiegatului de mişcare. Curăţenia înainte de toate! 
Gara Putna este pavoazată regulamentar, cu  drapelele Romaniei şi 
Uniunii Europene.Totul e-n ordine, mersul trenurilor, afişat la 
vedere, oferă călătorului cinci perechi de personale pe ruta 
Dorneşti-Rădăuţi-Putna, ghişeul la care se vând bilete este curat-
lună, peronul, măturat de curând, sala de aşteptare fără vreun muc 
pe jos… doar ambele semafoare,  şi cel de intrare, şi cel de ieşire, 
postate pe oprire, arată că nici un tren nu va sosi ori pleca-n curând 
de la Putna. Nici n-are cum: secţia a fost desfiinţată. Şinele au prins 
rugină, linia abia se vede, potopită de buruieni. Singurul personaj 
în acest decor de SF retro este bietul acar. Îi zicem Păun fiindcă a 
rămas să tragă ponoasele: indicatoarele „spre gară” nu le-a dat jos 
nimeni, din „oficiosul” Mersul trenurilor  afli la minut graficul 
orelor de plecare şi sosire, noaptea, gara este luminată ca-n 
totdeauna… Se mai întâmplă să apară câte un călător inocent ce le 
ia pe toate de bune şi vine… la tren. Mai ales acum, în coadă de 
sezon turistic, când mănăstirea încă-i potopită de vizitatori şi-n 
Putna e obişnuitul dute-vino văratic din zori până-n noapte. Păun 
este unicul ceferist rămas pe poziţii în gara Putna. Toţi ceilalţi au 
fost redistribuţi, pensionaţi, disponibilizaţi... aşa că acarul  devine 
purtătorul de cuvânt nevoit să explice tuturor hotărârea „stăpânirii” 
O face cu obidă şi cu revoltă: „Ăsta-i pricazul. Dar, dom-le, cum să 
nu fie tren la Putna? Cum să se desfiinţeze gara din Rădăuţi? De ce 
să rămână ditamai oraşul cu câteva zeci de mii de locuitori făr-de 
tren?” Îi dăm deplină dreptate. Chiar dacă zeul automobil a tranşat, 
pare-se, definitiv disputa privind întâietatea şi-n transportul de 
marfă, şi-n cel de călători, există şi alte temeiuri, care obligă să se 
cugete mai adânc atunci când se iau astfel de hotărâri, indiferent de 
rigorile draconice ale mult invocatei rentabilităţi. Sigur, nu-i poţi 
vorbi contabilului de la regionala CFR Iaşi despre… mormântul lui 
Ştefan cel Mare şi necesitatea imperativă ca tot românul s-ajungă 
barem odată-n viaţă la Putna, precum musulmanii la Mecca. Călare 
sau pe jos. El îţi va replica prezentând cifre: asta-i realitatea , lumea 
nu mai merge cu trenul. De ce nu mai recurge populaţia la prestaţia 
căii ferate – aici răspunsurile sunt ceva mai complicate. Este 
simplistă şi insuficientă  explicaţia cu avantajele automobilului. 
Experienţa celorlalte secţii păguboase preluate de firme 
particulare arată că, minune, traseele s-au rentabilizat! 
Garniturile grele au fost înlocuite cu trenuri uşoare diesel sau 
electrice, achiziţionate la mâna a doua din străinătate.  
Particularii şi-au făcut propriile studii privind fluxurile de 
călători, au renunţat la fixismele de odinioară şi, iată, liniile 
au devenit rentabile! Înţelegem (deşi n-ar trebui cedat atât de 
uşor) că s-a închis linia Gura Putnei-Nisipitul fiind grav 
avariată la inundaţii. Dar de ce şi Dorneşti-Putna, că-i la fel 
de zdravănă şi sănătoasă ca-n vremea când, în Mersul 
trenurilor, figura acceleratul direct Putna-Bucureşti (1986) şi 
tradiţionalele curse personal Rădăuţi-Botoşani! Ca să nu mai 
vorbim despre faptul că toate promisiunile electorale din zonă 
se refereau la redeschiderea liniei. Vorbe! Gara Putna a 
devenit al doilea obiectiv muzeistic al locului, după 
Mănăstire şi chilia lui Daniil Sihastrul. 

reporter 
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În sfârșit, după ani mulți de eforturi, de tergiversări, de 

tensionate așteptări din partea colectivului artistic și a publicului, 
renovarea clădirii Teatrului Național a fost încheiată. La începutul 
lunii octombrie se va redeschide sala mare, urmând ca pe scena 
acesteia să se desfășoare principala activitate a instituției de 
spectacole. Am zis se va redeschide și nu se va inaugura  (cum 
anunțau unele voci mai mult sau mai puțin culturale) și am zis așa 
din simplul motiv – consemnat clar de istoria Iașului – că actuala 
clădire a Teatrului a fost inaugurată, cu mare fast, în 1896! 

Pentru cei care vor să știe cum s-au petrecut atunci lucrurile, 
dar și dintr-un sentiment de mândrie ce se cere reactualizat cu 
acest prilej al redeschiderii, voi încerca să evoc momentul 
istoric al inaugurării folosindu-mă de mărturiile lăsate de cei 
care au participat la eveniment, implicându-se direct în 
desfășurarea lui sau fiind doar martori; îi am în vedere pe actorii 
Aglae Pruteanu, Petre Sturdza-Doria, Emanoil Al. Manoliu și 
pe istoricul de teatru T.T. Burada. 

Iniţiativa construirii unui teatru nou – după ce, în 1888, arsese 
Teatrul ce Mare de la Copou – a pornit în 1892 de la forurile 
conducătoare ale oraşului, prin larga consultare a celor mai de 
seamă intelectuali. S-a apelat la doi arhitecţi celebri, cu mare 
experienţă în proiectarea şi construirea unor asemenea temple ale 
artei: Fellner şi Helmer din Viena, cărora li s-a propus să edifice 
un sediu „după cele mai noi cerinţe ale arhitecturii şi artei 
dramatice”. Rezultatul a fost excepţional – cum putem constata şi 
azi – sediul Teatrului Naţional fiind „pentru oraşul Iaşi, ca şi 
pentru ţara întreagă, unul dintre cele mai impunătoare 
monumente, cu care s-ar putea făli orice oraş, chiar şi din 
străinătate” (T.T. Burada). S-au cheltuit, în acest scop, 
aproximativ 2.000.000 lei, procuraţi, în parte, prin vânzarea către 
stat a unor moşii – proprietăţi ale comunei Iaşi, iar, în parte, prin 
împrumuturi făcute de comună şi plătite în rate de către stat. 

În vederea inaugurării, prevăzută pentru zilele de 1 şi 2 
decembrie 1896, trupa teatrului, cuprinsă de un mare entuziasm 
(căci avea, în sfârşit, un sediu, după ce rătăcise, timp de opt ani, 
prin diferite săli improprii), a început repetiţiile încă de la 15 
august, pentru a avea vreme să pregătească temeinic momentul 
inaugural. A fost angajat în acest scop şi un regizor, în persoana 
lui Napoleone Borelli, rămas la Iaşi din trupa italiană a lui 
Ernesto Rossi. 

Personalul artistic al Societăţii dramatice pentru stagiunea ce 
se pregătea era alcătuit din actori bine cunoscuţi, care se 
afirmaseră în Teatrul cel Mare de la Copou şi în perioada imediat 
următoare. Societari erau: Mihai Arceleanu, Dimitrie Pruteanu, 
Ghiţă Dumitrescu, Dim. Constantinescu, Em. Manoliu, Pechea  
S. Alexandrescu, Const. Ionescu, Mihail Popovici, Al. 
Rădulescu-Mariu, C.B. Penel, State Dragomir, Vlad Cuzinschi, 
Aglae Pruteanu, Athena Georgescu, Verona Almăgeanu-
Cuzinschi, Elena Botez. Aceştia alcătuiau nucleul trupei, lor 
alăturându-li-se tinerii gagişti: Petre Sturdza-Doria, Const. 
Momuleanu, Ion Morţun, Petre Petroni, Mihai Belador, Natalia 
Botez, Sofia Vasilescu, Josefina Găluşcă, Ecaterina Petroni, 
Ecaterina Petrescu, Natalia Costişanu, Maria Belador ş.a. 

Construcţia clădirii, începută în 1894, a fost terminată în 
1896, spre sfârşitul toamnei, iar pentru serbările inaugurale s-a 
alcătuit şi tipărit un program care cuprindea (după T.T. Burada): 

- „La orele 1 şi jumătate sosesc autorităţile şi primarul 
dimpreună cu Consiliul comunal. 

- Muzica militară, sub conducerea d-lui capelmaistru Lehr, va 
intona Imnul naţional. 

- Orchestra teatrului, sub conducerea d-lui Caudella, direc-
torul Conservatorului, va executa apoi, la intrarea invitaţilor în 
interiorul teatrului, imnul compus pentru această solemnitate de 
d-l Caudella. 

- Primarul, Consiliul comunal, Comitetul teatral şi trupa 
dramatică vor ocupa scena. D-l arhitect Fellner va prezenta 
primarului cheile teatrului, rostind o alocuţiune la care va 
răspunde primarul. Un artist din Societatea dramatică va răspunde 
primarului. 

- Orchestra va executa o fantezie naţională, compusă ad-hoc 
de d-l Caudella, iar la sfârşit, imnul Deşteaptă-te, române!” 

După ce a primit cheile teatrului, scriitorul Nicolae Gane a 
rostit un discurs apreciat de participanţi drept magistral. Redăm 
câteva pasaje: 

„Cel dintâi care a îndrăznit să aducă limba noastră pe scenă a 
fost Gheorghe Asachi, care în anii 1816 a tradus pastorala Mirtil 
şi Hloe şi a compus apoi şi alte încercări dramatice care s-au jucat 
în teatre de societate. 

În urma lui, o ceată de tineri cu porniri generoase şi patriotice 
a produs în Iaşi un puternic curent pentru restabilirea limbii 
părinţilor noştri în drepturile ei străvechi şi astfel, în anul 1832, se 
clădi pe însăşi această piaţă primul teatru din Iaşi, iar în 1843, 
prin iniţiativa Principelui Mihail Sturza, se puse temelia Teatrului 
de la Copou... 

Odată scena română fiind înfiinţată, veniră de la sine autorii şi 
actorii care au ilustrat-o”. În continuare, vorbitorul îi aminteşte pe 
dramaturgii care au slujit teatrul în perioada sa de afirmare în 
limba naţională: Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi şi Matei 
Millo, „cei mai eminenţi şi cu mai mult renume, dinaintea cărora 
toţi predecesorii lor rămân în umbră”. „Această treime de oameni 
mari a dovedit prin operele ei, care şi astăzi stau încă în fruntea 
literaturii noastre dramatice, că nu instrumentul, ci maiştrii 
lipsiseră până atunci, ca să ştie (a o) mânui. 

 
  

CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII  

Apoi, imediat după el, vine o pleiadă întreagă de ilustraţiuni, 
pe care mulţi dintre noi, cei adunaţi aici, au avut ocaziunea să-i 
aplaude: Luchian, Pascaly, Poni, Teodorini, Bălănescu, 
Manolescu şi alţii care, rând pe rând şi fiecare în genul lor, au 
creat roluri ce şi astăzi vor servi de model noilor artişti [...] 

Mulţumită silinţelor Consiliului comunal prezidat de d-l 
Vasile Pogor şi a celui prezidat de Ioan Diamandi, precum şi 
Consiliului comunal actual [...], un nou şi splendid teatru, cel mai 
frumos ce există în ţara românească, s-a ridicat în piaţa şi pe 
ruinele primului Teatru Naţional din Iaşi. 

Nimic nu s-a cruţat pentru a se da acestui templu toată 
maiestatea cuvenită [...] 

Şi acum, în momentul când d-l arhitect Fellner mi-a remis 
cheile teatrului, în mijlocul acestei solemnităţi, deschid şi eu la 
rândul meu porţile lui vouă cetăţenilor ieşeni şi vă rog să-l vizitaţi 
cât mai des, spre a vă procura, în mijlocul vicisitudinilor vieţii, 
câteva ore de desfătare estetică [...] Aici veţi găsi alinare şi repaos 
sufletesc, căci arta are darul dumnezeiesc de a ne duce la 
completa uitare de sine şi a ne ridica în sferi senine şi neturburate 
de luptele frăţeşti. Şi precum în biserică inimile noastre se 
încălzesc şi se umilesc dinaintea tainelor nepătrunse, tot astfel şi 
în acest templu al muzei dramatice, unde se va juca zilnic marea 
tragedie umană, inimile noastre se vor înălţa spre idealul 
frumosului şi al binelui”. 

Adresându-se, în continuare, artiştilor, Nicolae Gane îi 
îndemna:  

„Luaţi de exemplu pe iluştrii voştri predecesori, care pe o 
scenă mult mai inferioară au putut să câştige laurii nemuririi. 
Inauguraţi o eră de concordie, colegialitate şi muncă, căci 
numai aşa veţi ajunge la culmea pe care au atins-o artiştii altor 
popoare [...] Înainte, dar, voi, discipoli ai Thaliei şi 
Melpomenei!” 

Răspunzând din partea colectivului artistic, actorul 
Emanoil Manoliu a mulţumit primarului pentru îndemnurile 
adresate artiştilor, după care a evocat principalele momente 
din evoluţia teatrului românesc. În sală au fost apoi 
împrăştiate foi tipărite cu Oda pe care Ioan Ianov o compusese 
anume pentru inaugurarea Teatrului Naţional: „Te salut, 
măreţe templu, tu al muzelor locaş,/ Care te înalţi cu fală în 
bătrânul nostru Iaşi!/ În tine luceşte arta cu nestinsul foc 
vestal/ Răspândind raza culturii către-al lumii ideal”. În seara 
aceleiaşi zile de 1 decembrie, la orele 20,00, a avut loc 
spectacolul inaugural, care a cuprins: 

Uvertura naţională de Flechtenmacher; Versuri de Nicolae 
Volenti recitate de State Dragomir; Un antract muzical – arii 
din opere interpretate de Valeria Nilda; Muza de la Burdujeni, 
vodevil de Costache Negruzzi; Odă la inaugurarea Teatrului 
Naţional de Ioan Ianov, interpretată de întreaga trupă; Un poet 
romantic, comedie într-un act, de Matei Millo; Cinel-Cinel, 
vodevil de Vasile Alecsandri. 

Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri” 

Inaugurare sau 
redeschidere? 

La ridicarea cortinei, actorii Aglae Pruteanu, State Dragomir 
şi Petre Sturdza au interpretat sceneta intitulată Teatrul Naţională  
de N. Volenti, după care State Dragomir a interpretat versurile 
La inaugurarea Teatrului Naţional de acelaşi autor: Să cântăm 
cânt de fală şi, ca-n ceasuri de mărire,/ În izbânda fericită 
glasul viu să ridicăm./ Îmboldiţi de gânduri bune, tari de 
dreapta făptuire,/ Imnul vremilor dorite şi ajunse să-nălţăm.// 
Templul artei se deschide – cu porţi scump împodobite,/ Locaş 
sfânt minţii măestre şi-armoniei închinat,/ Pe altaru-i să 
păstreze glasul patriei iubite,/ Adevărul vecinic tânăr şi 
frumosul aripat.// [...] Iar voi, tineri, minţi frumoase, generaţii 
înflorite,/ Cu meniri de viaţă nouă, mândru, harnic să lucraţi,/ 
Cu credinţa fără preget, artelor neprihănite / Sub această boltă 
sacră jertfa rară să-nchinaţi! 

Printre artiştii de frunte care au interpretat diferite roluri în 
piesele amintite s-au numărat: Mihai Arceleanu, Pechea    
S. Alexandrescu, Ghiţă Dumitrescu (Muza de la Burdujeni), 
Aglae Pruteanu, Athena Georgescu, C.B. Penel (Un poet 
romantic), Dim. Constantinescu, Aglae Pruteanu, Elena Botez, 
Mihai Arceleanu (Cinel-Cinel). Spectacolul a fost repetat 
aidoma în seara de 2 decembrie. T.T. Burada informează că 
veniturile din prima seară au fost împărţite săracilor, iar cele din 
a doua seară au fost distribuite artiştilor şi Societăţii dramatice. 
Acelaşi istoric îşi încheia relatarea despre acest eveniment cu 
precizarea că „la această impunătoare serbare de deschidere a 
noului locaş al Teatrului Naţional a participat cu toată 
însufleţirea întreaga populaţie a Iaşului”. Ceea ce am dori să se 
întâmple şi acum, la sărbătorirea centenarului. 

 
 

 

În cartea sa „Amintiri din teatru”, marea actriţă Aglae 
Pruteanu relatează despre unele discuţii care au apărut în 
legătură cu primele reprezentaţii în noul sediu: „Cu ocazia 
inaugurării s-a iscat o discuţiune între membrii Comitetului 
teatral şi alte persoane străine teatrului – dar admiratoare a 
trupelor străine, un vechi obicei rămas de la teatrul din Copou – 
cari persoane, urmărind un interes propriu, cereau ca înainte de 
inaugurarea teatrului de către artiştii Societăţii dramatice locale, 
să se închirieze sala pentru o serie de reprezentaţii unei trupe 
de operetă care tocmai se afla la Bucureşti şi urma să fie 
adusă la Iaşi. La această propunere D-l Fântânaru s-a opus 
energic, susţinând că: «Cele dintâi cuvinte cari se vor rosti 
pe scena noului teatru trebuie să fie rostite în româneşte şi 
numai de către artiştii respectivi ai Teatrului Naţional». Într-
adevăr, D-l Fântânaru cât timp a condus această instituţie a 
căutat să pună stavilă la tot ce putea să fie dăunător unui 
teatru Naţional şi artiştilor lui”. 

Tot Aglae Pruteanu îşi amintea că „La a doua reprezentaţie 
a serbărilor inaugurării Teatrului Naţional, în partea de concert, 
a cântat celebra divă Elena Teodorini, o fiică a Craiovei, care a 
purtat cu fală numele românesc pe toate scenele mondiale. La 
aceste reprezentaţii au asistat Regele Carol şi Regina Elisabeta”. 

Iar despre noul teatru, actriţa nota că „... a asistat un nume-
ros public, pentru a vedea minunatele frumuseţi ale noului 
teatru, precum şi clădirea care îndeplineşte toate condiţiunile 
unui teatru modern: bogăţie şi lux. Frumuseţea sculpturilor, a 
picturii şi a artei decorative, unind utilul cu bunul gust, fac din 
teatrul ieşean obiectul de admiraţie al tuturor vizitatorilor, cari 
cu drept cuvânt îl compară cu cele mai frumoase teatre moderne 
din străinătate.” [...] „Trecând în noul teatru, munca şi 
responsabilitatea noastră se măreau, potrivit cerinţelor de 
progres cari se impuneau. La strălucirea templului trebuia să 
răspundem şi cu strălucirea celor ce oficiau în el. Pătrunşi de 
gândul acesta, am început munca intensă în sarcina ce ni se 
încredinţa, ca păstrători şi slujitori ai artei în Teatrul Naţional 
din capitala Moldovei. Muncă şi voinţă a fost deviza noastră din 
acel moment. Prin unitatea de simţire, prin munca şi înţelegerea 
care domneau pe atunci printre artiştii noştri ieşeni, am ajuns la 
cele mai frumoase rezultate şi cele mai frumoase succese pe 
care le-am repurtat noi toţi, susţinându-ne numai prin propriile 
noastre forţe”. 

Artiştii de azi ar putea găsi în cuvintele marii lor înaintaşe o 
pildă de urmat. 

 

Așa a fost inaugurarea din 1896. Cum va fi la 
redeschiderea din octombrie vom vedea. Tot ce știm 
deocamdată este faptul strict artistic, adică știm că este proiectat 
un spectacol (premieră) cu Iașii în carnaval de Vasile 
Alecsandri în regia lui Alexandru Dabija. Ideea implicării în 
acest eveniment a unuia dintre ctitorii teatrului românesc și a 
patronului autoritar al instituției este excelentă; nu se putea face 
o alegere mai bună. Reamintim iubitorilor de teatru că Iașii în 
carnaval nu s-a mai aflat pe această scenă din 1972, când 
regizoarea Cătălina Buzoianu montase comedia satirică – 
lucrare de tinerețe a bardului (1845) – având în distribuție pe 
Teofil Vâlcu, Dionisie Vitcu (în travesti), Adrian Tuca, George 
Macovei, Silvia Popa, Puiu Vasiliu, Sergiu Tudose, Petru 
Ciubotaru, Const. Popa, Virgil Costin, Const. Cadețchi, Al. 
Blehan, Aurora Roman, Tr. Ghițescu (într-o a doua distribuție 
apărând Cornelia Gheorghiu, Emil Coșeru ș.a.). 

 

Ștefan OPREA  

Ei sunt dar adevăraţii întemeietori ai teatrului românesc şi era 
o datorie sfântă pentru noi de a inaugura acest nou sanctuar al 
artelor prin producţiunile acestor nemuritori bărbaţi. 

Şi fiindcă în lumea intelectuală, ca şi în cea fizică, toate se ţin 
lanţ, împreună cu autorii au venit şi actorii, cu toate dificultăţile ce 
tinerii cu vocaţiune întâmpinau atunci în îmbrăţişarea carierei 
teatrale, din cauza prejudecăţilor sociale înrădăcinate. Încep, dar, 
prin a numi în capul tuturor pe Matei Millo, adevăratul Molière al 
României, autor, actor şi director, neîntrecut în unele roluri şi care 
a desfătat scena română aproape jumătate de secol. 
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S-a redeschis, după o suspensie de câţiva 
ani, la Fălticeni, în urbea atâtor glorii ale 
culturii noastre, Muzeul de Artă „Ion 
Irimescu”. Ceremonia de inaugurare a noii 
ipostaze a avut loc, sub optime auspicii, la 12 
septembrie 2012, într-un moment care 
coincidea oarecum cu împlinirea a şapte ani  
de la stingerea din viaţă a eminentului artist. 

Tocmai de aceea, complexul de 
manifestări, plănuit cu grijă de specialişti, în 
acord cu oficialităţile din urbe şi din judeţ, a 
debutat cu un mic pelerinaj la mormântul lui 
Ion Irimescu din cimitirul oraşului (Biserica 
Oprişeni), unde I.P.S. Pimen a făcut cuvenita 
slujbă de pomenire, rostind şi un cuvânt ales 
pentru acea ocazie. Ca un gospodar înţelept, 
artistul şi-a pregătit singur mormântul, cu o 
cruce de piatră la căpătâi şi alta de lemn 
aşezată longitudinal pe piatra tombală. S-ar 
spune că artistul voia să ne lase încă un semn, 
ultimul, de „simplitate” ca normă a travaliului 
său, lesne de recunoscut în mai toate lucrările, 
strânse acum într-un muzeu care îi poartă 
numele. Redeschiderea acestuia, după o 
sincopă motivată numai administrativ, 
economic, se anunţa ca un eveniment destul 
de important spre a mobiliza nu doar 
autorităţile locale, ci şi reprezentanţi ai 
judeţului, alături de numeroase instituţii de 
cultură din arealul românesc, destul de multe 
ca să umple un spaţiu generos (Sala Pictor 
Aurel Băieşu) din proximitatea muzeului. S-
au rostit saluturile de rigoare din partea 
oficialităţilor, cu elogii distribuite aproape 
egal comunităţii fălticenene şi Maestrului Ion 
Irimescu. Moderator al acestei secvenţe 
festive a fost scriitorul Grigore Ilisei, el însuşi 
din partea locului (Fălticeni, mon amour!) şi 
artizan, împreună cu academicianul Dan 
Hăulică, al întregii acţiuni. 

UN CENOTAF SPIRITUAL, LA FĂLTICENI 
Lui i se datorează şi filmul despre 

Irimescu, prezentat cu această ocazie, ca un 
omagiu în plus la adresa artistului. Criticul Dan 
Hăulică a făcut, ca punct forte al manifestării, 
un excurs la fel de savant pe cât de afectuos, în 
universul artistic al celui omagiat. 

Venind, personal, din câmpul istoriei, am 
socotit că nu e totuşi abuziv să încerc o 
situare a lui Ion Irimescu „în timp şi dincolo 
de timp”, reluând astfel unele reflecţii 
prilejuite de moartea artistului, pentru a 
conchide că „opera lui Irimescu s-a impus ca 
un capitol distinct, suscitând elogii, gesturi de 
recunoaştere şi recompensă, exegeze 
promiţătoare pentru destinul ei postum”1.  

Un „moment muzical”, în doi timpi (cu 
un recital pianistic şi un cor dirijat de Angela 
Focşa), a dat apoi o anume „coloratură” 
complexului de manifestări.  

Muzeul însuşi, inaugurat la 10 februarie 
1975 şi redeschis acum, la 12 septembrie 
2012, în prezenţa unor factori responsabili şi a 
numeroase personalităţi din câmpul culturii, 
se prezintă ca un spaţiu pe care Ion Irimescu a 
ţinut să-l structureze el însuşi. 

Confesiunea lui ad hoc stă, deplin 
lămuritoare, la îndemâna celui interesat: 
„În semn de omagiu şi de recunoştinţă, am 
dăruit, cu multă bucurie şi afecţiune 
sufletească, o parte din strădaniile mele 
creatoare oraşului Fălticeni, de care mă 
simt legat prin firul nostalgic al 
amintirilor ce permanent însoţesc cu raza 
lor anii frumoşi din îndepărtatele timpuri 
când eram la început de viaţă şi de 
învăţătură”2. Rezultatele se pot estima 
îndeosebi pe seama exponatelor din 
muzeul omonim, aproape unic prin 
amplitudine şi complexitate, reper de 
neocolit în istoria artei.  

Cu această ocazie, a fost pus la 
îndemâna publicului şi volumul Ion 
Irimescu în împărăţia eterului3, prezentat de 
Grigore Ilisei ca „un testimoniu” menit să 
fixeze pe cât posibil imaginea târzie a 
marelui artist. 

Parabola 
blocului de 

locuinţe 
 

Nu ştiu dacă aţi observat şi dumneavoastră un fapt care pe 
mine mă contrariază: prozatorii noştri ezită  sau chiar evită să 
localizeze acţiunea unui roman într-un oraş cu numele lui real, nu 
unul fictiv. În literatura lumii, marile romane „se petrec” în mari 
oraşe, sau invers: marile oraşe au marile lor romane, care le 
sporesc faima, le mitologizează, sporindu-le, deopotrivă, puterea 
de seducţie. Parisul, cât e el de Paris, n-ar fi nimic dacă n-ar fi fost 
locul acţiunii a zeci, dacă nu sute de romane şi povestiri.Tot aşa 
Roma, Londra, Moscova, Saint-Petersburg, Tokyo, Kyoto (Kyoto 
nu-i, cumva, anagrama lui Tokyo?), Veneţia, Palermo – şi mai 
adăugaţi şi dumneavoastră. Chiar acum se află în librării un roman 
numit Amsterdam, aşadar o „poveste”, localizată în ceea ce 
mentalul european a numit „Veneţia Nordului”... La noi, primul titlu 
care-mi vine-n minte este Sfârşit de veac în Bucureşti.  Mai ştie 
cineva  cine-i  este autorul? Ce prozator fantastic, în realismul lui, 
Ion Marin Sadoveanu! Poate doar ghinionul de-a purta acelaşi 
nume şi de-a fi contemporan cu monstrul sacru Mihail l-a frustrat 
de o glorie binemeritată. De altfel, Ceahlăului prozei româneşti  i 
se datorează ducerea în derizoriu a oraşelor şi târgurilor, ca locuri 
unde nu s-a întâmplat nimic. În fapt, nu lui, ci criticilor şi istoricilor 
literari, chiar cititorilor, care, de vreo sută de ani încoace, încearcă 
a identifica acel loc şi, nereuşind, îl situează pretutindeni şi nicăieri. 
Ce simplu ar fi fost, pentru Sadoveanu, să localizeze acţiunea la 
Fălticeni sau la Paşcani, la Dorohoi sau la Roman... Ne-ar fi scutit 
de efortul de a ne da cu presupusul. Plus că, efectul acestei, ce 
mai încoace-ncolo!, blasfemii l-ar fi suportat o singură localitate, nu 
toate la un loc şi fiecare în parte... Şi poate că exemplul lui luminos 
ar fi încurajat şi pe alţi scriitori să fixeze ferm, cu numele real, locul 
acţiunii, nu să o situeze în fel de fel de localităţi cu terminaţia -eni, pe 
care, oricât le-ai căuta, nu le vei găsi nu doar în Lista oraşelor 
României, dar nici măcar în Mersul trenurilor... 

 

Au fost incluse în el „eterice vorbiri”, 
consemnate la răstimpuri de autor, Mircea 
Motrici (1953-2007), confesiuni smulse 
oarecum de presă ori de specialişti în 
domeniul artei. Au fost reproduse şi câteva 
„rostiri” la catafalcul Maestrului (a mea, din 
păcate, transcrisă prea neglijent), cumva 
definitorii pentru „ceasul despărţitor”. 

Redeschiderea Muzeului de Artă „Ion 
Irimescu”, la Fălticeni, în plină toamnă aurie, 
e un moment demn de reţinut, ca fapt de 
cultură, însă şi ca element de educaţie civică, 
unul pentru care s-au depus eforturi lăudabile, 
greu de estimat în zilele noastre.  

 

Alexandru ZUB 
  

••  
 

1 Alexandru Zub, În timp şi dincolo de timp: 
Ion Irimescu, în „Convorbiri literare”, 
CXXXIX, 11 (119), noiembrie 2005, p. 15-16. 

2 Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, Fălticeni, 
2012, p. 2. 

3 Mircea Motrici, Ion Irimescu în împărăţia 
eterului, Editura Muşatini, 2012. 

Şi totuşi, după Evenimente, cum le zice Petru Cimpoeşu,  au început 
să apară romane a căror acţiune se petrece, fără dubii, nu doar în 
Bucureşti, ci şi în Cluj (chiar Napoca), în Timişoara, în Medgidia (Cristian 
Teodorescu a luat toate premiile posibile), în Constanţa, în Piteşti şi unde 
mai berevoieşti... La Iaşi, semnalul l-au dat, în anii ’90, Dorin Spineanu şi 
Magda Ursache, iar mai încoace, Gabriela Gavril şi Nichita Danilov. 
Tălpile  lui  Nichita şi-au lăsat amprenta pe toate cele şapte coline, atât în 
proză cât şi în poezie. Această pe cât de orgolioasă, pe atât de ciudată 
urbe „respiră” şi într-un roman al lui Grigore Ilisei, doar că autorul a plasat, 
sadovenian, locul unde se întâmplă, totuşi, ceva, într-un inexistent Văleni... 
Şi romanul lui Dan Lungu, Cum să uiţi o femeie, pluteşte într-o atmosferă 
foarte ieşeană, doar că autorul  nu pune degetul pe rană... Or mai fi şi alţi 
prozatori care zgândără orgoliul iaşiot, dar vai!, accesul meu la carte, în 
perioada de tranziţie, a fost drastic cenzurat economic. Şi nici nu sunt critic 
literar, ca să primesc prompt, cu autograf înalt măgulitor, toate cărţile 
posibile şi imposibile... Aşa, mă limitez la ce apare, cu o întârziere de doi-
trei ani (faţă de ediţia princeps), într-o colecţie de 10 lei, a celor mai 
îndrăgite bestselleuri, republicate de „Ziarul de Iaşi”. Tot timpul am fost 
defazat, dintotdeauna am întârziat la evenimentele majore (cum ar fi 
şedinţele de orice soi), aşa că, vorba ceea: te pui pentru doi kilometri?! 
Sînt o babă comunistă, aş zice, deodată cu acelaşi Dan Lungu, al cărui 
roman, apărut în 2007, l-am citit abia în 2011. Aşa, acum, Simion liftnicul, 
al lui Cimpoeşu, apărut tot în 2007, reeditat de câteva ori, tradus şi acoperit 
de premii. Oare voi mai apuca să citesc Matei Brunul, romanul (premiat) 
al lui Lucian Dan Teodorovici? Cum ediţia I a romanelor de succes  are, 
mai întotdeauna şi pretutindeni, preţuri inhibante, cred că astfel de scrieri 
ar trebui să apară direct în ediţia a doua, a treia sau chiar a patra, în 
colecţii accesibile şi cititorilor, nu doar milionarilor. Părerea mea. 

Ceea ce pentru Iaşi sunt scriitorii mai sus citaţi (şi alţii încă), pentru 
Bacău e Petru Cimpoeşu. Deodată, prin numeroasele traduceri în limbi 
etranjere, a romanului Simion liftnicul, „oraşul de pe Bistriţa” capătă o 
anvergură europeană, cu tendinţa de-a traversa oceanele. Autorul îşi 
plasează acţiunea  într-un bloc de locuinţe de pe strada Oilor (fostă Euler), 
punct geometric în jurul căruia gravitează un întreg oraş şi, evident, o 
întreagă ţară. Dacă n-ar fi fost precizarea din paranteză („fostă Euler”), aş 
fi crezut că „strada Oilor” e o invenţie a autorului, sugerând o comparaţie 
cam grosolană a locatarilor cu acele animale care au obiceiul de a se uita 
tâmpe la tine sau, dacă prima (au şi oile un lider!) se duce în prăpastie, 
celelalte o urmează fără a clipi... Dar e posibil ca această stradă chiar să 
existe (băcăuanii o ştiu mai bine). Oricum, când Simion se blochează, voit, 
în lift – de aici, liftnicul – , locatarii „se blochează” şi ei, în sensul că nu 
reacţionează, cum te-ai aştepta, vehement, „nu iau atitudine”, ci privesc 
evenimentul cu o fatalitate mioritică. Domnul Ion-şeful-de-scară se agită ca 
un piţigoi pensionar, compune  „adrese” şi „avertismente”, fără a „acţiona”. 
Domnul Ilie, motociclist, demontează motocicleta în faţa blocului şi o urcă 
piesă cu piesă, pe scări, până la etajul şase, spre a o repara (în propria-i 
garsonieră), dar nu întreabă ce se întâmplă cu liftul... Tot în faţa blocului, 
copiii care se joacă „de-a Scufiţa Roşie” nu se decid (evident!) cine pe cine 
să interpreteze (şi, din păcate, nu vom afla dacă s-au decis...). 

 

Chiar şi persoanele cu diverse disfuncţii, acceptă fatalitatea, 
constatând că, totuşi, puţină mişcare face bine.  

Locatarii au o viaţă „la vedere”, cu obişnuinţe şi stereotipii, şi una 
„secretă”, pe care o ştie cam toată lumea, prin domestica spionare – 
voluntară sau involuntară. Căci uşile au vizor, iar pereţii – fiind şi prea 
subţiri – urechi... Aşa, genialul elev Temistocle, din clasa a şasea, este 
„martorul involuntar şi neputincios al aproape tuturor etapelor iniţierii 
dirigintei sale”, doamna profesoară Zenovia Sempronian (de care, 
desigur, era îndrăgostit), în practicile yoga, şedinţele    
desfăşurându-se în garsoniera perete-n perete, a domnului Nicostrat 
Zăvorâtul. Doamna Pelaghia, fiinţă super-pioasă, are amant „pe 
domnul-al cărui-nume-îl-trecem-sub-tăcere”. Domnul Eftimie, 
profesor de sport, este victima elevei Ciobanu, din clasa a XII-a, care 
îl acuză că a lăsat-o gravidă, din simplul fapt că au fost împreună 
într-o tabără şcolară. Domnul Elefterie Popescu (trimitere la Lefter 
Popescu, din cele „Două loturi” caragialiene) este sigur că va câştiga 
la Loto şi va investi, masiv, la „Caritas”...  

Şi tot aşa. Într-un bloc cu 8 etaje sunt cel puţin 32 de garsoniere pe 
o scară şi cel puţin dublu numărul locatarilor. Prozatorul manipulează 
vreo 10-15 personaje (n-am avut perversiunea de-a le număra), le 
abandonează – spre disperarea cititorului – şi le recuperează, întru 
continua încîntare a aceluiaşi cititor. O lentoare moldovenească 
(subtitlul roman cu îngeri şi moldoveni spune totul) se insinuează nu 
doar în „acţiunile” personajelor, ci şi în dinamica romanului, care face 
numeroase bucle şi meandre, ca un râu care-şi caută, răbdător, 
făgaşul. Oraşul pulsează, ca un miriapod. Dacă Petru Cimpoeşu şi-a 
găsit Bacăul, este absolut sigur că şi Bacăul şi-a găsit prozatorul.   

  
             Nicolae TURTUREANU    

 

Desen de Const. Ciosu 
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„Partidul e-n toate…?” 
Începând cu 1971, revenirea la limba unică a fost 

galopantă. Şi nu s-a făcut doar prin eforturile partidului, ci şi 
cu complicitatea sau indiferenţa unor indivizi socotiţi 
îndeobşte intelectuali. Când vorbim despre colaboraţionişti 
pronunţăm numele lui Păunescu, Eugen Barbu şi Vadim 
Tudor şi oprim enumerarea, de parcă n-ar fi fost mii, zeci de 
mii de oameni, mai puţin pregnanţi, care au făcut acelaşi 
lucru. Chiar dacă i-a plăcut „cultul personalităţii”,  Ceauşescu 
nu şi l-a făcut singur, nici nu i l-au făcut numai „activul 
ideologic”, cu Dumitru Popescu, Florescu şi alţii, ejusdem 
farinae, în frunte. A fost rezultatul cumulat al politicii oficiale 
şi al răspunsului prompt al „bazei” partidului, dar şi a multor 
inşi din afara acestuia, autorii de imnuri şi ode, de telegrame 
de felicitări şi adeziune, de participanţi la şedinţele şi 
mitingurile ce ajunseseră să înlocuiască aproape în întregime 
munca propriu-zisă. În această magmă propagandistică 
întâlnim cazuri halucinante. Prima poezie dedicată lui 
Ceauşescu, de obscurul poet George Lesnea, fusese precedată 
de „adaptarea” unei poezii a acestuia dedicate lui Carol al II-
lea la cauza partidului încă din anii cincizeci. Este vorba 
despre oda perfectă, după regulile retoricii antice, care a stat 
decenii în manualele şcolare, cea care începe cu „Partidul e-n 
toate…”, iar la origine suna "E Regele-n toate...". De cealaltă 
parte vin adepţii „rezistenţei prin cultură” şi ai „autonomiei 
esteticului – fără îndoială că mai puţin vinovaţi faţă de cei 
dintâi, măcar pentru că au menţinut mici insule ale limbii 
normale într-un ocean al noii limbi de lemn. O limbă, de 
altfel, interesantă şi puţin studiată, pentru că amestecul 
ideologic de comunism şi naţionalism nu mai poate fi surprins 
în întregime de paradigma Françoisei Thom. În fine, rămân 
cei puţini, foarte puţini care, revendicându-se de la Acordul 
Final de la Helsinki, de la „coşul trei” mai exact, cel privind 
drepturile omului, au înţeles că „autonomia esteticului” este o 
iluzie în afara autonomiei persoanei, a drepturilor omului şi 
libertăţilor cetăţeneşti. Paul Goma, Doina Cornea, Dorin 
Tudoran, Gabriel Andreescu, Mircea Dinescu, Dan Petrescu, 
Liviu Cangeopol, Liviu Ioan Stoiciu, Mariana Marin, Norman 
Manea, Bujor Nedelcovici, Vasile Gogea, Radu Săplăcan, 
Willy Totok, Rolf  Bossert şi alţi tineri scriitori germani din 
Aktionsgruppe Banat, Geza Soczi, Gustav Molnar şi alţi 
câţiva – ajung degetele de la patru, poate cinci mâini pentru  
a-i enumera pe intelectualii care au înţeles asta!  

Pentru că Radu Filipescu era elev, Marius Oprea student, 
Vasile Paraschiv muncitor, ca şi autorul singurului mesaj sosit 
din România şi citit acolo la Congresul de fondare al 
Solidarnosc din  august 1980! Mă refer la Iulius Filip, pe care 
nu ştim cum să-l uităm mai bine! Cum inginerul Dobre a fost 
de partea turmei, nu a haitei, iar cei mai mulţi dintre oamenii 
care s-au alăturat doctorului Cană şi inginerului Braşoveanu 
în crearea SLOMR au fost tot muncitori. De altfel, de la 
revolta din 1977 a minerilor la cele din februarie 1987 Iaşi şi 
cele din noiembrie 1987, ca să nu le mai enumăr pe cele de 
proporţii mai reduse, muncitorii au fost cei care au dus greul. 
Iar când n-au fost ei, au fost studenţii – două categorii care nu 
aveau decât un singur lucru de pierdut, lanţurile! –, începând 
cu Timişoara  şi alte câteva locuri în 1956, ca ecou al 
Revoluţiei din Ungaria, continuând cu Crăciunul anului 1968, 
februarie 1987 la Iaşi, ca şi muncitorii, decembrie 1989, 
Timişoara şi apoi „în toată ţara”… Timp în care, „colegii mei 
intelectualii”, am citat o ilustră academiciană, se întreceau 
care în colaboraţionism, care în „rezistenţa prin cultură”… Cu 
Paul Goma, s-au solidarizat exact doi intelectuali cunoscuţi, 
psihiatrul şi eseistul Ion Vianu şi criticul literar Ion 
Negoiţescu, cei doi „Ioni negativi”, ca să spun aşa! Mircea 
Dinescu a avut parte de şase, apoi şapte, solidarizaţi, dar şi 
aceia „pe linie profesională”, nu politică. Dan Petrescu a avut 
mai mult noroc, fiind noi vreo şaisprezece solidari, însă nu 
toţi scriitori sau intelectuali şi nici excesiv de cunoscuţi… 
Despre vreun KOR, ca in Polonia, nici nu poate fi vorba, 
despre alianța intelectualilor cu muncitorii, Doamne ferește! 

 
Cum văd, în această scrisoare, n-am reuşit decât creionarea 

cadrului pentru evoluţiile din zilele noastre. Va mai fi nevoie de 
una. Vorba lui Creangă, am fost lung pentru că n-am avut vreme 
să fiu mai scurt! 

Liviu ANTONESEI 
 

* Subtitlurile aparțin redacţiei
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Relaxarea… 
Şi a venit momentul „micii liberalizări”, a decrispării 

regimului comunist, pe care istoricii, în general, îl pun în sarcina 
lui Ceauşescu, deşi a început cam de la „Declaraţia din aprilie 
1963”, de independenţă a PCR faţă de Moscova, a lui 
Gheorghiu-Dej, cel care se manifestase până atunci ca un 
internaţionalist fără pată şi prihană, mai mult, cel care, în lupta 
pentru putere, „scăpase” de unul dintre rivalii săi, Lucreţiu 
Pătrăşcanu, reproşându-i public acestuia declaraţia de la Cluj: 
„Mai întâi sunt român, apoi comunist”. Dar aşa se schimbă 
cămăşile, dacă o cere „cursul istoriei”! La presiunile lui U Thant, 
secretarul general al ONU, Gheorghiu-Dej a iniţiat procesul de 
eliberare a deţinuţilor politici, a început decrisparea ideologică, 
de asemenea, revenirea în faţa publicului a unor autori interzişi, 
precum Blaga, căruia i s-a publicat o primă antologie în 1963, 
proces continuat şi extins în primii ani ai regimului Ceauşescu, 
când cenzura s-a relaxat, Securitatea a trecut, cel puţin oficial!, de 
la reprimare la „prevenire”, au început să fie recuperaţi unii 
dintre autorii aruncaţi în uitare sau la „fondul S” al bibliotecilor, 
unde puteau fi citiţi „cu aprobare”, o parte din autorii în viaţă 
trecuţi sau nu prin închisori au recăpătat dreptul de a publica, 
unii, precum Traian Herseni, Adrian Marino etc, la început cu 
pseudonime, apoi cu numele lor. Se reeditează enorm, se publică 
mult şi cu motoarele cenzurii reduse la minim, se traduc puzderie 
de autori occidentali contemporani fără ca prefeţele să mai fie 
neapărat nişte acte preliminarii de condamnare şi delimitare. 
Facultăţile de marxism-leninism încep să pară de filosofie, reapar 
discipline condamnate încă de la ucazul lui Stalin din 1948 drept 
„ştiinţe burgheze”, precum sociologia, genetica sau informatica 
şi, în afara limbii ruse, obligatorii până atunci, în şcoli, încep să 
fie studiate limbile occidentale de circulaţie, ceea ce determină o 
veritabilă explozie a învăţământului universitar de profil. Ba 
chiar este acceptată „autonomia esteticului”. Ce capcană se 
ascundea în spatele acestei acceptări ştim deja cu toţii, am scris 
despre asta de prea multe ori din 1990 încoace, ca să mai reiau 
tema! Cei mai naivi au crezut că am revenit la un anume normal! 
În momentul de apogeu al lui Ceauşescu (condamnarea ocupării 
Cehoslovaciei de către trupele „Tratatului de la Varşovia”, cu 
excepţia României), foşti deţinuţi politici (cel mai notabil fiind 
cazul scriitorului Paul Goma) au solicitat intrarea în PCR, care le 
permitea să aparţină gărzilor patriotice înarmate, ca să-şi poată 
apăra ţara în eventualitatea unei agresiuni sovietice. Acest 
„dezmăţ naţional şi cosmopolit” totodată, această aparenţă de 
modernitate şi pluralism, măcar la nivelul limbajului public şi al 
unei anumite toleranţe faţă de idei, avea să se termine la capătul a 
şapte spre opt ani… Să nu uit că această liberalizare a avut şi 
palide aspecte economice – un fel de „gulasch socialism” prin 
magazine şi o încercare timidă de „semi-privatizare”, numită 
„mandatariat”, asemănătoare NEP-ului leninist, care a făcut 
trecerea de la comunismul de război la leninismul, apoi 
stalinismul, pur şi dur. 

 
Mica revoluție culturală 

Şi a venit vara anului 1971 şi vizita celui care încă nu 
devenise Conducătorul în China şi Coreea de Nord. Mult trebuie 
să-i fi plăcut acestuia „strânsunirea” în jurul partidului comunist 
şi a liderului său suprem pe baze ideologice, de a decis s-o 
împrumute în dauna celei obţinute mai înainte pe liberalizare şi 
regăsirea interesului naţional. Plăcute trebuie să-i fi fost ochiului 
şi adunările faraonice de peste un milion de oameni desenând cu 
trupurile lor însemnele partidului, chipul liderului şi scriind 
lozinci mobilizatoare, de a decis să le importe şi pe acestea pentru 
ranforsarea ideologică a regimului: iulie 1971 şi noiembrie 1971, 
momente cheie în „mica revoluţie culturală” după model extrem-
oriental. Primăvara anului 1974: instaurarea „sceptrului 
prezidenţial”, după formula din telegrama lui Dali, momentul 
cheie al concentrării puterii într-o singură mână, al transformării 
dictaturii proletariatului, de fapt a partidului comunist, în 
dictatură personală cu dimensiuni dinastice. Dacă liberalizarea a 
fost aruncată la coş, interesul naţional s-a transformat în 
naţionalism, astfel încât Ceauşescu, prin inventarea „naţional-
comunismului”, s-a înscris în istoria universală a oximoronului, 
anunţându-l astfel pe dl Aligică, inventatorul recent al „puciului 
parlamentar”. Oricât s-a străduit, Ceauşescu n-a reuşit să ia 
Premiul Nobel, aşa că îi doresc succes urmaşului său! Pentru 
naţional-comunism, un regretat prieten de departe a găsit formula 
„fascismul bolşevic”, poate puţin exagerată, dar foarte expresivă. 
În 1978, au început cozile la alimente şi, pentru că „tovarăşei de 
viaţă a Conducătorului” nu i se păreau estetice, a fost iniţiat 
procesul de cartelare a alimentelor şi strategia de „raţionalizare a 
alimentaţiei” pusă la cale de un urmaş al doctorului Mengele, 
Iulian Mincu pre numele său, care a izbutit să fie ministru al 
Sănătăţii şi în perioada post-revoluţionară! În vara lui 1984, în 
discursul de la Mangalia, cu „activul ideologic”, s-a pus cruce 
până şi ultimelor rămăşiţe ale liberalizării… A urmat o agonie de 
cinci ani şi, apoi, sfârşitul. La Ceauşescu şi, eventual, la regimul 
comunist mă refer!

Excepţională  recenta postare de pe blogul lui Dorin Tudoran 
– ceea ce se surprinde acolo în privinţa degradării până la 
inconsistenţă a limbajului/ discursului public şi, ca efect, asupra 
limbajului în general, ca şi în privinţa participării entuziaste nu 
doar a politrucilor şi jurnaliştilor aproximativi la respectivul 
proces, ci şi a intelectualilor auto-porecliţi publici este esenţial şi 
de nedepăşit. Am încercat să scriu acolo un comentariu, dar a 
trebuit să mă limitez la semnalarea excelenţei diagnosticului, 
altfel riscam să depăşesc în dimensiuni nu doar comentariile 
prietenului Inimă Rea sau pe ale D-nei care semnează No Name, 
de mărimi totuşi rezonabile, ci şi pe acelea, cu adevărat urieşeşti, 
ale D-lui Dezideriu Dudaş. M-am decis, prin urmare, să mut 
comentariul aici, ca un fel de articol-ecou la postarea lui Dorin 
Tudoran, dar un „ecou controlat”, ca să spun aşa, întrucât voi 
încerca, mai degrabă, să plec de la diagnosticul de acolo pentru a 
coborî, pe cât voi fi în stare, către cauzele fenomenului. Iar a 
coborî spre cauze face inevitabil şi un, pe cât posibil scurt, excurs 
istoric. De bună seamă că nu ne vom duce până la Adam şi Eva 
şi nici măcar până la „alfabetul de tranziţie”, adică la prima 
tentativă de modernizare a României, ci doar până la începuturile 
postbelice ale comunizării acestei ţări, cu un foarte scurt popas în 
epoca imediat anterioară. Din motive de spaţiu – în fond, s-ar 
putea scrie o carte pe tema asta! –, de bună seamă că va fi necesar 
să pun în lumină doar tendinţele generale şi, pe cale de 
consecinţă, să sacrific foarte multe nuanţe. Trag însă nădejde ca, 
prin dezbaterea pe care o sper şi cu ajutorul D-voastră, să 
ajungem să marcăm şi măcar o mică parte din nuanţe. 

 
„Langue du bois” 

Trecând peste dominaţia relativă a discursului „vulgatei 
naţionale”, în variile sale forme, de la cele „normale” ale partidelor 
istorice la cele extreme ale legionarilor şi ale grupurilor lui Iorga, 
Nichifor Crainic şi Nae Ionescu – care la un moment dat s-au şi 
întâlnit! –, limbajul public interbelic era, totuşi, unul, la fel de 
relativ!, pluralist. Existau prin urmare şi limbaje „moderniste” şi 
„modernizatoare”, fie exercitate de intelectualii liberali, fie de 
grupările literare şi artistice avangardiste. Exista, prin urmare, un 
dialog, chiar dacă, uneori, rar totuşi!, reprezentanţii uneia din părţi, 
cu predilecţie cea „modernistă”, mai vizita episodic închisoarea, fie 
pentru „stricarea tineretului şi a moravurilor şi/sau a tinerimii”, fie 
de-a dreptul pentru „pornografie”. Nu era chiar raiul dialogului şi al 
liberei comunicări, dar situaţia era tolerabilă şi, mai ales, părea că 
tinde să evolueze în direcţia cea bună. Odată cu „dictatura de 
operetă”, cea regală, lucrurile au început să-şi iasă din ritm, opereta 
având deja accente de fanfară cazonă, iar în timpul războiului – de 
altfel, explicabil – din pluralism n-a mai rămas mare lucru. 
Cenzura de război, auto-cenzura, eliminarea intelectualilor evrei 
din viaţa publică, trimiterea în linia întâi a celor de la extrema 
dreaptă şi în lagărul de la Târgu Jiu a celor de la extrema stângă şi-
au spus cuvântul şi în direcţia unei aspre uniformizări – şi aş 
extrage aici termenul chiar din cel înrudit, uniformă! – a limbajului 
public. Imediat după război, părea că asistăm la o renaştere 
exuberantă a discursului, mai puţin desigur, în ce-i priveşte pe 
criminalii de război şi pe colaboraţionişti – dar în ce-i priveşte pe 
aceştia, România nu era o excepţie, excluderea, judecarea, 
condamnarea la moarte, închisoare, exilul sau deportarea fiind 
procese pan-europene, parte a denazificării, ca să spun aşa. 
Problema este că, în Europa rămasă liberă şi beneficiară a Planului 
Marshall, procesul s-a încheiat în câţiva ani, pe când în partea în 
curs de comunizare şi apoi comunizată a acesteia, procesul a 
continuat şi s-a extins de la criminalii de război şi colaboraţionişti 
la contra-revoluţionari şi duşmanii poporului, categorii în care 
intrau toţi cei neconvenabili puterii sovietice şi reprezentanţilor 
acesteia pe pământ – pe pământul ţărilor căzute victime, desigur! 
Cei care nu s-a aliniat au tăcut, iar dacă n-au tăcut, au umplut 
lagărele şi puşcăriile. Cei mai norocoşi – şi destul de inteligenţi ca 
să priceapă cu o clipă mai devreme ce urmează să se întâmple – au 
plecat încotro au văzut cu ochii. Pe fondul acestor evenimente, n-a 
fost o problemă ca „limba sovietică”, celebra „langue du bois” atât 
de bine analizată de Françoise Thom, să se generalizeze, să devină 
nu dominantă ca limbaj public, ci de-a dreptul exclusivă, 
monopolistă. Limba normală a mai supravieţuit în familii, în 
folclorul spontan, în grupurile – cât mai mici posibil! – de prieteni, 
primind un ajutor neaşteptat de unde nici n-ai crede, din partea 
regimului, care a dovedit o nesăbuinţă cumplită acceptând 
proiectele de traduceri din clasicii literaturii universale, inclusiv ale 
literaturii ruse. La un moment dat, „s-a dat drumul” şi la autori 
contemporani, nu doar din „ţările frăţeşti”, ci şi din cele 
„burgheze”. Dincolo de selecţia atentă, de intervenţiile cenzurii, de 
prefeţele critice, ba adesea chiar şi injurioase, aceste traduceri, la 
care au colaborat, măcar la stilizare, şi mari autori precum Ion 
Barbu,  Sadoveanu, Tudor Arghezi ş.a., au contribuit la 
supravieţuirea limbii vii. Iar „marele public” nu va reuşi niciodată 
să-şi plătească datoria de recunoştinţă faţă de aceşti oameni, 
începând, de pildă, cu Mihai Şora, autorul marelui proiect întins pe 
câteva decenii numit „Biblioteca pentru toţi”, rămas neschimbat 
măcar până la pensionarea filosofului. 

STAREA LIMBII ŞI INTELECTUALII PUBLICI 
Prima scrisoare  către Dorin Tudoran 



cronica veche cronica veche 6 

                      
  

CCRROONNIICCAA  LLIIMMBBIIII   

Am putea crede, după unele opinii pesimiste, că 
asistăm la apusul epocii lui Gutenberg și la fulminanta 
ascensiune a universului NET, perioadă în care cartea 
tipărită e mai mult decât desuetă și nu pare să-și 
regăsească locul de odinioară în viața noastră și pe 
masa de lucru. Este un punct de vedere susținut de 
explozia cărții electronice și a celei de tip Reader's 
Digest. Și totuși, puțini dintre noi pot trăi fără bunica 
(străbunica?!) e-bookului de azi, cartea tipărită pe 
hârtie, ce poate mirosi a parfum (Poche?) și nu a 
cerneală tipografică, grație multlăudatului tipar digital. 
Când e și frumoasă, dar și bine realizată editorial, nu-ți 
mai poți dori decât răgazul să-ți petreci nu un strop de 
vreme, ci poate chiar o noapte, umplându-ți sufletul de 
nesecate bucurii. 

Vara tumultoasă m-a ținut departe de unul dintre 
cei mai reputați autori pe care i-am publicat, așa că am 
răspuns cu bucurie telefonului de invitație și m-am 
repezit acasă la profesorul Constantin Frâncu, unde 
trebuia să discutăm detaliat despre următoarea lui carte 
de la „Demiurg”, Geneza limbii române și 
etnogeneza românilor. Din vorbă-n vorbă, ca între 
oameni pentru care vorbirea curată e mai mult decât o 
cupă de șampanie franțuzească, a râs de confuzia 
omologului meu de la o celebră editură moldovană, 
care, la numele său, a asociat o fotografie ce nu-i 
semăna nici de departe. Chestiunea fiind prea rotundă, 
i-am cerut profesorului volumul spre vedere, nu pentru 
că m-aș fi îndoit de cuvântul său, ci pentru că 
incredibilul mă amuza adânc după o îndelungată 
perioadă tensionată. Cu deferența ce-l caracterizează 
pe eruditul profesor – laureat anul trecut al Premiului 
„B.P. Hasdeu” al Academiei Române pentru 
monumentala Gramatică a limbii române vechi 
(1521-1780) – mi-a pus în mână cartea cu pricina care, 
în prima secundă, mi-a tăiat răsuflarea nu numai prin 
frumusețea ei, ci și prin titlul extrem de promițător: 
Elogiul limbii române, ediţie îngrijită de Anatol 
Ciobanu (Chișinău, Litera, 2011, 254 p. il.). Pagina 
157, ce deschidea capitolul Lingviștii despre limba 
română mi-a adus zâmbetul multă vreme absent: din 
medalion primeam privirea condescendentă a unui om 
străin, ce voia să mă convingă că se mai întâmplă și 
asta în ziua de azi, desigur, din cauza vitezei tiparului 
digital. Dacă problema ar fi fost a mea, probabil nu aș 
fi reacționat nici echilibrat, nici înțelept, ziua de azi m-
a învățat ceva. O umbră diafană de supărare părea să 
vină din faptul că fuseseră reproduse („Din Geneza 
limbii...”, în Elogiu..., p. 159) - fără acordul autorului 
ori al editorului (!!!), deși pe pagina a patra există 
mențiunea specială de respectare a legii drepturilor de 
autor, fără celebrele ghilimele (de la miniștrii noștri 
citire!) și fără specificarea paginației (!!!) – nu mai 
puțin de trei pagini din cartea aceluiași profesor, 
Geneza limbii și a poporului român, editată la 
„Demiurg”, în 1997, în colecția Lingua (nicidecum 
Lumina, idem, p. 159), cu nr. 2. În paranteză fie spus, 
un autor de la editura mea, venit din Montréal, îmi 
spunea cu ani în urmă că legislația canadiană a 
drepturilor de autor prevede obligativitatea acordului 
scris al autorului inclusiv pentru redarea unei figuri și 
chiar pentru un paragraf, nicicum pentru trei pagini 
sau... treizeci. Ori poate supărarea cobora din 
neinformarea editorului că Geneza..., din care citase 
copios, fusese reeditată, tot la „Demiurg”, în 1999, în 
aceeași colecție, la nr. 7. Nici Profesorul, nici eu nu 
am înțeles preferința pentru o ediție veche, atunci când 
o ediție nouă există încă pe piața cărții, dar tainele 
scrisului nu sunt dezvăluibile în totalitate. Așadar, am 
devoalat cu acest prilej o taină ce n-aș fi vrut să iasă 
încă la iveală, căci studenții de la Litere ori Istorie, 
viitori profesori sau cercetători de limbă corectă și 
practicieni de bune și sănătoase reguli științifice, au 
aflat că discuția mea cu profesorul Frâncu se focaliza 
pe detaliile de corectură a noii ediții și numai de un 
bun corector editorial depinde ca ea să iasă mai repede 
și să ajungă peste Prut. La fel ca prietenii de odinioară 
ai lui Kogălniceanu, am cerșit să iau acasă mândra 
carte, cu nerăbdarea descoperirii unui univers încă 
necercetat și cu promisiunea restituirii rapide in 
integrum. Ca un novice silitor, vreau să știu întâi de 
toate cine este autorul, ce a mai scris, cu ce editură a 
mai colaborat, abia apoi deschid ultima carte 
publicată. Or, cu atotștiutorul INTERNET, am găsit 
răspunsurile ce-mi lipseau, deși numele lui Anatol 
Ciobanu e binecunoscut la Iași, la fel ca și editura, care 
nu puțin a ostenit până să ofere cititorului de dincolo și 
de dincoace de Prut albumul, impresionant prin 
varietatea ilustrației, prin amploarea personalităților 
citate și prin calitatea tiparului. Multe lucruri mi-au 
plăcut în Elogiu limbii române și primul dintre ele a 
fost curajul abordării unei tematici care promite 
aproape totul în doar trei cuvinte. 

de la exercițiul 
editorial către 
performanță  

Nicolae Dabija, deschizând volumul în 
desăvârșită iubire de limbă cu Odă limbii române. 
În loc de prefață, nu poate explica, în locul lui 
Anatol Ciobanu, preferința pentru actuala structură a 
cărții. Mi-ar fi plăcut, așa cum se obișnuiește, o 
arătare de motive, mai ales dacă luăm în considerare 
promițătorul titlu și faptul că deja o primă ediție 
apăruse în 2007, în Biblioteca școlarului, la Litera 
Internațional, cu 351 p., după cum mi-ar fi plăcut o 
pagină de titlu clasică, mai puțin originală, care nu ar 
fi fost atât de estetică, ci doar tehnicistă, ori un indice 
alfabetic al numeroaselor personalități literare 
menționate, spre buna și rapida orientare în labirint a 
cititorului obișnuit, dar și a literaților. Cu nesfârșită 
plăcere am recitit testamentul lui Ienăchiță, poezia pe 
care fetele mele au învățat-o chiar înainte de a afla 
sensul cuvintelor. Cu multă bucurie am descoperit 
lingviști ieșeni, pe care-i văd la Universitate ori care 
s-au dus într-o lume mai bună. Îmi zâmbea 
moldovenește Ioan Oprea. Pe Dumitru Irimia 
aproape nu l-am recunoscut, însă inima-mi spune că 
soția respectatului lingvist ar fi colaborat cu bucurie 
dacă ar fi știut. Dar rău m-a durut să constat absența 
din constelație a unui nume binemeritat, Stelian 
Dumistrăcel, a cărui muncă de o viață poate fi 
sintetizată în realizarea, rând cu rând, cuvânt cu 
cuvânt, de-a lungul a mii de pagini publicate, a unui 
imn consecvent închinat limbii române. Așijderea, 
lipseşte Vasile Arvinte, a cărui triadă, Normele 
limbii literare... nu are egal. Şi încă... și încă... Am 
găsit cu plăcere mulțumirile editurii adresate, cum 
rar se întâmplă, persoanelor care au furnizat ilustrația 
și mult mi-ar fi plăcut să văd mulțumirile către 
autorii în viață, pentru fragmentele citate, cu sau fără 
acordul lor, dintr-un act de firească etică editorială. 
Dintre toate însă, cel mai mult mi-ar fi plăcut 
(vorbim despre plăcere pentru că avem o carte-
album deosebit de frumoasă!) să văd curajul 
redactorului de carte de a-și pune numele pe o carte 
în care s-a folosit supărătoarea, obositoarea 
despărțire a cuvintelor în silabe la sfârșitul rândurilor 
(!!!), ca la zincurile de odinioară, ori a corectorului, 
pentru care diacriticele ori majusculele limbii 
române nu există întotdeauna într-o carte ce elogiază 
însăși limba română și în care este scris: prof., dr., 
Ienachiță, Alexe Mateevici, Letopisețul țării 
Moldovei, țara de Jos, VLAHUțĂ. Multe mi-ar fi 
plăcut să descopăr în minunata carte. Voi reveni la 
Elogiu pentru frumusețea cărții, pentru conținutul ei, 
dar am închis-o cu amărăciune, filosofând ca Ion pe 
miriște, că mai e mult până departe, și mă întreb în 
fața actului editorial, primul răspunzător de forma 
calitativă a cărții, mulțumind pentru cele învățate, 
asemeni celebrului personaj citat: E bine, 
domnule, e bine ?... 

 

Alexandrina IONIȚĂ 

 
 

din iarbă... 
 

„Nu-mi permite domnul doctor!” se plânge alintat unei cunoscute o 
anume Madam Cati, persoană în vârstă şi respectabilă, enumerând 
leacurile de la farmacie recomandate de medicul de familie, iar opreliştea 
este de la ceaiurile de plante la care recurgea curent suferinda: „I-am 
spus că beau ceai de codiţe de cireşe, iar Dumnealui mi-a tăiat-o scurt: 
«Dar nu recomandat de mine»! Mă rog, dacă nu face bine, renunţ...”.  

Mai nou, am auzit că medicii (sau măcar o parte dintre aceştia) nu mai 
sunt duşmani chiar atât de neîmpăcaţi ai tratamentelor naturiste, iar 
această poziţionare, dar şi interdicţia, m-au făcut să mă gândesc la 
originea primară a tratamentelor medicale şi la transparenţa originară a 
numelor remediilor întrebuinţate. 

Nimic mai ştiinţific (dacă, în cauză, se poate admite un oarece grad 
de comparaţie) decât numele domeniului vieţii sociale la care ne 
referim şi al ştiinţei ce se ocupă de îngrijirea sănătăţii: medicina. 
Atâta doar că termenul latinesc de la care pornesc denumirile acesteia 
din limbile moderne, medica, era direct asociat cu iarba: sintagma 
medica herba înseamnă „iarbă [venită] din Media”; este vorba de o 
regiune din zona Persiei, de unde a fost adusă în Grecia şi lucerna, pe 
timpul lui Alexandru cel Mare, zonă din care s-a răspândit în Europa 
(adjectivul latinesc preluând valoarea întregului, medica a ajuns să 
însemne chiar „lucernă”).  

Întrucât trebuie să trecem peste avataruri din domeniul realiilor şi al 
semanticii numelor aferente, semnalăm doar faptul că de acest cuvânt se 
leagă prepararea remediilor folosite pentru însănătoşire: lat. medico 
înseamnă „a prepara cu meşteşug, amestecând într-un lichid”, „a vrăji”, 
iar moştenitorul din italiană al verbului, medicare, înseamnă „a vindeca 
prin farmece, medicamente sau operaţii chirurgicale”. Or, primele 
mijloace folosite pentru vrăji (şi împotriva acestora), pentru tratamentul 
bolilor, al rănilor şi, în general, pentru însănătoşire le-au constituit 
plantele (combinate apoi cu mineralele – tot naturale!). Iată şi o mărturie 
din arhiva culturii universale: lat. panacea (împrumut din greceşte) a 
denumit o plantă imaginară, servind ca remediu universal; ca 
personificare, este nume al fiicei lui Esculap, o zeiţă atotvindecătoare, ce 
folosea plantele. Dacă am ajuns aici, nu putem trece cu vederea faptul că, 
la aducerea tutunului în Europa, planta avea reputaţia de medicament 
exotic, de unde numele (uzurpator) de Herba panacea! 

În legătură cu tema principală a discuţiei, avem şi o mărturie pe teren 
românesc: expresia tipică a preţuirii este ca iarba de leac „de mare preţ”, 
căci a umbla după cineva ca după iarba de leac înseamnă „a-l căuta 
peste tot, cu interes deosebit”, o ilustrare a importanţei tratamentului cu 
plante medicinale, imagine căreia îi putem adăuga o meditaţie a lui 
Cantemir savantul (citat de Iuliu Zanne, în ale sale Proverbe ale 
românilor): „Doftorul bun ştiinţa în cap, iar ierbile în câmp le are”. Pe de 
altă parte, o putere supranaturală a plantelor este decretată de iarba-
fiarelor – nume al acelei plante miraculoase cu ajutorul căreia hoţii închişi 
ar fi făcut să cadă fiarele în care erau încătuşaţi şi lacătele de la uşile 
închisorilor (iar celor aflaţi în libertate le-ar fi fost de folos spre a sparge 
fiarele cu care erau împiedicaţi caii lăsaţi să pască noaptea pe câmp!). 

Asupra importanţei primare a vegetalelor în acţiunea (dirijată) în ceea 
ce priveşte starea organismului, putem aduce însă şi o mărturie 
lingvistică din zone apropiate (nu doar geografic). Explicaţii din 
dicţionare ale substantivului otravă, drept „substanţă chimică toxică, 
care, introdusă sau formată în organism, provoacă tulburări importante, 
leziuni grave etc. şi uneori moartea”, prin adjectivul chimică, induc ideea 
preparatului de laborator. Ca împrumut primar, din slava veche, sensul 
de bază al substantivului românesc trebuie raportat la formantele 
etimonului: ot trava, adică [substanţă] obţinută din iarbă (Vasmer), 
poate iniţial chiar un eufemism, căci nu era avută în vedere orice iarbă, ci 
doar ierburile cunoscute de persoanele iniţiate.  

Cea mai bună dovadă a cunoaşterii autohtone a resurselor curative ale 
plantelor o constituie transparenţa numelor unora din acestea; rezistând 
tezaurului de informaţii din lucrări de specialitate, cum sunt cele semnate 
de botaniştii Zaharia Panţu (1909) şi Alexandru Borza (1968), ne 
mărginim să cităm doar câteva astfel de nume după un original şi 
deosebit de preţios lexicon publicat de medicii Vasile Bianu şi Ioan 
Glăvan, intitulat Doctorul de casă sau Dicţionarul sănătăţii (ediţia a 
doua, 1929), în care există corespondenţe sistematice între termenii 
ştiinţifici şi cei populari. De exemplu, Hyoscyamus niger este 
măsălariţa, care, „la ţară” este „întrebuinţată la durerea de măsea, de 
unde vine şi numele ei”; i se zice şi nebunariţă („are miros greu şi este 
foarte veninoasă”); sau: Saponaria officinalis este numită şi odogaci, dar 
şi săponel, săpunariţă ori săpunul popii („la ţară, babele dau decoctul de 
săpunariţă pentru curăţirea sângelui”).  

Aşadar, la urma urmelor, putem fi cel puţin mai curioşi în ceea ce 
priveşte tratamentul cu plante medicinale (totuşi!), căci, în urma acţiunii 
de europenizare şi de mondializare a domeniului, însemnând o adevărată 
desfiinţare a industriei autohtone de medicamente (mai ales a celor 
ieftine), prin restricţiile (până şi în privinţa numelor, a „botezării” 
produselor) impuse de World Health Organization (sigla românească: 
OMS), s-ar putea să fim foarte interesaţi, direct şi nu prea târziu!  

 
 

Stelian DUMISTRĂCEL 

Desen de Const. Ciosu 
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Aşa mi te amintesc 
 
Holul mare de la Filologie. Forfotă ca în marile 

aeroporturi, la orele când începeau/sfârşeau cursurile 
unversitare. Un grup de tineri o ia pe coridorul ce duce spre 
Amfiteatrul Odobescu. O colegă de la Italiană îmi face semn: 
„Uite-o pe Constanţa Buzea”... Din acea zi îi ţin minte şi pe 
Adrian Păunescu şi pe Dorin Tudoran. 

 
Lucia Negoiță: Publicaseşi, Constanţa, o carte... Era un 

certificat de preţ al studentei de la Litere. Purtai o coadă 
lungă, până la mijlocul trupului zvelt. Mai târziu, când te-am 
cunoscut la Radio, aveai părul mai scurt, dar ovalul feţei, atât 
de bine pus în valoare de fotografiile alb/negru ale Lianei 
Grill, purta cu el, acelaşi personaj misterios de început de 
veac... Uşor mi-a fost până aici... Nu dai interviuri. ...Cum va 
fi când voi alege poemul, să mă ascund în voie, de tot şi de 
toate, ca într-un amnios...? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constanța Buzea: Romantică evocarea ta, Lucia 
Negoiţă, a vremurilor studenţiei... Să-ţi ajungă şi să-ţi ţină 
de sete şi de foame cărţile care s-au scris atunci şi puţin 
după. A fost un timp mănos în poezie. Oamenii, unii, ştiau 
să ţină unii la alţii şi să se respecte. Părinţii noştri erau 
mândri de noi, bunicii trăiau şi ei, casa părintească era pe 
picioarele ei, părul meu lung a rămas într-o fotografie, lung. 
Şi ce incredibil geniu – Liana Grill. Ţi-ai amintit de ea, şi 
mi-a făcut plăcere. Şi Liana Grill face parte în amintire, 
dintre cei sfielnici, care au făcut lumea suportabilă, cu 
sufletul ei plin de imagini, mai puţin de cuvinte. Făcuse 
cândva o expoziţie cu scriitori, şi mă pusese şi pe mine în 
lista ei alb-negru. 

 
 

„Am fost un copil mai mult  
decât visător” 

 
 

– Cei sfielnici, m-am convins, îşi îmbogăţesc împodobind 
cu sufletul lor lumea şi o fac, încă din copilărie, suportabilă. 
Dacă n-ar fi fost aşa, trăind în vederea iluziilor lor fabuloase, 
numele lor şi muzica lor ar fi fost mult mai uşor de înăbuşit, 
semnul lor, sunetul, graţia li s-ar fi stins mai devreme. Cei 
retraşi în singurătate îl aud mai distinct pe Îngerul lor păzitor 
care face, pentru ei, voia lui Dumnezeu. Ei se joacă printre 
cărţi, în casele foarte sărace ale părinţilor. Câteva cărţi, căci 
cărţile n-au lipsit niciodată copiilor cuminţi, care dorm vara 
pe prispe, la ţară, în poduri cu fân, între păsări şi fluturi ce 
izbucnesc fără istov, între frunze şi boabe mari de polen. Ei 
vorbesc mai puţin sau mai încet, dar atât de frumos îngăduiţi 
de încurajarea murmurelor şi unduirilor vântului. Mai tare se 
aude uguitul porumbeilor, mai lină iubirea fără cuvinte a 
iepurilor şi puilor. Cocoşul vesteşte dimineaţa înainte de a fi 
tăiat. Văcuţa fără viţel a bunicilor împinge poarta şi intră, la 
ţară, în vacanţele noastre, şi ni se pare că merge întinsă spre 
staul, unde se culcă cu rugăciunea pe buze şi cu cruciuliţa 
între coarne. Se întâmplă să vadă lucrul păianjenului într-un 
ungher, şi se întâmplă înflorirea unui flutur de seară fumuriu. 
Şi o ploaie de ouă de greieri şi de lăcuste să se facă de rouă şi 
de cristal, amestecându-se printre seminţele de flori de leac, 
îngăduite de acelaşi Dumnezeu singur ce le face pe toate, care 
îi încurajează să nu se sperie de apariţia omului rău, care le 
înămoleşte potecile din vis. 

– Cum dai de sâmburele poeziei? Mă întreb şi acum, ca şi 
atunci, când în insula unei cabine de la Radio, te ascultam 
într-un timp etern... 

– Draga mea poetă Lucia Negoiţă, m-am trezit într-o 
Duminică, să-ţi dau un răspuns de Duminică, numai unul şi e 
poate cel mai frumos şi adevărat din săptămâna Sfântului 
Gheorghe care te-a inspirat. Vocea mea, când ieşea din oul ei 
catifelat, s-a adunat în câteva înregistrări de mai demult, 
pentru care a venit clipa să-ţi mulţumesc. Dacă aş îndrăzni să-
ţi transcriu aici nişte versuri singuratice, cui le-ai oferi să mi 
le citească într-o seară, aşa, fără nicio legătură cu vârsta şi cu 
îmbolnăvirea a toate, înlăuntru şi în afară? Unei cărţi? Unei 
voci care nu e a mea? Ţi-o dedic, dacă îmi îngădui. 

Înainte de a o uita, înainte de a o pierde definitiv... Iat-o: 
„De câte ori/ picat în gara ca din nori/ te loveşte în plex aerul 
impur?/ Straniu reflex./ Când întind mâna spre condei/ Îmi 
amintesc vag că nu-mi mai aparţin şi că doar depind/ Că pot 
muri subit/ că-mi este frică şi mă doare/ că mi-este frică şi mă 
îndoiesc/ şi că mă pierd în amănunte/ pe care nu apuc să le 
transmit”. Alunec, Lucia, între solzii unei variante, care mă 
duce ca un peşte, pe fundul tuturor apelor, din care este 
posibil, este sigur că nu mai vreau să mă mai ridic. Şi de 
oriunde aş fi, ca mai demult, şi tot pentru tine, acum: 
„Posibil. Turnul Babel./ În perimetrul aceleiaşi limbi/ Nu 
suntem egali/ Nu ne mai putem înţelege/ mai departe de văzut/ 
Mai aproape de iad/ Bolborosind în el, plini de neputinţe de 
tot felul/ De neputinţe/ De propoziţii care astăzi parcă nu 
funcţionează ca lumea / Şi trebuie să fii de un egoism nebun/ 
Să crezi că mai ai resurse/ Pentru a îndura la modul 
grandios/ mizeriile unei trufii idioate/...”. Încă mă 
încăpăţânez să-mi păstrez pentru tine vocea catifelată a 
şoaptei şi să insist în această dedicaţie de varianta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Cum nu există început/ şi nici capăt decât în stare 
pură/ Dar puritatea e un somn/ Şi e un semn de boală/ Un 
exces de zel care ne trece/ Din care nu putem pleca? decât o 
singură dată/ şi total compromişi/ cu frica ţinem frâna sub 
control/ Neputincioşi în a ne recunoaşte totuşi dezechilibrul/ 
N-am dus aproape nimic până la capăt/ Nicio utopie nu mi-
a surâs intens? Ce mult mă tulbura cândva un vers/ Ce-mi 
revela o moarte de apoi/ Şi dacă poezia ar arăta că e şi 
altceva decât/ O detaşare a sufletului de la suferinţă/ 
Cuvântul ei fiind ca şi Hristos/ Ce ia asupra-şi chinul şi-l 
îndură/ Singur”... Draga mea prietenă, şi tu ştii când eşti 
obosit şi disperat... „Nu dispera şi mai aşteaptă puţin/ Şi 
lasă să cadă oboseala/ Las-o să treacă de la tine/ Către 
ceva nu către cineva/ Până te odihneşti, până te curăţeşti/ 
Până se-adună locul la un loc/ Şi vezi din prăbuşire cum 
nasc aripi/ Cum creşte iarba pe ruine/ Ieşi pe-afară şi fă-ţi 
de lucru/ Ieşi cu totul din tine/ Dacă nu poţi rămâne 
înăuntru/”. 

 

„Cum te uiţi, Doamne, la mine,  
cea nefăcută” 

 
Să fabulăm modest, să nu dăm un raspuns greşit, şi dacă 

putem să nu răspundem. Cred că şi tu ai gândit deodată cu 
mine că timidul se naşte dintr-un abuz. Răul e o fractură în 
firesc. Şi nesfârşită se poate dovedi demenţa, şi se transmite 
liber de la noi la voi, şi de la voi la alţii. Mă simt obosită ca şi 
când nu viaţa mea aş fi trăit-o. Şi nu neapărat că am trăit viaţa 
altuia, ci pe a niciunuia. 

 

„Spune Părinte în folosul  
sufletului meu obosit...” 

 

Ce atentă alegi tu versurile, Lucia, ajutându-mă şi 
încurajându-mă să nu uit că am fost şi că mi-am achitat 
obligaţiile, oricare ar fi fost acestea. Numai să deschizi 
cartea/cărţile, şi să nu uiţi bucuria de a o fi făcut în vremuri de 
restrişte. Dar restriştea de astăzi e atât de ticăloasă şi de 
însingurătoare pe Pământ, că nu-mi vine să deschid gura şi nici 
ochii, dimineaţa. Dacă mi-ar mai da Dumnezeu încă o viaţă de 
trăit, n-aş şti ce să fac cu ea, în sălbăticia de care mă izbesc şi-mi 
pierd minţile, la propriu. Şi iarăşi simt nevoia să cer iertare, dacă 
am supărat pe cineva. Copiii mei sunt buni. Am o chilie în casa 
unuia dintre ei, plină cu fotografii, cu manuscrise, nişte icoane la 
care mă închin pentru sănătate, pentru îmblânzire, pentru miei şi 
greieri, pentru crengile care mă umbresc când e arşiţă. 

 

Dialog consemnat de Lucia NEGOIȚĂ 
Martie 2010 
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CONSTANȚA BUZEA  
vedere din poem 

 

 
A murit, la sfârşitul acestei veri ne/bune, Constanţa Buzea, marea, delicata şi 

discreta poetă a Singurătăţii şi a Tristelor pont-euxine şi feminine. Cu o 
promptitudine pentru care îi mulţumim, poeta Lucia Negoiţă a transcris imediat, 
pentru noi, din tezaurul ei radio-tv, un ultim interviu cu  cea care se mărturisea: „Mă 
simt obosită ca şi cum nu viaţa mea aş fi trăit-o”. (N.T.) 

 

 

„Sunt un om timid pe viață (...) 
Iată pentru ce scriu” 

(Constanța BUZEA) 

intersecții 
 

 

există un timp 
        al erorii 

 

 

Autorul se arată deasupra aburilor apei; îi poartă 
rădăcinile pe chip. Câte o pasăre se apropie să-şi 
potolească setea, apoi se cufundă în lumină. Întunericul, 
fiindu-i prin preajmă, o ademeneşte cu frumuseţile lui 
dureroase. 

El, întemeietorul de autentice versuri, de 
convingătoare scrisuri şi înscrisuri, legat parcă la ochi cu 
o eşarfă rece, ca iarna, traversează dimineţile şi nopţile 
căutând, căutând… 

Mai tot timpul l-am întâlnit însoţit de o credincioasă 
doamnă, „nespus de frumoasă”: Singurătatea. Poetul 
mărturiseşte: „E foarte greu să ascund ceva fiului meu/ 
care mă întreabă ce văd sub streaşina zării”. Numai el, 
prea devreme plecatul dincolo de Styx şi atât de rar măcar 
amintit, Ovidiu Hotinceanu, dacă ar mai fi trăit, ne-ar fi 
decodificat ce vede sub streaşina zării, acolo… 

Cartea sa, Versuri (da, chiar aşa intitulată), apărută în 
1975 la editura Cartea Românească, lector Mircea 
Ciobanu, mi-a dat într-un fel peste mână, căutând prin 
bibliotecă, într-una din zilele lui iunie 2011, volumul unui 
congener de-al meu despre care îmi propusesem să scriu. 

Recitind acest volum, am avut fugara senzaţie că este 
o poezie semnată de Nicolae Labiş, necunoscută încă şi 
scrisă într-o altfel de dimensiune a vieţii. 

Prospeţimea versurilor, imaginile şoc, flexibilitatea 
conotaţiilor şi denotaţiilor, pulsaţiile existenţiale cu 
stresantele lor cortine, în cromatica firească a 
anotimpurilor, sunt cele care construiesc amprenta acestei 
frumoase şi stranii poezii scrise de Ovidiu Hotinceanu: 
„Ultima filă să o scrii cu sânge/ Să sufli în lumânările de 
spermanţet/ şi îmbrăcat uşor în mantia de noapte/ Scara 
mormântului să o cobori încet”. Acest autor (oare câţi din 
poeţii ultimelor valuri au auzit de el şi – mai mult – l-au 
citit?) face parte din stirpea celor aleşi; altarul 
predestinaţilor i-a fost şi viaţă şi jertfă.  

Rosturile unei asemenea poezii îşi au pliurile prinse 
cu ace înfipte în grinzile casei sălăşluitoare, precum şi în 
căzile amurgului, în care autorul îşi scaldă fiinţa. 

Diluviile naturale le primim cu spaimă şi împăcare, 
mâlul de pe fundul apei ne înnegreşte, dar imediatul lichid 
dătător de sens ne spală în strigătul mare al săvârşirii: 
„Mă credeţi!/ Sau mai trebuie să vă aduc/ Şi cenuşa 
puţină/ A unei flori?” 

Ovidiu Hotinceanu a îngăduit în preajma sa existenţa 
unei fiare. 

Această fiară, care l-a supus, dar i-a şi fost supusă, se 
numeşte Poezia. În spaţiile ei reci şi fierbinţi, dulci şi 
amare… poetul a izbândit dresaje excelente: 

„Am să povestesc/ Despre acea după-amiază/ Foarte 
greu de suportat/ (mai greu chiar decât o femeie 
inteligentă)/ Văduva Erzsi/ Stătea între vasele ei de 
bucătărie, emailate/ Ziua fierbea pe plită/ Şi când am 
intrat şi-a şters cu colţul şorţului/ O lacrimă…/ Ei bine, 
mă întorsesem/ Nu din remuşcare, pur şi simplu uitasem 
ceva/ Mă întorsesem./ Şi ea cu colţul şorţului…/ Am 
mâncat amândoi un papricaş/ Am băut o tărie/ Şi, pe când 
ea strângea masa/ Căutam o clipă bună, să plec…/ Ştii, 
mi-a spus, ar trebui cineva/ Să bată două cuie/ În scaunul 
ăsta afurisit, două cuie…”. 

 
* 

 

Pe pământ, unii luptă, iar alţii ajută, unii jertfesc, 
iar alţii îndrăznesc. Nimeni nu se poate furişa pe 
lângă această luptă. 

 

* 
 

Uneori tăcerea este mai bună decât vorba, alteori 
vorba este mai bună decât tăcerea. Vorbeşte numai în 
două împrejurări: sau despre ceea ce ştii lămurit, sau 
despre ceea ce trebuie spus neapărat. Numai în aceste 
două împrejurări este mai bună vorba decât tăcerea. 

 
 

* 
 

Întotdeauna, oamenii mari şi-au recunoscut 
micimea, pe când cei mici niciodată nu-şi găsesc egali 
mărimii în părerile lor. 

 
 

Nicolae PANAITE 
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Farsa, goliciunea transcendenţei, devine prilejul unei noi serii 
de interogaţii asupra identităţii şi veridicităţii lumii. 

Cu asupră de măsură premisa construcţiei se poate aplica şi lui 
Mircea A. Diaconu, care creează o adevărată simili-lume, însă, 
aproape la fiecare etapă, se repliază în interstiţii declarative la 
persoana I, păstrând astfel o legătură permanentă cu cititorul. 
Autorul are nostalgia paradisului logicii, scormonind peste tot în 
căutarea jocurilor de ipoteze, a sofismelor speculative, a 
raţionamentelor inverse, într-un demers repetitiv-detectivistic, un 
slalom printre texte cunoscute sau mai puţin ştiute de către 
cititori, păstrând o stare permanentă (declarată, de altfel) de 
suspiciune interpretativă. Poate acestei stări i se datorează şi 
apelarea la acelaşi text-suport în două-trei exegeze diferite, 
caracterul speculativ al cărţii fiind augumentat de trimiterile la 
opiniile pertinente semnate Marta Petreu, Andrei Pleşu, Şerban 
Foarţă, Gheorghe Grigurcu, Paul Zarifopol, Al. Călinescu, Emil 
Cioran, Leonid Dimov, Emil Brumaru, părerile acestora nefiind, 
totuşi, preluate şi asumate de către autor, în demersul ispititor de 
a formula proprii ipoteze de lucru. Cele şaisprezece părţi ale 
volumului lui Mircea A. Diaconu (care pot fi citite fără rupturi 
majore de sens şi separat unele de altele) sunt elemente ale unei 
demonstraţii personale asupra unui Caragiale altfel decât a fost 
propus de-a lungul a multor decenii de demersuri interpretative. 
Un Caragiale - autor a cărui operă, în întregul său, continuă să 
fascineze şi să pună întrebări. Să ne facă bănuitori şi să ne 
seducă, într-o provocare perpetuă la o descompunere a lumii, a 
timpului până la structurile cele mai intime, urmată de 
inevitabilă şi personalizată recompunere, pornind de la un singur 
punct de sprijin. În cazul de faţă, ironia, veritabil principiu 
ordonator şi certificator al adevărului lumii virtuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cercul ca șansă  
de evadare 

Ultimul volum de versuri al poetului Ioan Prăjişteanu 
(Prizonierul cercului, Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2011) 
se distinge prin câteva elemente definitorii, surprinzătoare 
pentru un cititor obişnuit să navigheze constant prin peisajul 
poeziei actuale, atât de compozit şi de neechilibrat. 

Încercarea de   abordare clasică a textului, cu descifrări de 
scheme ale temelor şi motivelor, este sortită din start eşecului. 
Cartea, în întregul său, are nevoie de o altă cheie de lectură, o 
privire integratoare şi penetrantă în acelaşi timp. Într-adevăr, ne 
vom izbi de o reţea concentrică de simboluri, originalitatea 
acestora modelând stilistic un univers special al izolării.  
Spaţiul e discontinuu, circular, cu centre şi margini, de fiecare 
dată altele: „un cerc e drumul” (Cutremur), „Aceeaşi încăpere 
rotundă/ Cu ferestre zăbrelite/ Prin care/ Se târa soarele” 
(Pedeapsă), „La o margine de cer/ Auzeam cum se nasc/ Îngerii 
fără aripi” (Obstacole), iar desfăşurarea emoţională fie înăuntru, 
prizonier, fie în afară, este echivalentă, în ambele cazuri, cu 
dezintegrarea dramatică a fiinţei. Însă acest topos provocator şi 
devorator îşi are obârşia, paradoxal, în propriile spaime, asumate 
şi reinventate: „În cercul acesta/ Toţi cei cu dansul în sânge/ 
Vom pluti!/ Palmele înfiorate/ Împreună vor dansa/ În cercul 
care se strânge./ Genunchii se vor frânge/ În unghiuri ascuţite.//  
Cine ne va plânge;/ Cu ce lacrimi/ Ne vom clăti obrajii?// Nu vă 
pierdeţi cu firea:/ Singuri construim cercuri/ Singuri ziduri… 
singuri…” (Prizonierul cercului). 

Când o carte de critică literară (Mircea A. Diaconu, I.L. 
Caragiale – fatalitatea ironică, Editura Cartea Românească, 
Bucureşti, 2012) se deschide nu cu un singur motto, ci cu nu mai 
puţin de cinci, toate purtînd semnături grele (Nietzsche, Baudelaire, 
Brecht, Cioran, Cărtărescu), şi care, toate, converg spre ideea 
subiectului care se aşază, spre a se autoanaliza, în centrul textului, 
asemenea păianjenului care se autodizolvă în pânza sa, începi să îţi 
pui întrebări. Un nou volum despre Caragiale, în Anul Caragiale, 
adăugându-se unei serii substanţiale, cantitativ şi calitativ, oare ce ar 
mai putea aduce nou? Mai ales că, din primele pagini ale cărţii, aflăm 
cu oarece invidie de existenţa unui proiect amplu, în trei părţi, 
construcţie din care, din păcate,  a rezistat doar miezul demonstraţiei, 
restul disipându-se într-o mişcare prin care se încearcă o revenire la o 
stare primară a argumentaţiei, după mărturia autorului însuşi: „E 
poate un fel de a reveni la natură, după experienţa culturii, asumată 
profund şi devenită, prin uz, alienantă. De nu cumva e un mod de a 
fi cultură şi natură în acelaşi timp”. Tentaţia interogativă a 
cititorului se regăseşte, însă, şi în plan auctorial, pe tot parcursul 
lecturii, de la pseudoconfesiunea iniţială, care devoalează 
intenţionalitatea criticului de a propune, odată cu interpretarea în 
sine, „povestea propriei interpretări”, până la finalul rupt, 
nerotunjit, lăsând impresia unei falii şi creând o stare de tensionată 
aşteptare, ca o posibilă tehnică de captatio. 

Interogaţia ca metodă de analiză şi, în egală măsură, de 
persuadare a cititorului, răzbate de la prima  până la ultima filă, 
inteligentă şi plină de vitalitate autoreflexivă. Mecanismele tehnice 
ale hermeneuticii sunt enunţate şi demonstrate prin apelare la o 
serie de termeni care „se devorează şi se hrănesc reciproc” : 
confirmări, infirmări, abateri, contradicţii, nelinişte, intuiţie, 
argumentaţie, un întreg arsenal menit să suplinească lipsa (asumată 
şi aproape totală a)  referinţelor critice. 

Opera lui Caragiale e supusă unei disecări interesante, plecând 
de la principiul conform căruia autorul devine, în egală măsură, 
creator şi contemplator al lumii create.  Situaţiile de limbaj, care 
construiesc lumea, au prioritate, în economia textului, asupra 
lumii în sine, cititorul fiind transplantat în operă ca personaj; 
contextul se metamorfozează în text, absurdul se înşurubează 
într-un real problematic, un accident din câmpul virtualului. 
Lumea e cea a cuvintelor, un labirint în care căutarea semnelor 
echivalează cu instituirea sinelui.  

 
 

Eliberarea de angoase, 
purificarea vor metamorfoza 
spaţiul-închisoare, recompu-
nând un loc al siguranţei, al 
comprehensiunii şi împăcării cu 
sine:  „ …Nu ţipa la mine!/ Se 
trezeşte lumina aceea veche/ Şi 
poate să roadă gratiile.// Nu 
înţelegi/ Că nici măcar nu eşti/ 
Închis în acest cerc ?!” 
(Despărţirea). Deşi autorul este 
un izgonit perpetuu, totuşi el 
supravieţuieşte miraculos prin 
cuvânt, prin adecvarea la drame 
existenţiale evocate sau recon-
stituite, în care moartea e doar 
un companion  obişnuit:  „După  
moartea care fuge/ Arunc un cotor de măr/ Cu amprenta dinţilor 
mei.// După moartea nesătulă/ Arunc cu pietre vopsite/ În sângele 
meu ţâşnit/ De sub tăişul coasei.// Mă-ncumet chiar să nu ţip/ 
(Pentru ce să ţip!)/ Oricum nu aude nimeni/ Cum se scurge roşul/ 
Pe petalele de mac!” (Curaj). 

Timpul este cel care modelează spaţiul, recompunând, în 
secvenţe de un lirism special,  o lume a aducerilor-aminte, 
desfăşurată emoţional pe coordonate ale recuperării: „Tata,/ Mânat 
de vremuri,/ A plecat, cândva, la război.// Uitase de noi,/ De casă, 
de ploile/ Ce urmau să vină …// Mama, seara târziu,/ Ne-aduna din 
ogradă,/ Din grădină,/ Numărându-ne/ Ca pe ultimii bănuţi.// Eram 
cu toţii …/ Şi ochii încă îi luceau/ În amurgul coborât/ Atât de 
devreme/ Pe tâmplele sale.// O împresoară/ Gândurile negre.// Dar 
…/ Tata de la război s-a întors/ Mirosind a sânge şi noroi,/ Bătrân,/ 
Mult mai bătrân/ Să moară, apoi,/ Răpus de temeri şi nevoi/ În 
floarea vârstei…” (Război şi pace). Marcatorii temporali acoperă o 
arie largă, cu o uşoară preferinţă pentru elemente ale disoluţiei: 
cândva, seara târziu, amurg, dincolo de noapte, miez de ziuă, 
dimineaţa („ca o groapă cu var nestins”), zile netrăite, pierdute, 
întuneric,  iarnă tristă, început de veac, un alt veac,  cea din ultimă 
noapte. 

Vârsta pendulează între o copilărie şi un amurg, cu repere 
fulgurante: inima înmuiată în vin, inima de plastic purtată-n 
rucsac, totul evocând zbateri interioare, proiectate într-o încercare 
de evadare din cotidianul cenuşiu, cum altcumva decât prin scrisul 
eliberator: „Omul sandwich/  Poartă pe umeri/ Tablouri (cu chipul 
meu),/ Cărţi, reviste, poeme.// Mi-e prieten,/ Omul îmi prinde/ 
Clipa efemeră/ De aripa unui înger…” (Sarcină de serviciu). 
Inventarul cromatic este redus, principial, la alb şi negru, cu rare 
interstiţii de albastru, verde şi roşu.  

Prin alb autorul îmbracă realitatea în elemente ale binelui, 
adevărului şi frumosului. Astfel, momentul zilei în care e prins 
peştişorul de aur „aprinde/ un abur de aur alb” (Dimineaţă), oglinda 
fărâmată în mii de cioburi, fiecare purtând amprenta chipului 
originar, se transformă într-un „foc alb” (Cutremur), iar prin Jungla 
oraşului „vorbele cu ciocul ascuţit/ ciugulesc din cornul lunii/ boabe 
albe”. Această suprasaturare converge în imaginea-simbol a omului 
de zăpadă, o faţetă importantă a eului liric, ce desfăşoară o falie de 
timp dintr-o îndepărtată copilărie până în prezentul continuu, cu o 
supraconştienţă a morţii iminente: „Într-un râu subteran/ sângele alb i 
se va scurge/ odată cu viaţa.// Mult alb, prea mult alb…” (Mult alb). 

În opoziţie antinomică, negrul proiectează spaţii şi momente ale 
nesiguranţei şi ale ratării, profund insecurizante: „vâltoarea neagră a 
mării” (Noapte la Odesa), proaspetele amăgiri se ascund în „călimara 
cu cerneală neagră” (Iarnă tristă); supunerea faţă de cerc, în ciuda 
speranţei de evadare, naşte păcate, înşirate „toate,/ pe foi de hârtie 
milimetrică;/ mărgele negre/ mimând puritatea” (Constantă). 

Forţa metaforei, concentrarea versului alb în imagini ale 
experienţelor cronotopice asupra fragilei existenţe umane, 
pendularea între izolare şi naturaleţea exteriorizărilor lirice, spaţiul 
circular care se metamorfozează în timp ciclic, dând, concomitent, 
o posibilitate de evadare poetului, toate aceste elemente fac din 
lectura cărţii lui Ioan Prăjişteanu o invitaţie la reflecţie asupra 
propriilor dominante identitare, într-un impuls provocator la 
autocunoaştere şi autoreinventare. 
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Românul este optimist cu precauţie, spune Vintilă Horia, cu 
precauţie pentru că scepticismul cu care judecă evoluţia 
evenimentelor şi, mai ales, istoria sa este îndreptăţit. Perspectiva 
generoasă a istoriei europeanului, îndeosebi a occidentalului, nu 
se prea suprapune cu cea a românului, iarăşi din motive 
justificate. Nu ştim cum se face că fericirea edenică, de care 
mulţi alţii sunt pe aproape, pe noi ne ocoleşte, încât orice produs 
al propriilor noastre iluzii rămâne mereu sub semnul întrebării. 
Nimic nou sub soare, dar Vintilă Horia, remarcabil scriitor şi 
cugetător, încă descoperă pe ici pe colo câte ceva, atrăgându-ne 
atenţia că în prima jumătate a secolului din care am ieşit 
ireversibil de câţiva ani, filosofia şi cultura românească au 
favorizat apariţia creaţiei lui Ion Pillat, Vasile Voiculescu, 
Nichifor Crainic şi Tudor Arghezi, ceea ce, la rândul ei, a 
facilitat naşterea unor opere fundamentale, care autodefinesc 
cultura originală românească, cum sunt cele ale lui Lucian 
Blaga, Nae Ionescu şi Mircea Eliade.  

În Introducere în istoria filosofiei româneşti moderne, 
Vintilă Horia realizează un excurs strălucit şi ajunge la 
concluzia că „după mai bine de un mileniu de istorie frământată 
în subdiviziuni politice adesea antagonice, supuse feluritelor 
dominaţii, feluritelor moduri de viaţă şi feluritelor metode de  

supunere, poporul român şi-a recăpătat fizionomia caracteristică 
şi un fel unitar de a privi realitatea spirituală şi politică, 
superioare tuturor popoarelor Europei, centrale şi orientale”. 
Sunt caracteristicile unei profunde vocaţii naţionale, descoperite 
şi puse atât de bine în lumină de Blaga şi Eliade. 

Cum însă istoria românească nu se poate abate prea mult de 
la principiile ei malefice, s-a răzvrătit, a invadat şi a ocupat din 
nou cu întunecoasa-i ideologie, vreme de o jumătate de 
secol, respiraţia, tradiţiile şi ideile noastre naţionale care se 
îndreptau grăbit spre valorile civilizaţiei occidentale. Ne-a 
înconjurat din nou istoria obscură, ceea ce era înfloritor în 
spiritul naţiei române a fost brutal întrerupt. 

Citim cartea lui Vintilă Horia, autor al cunoscutelor volume 
Cavalerul resemnării, Dumnezeu s-a născut în exil şi Un 
mormânt în cer, cu interesul cu care urmărim un text relevant al 
eseistului nostru, colaborator şi la o enciclopedie a filosofiei 
moderne, publicată la Paris (Les grands courants de la pensèe 
mondiale contemporaine. Panoramas nationaux, 1964). Ne 
aflăm în faţa unei sinteze de filosofie românească care deschide 
un alt mod de a privi gândirea noastră, în raport cu dialogul 
european şi universal, subliniindu-i specificitatea, rigoarea, 
capacitatea şi revelaţia ideilor proprii.  

Este un demers reprezentativ pentru meditaţia românească 
şi care înseamnă mult mai mult decât o trecere în revistă a unui 
sumar din care amintim: Filosofia românească şi exegeza 

ap
er

to
 li

br
o 

mitului, Ortodoxia şi „românismul”, „Trilogia cunoaşterii” 
şi „Trilogia culturii” de Lucian Blaga, Teroarea istoriei şi Mitul 
eternei reîntoarceri la Mircea Eliade, Criza psihologiei naţionale. 

Înseamnă punerea în evidenţă a gândirii şi înţelepciunii, 
componente capabile să ducă la o altă reprezentare a lumii, 
acestei lumi în care trăim, plină de conflicte şi nedreptăţi, prost 
organizată şi prost condusă. 

Cine ar putea să se aplece asupra filosofiei lui Ştefan 
Lupaşcu, de exemplu, pentru a descoperi uluitoarea sursă de 
inspiraţie pentru o nouă societate, demnă de a fi propusă pentru 
o nouă Europă? Cine ar avea curajul să demonstreze că suntem, 
de fapt, sub influenţa unor false elite care propun false reţete 
pentru nişte false perspective? Cine? Nu are dreptate Emil 
Cioran când susţine că participăm la „descompunerea generală, 
care e legea supremă a existenţei”? O existenţă căreia ne 
supunem parcă hipnotizaţi, neputincioşi, fără nicio urmă de 
reacţie ostilă. Ne merităm soarta! Vintilă Horia pe care îl putem 
alătura fără reţinere sonorelor nume: Mircea Eliade, Eugen 
Ionescu, Emil Cioran, Ştefan Lupaşcu, George Uscătescu, 
Virgil Gheorghiu, Basarab Nicolescu – toţi din culmea înaltă a 
exilului, ne reaminteşte încă o dată ceea ce înseamnă o idee, 
greutatea ei, puterea de influenţare a cuvântului rostit şi scris, 
singurele în stare să „ofere omenirii imaginea lumii de mâine”. 

 

Nicolae BUSUIOC 
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Construcţia şi tipologia scrierilor              
Noi opinii privind construcţia şi tipologia scrierilor lui Caragiale a 

formulat Gelu Ionescu („Apostrof”, nr. 1/2012). Acesta consideră că 
actul al III-lea din O scrisoare pierdută „e total inutil” din punct de vedere 
logic, „o burtă” şi a fost scris numai pentru că dramaturgul voia să se 
răzbune pe liberali. „Răfuiala lui Caragiale cu liberalii, primează deci 
esteticului.” Afirmaţia se află în totală contradicţie cu argumentul lui 
Caragiale, care considera că scoţându-l pe Agamiţă Dandanache 
victorios în campania electorală, a găsit pe cineva mai canalie decât 
Caţavencu şi mai prost decât Farfuridi. Blamarea unei  „canalii de la 
centru” are un efect moral mai mare decât blamarea unei „canalii locale,” 
iar ceea ce e moral e şi estetic, după aprecierea noastră.  

Lui Gelu Ionescu îi aparţine şi ipoteza că O scrisoare pierdută nu e o 
comedie ci „ne apare azi ca o melodramă, chiar dacă e destul de 
învecinată cu parodia” sau e o dramă (a onoarei?), precum dramele lui 
Ibsen. Jonglând cu termenii, fapt ce creează confuzii, Gelu Ionescu 
argumentează că piesa este o parodie pentru că a făcut să triumfe 
exprimarea personajelor asupra detestabilului din personaje, expresiile 
suspendând raţiunea. Investigând tehnicile scriiturii caragialiene şi 
comparându-le cu cele folosite de scriitorii secolului al XX-lea, am 
depistat asemănări cu tehnica onirismului structural, ceea ce face din 
Caragiale un precursor al tehnicilor scriiturii contemporane. („Apostrof”, 
nr. 3/2012). Mircea A. Diaconu („România literară”, nr. 18, supliment) 
evidenţiază  înzestrarea de scriitor a lui Caragiale, pe care îl defineşte 
drept „arhitect al textului.” Un arhitect care pentru realizarea construcţiei 
(nu copiază realitatea, cum consideră majoritatea exegeţilor), nu 
interoghează realitatea, ci fiinţa, iar în spatele fiinţei nu e transcendenţa 
ci Nimicul. Arhitectul Caragiale proiectează o lume în virtual: „El intuieşte 
în fapt că, dacă transcendenţa din spatele lumii e goală, nu-i rămâne 
ochiului care priveşte decât să continue explorarea, fără să spere că va 
identifica Sensul, doar de dragul în sine al explorării”. 

 

Personajele 
Unii dintre exegeţii operei caragialiene s-au cantonat în problema 

caracterizării personajelor. Nicolae Manolescu („România literară”, nr. 
11/2012) pune sub semnul întrebării aserţiunile lui Călinescu şi Ibrăileanu 
privind caracterizarea personajelor din teatrul lui Caragiale. Ibrăileanu scrie 
că aceste personaje suferă de „imoralitate căptuşită cu prostie”, iar 
Călinescu îl consideră pe Ipingescu „redus la minte”. Cauza acestei „lecturi 
rele” a teatrului caragialian este, după opinia lui Manolescu, aceea că 
„expresivitatea replicilor comediilor lui Caragiale le asurzeşte mesajul”, iar 
actorii (interpreţii) accentuau caracterul comic al acestor replici până la a le 
face să pară imbecile. S-a adăugat unilateralitatea criticii, care a redus 
personajele caragialiene la stereotipia unei replici. Mergând pe linia 
deschisă de Alexandru Dragomir şi Gelu Negrea,  Manolescu pledează 
pentru o „relectură” în caracterizarea personajelor teatrului caragialian. El 
avansează ideea că „personajele lui Caragiale sunt inculte, dar nu lipsite 
de rezon”. Simona Vasilache investighează personajele lui Caragiale prin 
prisma brandului sub care evoluează, a sfântului patronimic („Acolada” nr. 
4/2012). Concluzia la care ajunge era de aşteptat. Celebrul personaj Mitică 
nu are nimic din aura patronului său, sfântul Dumitru. 
 

Aspecte minore 
În afară de aceasta, unii dintre cercetătorii actuali s-au orientat către 

probleme încă neabordate, mai puţin ori deloc tratate, de fapt către 
aspecte minore, de ordin secundar, ale vieţii şi operei lui Caragiale, din 
dorinţa de a fi originali ori siliţi de faptul că terenul fusese cercetat de alţii, 
care au cules subiectele importante. Gelu Ionescu („Apostrof”, nr. 1/2012) 
a sesizat că „mai bine de jumătate din acţiunea pieselor (sale) de teatru se 
petrece noaptea”, practică motivată prin faptul că dramaturgul respectă 
regula aristotelică a unităţii de timp. Afirmaţia: „Caragiale scria mai ales 
noaptea”, nu e confirmată însă de amintirile fiicei şi fiului, membrilor familiei, 
care îi cunoşteau îndeaproape obiceiurile. Simona Vasilache („România 
literară”, nr. 11/2012) constată că personajele lui Caragiale nu sunt 
înfăţişate când scriu (compun) scrisori, ci doar când le manipulează. Iar 
scrisorile acestor personaje sunt totdeauna pereche, trimitere şi răspuns, 
de obicei altul decât cel aşteptat. 

 

Istorie literară 
Dacă interpretarea, comentarea operei lui Caragiale a oferit un 

domeniu cu infinite variante de exprimare, cel al istoriei literare aferente a 
fost mai restrâns  în Anul Caragiale. S-a mers, în general, pe linia 
reproducerii cu mai multe ori mai puţine amănunte a faptelor şi 
interpretărilor deja cunoscute, din dorinţa de a pune la curent noile generaţii 
cu evenimentele din viaţa omului şi scriitorului Caragiale. 

Creşterea şi descreşterea sentimentelor de prietenie dintre Caragiale 
şi Eminescu a fost evocată cu emoţie de I. Ionescu-Bucova. („Oglinda 
literară”/mai 2012). O mare diversitate de ipoteze s-a formulat în epocă şi a 
fost reamintită acum, pentru explicarea cauzelor auto-exilului dramaturgului 
la Berlin. G. Lateş a enunţat şi argumentat câteva dintre acestea. Se pare 
că scriitorul a fost vexat de acuzele de „lipsă de respect pentru valorile 
româneşti”, vehiculate mai ales de cercurile liberale din jurul lui D.A. 
Sturdza, în condiţiile în care satirele, ironia şi criticile din scrierile lui 
Caragiale nu aveau de fapt ţintă antiromânească, ci urmăreau ca valorile 
etnice să fie autentice. („Dunărea de Jos”, nr. 120/2012). 

 

Noi supărări şi jigniri i-au provocat lui Caragiale, întărindu-i hotărârea 
de a se stabili în străinătate, acuzaţia de plagiat – în cazul piesei 
Năpasta – precum şi ezitările instanţei („Dunărea de Jos”, nr. 121 şi 
122/2012). A contribuit la decizia lui Caragiale de a se stabili la Berlin şi 
pasiunea sa de meloman, demonstrează V. Lungu („România literară”, 
nr. 11/2012). Idolii lui muzicali erau din Germania, deci … Probabil că 
toată această „pregătire sufletească” pentru exil ar fi fost în van, dacă nu 
ar fi avut susţinerea materială dobândită prin moştenirea de la 
Momuloaia (I. Ionescu-Bucova,  „Oglinda literară”/aprilie 2012). 

Nu a fost scăpată din vedere nici problema originii etnice a lui 
Caragiale, prezentată ca un paradox al culturii române, „acela că 
dramaturgul emblematic (model absolut) este de fapt un alogen care nu 
şi-a negat niciodată originea greacă” (G. Lateş, „Dunărea de Jos”, nr. 
120/2012), dar nici nu şi-a afirmat-o, adăugăm noi. Amintirile lui Paul 
Gusti, regizor la Teatrul Naţional din Bucureşti în vremea directoratului 
Caragiale, fuseseră menţionate de către Ş. Cioculescu şi alţi cercetători 
ca sursă de istorie literară, dar conţinutul lor de informaţii fusese puţin 
valorificat. Am readus în circuitul ştiinţific această sursă documentară, 
înfăţişându-l pe Caragiale ca director al TNB „cu mână de fier”: 
împrejurările numirii sale în această funcţie, măsurile luate pentru buna 
administrare a teatrului, relaţiile cu actorii, motivele demisiei („Convorbiri 
literare”, nr. 5/2012). Înainte de prima sa stagiune teatrală ca director al 
TNB, Caragiale a fost solicitat de Casa Regală, să organizeze la Sinaia 
câteva spectacole în cinstea prinţului de Wales, prilej de a lua masa cu 
regele Carol I, a concepe proiecte literare cu regina Carmen Sylva şi a fi 
prezentat prinţului  („Apostrof”, nr. 3/2012). 

 

Teatrul 
Teatrele şi-au omagiat în felul lor Maestrul. Se pare că cea mai 

agreată dintre piesele de teatru ale lui Caragiale, în acest an 
comemorativ şi aniversar, a fost O noapte furtunoasă, reprezentată la 
TNB şi la Teatrul din Ploieşti. În 2011, piesa a fost prezentată la New 
York, pe Broadway, de către Opera comică pentru copii din Bucureşti. O 
semnificaţie aparte a avut reprezentarea piesei la Teatrul „Mihai 
Eminescu” din Botoşani („Atitudini”, nr. 5/2012). În Caietele Teatrului 
„Eminescu”, Constantin Adam a prezentat o sinteză comentată a 
subiectului comediei pornind chiar de la istoria naşterii operei: „O noapte 
furtunoasă sau nr. 9 a fost lecturată pentru prima dată în cercul Junimea 
din Iaşi, în casa lui Iacob Negruzzi, în 1878, cucerind pe toţi cei de faţă. 
Hazul stârnit a fost extraordinar, junimiştii luând pentru prima dată 
contact cu jargonul de mahala al Capitalei. Subiectul este inspirat după o 
gogoaşă din Almanahul Claponului.”  Autorul subliniază perenitatea 
valorică a creaţiei caragialiene şi prezenţa ei constantă pe scena 
Teatrului „Eminescu”. „Tema încornoratului naiv, care vede dar nu crede, 
este prezentată sublim în această comedie de la a cărei premieră au 
trecut 133 de ani. Pe scena teatrului nostru această montare este cea 
de-a patra: 1959- regia Al. Finţi şi G. Rafael ; 1980 – regia, Anca Ovanez; 
1994 – regia, Ion Bordeianu; 2012 – regia, Alexandru Vasilache, fiind a 
352-a de la redeschiderea teatrului în 1958”. Noutăţile viziunii regizorale 
şi ludice ale spectacolului sunt relevate de regizorul Alexandru Vasilache 
într-un dialog cu T.A. (directorul Traian Apetrei): „Ideea de bază pe care 
o întâlnesc la marele dramaturg Caragiale – dar şi la alţi mari scriitori – 
este complexitatea şi, în acelaşi timp, integralitatea personajelor. 
Personajele au o umanitate în care se găseşte toată paleta de culori. 
Personajele sale sunt colorate, pline de viaţă, au temperament şi sunt 
prinse, de obicei, în situaţii foarte tensionate. Şi tocmai în momentele de 
tensiune se descoperă fiecare în parte, se descoperă la maxim, asemeni 
unui evantai. Caragiale îmi dezleagă mâinile să lucrez cu fiecare actor, 
pentru a construi tocmai acea paletă de culori, de nerv, de idei, de tot 
ceea ce împlineşte un personaj”.  

Anul Caragiale a însumat acţiuni ale publicaţiilor şi instituţiilor de 
cultură ce au contribuit la mai buna cunoaştere, de către publicul larg, a 
vieţii şi operei celui omagiat. Exegeza caragialiană a devenit mai activă 
şi prin punctele de vedere exprimate a confirmat aserţiuni anterioare sau 
a formulat interpretări noi. Cu excepţia unor voci disparate, s-a reafirmat 
menţinerea în actualitate a operei ilustrului dramaturg şi prozator.    

 

Traian D. LAZĂR 
 

 

DIN CREANGĂ-N CREANGĂ. Sub un titlu care acoperă 
doar parţial Spectacolul disimulării (David Press Print, 
Timişoara, 2012), Adrian Dinu Rachieru antologhează şi 
cenzurează exegezele, opiniile şi interpretările emise despre 
Ion Creangă, de la începuturile posterităţii acestuia până în 
prezent. Cartea s-ar fi putut numi Ion Creangă în conştiinţa 
criticii, dar ar fi repetat astfel titlul sub care Constantin 
Cubleşan ne-a livrat, în 2006, o întreprindere quasi-similară. 
Urmând arborescenta exegeză crengistă, A.D.R. ne 
propune a re-vedea un spectacol în mai multe  lecturi şi 
regii, nu doar cel al disimulării, care a fost o descoperire 
târzie, în acord cu noile chei şi canoane critice. Virtuoasă 
prin ligamente între diverse surse, cartea, mai ales în 
primele capitole, este în suferinţă de originalitate. Opiniile 
proprii sunt rare şi lipsite de îndrăzneală, aceasta poate şi 
pentru că A.D.R. dă întâietate „discursului receptării”, atent 
să nu-i scape nimic relevabil. Aplombul criticului se face 
remarcat printr-o suită de interogaţii (este Creangă aşa, 
sau... altminteri?) la care nu se simte chemat/abilitat a da 
răspuns. Dar A.D.R. se simte obligat a răspunde atunci când 
urmăreşte Umbra lui Creangă în Basarabia şi se întreabă 
dacă Există o literatură moldovenească?: „Datoria de a-şi 
apăra specificitatea nu înseamnă în cazul literaturii 
basarabene o reactivare a complexelor provincialismului 
(regionalismului), în numele duiosului spiritus loci. După cum 
apropierea de cultura română, depăşind un dispreţ păgubos, 
n-ar trebui să încurajeze «puseurile localiste», protejând, 
chipurile, un specific regional, populat de valori precare, 
cocoţate pe soclul «marilor clasici»”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

„ÎNTRE IRONIE ŞI AVERSIUNE”. Cu malurile blindate 
şi păzite de doi  templieri ai discursului critic, poezia lui Ion 
Beldeanu, din recentul volum Cămaşa de trecere (Editura 
Muşatinii, colecţia „Mircea Streinul”, 2012), curge melan-
colică şi, uneori, speriată că nu va reuşi să satisfacă pe 
deplin setea de sânge liric a celor doi străjeri. Pe alocuri 
chiar, această poezie se adaptează voinţei interpreţilor, 
care vor să o ducă acolo unde le cade lor la îndemână. 
Constatând oarecarea lipsă de vizibilitate, în timp, a 
poeziei Beldeanului sucevean, Ioan Holban (paznicul de pe 
malul drept al cărţii) o pune pe seama „împrejurării” că 
generaţia ’70 ar fi fost boicotată, dintr-o parte, de generaţia 
’60, aflată în plin proces recuperator şi, din cealaltă, de 
generaţia ’80, aflată în plină ofensivă. Au mai intervenit şi 
canoanele oficiale, care au frânt nişte elanuri lirice. Din 
această cauză (crede I.H.), poetul din suceveana Cetate 
de Scaun şi-a dus Viaţa pe o margine de scenă. Pe malul 
stâng al cărţii, Adrian Dinu Rachieru vede în Ion 
Beldeanu Un caligraf al melancoliei, ceea ce chiar este 
adevărat, până la un punct. Adică până în punctul unde 
poezia melancolicului se răzvrăteşte împotriva ei însăşi, îşi 
permite a fi (auto)ironică: „Încerc să accept ceea ce se 
întâmplă/ ca şi cum nu despre mine ar fi vorba/ neputinţa, 
tăcerea şi celelalte/ compromisuri/ o pendulare între ironie 
şi avertisment/ Înfăţişarea mea aminteşte/ de amprentele 
străzii/ peste care se pendulează/ nenorocita de realitate/ 
ce nu mai trezeşte nici un interes.// la urma urmei  vei visa 
un oraş debusolat/ după care deschizând cartea/ vei vedea 
cuvintele cum se clatină/ la lumina sângelui tău nedumerit.” 
E o posibilă altă cheie de lectură. (N.T.) 
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DEDICAȚIE 

 
O, trup al meu, nedespărţit prieten, 
Cândva, când anii tineri 
Se rătăceau prin pădure 
În căutarea Frumoasei Adormite,  
De ce acum vrei să fugi 
Şi să mă laşi singur? 
 
Nu ştiam că există  
Materie şi Spirit,  
Ritmul venea singur 
În poeziile cu aurore boreale 
Înflorite în umbra  
Unor fragede promisiuni. 
 
Cum poţi să uiţi 
Ce-am făcut pentru tine, 
Cum pot uita 
Ce-ai făcut pentru mine?!... 
 
Acum te dai înapoi,  
Eu vreau să merg înainte 
Printre mirabile ploi 
Ascunse-n cuvinte! 
 
Vezi, poezia din mine 
Nu moare! 
Cui voi lăsa-o 
Când mă voi duce? 
 
Ţie nu-ţi pasă decât  
De florile moarte 
Pe care le ţii în braţe 
Şi pe umerii amândoi: 
Aripi de înger 
Nezugrăvit decât 
În memoria mea. 
 
 
 

STAREA ACTUALĂ 
 

Încă respir, încă e bine. 
Ideile vin şi pleacă 
Nemulţumite 
De aerul pe care-l respir. 
 
Dar eu sunt bucuros: 
Încă respir, încă e bine! 
 
Am chemat câteva cuvinte  
Să le închiriez un poem,  
Dar ele pretind 
Sorcove în loc de brazi, 
Măşti în loc de chipuri, 
Ritmuri în coadă de peşte, 
Rime aruncate în stradă. 
 
Dar eu respir, încă e bine! 
Le opun rezistenţă 
Cât pot. 
 

 
CONFESIUNE 

 
Cât te-am iubit! O poate demonstra 
Un vers croit din palide cuvinte 
Şi poate depărtarea mea 
De cele socotite sfinte. 
 
Căci într-o lume chinuită 
De mari, nestinse întrebări, 
Rămâi tu singura ispită 
Rătăcitoare în mirări. 

 
 

VITRALII 
 

Vitralii: dialog de culori, 
De poveşti nemuritoare 
Şi de pilde aurii; 
Atingeri muzicale 
De pensule 
Pe geamul spălat de lumini. 
 
Din ziduri cu suflet fierbinte 
Silabele ies să privească 
Altarul rămas 
Fără crucea 
De lemn. 

 
 

PROPUNERE 
 

Când găseşti o rimă rară,  
Seiful este 
Soluţia ideală. 
Printre diamante şi rubine 
Se va simţi,  
Desigur, 
Mult mai bine. 
 
O, să nu se prindă 
(Ia aminte!) 
Mafioţii literari, 
Fraţi de cruce 
Cu diverşi broscari... 
 
Dacă vrei, te ocrotim, 
Maestre, 
Până intri-n ţinţirim. 

 
 

SPORT EXTREM 
 

Aşa-i de frumos 
La 80 de ani 
Să alergi după o rimă 
Ca un adolescent. 
Şi când o ajungi,  
Bucuros 
Că poţi s-o strângi la piept, 
Lași să treacă 
Mai departe,  
Indiferenţă... 

 

GHIDUL 
 

 

– Aici a fost, cu secole în urmă,  
O „Catedrală...” 
– „De silabe”, nu? 
– Da...însă, 
Prea cinstiţi prieteni,  
E noapte-n denumire şi acu. 
 
Legenda spune doar 
Că umbra 
Venită pentru cina 
De apoi 
Găsi în blid de aur 
Numai rime –  
Şi-atunci se trase,  
Tristă, 
Înapoi... 
 
Pe locul lui s-a înălţat 
Palatul,  
Cu camere ce-adăpostesc 
Statui, 
Încât artistul care vineri Moare 
Ştiind că are bustul lui... 
 
Iar încăperile rotunde 
(Elogiul frumuseţii 
Pure) 
Ascund mereu altă mireasă, 
Pusă trecutul 
Să abjure, 
 
Încât e arta veşnic 
Nouă, 
Ca un copac 
Cu mii de flori, 
Ce dacă fructele-s 
Mărunte 
Şi nu rezistă până-n zori, 
Dar cel puţin Ideea-i 
Vie, 
Mereu o luăm de la-nceput, 
Şi când Materia 
Învie 
Sfârşitul e necunoscut... 
 
Eu v-aş mai spune 
Încă multe 
Din veacul în atomi 
Sculptat, 
Dar şi-alte grupuri vor s-asculte 
Discursul meu 
Nevertebrat. 

 
OBSESIA RIMELOR 

 
Mă scald în sensuri 
Ca într-o lagună 
Cu cerul şters 
De brânza unei clipe: 
Cu chiparoşi rotind 
Pe întuneric 
Iluzii coapte-n 
Spuza mea de cântec... 
 
E totul important 
Şi aproape carismatic, 
Tradiţia mă-npinge înapoi, 
Dar vine ea cu pasul nebunatic,  
Să nu observ că părul e vâlvoi 
Şi mă trezesc ostatic între gene 
Rotind preaplinul ambelor sprâncene. 
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„Urmăresc de o vreme evoluţia poeziei lui Adrian Voica şi 
mă bucur pe de o parte de frumuseţile cuvântului românesc şi pe 
de altă parte de măiestria bijutierului care ştie să aleagă boaba 
de metal preţios din cuvântul de fiecare zi (...) A croi strai unic 
de sunete şi de sensuri poeziei nu stă în puterea oricui şi rar se 
iveşte vrăjitorul care ştie să-şi poarte cititorul prin palate de 
umbre şi prin codri de vis”. 

 

Ion POPESCU-SIRETEANU 
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Rețeaua părea să funcționeze fără cusur. Lipsa de logică a 

sistemului îl făcea inexpugnabil. Nu i se putea da nicicum de capăt, 
dezordinea era aptă să pună în dificultate și cele mai pătrunzătoare 
minți. Se acționa după ureche, în pură tradiție românească. Nu 
existau case conspirative, instalații sofisticate de urmărire și de 
interceptare a convorbirilor, parole, armament etc. Încercând să 
demonteze piesă cu piesă acest angreanaj, urmând cu strictețe pașii 
indicați în manualele serviciilor de informații, iscoadele își prindeau 
rapid urechile și se vedeau silite să abandoneze. Pe bune, eram 
încredințat că nimeni n-ar fi putut să-mi dea de urmă acolo. Ușor 
nedumerit, am transmis un mesaj telefonic pentru Anca, asigurând-o 
că sunt pe mâini bune. Totul e în ordine, am scris apăsat. Salutări din 
partea lui Luigi. Strașnic, ultima propoziție îmi plăcea. Katy mă 
informase printr-un e-mail că madam Coloneleasa continua să mă 
atace în rubrica ei din Oglinda actualității. Părea că știe de plecare. 
Năpârcile de felul meu nu-și au locul pe sfântul pământ românesc, 
scria defectata cu furie, ba chiar ar trebui stârpite oriunde s-ar afla ele. 
Parcă-i turbată, m-a asigurat Katy. Are nevoie urgentă de tratament. 

Deocamdată îmi puteam permite să ignor atacurile cățelei 
turbate. Situația se afla sub control, nu exagerasem cu nimic. Totul a 
decurs potrivit unui scenariu dificil de anticipat. Fix la jumătate de 
oră după discuția pe mobil, în parcarea din fața gării și-a făcut 
apariția Opelul gri, cu geamuri fumurii. Ca-n filme, mi-am spus, 
apropiindu-mă cu băgare de seamă. Ușa din dreapta s-a 
întredeschis și aceeași voce de femeie mi-a zis fără intonație să urc. 
I-am zărit capul aplecat. Nu mai era altcineva în mașină și am urcat 
în dreapta. Buon giorno, am apucat să spun. Bună, mi-a răspuns 
sec. Înainte de a porni, șoferița mi-a cerut să-mi pun centura de 
siguranță. Și imediat a început să ruleze. Se lăsase pe neașteptate o 
ceață densă, vrând parcă să-mi înlesnească pierderea urmei. Pe 
marginea șoselei, se zăreau imobile cu unul sau două nivele. Mă 
gândeam la don Luigi, însă n-am îndrăznit să pun întrebări. 
Cucoana mi se părea întoarsă pe dos. 

Nu i-am dat importanță. Pornisem într-o aventură ocultă în 
care tipa juca un rol minor. De ce să mă necăjesc pentru un fleac? 
Fără îndoială, capii organizației mă așteptau să punem lumea la 
cale. O singură obiecție aveam de ridicat în privința scenariului. 
Prin filme agentul secret beneficiază de un spor de periculozitate, 
ca să spun așa, având în dotare, alături de pistol sofisticat, 
limuzină de ultimă generație etc., și o pipiță trăsnet. Or, eu mă 
alesesem cu o baborniță la care preferam să nu mă uit. De parcă 
eram fraierul lor. Cine încerca să mi-o bage pe gât și ce se 
urmărea? Dacă era o caterincă de-a lui Luigi, putea fi sigur că   
n-aveam de gând să-i înghit glumele proaste. Și, colac peste 
pupăză, tipa fuma ca un șarpe! Or eu mă aflam în probe în 
meseria de nefumător, după ce duhănisem vreo douăzeci de ani 
cel puțin un pachet pe zi. 

În câteva minute am părăsit orașul și mașina a pătruns pe o 
șosea cu două benzi, scufundată în pâclă. De o parte și de 
cealaltă, pâlcuri de copaci, din când în când câte o clădire cu 
aspect de fabrică sau de supermercato. După vreun sfert de oră 
am intrat într-o localitate rurală, apoi pe o stradelă cu pietriș, 
străjuită de gard viu și copaci, dincolo de care se zăreau 
gospodării, acareturi și unelte agricole. În capătul stradelei, după 
aproape un kilometru, tipa a oprit mașina lângă o poartă din fier 
forjat și a apăsat telecomanda. Poarta a început să se deschidă 
automat și am zărit o tablă de avertizare: „AI CANE”. Oau! 
Lucrurile păreau serioase. În dreapta se profila silueta unei case 
din piatră cu două niveluri și o aripă prelungă în partea stângă, 
compusă din anexe. Mașina a rulat pe alee câteva zeci de metri 
într-o curte cu arbuști și gazon, statui și vase uriașe din lut. 
Întreaga proprietate era scufundată într-o ceață albă și rece. Părea 
proprietatea unui mafiot veritabil. 

Mi-am luat rucsacul și, urmând tăcuta mea călăuză, am intrat 
prin ușa solidă de lemn într-o bucătărie spațioasă. În prim plan, o 
masă pe care se afla o farfurie cu câteva roșii și o sticlă cu apă 
minerală. Ceva mai încolo, piese de mobilier suspendat, vase de 
bucătărie, aragazul, o altă masă încărcată cu vase, fructe și legume.  

 

Printr-o arcadă largă, se pătrundea în sufrageria scufundată în 
penumbră. Lângă arcadă era un televizor deschis pe un post 
românesc pe care se transmitea un serial indian, un film stupid de 
care aveam oroare. În timp ce-și scotea haina, doamna începu să 
urmărească atentă serialul, lăsând impresia că se despărțise de ecran 
cu două minute înainte. Deasupra televizorului se afla o cameră de 
supraveghere pe care se putea urmări ce se petrece în fața porții și la 
intrarea în curte. Îmi reveni inima la loc. Eram pe mâini bune. 

Se părea că am ajuns la stația finală din acea zi, așa că am 
așezat rucsacul pe recamier și mi-am dat jos hanoracul. Doamna 
renunță la serial și, în sfârșit, se arătă preocupată de mine. Îmi ură 
bun venit și se recomandă întinzându-mi mâna: Ligia Balducci. 
Avea probabil peste cincizeci de ani, fața vineție, părul șaten 
legat într-o coadă scurtă, breton rărit, o flanelă roșie și pantalon 
negru. Fuma ca un turc, tocmai aprinsese altă țigară. Scoase 
dintr-un dulap o sticlă cu vin roșu și umplu două pahare. Am 
ciocnit în pură tradiție românească, noroc! noroc! Ne-am așezat și 
în câteva cuvinte doamna m-a pus la curent cu situația în care ne 
aflam. Era din România, Ligia Mutescu din Bosanci, așa se 
numea de fată, însă trăia în Italia de peste treizeci de ani.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soțul său, Gianluigi, a murit în urmă cu aproape patru ani. 

Părea să fie singură în toată proprietatea aia. Urma să rămân 
acolo câteva zile, mă informă, până se va găsi altă soluție. 

Îmi era sete și am golit la iuțeală paharul. Doamna îmi făcu 
semn să mi-l umplu iar, îndemnându-mă să mă simt ca acasă. 
Urma să mă stabilesc sus deocamdată, îmi spuse, continuând să 
urmărească cu un ochi filmul. Puteam să urc și să mă aranjez, în 
timp ce ar fi avut răgaz să pregătească de mâncare. Probabil eram 
flămând și obosit, presupuse ea. M-am interesat de Internet. Nu 
avea instalație, dar mi-a adus dintr-o cameră alăturată un modem 
stick pe care puteam să-l folosesc. Călăuzit de doamna Ligia, am 
urcat pe niște scări. Sus se afla o cameră cu șemineu în care ardea 
focul. Cuprins de moleșeală, am trecut într-un hol din care se 
pătrundea în două dormitoare. Între dormitoare, se afla o baie 
spațioasă. Doamna Ligia mi-a sugerat să ocup dormitorul din dreapta. 
Era în ordine. Dădea spre curtea scufundată într-o spumă albă de 
ceață, prin care răzbăteau crengi de conifere. În timp ce aruncam o 
privire prin cameră, Ligia m-a anunțat să cobor în jumătate de oră. 

De îndată ce m-am văzut singur, mi-am aruncat pantofii din 
picioare și am scos laptopul. Stick-ul se potrivea la fix, însă 
reușeam să mă conectez la Internet numai dacă așezam laptopul 
pe pervazul ferestrei. Dificultatea se datora probabil zidurilor 
groase de piatră, despre care Ligia mă pusese în gardă. Am reușit 
totuși să iau legătura cu Anca. I-am transmis că am ajuns într-o 
localitate lângă Arezzo, așa și pe dincolo, fără să-i dau alte 
detalii. În fond, nici eu nu știam mai multe. Anca mi-a răspuns 
imediat OK, rămân pe recepție. Katy, în schimb, a lipsit la apel.  
I-am transmis și ei că sunt bine mersi, însă nu a dat vreun semn. 
Probabil degusta niște vodcă sau se luase la harță cu careva pe 
stradă. Numai să nu se fi întâmplat ceva rău. 

După ce-am isprăvit cu e-mail-urile, mi-am pus niște papuci 
pe care i-am descoperit lângă pat. Nu știam precis, probabil 
trecuse jumătatea de oră. Și, dincolo de asta, mi se făcuse sete. 
Uneori am o sete continuă de vin. Am lăsat ușa deschisă la 
dormitor, socotind în sinea mea că mai intră căldură din șemineu. 
Am mai băgat câteva lemne în șemineu, privind limbile flăcărilor 
împletindu-se în sus. N-o nimerisem rău, de ce m-aș fi plâns? Să 
vedem ce urmează, mi-am spus. Se părea că sejurul meu aici 
însemna o chestiune de zile. 

Am coborât scările bâjbâind. Uitasem să aprind becul. Ligia 
mesteca într-o cratiță cu o lopățică de lemn. În paralel, urmărea 
ce se transmite la televizor. Se terminase serialul indian, acum 
erau prezentate știri despre manifestațiile din țară. Demonstranții 
nu dădeau un pas înapoi, cu fiecare zi părând mai insistenți. 
Existau uneori altercații cu oamenii de ordine, se spărgeau vitrine 
ori se dădeau foc la mașini. Opoziția era acuzată că îi susține, 
însă șefii săi erau alungați în huiduieli de acolo. Oamenii 
amenințau că nu vor înceta acțiunile decât după demisia 
președintelui, a guvernului și organizarea de alegeri anticipate. Și 
guvernul părea să se clatine. Chiar ziarele aservite puterii dădeau 
ca foarte probabilă demisia primului ministru. Gângania de 
bălegar bătea în retragere. Președintele se ștersese câțiva ani la 
cur cu el, acum nu mai folosea la nimic și-l arunca la canalul 
istoriei. Poc! Se părea că avusese o utilitate publică. Să asiguri 
igiena fundului unui șef de stat însemna totuși ceva. Erau însă 
indivizi care lingeau numai din dorința de a crede ceilalți că ei 
sunt în barca puterii, intelighenția din jurul președintelui, deși nu-
i băga nimeni în seamă. Coloneleasa, bunăoară, zilnic executa 
câte o repriză de lustru și se simțea în mare formă. Anca îmi 
transmisese același lucru. 

M-am așezat la masă și mi-am turnat vin. Știam că în lumea 
civilizată nu aștepți să insiste cineva cu îmbiatul, cum se proceda în 
țară. Aici te servești dacă ți-a foame ori sete, fără să te lași rugat 
pentru că oricum nu se căciulește nimeni în fața ta, gustați, dar hai 
gustați, vă rog! Signora Ligia din Bosanci continuă să arunce 
priviri fugare spre ecranul televizorului și clătina din cap. Sunt 
curios cum comentează acțiunile străzii, deși am siguranță că nu-i 
de partea puterii. Nu m-ar fi trimis ăia taman în gura lupului.  
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Sub acoperire  

Doamna crede că marea realizare e în capul oamenilor care 
înțeleg în sfârșit că pot pune suficientă presiune încât cei din vârf 
să țină seama de părerea lor. Să nu-i mai ignore ca până acum. 
Corect. Mi se pare corect. O întreb de faimosul Luigi, când îl voi 
întâlni? Luigi? întreabă doamna, surprinsă. Înțelege imediat și 
izbucnește în râs. Care Luigi? Dar Ligia nu-i de-ajuns, ori îi fi un 
pui de misogin? Și să nu uit că soțul ei se numea Gianluigi! 

Se interesă cum să-mi spună, explicându-mi că se împiedica 
în vocabula dumneavoastră. Aici politețea se exprimă în alte 
moduri. Cezar Mihali? Era încântată. Se recomandă și ea, Maria 
Tereza. Izbucni în râs. Începuse să-mi devină simpatică, acum  
că-și lepădase platoșa de scorțoșenie și mutism. Îi plăcea să 
pălăvrăgească, ăsta era semn bun. Crezusem că are un dinte 
împotriva mea, ca și cum i-aș fi fost băgat pe gât cu de-a sila. 
Admise de îndată că unele precauții erau necesare, printre ei erau și 
cozi de topor, nu te poți încrede în toți. S-au adunat de prin toate 
colțurile țării, numai în Toscana ce ghiveci este! Nu-i poți ști pe toți 
și ce-i poate capul la fiecare, mă asigură. Și nici nu există unitate,  
s-au format bisericuțe după zonele de unde au venit. Apare câte 
unul și până se zburătăcește trage unde poate și el, dar mai târziu tot 
la grupul acela se adună. E mai greu să te descurci de unul singur. 

Tot discutând, Ligia îngrămădise în fața mea un coș cu felii 
de pâine, farfurii și tacâmuri, clondire cu ulei și oțet, condimente. 
În mijlocul mesei așeză o oală plată cu paste în sos de roșii, prin 
care se amestecau bucăți de carne. Nu mă dădeam în vânt după 
paste, însă eram curios să aflu cum se gătesc la mama lor. Le-am 
găsit OK, după ce am adăugat puțin piper și sare. Mi s-au părut 
gustoase, însă n-aș putea spune cât a cântărit la acordarea 
calificativului foamea ce-mi dădea serios târcoale și-mi 
zgândărea mațele. Și nici vinul nu putea fi scos din calcul în 
apreciere, fiecare înghițitură părând să-mi bucure papilele după 
dumicații pipărați. Ligia devenise treptat limbută și mă distram 
descoperind că accentul provinciei de unde venise în urmă cu 
peste treizeci de ani o însoțea implacabil. Dacă ai fi coborât-o în 
gara Pașcani și s-ar fi amestecat prin mulțime, nimeni n-ar fi 
putut spune că femeia asta a trecut vreodată granița. 

În timp ce pălăvrăgeam mestecând fără grabă, am auzit un 
zgomot dincolo de ușa masivă. Ligia părea să nu bage de seamă, 
însă antenele mele erau pe recepție. Când am atenționat-o, Ligia a 
râs, cred că-i fetița mea, Leila, curioasă să vadă ce musafiri avem. 
Nu poți mișca un deget fără știrea ei, adăugă, ridicându-se. 
Întredeschise ușa și pe lângă piciorul ei țâșni un ghemuleț care se 
strecură la iuțeală sub masă. Era o cățelușă roșcată ce se învârtea 
fără astâmpăr printre picioare. Ligia i-a așezat o bucățică de carne 
pe farfuria din colțul bucătăriei, pregătită anume pentru ea.    
Mi-am amintit de tabla cu inscripția de avertizare „AI CANE”, pe 
care o zărisem pe poartă și m-am interesat de câine. Ligia a 
izbucnit iarăși în râs, ce, ăsta nu-i câine? Să vezi cât de vigilentă 
îi fetița și cum dă de știre chiar și când cineva trece pe stradă. 
Nimica nu-i scapă, are un nas de Setter sau cum se cheamă cânii 
cei de vânătoare. (Mi-am dat seama că vorbește cu un puternic 
accent moldovenesc.) Și eu care fusesem convins că mă aflu    
într-o cetate inexpugnabilă, păzită de indivizi înarmați până-n 
dinți și câini ucigași, ha, ha, ha, cică ai cane! 

Leila a șters farfuria cu limbuța ei roșie, iar doamna Ligia i-a 
făcut vânt, marș afară, că ai datoria să veghezi la liniștea casei, 
puturoaso, ce ești! Roșcata s-a codit mârâind și lătrând ascuțit de 
câteva ori, însă n-a avut încotro și a dispărut sub conul de lumină 
din fața ușii. Își cunoștea atribuțiile, nu era cazul să se treacă la 
represalii. Intrase numai din dorința de a se face plăcută 
musafirului casei, vrednicul și cinstitul străin pe care avea datoria 
să-l apere cu ghearele și colții. Își onorase pe deplin obligația ce 
ținea de etichetă, venise timpul să se dedice pazei și apărării 
proprietăților stăpânei sale. 

Având reînnoită polița de asigurare pentru orice fel de 
pericole, Ligia umplu paharele. Părea plăcut să-i guști vinișorul 
rubiniu, cu buchet de fruct amărui și s-o asculți pălăvrăgind. Îmi 
umplusem burta cu paste, probabil aș fi ațipit dacă nu și-ar fi 
aprins iar țigara aia afurisită. Una, două, tipa-i cu țigara în gură, 
răspândind nori de fum puturos. Îmi aduc aminte de vremurile 
când trăgeam mahorcă de la prima oră a zilei și inhalam beat de 
plăcere fumul din tămâia diavolului. Ani și ani m-am lăsat 
impregnat de mirosul acela infect, socotindu-l iz de adevărat 
bărbat. Până când un medic mi-a spus cuprinzându-mi umerii cu 
brațul: Ajunge, prietene! Țigara nu-ți face bine și dacă nu-i pui de 
îndată cruce voi fi nevoit să… Și a făcut un gest intolerabil spre 
piciorul drept care mă supăra. Atât de ferm și sugestiv a gesticulat 
doctorul acela rotofei, că pe loc mi-a dispărut dorința de a mai trage 
vreodată din țigară. Nici măcar fumul nu-l mai suport. 

Și din pălăvrăgeala ei fezandată în vin roșu reieșea că nici 
aici nu eram în siguranță. Ba chiar, dacă socotea bine, pericolul 
era mai mare în străinătate dintr-o mie de motive. Mă încuraja 
grozav signora Ligia, din câte băgam de seamă. Și venea cu 
argumente beton. În țară, dacă i se întâmplă ceva unui opozant al 
regimului, bănuiala duce într-o direcție pe care nici nu trebuie s-o 
mai numească, eram de acord, nu? Pe când în Italia, cine să știe 
ceva de convingerile mele politice? Carabinierii n-ar sesiza nicio 
pistă, niciun mobil. Plus că aici nu există o evidență clară a celor 
în trecere și dacă dispare, să spunem, un străin, păi curge multă 
apă pe râul Arno până să se sesizeze careva. Exista timp destul să 
se volatilizeze urme, corpuri delicte, martori etc. Deci nu eram 
mai puțin expus pericolelor venind aici. Părea încredințată că 
adversarii mei au mână lungă și numai ce le vine lor pe chelie și 
trimit pe cineva să mă caute. N-aveam încotro, trebuia să mă 
camuflez temeinic. Și în ruptul capului să nu ies din 
ascunzătoare. Nu-mi dădeam seama de unde le scoate. Probabil 
vinul nu-i face bine la tărtăcuță, mi-am spus, amuzat. 

 
 

(Fragment dintr-un roman în lucru) 
 

CONSTANTIN ARCU 

Născut la 24 februarie 1956 
– Flămânzi, jud. Botoșani, C. 
Arcu este membru al Uniunii 
Scriitorilor din România (1998).    

Redactor-șef adjunct (1999-
2006) și redactor-șef (2010-2012) 
la revista „Bucovina literară”. 
Premiul Uniunii Scriitorilor din 
România, Filiala Iași – acordat 
pentru romanul Faima de 
dincolo de moarte; Premiul de 
Excelență acordat de Filiala Iași 
a USR – pentru întreaga 
activitate literară (2011). 

Alte volume: Cenușa zilei, 
povestiri (1995); Omul și fiara, 
roman (1996); Faima de dincolo 
de moarte, roman (2001); Cocteil 
în cranii mici, roman (2011) ș.a. 
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Mircea Radu Iacoban – În 1982, un critic se 
mira în paginile revistei „Convorbiri literare”: 
„Omul acesta este, deci, pe cale de a deveni 
semicentenar? Greu de crezut!” Iată, „omul 
acesta” a devenit octogenar. Şi mai greu de 
crezut! Tu, o crezi? 

Ştefan Oprea – De obicei se spune: „nu ştiu, 
dom’le când şi cum au trecut anii”. E mult adevăr 
în această zicere. Nici eu nu ştiu; m-am trezit doar 
că au trecut. N-am apucat să bag de seamă pentru 
că am avut foarte multă treabă. Ceea ce rămâne 
însă important e faptul că nu-i simt, că nu mă 
apasă deloc, da’ deloc, deloc, deloc! (vorba 
tineretului din Bradoc – ştii tu). 

– De ce se numeşte comuna Coarnele 
Caprei... Coarnele Caprei? Mai întrevezi făptura 
de odinioară a satului natal? Cum a fost primul 
tău bal (anul...) la „metropola” Belceşti? 

– Sunt două legende, pe care le-a notat un 
învăţător într-o monografie (rămasă nepublicată). 
Una, mai credibilă, trimite la două movile înăltuţe 
şi ascuţite (cam cum sunt munţişorii din Elveţia 
numiţi Les Diableres – pe care m-am cocoţat prin 
1972 şi de pe care am... meditat asupra toponimiei 
satului natal). A doua legendă vorbeşte despre 
nişte turme de capre peste care, în dedemultul 
vremii, ar fi dat o boală care le-a transformat în 
schelete. Coarnele, mai rezistente, au fost 
descoperite mai târziu, prin... săpături arheologice 
cu plugul, de către ţăranii împroprietăriţi pe aceste 
locuri după 1877. Cum-necum, satul meu se 
cheamă Coarnele Caprei şi mă mândresc cu el şi 
mereu mi-e dor de el şi de oamenii fabuloşi pe 
care i-am cunoscut în copilăria şi adolescenţa mea. 
Făptura aceea a satului nu mai există. Merg uneori 
s-o caut, dar nu mai este. În locul zgâtiilor de 
copile – colegele mele din şcoala primară – 
întâlnesc nişte babe scofâlcite. Moş Neculai, 
fratele cel mai mare al tatălui meu, un înţelept cu 
cinci clase, care mă punea în mare încurcătură pe 
mine, elev de liceu, nu mai este. Nici Moş 
Sumanariu care a orientat trupele sovietice spre 
Berlin, arătându-le capătul satului, unde îşi avea 
gospodărioara Costache Pelin; mulţi şi multe nu 
mai sunt. Numai dealurile care înconjoară satul, 
deşi îmi par acum mici şi prăpădite, păstrează 
un aer care îmi pare când misterios, când 
solemn, prin care umblă, singură, fantoma 
tristeţii. A lor sau a mea? 

Primul bal? Ehei, Postume, Postume! 
Belceştii? Acolo, la 12 km de Coarnele, era gara, 
spre care mergeam pe jos ca să luăm trenul de 
Hârlău-Iaşi. Acolo era poarta de intrare în lume. Şi 
mai era acolo fata învăţătorului, cu care am dansat 
vals la primul bal şi care mi-a înfipt în inimă 
primul spin dulce. Aveam 15-16 ani. 

– Omenirea a trăit trei milenii fără cinema şi 
fără televiziune, dar fără teatru, niciodată. Cum 
întrevezi viitorul artei scenice în contextul 
ofensivei atotbiruitoare a audiovizualului 
electronizat? Dar soarta cărţii? 

– Îmi impui o trecere prea bruscă... de la 
naivităţile adolescenţei, la gravitatea destinului 
teatrului. Saltul mă ameţeşte. Dar cum în liceu am 
fost gimnast şi executam perfect triplul salt mortal 
pe spate, hai să încerc un răspuns. Milenarul teatru 
a fost şi este încă agresat – cu violenţă, aş zice – 
de tehnica modernă, de audiovizualul electronizat. 
Dar el rezistă şi va rezista. Taina lui adâncă nu va 
putea fi pătrunsă de nici o tehnică, oricât de 
sofisticată. Zicea cineva că un computer poate 
reproduce hohotul de râs sau suspinul, dar nu va 
putea râde în hohote şi nu va putea suspina ca 
actorul, ca omul sensibil. 

Şi fără sensibilitate, fără autenticitatea 
sentimentului, teatrul nu e teatru, oricâtă tehnică 
s-ar desfăşura pe scenă. Aşa că fii liniştit, bătrâne 
dramaturg: în următoarea mie de ani teatrul nu va 
fi în pericol; vom trăi şi vom vedea! 

Cartea însă e într-un pericol mult mai mare. 
Tineretul deja citeşte – cât citeşte! – pe calculator. 
Am viziuni de coşmar: văd bibliotecile 
transformate în muzee. Îmi amintesc nişte versuri 
ale lui Al. A. Philippide despre... poezie: „Te văd, 
în timpuri foarte-apropiate,/ Zăcând printre 
unelte demodate –/ Maşină cu-ntrebuinţări 
uitate,/ Mai nebăgată-n seamă, în giulgiul tău de 
praf,/ Decât montgolfierii sau primul hidroscaf”. 

– Poţi depune mărturie pentru fiecare 
moment din istoria postbelică a presei ieşene. La 
80 de ani, ai nu numai dreptul, ci şi datoria să ne 
împărtăşeşti amintiri. Aşadar: a fost odată... 

– Am intrat – absolut din întâmplare! – în presa 
cotidiană în 1956, la „Flacăra Iaşului”, singurul 
ziar, atunci, în bătrâna urbe-leagăn al presei, al 
multor ziare şi reviste de cel mai ales prestigiu 
naţional. Redacţia era 80% muncitorească, iar cei 
trei-patru redactori cu studii superioare eram caii-
de-bătaie atât la treabă, cât şi la sancţiuni. Ni se 
făceau şedinţe de judecată de tipul celei din „Opinia 
publică” a lui Baranga. Stăteam cu frica-n sân din 
cauza originii sociale ne-muncitoreşti. Îmi amintesc 
cu strângere de inimă ce şedinţă dură i s-a făcut lui 
Horia Zilieru chiar în ziua nunţii lui! – pentru că 
mireasa era... fiică de chiabur din Panciu. A fost dat 
afară cu ură proletară! 

Aş fi însă nedrept dacă n-aş recunoaşte că 
am cunoscut acolo şi câţiva oameni verticali şi 
buni profesionişti, de la care eu, tânărul 
redactor, am învăţat meserie şi o anume 
rigoare, o disciplină a muncii, a profesiei care 
mi-a folosit mai târziu, la „Cronica” (unde am 
trecut, la înfiinţarea ei, în 1966). 

Mai era în Iaşi o revistă literară mensuală, 
„Iaşul literar”, în colegiul căreia se aflau Otilia 
Cazimir, Mihai Codreanu, George Lesnea, Ion 
Istrati, iar în redacţie – Dumitru Ignea, N. Barbu, D. 
Costea... Am debutat acolo cu o piesă într-un act. 

Cum am spus mai înainte, în 1966, februarie, 
a apărut săptămânalul de cultură „Cronica”. Prin 
aceasta, oraşul deschidea ochii, în sfârşit, spre un 
trecut de glorie în materie de reviste culturale şi 
intra din nou în circuitul naţional al culturii. Am 
vorbit în alte interviuri despre ceea ce a însemnat 
publicaţia pentru viaţa spirituală a Iaşului şi a unei 
zone mai largi... Nu repet. Spun doar că pentru 
mine a fost norocul, a fost marea şansă de 
afirmare. Am lucrat acolo vreme de 30 de ani; la 
un moment dat, rămăsesem singurul din echipa 
care ctitorise revista. În biografia mea, perioada 
„Cronica” rămâne cea mai fastă. Am continuat-o, 
apoi, la „Dacia literară” încă vreo nouă ani. 

Cam acestea despre „a fost odată...” 
– Cade recordul de fidelitate deţinut de N. 

Barbu, cel care a urmărit şi consemnat toate 
spectacolele Naţionalului ieşean din 1942 până în 
1978, adică 36 de ani? 

– Nu m-am gândit niciodată la asta, dar acum, 
că ai observat tu, constat şi eu că aşa este. N. 
Barbu, confratele mai vârstnic şi mai 
experimentat în comentariul de teatru, mi-a fost 
foarte apropiat. L-am stimat în timpul vieţii, iar 
după ce a plecat, am scris în repetate rânduri 
despre el şi despre rolul lui în evaluarea activităţii 
Teatrului Naţional. A fost un profesionist de 
marcă vreme de 36 de ani (dacă i-ai numărat 
bine). Nu mi-am propus niciodată să-l depăşesc în 
vreun fel – nici ca valoare, nici ca rezistenţă în 
timp; e o simplă întâmplare faptul că eu sunt mai 
longeviv, că, iată, sunt 48 de ani de când profesez 
în domeniul criticii teatrale. 

– Am vânat şi am pescuit împreună prin toate 
cotloanele Moldovei, ştiute, neştiute, ori, vorba lui 
Aurel Leon, „mai puţin cunoscute”. Acum, când 
amândoi am agăţat puşca-n cui, ne-au rămas 
numai fotografiile – unele, de-a dreptul incredibile. 
Noi eram aceia oare? Acolo? Când? De ce? 

– Da, noi eram, şi eram tineri, şi eram liberi, 
şi eram fericiţi, şi eram prieteni. Ce vremi şi ce 
oameni! Mi-e dor de acele vremi, mi-e dor de 
dealuri şi de păduri, de bălţi şi de stufuri, de 
întâmplări incredibile; mi-e dor de natură, de 
zăpezi, de noroaie, de barca noastră pneumatică, 
de lebedele-balerine de la Cârja, de fazanii de pe 
fâşia Prutului, de mistreţii din pădurile 
Vasluiului, de raţele de la Vlădeni, de iepurii şi 
vulpile de la Trifeşti, de gâştele de la Maţa;  
mi-e dor de Dorel, de Gică, de Gelu, şi mie dor 
de tine-cel-de-atunci, Iacobanule! 

– Ştiu că ai avut o convieţuire exemplară, de-o 
viaţă, cu aceea care nu mai este – Lia. Dacă poţi, 
dacă nu-ţi este prea greu, cutează o evocare. 

– Nu pot, iartă-mă. Ea a plecat... departe de tot. 
Mă duc să o vizitez şi să-i duc flori proaspete de 

două ori pe săptămână. În rest, nu-ţi pot spune 
nimic. Caută singur răspunsul în poemele alăturate! 

– O „repede ochire” asupra celor opt 
decenii scurse îţi dă temeiul să încerci bucuria 
multor reuşite. Ai şi regrete? Sunt lucruri pe 
care le-ai face altfel? 

– Ca în viaţa oricărui om, au fost şi în viaţa 
mea destule reuşite şi prea destule greşeli, 
nereuşite, neîmpliniri. Sunt şi rămân ale mele 
toate, le port cu mine (cum zicea filosoful Bias: 
„Omnia mea mecum porto”) şi, dacă ar fi să le 
mai pot face o dată, cred că tot aşa le-aş face. Ca 
să le fac altfel, ar trebui să fiu altul. Și nu sunt. 

– În anii complicaţi şi destul de confuzi de 
după 1989 ai condus destinele culturii ieşene. 
Multe erau de făcut, de refăcut, de început, de 
stăvilit, de continuat. Ce ai izbutit, ce n-ai izbutit? 
Iată, de pildă, mă gândesc la mult discutata (şi 
contestata) unică mutare a Festivalului Naţional 
de Teatru de la Bucureşti, la Iaşi... 

– A fost una dintre greşelile vieţii mele. Am 
acceptat – după îndelungi îndoieli şi refuzuri – 
funcţia de Consilier şef al culturii, mai ales din 
cauza precarităţii financiare în care se afla, în 
1993, revista „Cronica”. Am socotit că aş putea-o 
ajuta cumva, ceea ce am şi făcut într-o măsură. 
Dar funcţia aceasta nu era pentru mine, eu m-am 
considerat întotdeauna om de redacţie – aşa m-am 
simţit bine. Acolo, în redacţii, am avut, socot, cele 
mai frumoase realizări şi acolo, în redacţii, am 
fost cel mai fericit. La Inspectoratul de cultură 
n-am putut realiza cine ştie ce isprăvi pentru că 
era o lipsă de bani inimaginabilă şi fără bani ce 
puteam face?! Las la o parte faptul că nu m-am 
înţeles deloc cu prefectul. Faptul că n-am vrut 
să intru în partid m-a făcut indezirabil. După 
trei ani şi jumătate a trebuit să plec. De fapt, să 
mă pensionez. 

Ai amintit de Festivalul Naţional de Teatru, 
pe care, în 1996, l-am strămutat de la Bucureşti la 
Iaşi. A fost un scandal enorm. Bucureştenii s-au 
făcut foc, căci îl considerau al lor prin tradiţie. De 
ce l-am adus la Iaşi? Pentru că Teatrul Naţional 
sărbătorea trei mari aniversări: 180 de ani de la 
primul spectacol în limba română (1816); 155 de 
ani de la înfiinţarea primului Teatru Naţional din 
România (se împliniseră cu un an înainte şi nu se 
făcuse nimic spre a marca evenimentul!), şi 100 
de ani de la inaugurarea superbei clădiri a 
Teatrului – cel mai frumos Teatru din ţară. Merita 
oraşul Iaşi ca Festivalul (Naţional, totuşi) să se 
desfăşoare aici? A urlat presa bucureşteană, au 
înjurat oamenii de teatru ai Capitalei, dar 
Festivalul Naţional a avut loc la Iaşi. Mă 
mândresc şi acum. 

– Ai scris şi publicat un raft de cărţi – începutul 
avându-mă ca martor şi editor la „Junimea”. Care-
ţi este cartea de suflet? Ori cărţile? 

– Am scris şi am publicat, într-adevăr, câteva 
cărţi. Sunt, cred, vreo 26. Prima a apărut, aşa cum 
zici, la Junimea, unde tu erai director. Cred că ţi-
am mulţumit şi atunci, dar îţi mulţumesc şi acum. 
Ai fost un editor bun. „Statui de celuloid”, primul 
volum de critică cinematografică (dintre cele vreo 
opt publicate până acum) a apărut în acelaşi timp 
(1972) cu „Balansoar pentru maimuţe”, primul 
volum de dramaturgie (din cele vreo patru) 
publicat la Cartea Românească. Mi-e greu să spun 
la care carte ţin mai mult, care îmi este „mai de 
suflet”. Totuşi... parcă îmi stau mai aproape cărţile 
despre Oscar, poate pentru că am muncit la ele 
vreme 25 de ani împreună cu fiica mea, Anca-
Maria Rusu.  

Am zis cărţile şi nu cartea despre premiile 
Oscar pentru că povestea este aşa: am publicat 
mai întâi trei volume („Stelele Oscarului”, 1996-
2002), apoi, Editura Cartier din Chişinău le-a 
adunat în unul singur („Cartea Oscarurilor”, 

2006), iar acum, în septembrie 2012, Editura 
Vasiliana ’98 a scos ediţia a treia, „Cartea 
premiilor Oscar” (900 pagini, cu 2000 de 
ilustraţii). Bineînţeles că fiecare dintre ediţii a fost 
revăzută, completată, adusă la zi. N-aş lăsa să stea 
prea departe de sufletul meu nici cartea 
„Eminescu, omul de teatru” (Timpul, 2000), la 
care am lucrat – aşa cred – cu cea mai mare 
dragoste. Îmi dădusem şi doctoratul cu această 
lucrare. Dar parcă la cartea „Scriitorii şi filmul, o 
perspectivă cinematografică asupra literaturii 
române” (Timpul, 2004) aş putea să nu ţin? Dar 
parcă la celelalte... 

– Către sfârşitul veacului XIX apăreau două 
reviste cu acelaşi titlu: „Fântâna Blanduziei”. 
Câţiva foşti redactori au iniţiat  o „serie nouă”, 
paralelă. Cumva, experienţa lor o repetăm prin 
„Cronica veche”. După câteva numere, „seria 
nouă” a „Fântânii Blanduziei” a răposat. 
Motivaţia redacţiei: iniţiatorii „au ostenit”. 
„Cronica veche”, la aproape doi ani de la 
apariţie, pare a nu da astfel de semne, deşi-i 
întemeiată pe voluntariat, entuziasme şi susţineri 
materiale mai mult sau mai puţin întâmplătoare. 
Cum vezi destinul publicaţiei... noastre? 

– Nimic nu-i nou pe lume. Deci nici frumoasa 
noastră nebunie, entuziasmul şi voluntariatul nostru 
– al lui Nicu Turtureanu, al tău, al Virginiei 
Burduja, al meu (cei care ne-am aflat în redacţia 
„Cronicii” de altădată) şi al celor care ni s-au 
alăturat (Nicolae Panaite, Aurel Brumă, Iulian 
Pruteanu-Isăcescu) – nu-i o noutate absolută. Dacă 
iniţiatorii seriei paralele a „Fântânii Blanduziei” au 
obosit la un moment dat şi au renunţat, noi nu vom 
obosi şi nu vom renunţa. Eu cel puţin nu voi obosi 
şi sunt sigur că nici voi, colegii mei; aşa că destinul 
revistei trebuie privit cu optimism. 

– Eşti singurul critic ieşean laureat al 
Premiului UNITER (după repetate nominalizări) 
pentru întreaga activitate – recunoaştere, logică 
aş spune, a unei trude de o viaţă. Cum ţi se pare 
starea actuală a criticii noastre de teatru după 
dispariţia „mentorului” Silvestru? 

– După dispariţia lui Valentin Silvestru, 
critica teatrală a avut un moment de derută, de 
ezitare. Şi-a revenit însă destul de repede şi a 
intrat într-o nouă vârstă. Au apărut „figuri” noi, 
tineri valoroşi care au întărit detaşamentul criticii. 
Chiar dacă sunt multe disjuncţii, deosebiri, uneori 
şocante, de viziune şi atitudine, breasla 
funcţionează, e activă. Ceea ce e altfel decât în 
perioada anterioară (coordonată de Silvestru) e 
modul de acţiune. De la acţiunea în grup (îţi 
aminteşti, desigur, cum participau criticii, în grup 
organizat, la premiere, la festivaluri, la colocvii) s-
a ajuns acum la acţiunea individuală; fiecare pe 
cont propriu. Sigur că şi înainte exprimarea 
opiniei critice era strict individuală (n-am citit 
niciodată o cronică teatrală colectivă – Doamne 
fereşte!), dar participarea mai multora, în acelaşi 
timp, la analiza activităţii unui teatru, a peisajului 
unei stagiuni, la desfăşurarea unui festival, oferea 
o diversitate de opinii din care se putea desprinde 
o concluzie generală care putea fi benefică pentru 
creatorii de teatru. Din păcate, acum, criticii pot 
circula mai puţin prin ţară, prin teatre, prin 
festivaluri din cauze lesne de înţeles. Asta nu-i în 
folosul teatrelor, al creatorilor. 

Stă însă mai bine critica teatrală la capitolul 
carte. Apar multe cărţi de critică, incomparabil 
mai multe decât în perioada anterioară. Şi nu 
numai de critică, ci şi de istorie şi de teorie 
teatrală. Asta contribuie la configurarea unei şcoli 
de teatrologie românească, ceea ce e minunat. 

– Altfel, ce mai faci, Fănică? Eu aş 
răspunde sec: „scriu”. Tu? 

– Şi eu la fel. Iar când îmi rămâne un pic 
de timp, citesc.   
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(N. 26 septembrie 1932, în com. Coarnele Caprei, jud. 
Iaşi). Critic şi istoric de teatru şi film, dramaturg, eseist. 
Membru al Uniunii Scriitorilor, al Uniunii Teatrale din 
România (UNITER), al Uniunii Cineaştilor (UCIN) şi al 
Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru (AICT). 
Absolvent al Facultăţii de Filologie – Universitatea „Al.I. 
Cuza” (1956). Doctor în litere, Magna cum laudae (2000). 
Secretar g-ral de redacţie, redactor şef adj., publicist 
comentator – „Cronica” (1966-1996), redactor şef al revistei 
„Dacia literară” (1996-2004), redactor şef adj. al revistei 
„Cronica veche” (2011...), profesor de istoria teatrului 
universal, estetică teatrală şi cultură cinematografică la 
Facultatea de Teatru a Universităţii de Arte „George 
Enescu” (1992-2009). 

Colaborări la revistele: „Convorbiri literare”, „Teatrul 
azi”, „România literară” „Contemporanul”, „Cinema”, 
„Rampa şi ecranul”, „Scena”, „Literatura şi Arta” (Chişinău), 
„Timpul”, „Lumina” (Pancevo), „Dacia literară” ş.a. 

Autor al volumelor de critică şi istorie teatrală: Martor al 
Thaliei (Junimea, 1979), Din fotoliul 13 (Junimea, 1986), 
Chipuri şi măşti (Cronica, 1996), Eminescu, omul de teatru 
(Timpul, 2000), Căruţa lui Thespis (Opera Magna, 2005), 
Şcoala ieşeană de teatru (coautor, Artes, 2005, ediţia a doua, 
Artes, 2010), Măria Sa Teofil Vâlcu (Timpul, 2007), Pas la 
pas prin festivaluri (Opera Magna, 2011), Prin teatre şi prin 
ani (Artes, 2011), Intersecţii teatrale (Junimea, 2012); al 
volumelor de dramaturgie: Balansoar pentru maimuţe 
(cartea Românească, 1972), Căderea păsării de seară 
(Junimea, 1981), Viaţa şi dragostea într-o vilă stil (Axa, 
2001), Harap Alb şi alţii (Timpul, 2002); al volumelor de 
critică şi istorie cinematografică: Statui de celuloid 
(Junimea, 1972), Filmul – vocaţie şi rutină (Junimea, 1975), 
Diorame cinematografice (Junimea, 1983), Stelele 
Oscarului, în colaborare cu Anca-Maria Rusu (Junimea, vol. 
I, 1996, vol. II, 2000, vol. III Opera Magna, 2004; ediţia a 
doua, revăzută şi actualizată – Ed. Cartier, Chişinău, 2006; 
ediţia a treia, revăzută şi actualizată – Ed. Vasiliana ’98, 
2012), Clipa şi durata (Vasiliana, 2012); al volumelor de 
proză: Procesul manechinelor (Junimea, 1974), Plus sau 
minus infinitul (Junimea, 1978). 

Premiul Asociaţiei Scriitorilor Iaşi pentru dramaturgie 
(1980), Premiul ATM pentru critică teatrală (1982), Premiul 
Salonului de Carte Iaşi-Chişinău (1996), Premiul „Vasile 
Pogor” al Municipiului Iaşi pentru merite culturale (1996), 
Premiul Secţiei române a Asociaţiei Internaţionale a 
Criticilor de Teatru (1997), Nominalizări la Premiul 
UNITER pentru critică teatrală (1998, 2000, 2010), Premiul 
special al Secţiei române a Asociaţiei Internaţionale a 
Criticilor de Teatru pentru volumul Eminescu, omul de 
teatru (2000), Premiul revistei „Convorbiri literare” pentru 
opera dramaturgică (2002), Premiul de excelenţă al Filialei 
Iaşi a Uniunii Scriitorilor (2002), Premiul UNITER pentru 
întreaga activitate (2012). 

Ordinul Pentru merit (cultural) cu grad de Cavaler 
conferit de Preşedinţia României (2002). 
 

ROCHIA ALBĂ 
 

 
Azi vreau să-ţi pui rochia albă – i-am zis, 
E o dimineaţă cu adieri de alb prin mesteceni. 
Ascultă cum cântă la flaut un înger – 
e-acelaşi care cânta atunci, dedemult, 
în seara aceea când ţi-am adus din livezi 
rochia albă; 
O croisem din petale de meri şi de vişini 
şi tu plângeai îmbrăcând-o în faţa oglinzii. 
Eu îţi încingeam mijlocul c-un cordon de iluzii 
şi-n păr îţi agăţam metafore din sonete de Shakespeare; 
Erai mai frumoasă decât dimineaţa 
în alb, cum erai îmbrăcată; 
Îngerul cânta la flaut un poem de logodnă. 
 
De ce te-ai trezit din visarea aceea 
şi nu mai ştii unde ţi-e rochia albă? 
Ai uitat că a curs prin oglindă? 

 
ROCHIA ALBASTRĂ 

 
Pune-ţi rochia albastră! – i-am zis, 
rochia croită din fragmente de cer, 
pe care ţi-am dăruit-o în seara aceea 
când poeţii se adunaseră în Ursa Mare 
şi cântau exaltaţi iubirea eternă 
cu ochii aţintiţi spre Steaua Polară... 
Îţi aduci aminte cum alergam noi doi 
spre Steaua aceea a certitudinii? 
Tălpile noastre sângerau pe Calea Lactee, 
dar nici o durere nu ne oprea, alergam 
şi rochia ta albastră îşi flutura trena 
ca o bătaie de inimă pe portativul dorinţei... 
Era nuntă în cer şi noi eram mirii... 
 
De ce te-ai trezit din visarea aceea 
şi nu mai ştii unde ţi-e rochia albastră? 
Ai uitat că ţi-a rămas agăţată de Steaua Polară? 

 
ROCHIA VERDE 

 
Erai îmbrăcată în rochia verde – i-am zis. 
Zilele lunii april, cor de soprane şi-altiste, 
cântau pentru tine în cheia rodirii. 
Aleile lunii te cuprindeau în vegetaţii de taină 
şi tu erai o liană fragilă pendulând 
între cel ce am fost şi cel ce voi fi. 
Nici o tristeţe nu-ţi amăgea zâmbetul 
şi nici o durere. 
În rochia verde păreai de smarald – 
un vas cu licori de venin, răcoroase. 
Eu le sorbeam însetat, mimând lăcomia, 
şi-ţi promiteam călătorii nesfârşite 
spre noi cei ce suntem şi cei ce nu vom mai fi. 
 
De ce te-ai trezit din visarea aceea 
şi nu mai ştii unde ţi-e rochia verde? 
Aminteşte-ţi că mi-ai dat-o s-o vând în Târgul Uitării! 

 

 

ROCHIA GALBENĂ 
 

 
Porţi de prea multă vreme rochia galbenă – i-am zis, 
rochia croită din pânza-nserării. 
Vrei s-o arunci de pe tine, să sfâşii 
faldurii ei – simfonii resemnate 
şi romanţe pierdute. 
Eu te privesc pe sub pleoapa tristeţii 
şi-ascult violoncelele ploii 
vibrând prin crengile anilor, rupte. 
Aşezată în vechiul fotoliu cu braţe-ostenite 
încerci să-ţi aminteşti povestea uitată: 
începea cu un înger care cânta la pian 
(sau la flaut?), 
iar tu dansai în rochia albă, 
eu presăram în juru-ţi metafore din sonete de Shakespeare, 
apoi alergam amândoi pe Calea Lactee, 
cu tălpile sângerând, spre Steaua Polară; 
a fost nuntă în cer şi noi am fost mirii. 
 
Aş vrea să te trezeşti din visarea aceasta, 
să tai în fâşii rochia galbenă 
şi s-o împrăştii – frunze uscate – pe-aleile Toamnei. 

 
ROCHIA NEAGRĂ 

 
De ce ai îmbrăcat rochia neagră? – i-am zis, 
rochia croită din reci crâmpeie de noapte, 
pe care ţi-a dat-o în dar Străina aceea? 
Ştiai doar că nu-ţi stă bine cu ea, că te strânge, 
că e rochia doar pentru plecările lungi. 
De ce dormi îmbrăcată cu ea de parcă 
ai fi tu însăţi o noapte adâncă? 
Nu mai privi aşa trist spre steaua ce cade, 
nu te lăsa-nvăluită de-aceste cântări fără noimă! 
Lasă pleoapa să bată, n-o ţine închisă! 
E-atâta culoare în jur şi-atâta lumină, 
adună-le iar, cum făceai altădată, 
şi-mbracă-te-n ele, 
oglinda e-aceeaşi, te-aşteaptă 
să-ţi legeni în undele ei resemnarea. 
 
De ce nu te rupi din această visare 
şi nu vrei s-arunci rochia neagră? Te strânge, 
iar Timpul se scurge prin faldurii ei spre Marea Tăcere! 
  

 

poeme pentru 
Dincolo 

În memoria Liei 

„Locuind în dulcele târg al Ieşilor, blajin şi meditativ 
ca toţi moldovenii, prietenul nostru este departe de a fi 
partizan al liniilor curbe şi al imaginilor idilice. Scrisul 
său, fără a fi aspru sau violent, este profund responsabil şi 
de o nobilă exigenţă critică. Atitudinea sa în faţa operelor 
de artă pe care le comentează este limpede şi intransigentă. 
Cei despre care scrie nu-i poartă sâmbetele, chiar dacă 
aprecierile le sunt defavorabile. Tact, respect pentru munca 
altora, bun simţ artistic? Cred că toate la un loc, aceste 
trăsături fiind foarte importante, mai ales atunci când 
destui comentatori nutresc iluzia deşartă că exigenţa se 
poate confunda cu duritatea de limbaj”. 

Mihail SABIN 
(Caiet de sală al Teatrului din Arad, 1975) 

„Ştefan Oprea are capacitatea – înzestrare esenţială pentru 
un critic – de a reconstrui în scris viaţa intensă, deşi atât de 
fugară, a faptului scenic, sesizându-i cu precizie clipele de 
strălucire sau de întunecare, identificându-i prompt suferinţele 
(şi bacilul care le-a iscat), precizându-i, nu o dată, evoluţia în 
viitor; ştie să-şi argumenteze opiniile, să-şi explice verdictele. 
Şi ştie, mai ales, să laude fără a deveni elogiac (sau... elegiac) 
şi să mustre fără a deveni injurios. Simţi, în fine, că îi înţelege, 
îi stimulează şi chiar îi iubeşte pe aceia despre care scrie – 
regizori, scenografi, actori...” 

Alice GEORGESCU 
(„Cultura Naţională”, nr. 4/1996) 

„Lirismul în piesele lui Şt. O. – jucate, unele dintre ele, la 
diferite teatre – generează fie fantasmaticul alegoric (ilustrat 
prin personaje simbolice, lunecând, cu mister căutat, dinspre 
tărâmul suprarealului), fie patetismul bine temperat al 
somaţiei etice, care, asimilând sugestia livrescă (Priestley, 
Dürrenmatt), îmbracă veşmântul piesei poliţiste... 

Parabola se nutreşte din substanţa etică, ancorând în tragic 
sau în grotesc... Pustiirea lăuntrică, mecanizarea gândirii, 
pervertirea ireversibilă a esenţei sufleteşti sunt sugerate prin 
dialogul absurd, cu ilare dezarticulări de logică şi un schimb 
de vorbe fără sens.” 

Florin FAIFER 
(„Convorbiri literare”, nr. 9/2002) 
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Cu deplină satisfacţie adeveresc aici că am fost onorat de a 
conlucra la Chişinău cu academicianul Mihai Cimpoi şi staff-ul 
său scriitoricesc la înfăptuirea a zeci de evenimente de răsunet, 
la sărbătoriri centenare şi celebrări rotunde, precum şi la 
organizarea unor reuniuni curente cu caracter naţional dedicate 
istoriei, ori stelelor fixe ale culturii şi literaturii române. Graţie 
ataşamentului covârşitoarei majorităţi a literaţilor din Moldova 
de peste Prut pentru temeiurile românismului şi, îndeosebi, a 
influenţei scriitorilor în rândurile studenţimii, profesorilor şi 
liceenilor din anii mari, dar şi a intelectualilor şi multor 
persoane cu sentimente proromâneşti, manifestările coordonate, 
în colaborare, de Ambasada României la Chişinău şi USM, s-au 
bucurat permanent de un aflux apreciabil de auditori. Fără nici 
o exagerare, întotdeauna contribuţiile preşedintelui USM se 
remarcau ca substanţă şi relief ideatic. De la distanţa de aproape 
un deceniu se cuvine să menţionez că, pentru Ambasada 
României, conlucrarea cu USM avea un rol dinamizator, căci, 
prezentându-se alături de preşedintele USM, cu carisma şi 
cărturăria sa, şi ambasadorului dar şi consilierului cultural li se 
cerea să se pregătească foarte serios, pentru a nu fi proiectaţi în 
eclipsă prin comparaţie cu Mihai Cimpoi.  

Toţi ataşaţii culturali şi de presă ai ambasadelor de la 
Chişinău remarcau în rapoartele lor că persoana preşedintelui 
USM reprezenta realmente o instituţie, prin climatul coeziv 
înfăptuit. În optica guvernanţilor, influenţa unei asemenea 
instituţii a Unităţii Spirituale Româneşti trebuia anihilată 
necondiţionat. Între 1992-1996 am participat la două adunări 
generale ale USM. Conform cu statutul breslei, în acest cadru 
sunt desemnaţi prin alegeri directe şi vot secret preşedintele şi 
Consiliul de conducere. Îmi amintesc în amănunt cabala 
regizată la alegerile din 1995. Patru scriitori în serviciu 
comandat, probabil trimişi ai Puterii, au incitat Uniunea spre a 
fi schimbat Mihai Cimpoi din funcţia de preşedinte. Însă acei ce 
au combătut justificările „instrumentelor puterii” au fost de 
cinci ori mai mulţi. (Între alte motivaţii era şi aceea că „dragul 
nostru preşedinte, trebuia ajutat, degrevat administrativ, să i se 
ofere timp pentru a elabora o mult aşteptată „Istorie a Literaturii 
din Basarabia”). Pledoariile combatanţilor împotriva celor patru 
se concentrau înspre o unică idee:  păstrarea lui Mihai Cimpoi 
în fruntea Uniunii este o garanţie a menţinerii orientării 
scriitorilor din Republica Moldova pentru consolidarea 
conştiinţei spirituale şi culturale comune cu naţiunea română. 
Raţionamentul invocat de un vorbitor (dramaturg, poet şi 
prozator) a pus capăt discuţiilor din acea furtunoasă întrunire.  
„Nu Mihai Cimpoi are nevoie de USM, nu! Ci USM are o 
imperativă trebuinţă de Mihai Cimpoi!” O asemenea logică a 
determinat încă mulţi ani continuitatea operei de solidarizare a 
scriitorilor din Basarabia cu cei din România. În fapt, 
solidarizarea rezistă până în prezent.  

Mă persecuta continuu regretul că prevestirea din 1986 a lui 
Grigore Vieru, referitoare la scrierea acelei ample Istorii despre 
operele creatorilor de limbă română din Basarabia de către 
academicianul Cimpoi, mereu încărcat de la an la an cu tot alte 
misiuni, în concomitenţă cu preşedinţia USM, va rămâne doar 
un proiect îndrăzneţ, minunat ca intenţie, dar de nerealizat de 
criticul cărturar. Şi iată că tocmai în ultimele zile ale 
mandatului meu dintâi la Chişinău, în 1996, proteicul istoric 
literar mi-a pus în mâini un exemplar din mult aşteptata Istorie. 
Fără infatuare, fără gongorisme despre titanismul eforturilor 
sale pe parcursul anilor. Oare să mai istorisesc nostimada 
despre soarta acelui exemplar mult dorit? N-am ajuns cu 
prodigiosul dar la Ambasadă. În drum, s-a întâmplat să mă 
intersectez cu poetul Ion Hadârcă. Entuziasmat, poate chiar mai 
ceva decât mine, de performanţa fratelui Mihai Cimpoi, pur şi 
simplu mi-a confiscat tomul atât de impozant, doar pentru 24 de 
ore. L-a citit o noapte, l-a citit a doua zi, l-a însemnat pe 
margini şi apoi m-a rugat să fiu bun şi să nu mi-l mai restituie, 
ceea ce am şi acceptat. 

Biruit-au gândul… mi-am zis, rememorând însemnarea de 
izbândă luminată a cronicarului Miron Costin. La mulţi ani, cu 
noi împliniri luminoase scriitoriceşti, domnule academician, vă 
urează, cu sinceritate şi admiraţie, 

    
Ion ŢĂRANU 

Legenda despre cărturăria fratelui Mihai Cimpoi a străbătut 
în lumea literaţilor din dreapta Prutului cu mult înainte de sosirea 
sa în fosta capitală a Moldovei. Într-o întâlnire cu scriitorii ieşeni 
– cel mai sigur prin 1986 – Grigore Vieru a fost invitat să 
prezinte condiţiile în care activau profesioniştii condeielor de la 
Chişinău, revistele literare şi de cultură, în genere, care era 
statutul confraţilor din RSS Moldovenească din acele vremuri. 
Ecourile despre perestroika reverberau în România cu intensitate 
şi nu a fost anevoie să înţelegem că breslaşii beletrişti din Răsărit 
respirau cumva mai în voie decât cei din spaţiul carpatin. I s-a 
cerut poetului, în continuare, să distingă câteva efigii ale unor 
autori de viitor. Dintr-o dată vocea lui Vieru, caldă şi până atunci, 
deveni duioasă. Se simţea că îi vorbea sufletul în acea ipostază, 
că se concentra ca orice cuvânt ce-l atribuia unuia sau altuia 
dintre artiştii evocaţi trebuia să îi desemneze statura şi măsura 
adevărată. Atunci au trecut Prutul imaginile unor neînfricaţi 
luptători pentru afirmarea conştiinţei de neam şi pentru 
demnitatea condiţiei de intelectual, de scriitor, aserviţi 
conaţionalilor şi nu Puterii. Între inconfomiştii acelei etape 
istorice l-a nominalizat, între primii, pe cel mai important critic şi 
comparatist din Basarabia, Mihai Cimpoi. I-a surprins atunci 
poetul în câte un crochiu memorabil cu flashback-uri calde pe 
fraţii Liviu Damian, Nicoale Dabija, Ion Vatamanu, Dumitru 
Matcovschi, Vladimir Beşleagă, Andrei Strâmbeanu, Aureliu 
Busuioc, Valeriu Matei, Ion Hadârcă ş.a.  

Memoria mi-a reţinut insistenţa şi delicateţea cu care a 
desenat portretul criticului. Poetul era convins şi vroia să 
încredinţeze asistenţa că Mihai Cimpoi descindea din stirpea lui 
G. Călinescu, divinul critic, prin viziune, metodă, stilistică şi 
orizont ideatic. „Noi credem că Mihai Cimpoi, cu voinţa sa de 
fier de a scrie o Istorie a Literaturii române din stânga Prutului, 
este un dar al cerului făcut scriitorilor din Basarabia”. Această 
culminantă mărturisire de adorare a depus-o încă de la acea 
vreme în conştiinţele noastre de confraţi întru condei din Iaşi. La 
vremea aceea, trebuie să recunosc, prezentarea sa ardentă mi s-a 
părut uşor hiperbolică. Îmi vine a crede că nu doar eu am privit 
cu neîncredere prevestirea poetului despre o aşa de îndrăzneaţă 
anvergură a criticului Cimpoi. Într-un grup restrâns, vorbind cu 
poetul, am exprimat, politicos, circumspecţia. Atunci Grigore 
Vieru a amintit (cam în treacăt) că încă din 1965, la un congres 
scriitoricesc, Mihai Cimpoi a manifestat o atitudine verticală în 
problemele capitale ale culturii naţionale, ale limbii şi a militat, 
alături de foarte puţini la vremea respectivă, pentru revenirea la 
alfabetul latin. Congresul a fost etichetat ca naţionalist. În uzine, 
în colhozuri şi instituţii s-a declanşat o campanie de înfierare a 
tendinţelor naţionaliste din Congres, protagoniştii fiind acuzaţi că 
propagă idei subversive. Tânărul critic, considerat o minte foarte 
luminată, îşi avea deja un nume dobândit în spaţiul literar 
republican, dar mai ales începuse a fi apreciat în unele cercuri de 
la Moscova, care militau timid, dar militau, pentru  dezgheţ 
ideologic şi în literatură, astfel că fratele Cimpoi nu a fost trimis 
la reeducare. Şi, în final, spre a ne da o idee despre pasiunea 
pentru carte a lui Mihai, ne-a servit o păţanie veselă din studenţie. 
După cursuri, se înfunda în Biblioteca Naţională „Krupskaia” (!) 
şi ieşea în ultimele minute, conform cu orarul de închidere. 
Probabil fără să vrea sau cu gândul de a-i da o „lecţie” studentului 
ce mereu zăbovea până la fix în sala de lectură, responsabila de la 
Beletristică s-a făcut a nu observa că a mai rămas un cititor într-
un ungher, la încheierea programului de funcţionare. Peste 
noapte, cititorul în perpetuă întârziere a rămas închis în 
bibliotecă, fără a semnala în nici un fel situaţia. A doua zi 
bibliotecara îşi ceru agitată, dragă Doamne, scuze pentru incident, 
în timp ce studentul îi mulţumea fiindcă, de ar fi plecat, nu reuşea 
să parcurgă la timp o carte de filozofie a culturii, care îl interesa 
în mod special. O seamă dintre colegii cu care am rămas 
împreună în acea seară, după retragerea oaspetelui, au formulat 
tot felul de păreri, între care şi impresia că poetul dorise să 
pigmenteze istorisirea cu o nostimadă. O fi fost aşa, n-o fi fost 
aşa, nu credeam că vom afla vreodată realitatea. Poate era doar o 
anecdotă reuşită, născocită de poet pe seama fratelui Mihai, spre 
a-l povesti cât era de aiurit ca student. Unora, uitarea de sine a 
unui fanatic cititor li s-a părut un accident caraghios. Să omiţi a 
merge la culcare, pentru o carte (pe care desigur ar fi regăsit-o şi 
a doua zi), pare ceva amuzant şi destul de ciudat. Pe mine mă 
urmăreşte până azi acel simpatic episod dar totdeodată demn de 
multă luare aminte. Şi iată că peste un an a poposit aievea 
legenda în redacţia de la „Cronica”. A apărut înalt, suplu, cu o 
înfăţişare de prinţ blajin, întru-totul frumos ca maniere şi 
cumpănit în rostire. Purta un costum gri excelent tăiat pe statura 
sa impunătoare. Între timp, mai sosiseră în redacţie musafiri de 
peste Prut şi, prin comparaţie, Mihai Cimpoi părea venit dintr-un 
exil de la Paris. Fusese recent promovat de obştea scriitorilor din 
Chişinău ca secretar al comitetului de conducere. 

Conversaţia cu el ne-a probat că era la curent cu ierarhia 
valorilor literare din România, cea oficială şi cea reală. 
Altitudinea sa intelectuală impunea vizibil. Totuşi, totuşi, 
prevestirea lui Grigore Vieru că acel tânăr purta în raniţă bastonul 
de mareşal al criticii şi istoriei literare din Basarabia părea prea 
optimistă la ora aceea.  

Rămaşi între patru ochi, ne-a propus un eseu spre a fi publicat 
în revistă, o radiografie comparatistă privitoare la Eminescu. 
Autorii citaţi cât şi scriitura rafinată demonstrau o perfectă 
cunoaştere a tuturor teritoriilor eminescologiei.  

Ca sub influenţa unui descântec, m-a sedus ideea să-l 
surprind cu halucinanta creştere în ficţiune a păţaniei sale din 
studenţie. Şi aşa, figura petrecerii sale de o noapte, uitat în 
bibliotecă, mi s-a gravat atât de persistent în minte încât a devenit 
un episod de esenţă fantastică într-un roman la care meditez, 
Orfelinatul „Sfânta Omenie”. Unui personaj, licean în ultima 
clasă în anul şcolar 1945-1946, i se relevă că, după ce a înnoptat 
în biblioteca liceului, i-au rămas în minte toate cărţile la care s-a 
oprit. Doar răsfoise o serie de volume cu titluri seducătoare care îl 
interesau, şi mintea-i aspirase lucrare după lucrare. „Pe undeva 
aduce a realism magic, a observat criticul, mai precis aş spune că 
rimează cu… Dacă o oarecare întâmplare în care am fost subiect 
se poate converti într-o epică de o atare mărime şi viziune, 
înseamnă că acel concept blagian de personanţă devine cu mult 
mai complex”.  

Reţin un evantai amplu de episoade notabile în care mi-a fost 
dat să-l cunosc pe omul şi scriitorul Mihai Cimpoi ca, de fiecare 
dată, să-mi ajungă şi mai drag. Întâlnirea de la Podul de Flori, în 
lunca de la Ungheni, pe teritoriul moldovenesc din stânga, mi l-a 
dezvăluit ca pe un camarad adânc înţelegător faţă de păcatele 
omeneşti ale confraţilor. Mihai Cimpoi fusese de curând ales 
preşedintele scriitorilor din republică, o alegere întru-totul 
democratică. Pentru prima oară sfatul scriitoricesc nu s-a 
prezentat cu o listă chibzuită din timp la organele politice şi de 
stat, cum funcţiona până atunci „regula”. Forul scriitorilor, 
selectat în mod liber dintre participanţii cei mai activi în procesul 
de renaştere naţională, a adoptat o hotărâre revoluţionară: 
desprinderea totală de Uniunea Scriitorilor din URSS. De la sine 
înţeles, în capul noului preşedinte s-au spart toate fulgerele şi 
tunetele autorităţilor comuniste din republica încă înglobată în 
fosta Uniune Sovietică. Timp de trei cincinale la rând nu-i va fi 
iertată, de către nostalgici, decizia ieşirii de sub „umbrela” literară 
măreaţă de la Moscova.  

La Podul de Flori am asistat, într-un interval de mai multe 
ore, la lecţia de diplomaţie cu care a încercat să potolească 
resentimentele unor confraţi, îndemnându-i să privească spre azi 
şi înainte, decât să tot caute spre răfuielile din trecut. Timp de 
câteva ceasuri, noul preşedinte s-a aflat sub tirul unor amici din 
tagma vindicativilor care, ignorând că primiseră oaspeţi din 
dreapta Prutului, insistau pe nişte divergenţe de dinainte cu cutare 
şi cutare, pe care ar fi cazul „să nu îi uite”. Cu jovialitate, cu umor 
fin, plasându-le replici calambureşti în cascadă, multe imparabile 
până şi pentru iscusinţa lor de dramaturgi şi epigramişti, Mihai a 
reuşit să le astâmpere patima, probabil pentru o vreme. 
Dezideratul pentru acel moment a fost: talent, pacienţă, abilitate 
în a dezamorsa diferendele şi nobleţe de caracter. 

Desigur, puteam să evit secvenţa Podul de Flori, însă există 
un motiv capital să nu o trec sub tăcere. Îmi permit să afirm că 
resimt ca o obligaţie de onoare să reliefez şi sub alt aspect 
semnificaţia acelui eveniment. În acea epocă de frământ 
geopolitic, viitorul bi-academician (ca membru al Academiei 
Române şi al Academiei de Stat a Moldovei) pregătea o lucrare 
de referinţă asupra ontologiei emblematicului poet – Spre un nou 
Eminescu. Au fost convocaţi întru dialog cei mai importanţi 
eminescologi de pe mapamond. La Podul de Flori mi-a fost 
înmânată o mapă de peste 30 de coli, conţinând întrebări adresate 
magistrului ieşean Constantin Ciopraga. În trenul dinspre 
Ungheni spre acasă, am parcurs acel chestionar copios. Şi abia 
acum, după 20 de ani, mărturisesc că unele întrebări mi se păreau 
inconceptibile pentru momentul cercetărilor eminescologice de 
atunci. Din această destăinuire se poate înţelege în ce profunzimi 
ale universului eminescian pătrunsese până la acea oră 
reputatul cercetător de la Chişinău şi ce anvergură vizionară 
dobândise. Se recomanda, astfel, plin de dorinţa de a se 
comunica şi de a oferi noi repere – ale sale – pentru 
universalitatea poetului nostru naţional. 

Cu o nespusă părere de rău constat că, până aici, am aşternut 
destul de mult din spaţiul tipografic rezervat cu aduceri aminte din 
primii ani ai descoperirii personalităţii, omului şi învăţatului Mihai 
Cimpoi. Şi îmi rămâne un interval prea restrâns pentru a consemna 
tocmai cele mai consistente contribuţii ale lui Mihai Cimpoi, ca 
militant pentru consolidarea spaţiului spiritual şi cultural naţional, 
după cucerirea independenţei de stat a Republicii Moldova. 
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MIHAI CIMPOI –  70 
„Biruit-au gândul…” 
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Modulează în cercuri mari avântul, dar nici o clipă nu-i 
îngăduie să depăşească armonia echilibrului cerebral. El aşează 
muzica în zona spiritului şi o priveşte epurată de tot balastul 
inutilităţilor omeneşti. De aceea poate să exprime esenţialul!”        

Chiar dacă în 1970, la Bucureşti, ar fi fost cunoscut declinul 
relaţiei dintre Sergiu Celibidache şi Orchestra Radiodifuziunii 
suedeze, dorinţa multora ca el să preia conducerea unui 
ansamblu simfonic românesc nu s-ar fi putut concretiza, mai 
ales pentru că lumea muzicală românească nu era pregătită să 
accepte şi să respecte cerinţele artistic-organizatorice ale unui 
muzician format într-un sistem riguros, cel occidental, în 
special german, totdeauna respectuos faţă de criteriul calităţii. 
Şi în condiţiile mult mai propice exigenţelor sale adeseori foarte 
greu de mulţumit, Sergiu Celibidache a avut conflicte cu 
instrumentişti, cu factori de decizie ai unor prestigioase 
orchestre – cum s-a întâmplat la Filarmonica din Berlin, la 
Radiodifuziunea suedeză, şi nu numai acolo. E greu de crezut 
că, în 1970, la Bucureşti, ar fi avut şanse de a făptui ceva, cu 
atât mai mult cu cât, peste puţin timp, în 1971, România intra în 
aşa-numita „revoluţie culturală” ce avea să promoveze din ce în 
ce mai puţin valorile spirituale autentice. 

Cum am precizat în prima parte a acestei evocări, Sergiu 
Celibidache conducea din 1963 orchestra Radiodifuziunii 
suedeze, pe care o modelase după principiile sale, astfel încât 
criticii şi publicul din majoritatea ţărilor europene şi-au 
exprimat, fiecare în felul său, entuziasmul. În cotidianul 
austriac „Wiener Kurier”, cronicarul observa: „Corzile dispun 
de o calitate a sunetului, de o omogenitate tehnică şi de 
posibilităţi de nuanţare extraordinare. Orchestra 
Radiodifuziunii suedeze este una dintre cele mai bune pe care 
le-am ascultat în ultima vreme la Viena […]. Sergiu 
Celibidache dirijează şi pentru public, dar în primul rând 
pentru orchestră, căreia îi smulge un adevărat foc de artificii 
al cascadelor sonore pline de strălucire”. În urma concertului 
din sala Musikverein, un alt cronicar aducea elogii ca acesta: 
„Românul Sergiu Celibidache, maestru vrăjitor în a obţine 
cele mai rafinate nuanţe, un artist în al cărui gust se simte 
Parisul […] Ce păcat că dirijează atât de rar la Viena!”  

Şi parizienii s-au entuziasmat ascultând orchestra suedeză. 
Cum Sergiu Celibidache a fost întotdeauna extrem de 
obiectiv, de-a dreptul nemilos în comentariile despre 
concertele proprii, exprimându-şi destul de rar mulţumirea, e 
credibilă impresia pe care i-a lăsat-o reacţia publicului francez 
după un concert din ianuarie 1970. Iată ce îi scria la 2 
februarie, în acel an, prietenului său din Iaşi, avocatului 
Eugen Trancu-Iaşi: „N-am avut la nici o orchestră din lume 
aşa o manifestaţie nebunească. M-am bucurat ca un copil de 
succesul acesta, care îmi va schimba viaţa.”                                  

Trei ani, din 1967 până în 1970, au durat tratativele în 
vederea primelor concerte ale dirijorului Sergiu Celibidache 
în România. Dificultăţile au apărut atât aici, cât şi în Suedia. 
Prestigiul, valoarea strict muzicală, respingerea principială a 
oricărui compromis, libertatea cu care Celibidache îşi exprima 
totdeauna şi oriunde părerile au speriat factorii decizionali de 
la Bucureşti. O parte din instrumentiştii orchestrei suedeze au 
refuzat să concerteze într-o ţară comunistă, iar renumele lui 
Celibidache şi legile din Suedia nu au avut nici un efect 
asupra deciziei membrilor ansamblului. Deteriorarea 
raporturilor dintre dirijor şi orchestră a fost descrisă de 
Celibidache în altă scrisoare trimisă lui Octav Trancu-Iaşi: 
„Aici fac nişte concerte de plâns, orchestra este mizerabilă 
[…].  Ultima perioadă în Suedia a fost slabă şi pentru prima 
oară se pune problema eliminării a doi muzicieni din motive 
de sabotare a colectivului. Eu mă gândesc să-i cam las.”... 

În pofida conjuncturii nu îndeajuns de favorabile, în luna 
iunie 1970, după 32 de ani de la plecarea din România, Sergiu 
Celibidache se întorcea. Disensiunile dintre dirijor şi orchestră 
nu au afectat prea mult calitatea celor cinci concerte susţinute 
la Bucureşti, care au cuprins lucrări de Sibelius, Hindemith, 
Mussorgski, Ravel, Ingvar Lindholm, Bartók, Brahms şi 
Richard Wagner. Era prima sa revenire în ţara natală – 
revenirea unui muzician recunoscut în lume pentru ştiinţa şi 
talentul de a educa orchestre, de a le aduce la un nivel artistic 
performant, pentru originalitatea viziunilor interpretative. 
Bineînţeles, cronicarii au analizat minuţios versiunile înscrise 
în acele programe, nefăcând economie de superlative, 
observând – atunci când a fost cazul - neîmplinirile orchestrei. 
Exigentul şi talentatul critic Ada Brumaru scria în paginile 
săptămânalului „Contemporanul”: „Recepţionată dinlăuntrul 
structurii ei, muzica este înţeleasă şi restituită în abila 
decantare a sonorităţii. E în arta lui Sergiu Celibidache un 
adevărat cult al timbrului individualizat sau topit în 
amalgame, amestecuri incredibile de culori şi nuanţe care nu 
sunt nicicând mai subtile decât atunci când tentele curg 
unele din altele.” 

Îmbinând, ca întotdeauna, descrierea modului de 
manifestare scenică a interpretului cu efectul său asupra 
ansamblului, cu rezultatul sonor, cu analiza riguroasă, totul 
condensat într-un stil inconfundabil, căruia metafora îi sporea 
fluenţa, puterea de convingere şi farmecul, Cella Delavrancea 
a lăsat timpului, prin cronica din revista „România literară”, o 
imagine în cuvinte a dirijorului şi a muzicii sale, ce confirmă 
impresiile închegate mereu la vizionarea înregistrărilor video 
ale concertelor de la Bucureşti, din iunie 1970. Cella 
Delavrancea l-a văzut pe Sergiu Celibidache afirmându-şi 
„voinţa cu o autoritate severă, mâna stângă tăind în aer 
împlinirea şi dezlegarea expresiei. Pare a fi calm în mişcări, 
bagheta lui vibrează tot atât de subtil ca vibratoul viorilor, 
obligate de el la un tremur mai strâns decât cel obişnuit, ce 
naşte o palpitaţie emoţională în diminuendo, topit atât de 
infinitezimal, încât se percepe ca umbra umbrei unei vibraţii. 
Dar când porneşte un crescendo, atunci tot trupul se îndoaie 
ca un copac răscolit de furtună. 
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Dar renumele lui Sergiu Celibidache a crescut într-atât în anii 
’70, încât era invitat în multe ţări din lume pentru a susţine 
concerte şi cursuri de perfecţionare. Imediat ce a terminat 
cursurile de dirijat de la Bologna şi Siena, în 1972 a acceptat 
postul de dirijor al Orchestrei Radiodifuziunii germane din 
Stuttgart, căreia, timp de cinci ani, i-a asigurat un indice valoric 
nesperat de înalt în viaţa muzicală germană. Ca deobicei, unul 
dintre argumentele care l-au convins să accepte a fost numărul 
mare de repetiţii  dorite pentru a obţine calitatea sonor-
interpretativă ce îi era proprie. Însă nu numai cu această orchestră 
a avut mari succese în deceniul 1971-’80. Orchestra 
Radioteleviziunii Franceze, Orchestra Naţională a Franţei, 
Orchestra Conservatorului din Paris i-au oferit imense satisfacţii 
artistice. Meritându-şi vechiul titlu de centru cultural al lumii, 
Parisul i-a trasat lui Celibidache axa succeselor mondiale: catedra 
de fenomenologie a muzicii la Universitatea din Meinz (unde era 
cunoscut încă din timpul studiilor), invitaţii de a dirija Orchestra 
postului de televiziune NHK din Tokyo, Orchestrele  Simfonice 
din Londra şi Quebec, cursuri de perfecţionare dirijorală la Trier. 
Fidelitatea faţă de propria concepţie artistic-organizatorică a fost 
atât de mare încât a refuzat oferta tentantă a organizaţiei 
„Columbia Corporation” de a prelua direcţia uneia dintre cele trei 
mari orchestre simfonice americane – din New York, 
Philadelphia şi Boston. Într-o scrisoare adresată lui Eugen 
Trancu-Iaşi, Sergiu Celibidache explica limpede: „Eu n-am 
dirijat în S.U.A. din cauza comercializării excesive a muzicii. 
Orchestrele sunt grozave, dar mentalitatea zero. Deci mă gândesc 
să refuz, căci nu văd cum aş putea schimba torentul acela de 
dolari, organizat. Important pentru mine este recunoaşterea şcolii 
mele, cu toată rezistenţa cercurilor, aşa-zise de specialişti. Am 
peste 400 de elevi (din nefericire nici un mare, mare talent) şi 
unele mari satisfacţii de care n-am avut timp să-ţi scriu. Chestia 
cu New York-ul este foarte tentantă, dar absolut incompatibilă cu 
ambiţiile şi ideile mele muzicale.” 

Chiar dacă în 1970 au fost ratate şansele ca Sergiu 
Celibidache să lucreze timp mai îndelungat cu unul dintre 
ansamblurile simfonice româneşti, el a mai revenit în ţară. S-a 
reîntors mai întâi la Bucureşti, în ianuarie 1978 şi, timp de trei 
săptămâni, a repetat cu orchestra Filarmonicii, a dat concerte, a 
ascultat formaţii instrumentale, tineri de mare perspectivă, 
formându-şi o imagine despre viaţa muzicală românească. 
Programul cuprinzând „Alborada del gracioso” de Ravel, 
„Pasărea de foc” de Stravinski, Simfonia a IV-a de Brahms şi 
„Rapsodia Română nr. 1 în la major” de Enescu a fost prezentat 
şi la Iaşi – toţi cei ce şi-au exprimat opiniile în presă (critici 
muzicali, literaţi, personalităţi ale culturii româneşti cu dragoste 
de muzică) remarcând în forme diferite claritatea, rafinamentul 
sonor, unicitatea interpretărilor. Unul dintre criticii români care 
au avut, încă din 1965, prilejul să discute îndelung cu Sergiu 
Celibidache, care a sesizat cu multă perspicacitate resorturile, 
criteriile şi calităţile subtile sau impozante ale stilului marelui 
dirijor – Alfred Hoffman – comenta în 1978 versiunile ascultate 
la Bucureşti: „Celibidache este titanic în dezlănţuirile 
temperamentale, vrăjitor al şoaptei instrumentale în sugerarea 
culorii diafane, în sonorităţile situate la limita de jos a audibilului; 
însă în acelaşi timp se dovedeşte un mare rafinat, care distilează 
vizând absolutul, rostirea muzicală limpede şi îndelung chibzuită, 
care construieşte edificiile simfonice îmbrăţişate într-o privire 
cuprinzătoare, tradusă în şlefuirea de bijutier a amănuntului. 
Răsplata fidelului muzicii este aceea că, parcurgând zi de zi cu 
piciorul toate amănuntele solului artei iubite, are o bucurie 
înmiită atunci când le poate contempla de la o înălţime, purtat pe 
aripile vultureşti ale artiştilor de o asemenea talie.” 

Ascultând orchestra Filarmonicii bucureştene în acel an 1978, 
în sala Teatrului Naţional din Iaşi (cu o acustică nepotrivită 
concertelor simfonice), criticul muzical Liliana Gherman a distins 
ceea ce s-a numit „efectul Celibidache”, oferindu-şi impresiile 
revistei „Cronica” din 10 februarie: „Concertul propriu-zis a 
fost pentru toţi un eveniment unic, greu de cuprins în cuvinte şi 
cred că nu puţini dintre cei de faţă vor fi ispitiţi să exclame, ca 
Faust al lui Goethe: „Clipă, stai!” Mai cred că zidurile teatrului 
vor păstra multă vreme vibraţia frenetică a aplauzelor, al căror 
ecou sperăm din inimă să se întâlnească în curând, cât mai 
curând, cu mirajul sonor al unui nou concert, de data aceasta la 
pupitrul orchestrei ieşene”.      

Sergiu Celibidache nu s-a mai întors, din păcate, la Iaşi, dar a 
revenit de două ori la Bucureşti – la mijlocul lunii mai 1978 şi în 
ianuarie, anul următor. Aceleaşi calităţi ale dirijorului, aceeaşi 
muncă riguroasă la repetiţii, acelaşi efort până la epuizare al 
instrumentiştilor din orchestră – impus de Celibidache – 
aceeaşi comunicare a emoţiei artistice atât de rar întâlnite. Şi 
totuşi, destinul nu a vrut ca Sergiu Celibidache să preia nici 
atunci, în al doisprezecelea ceas, conducerea unei orchestre 
simfonice româneşti!... 

Dar n-a trecut mult şi, în iunie 1979, lui Celibidache i s-a 
încredinţat destinul altei orchestre importante – al Filarmonicii 
din München. A fost primit membru al Academiei Bavareze de 
Arte Frumoase şi, în acelaşi an 1979, a devenit director muzical 
general al oraşului München. La 15 octombrie al acelui an 
începea ultima perioadă artistică a lui Sergiu Celibidache, 
perioada consacrării mondiale. Semnalul pornea dintr-o partitură 
semnată de Anton Bruckner.                           

Alex VASILIU 

SERGIU CELIBIDACHE  
paradox ş i  iniţ iere  ( I I )  
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Din punctul de observație în care mă aflu, dar și din punctul de 
vedere al criticului de teatru, nu cred că, până în momentul de față, 
am avea prea multe motive de satisfacție legate de felul în care a 
fost sărbătorit, marcat, conceput, pus în pagină „anul Caragiale”. 
Au apărut câteva cărți dedicate marelui scriitor, unele neîndoielnic 
interesante, altele chiar reușite, dar nu cercetarea, revizitarea și 
reevaluarea literaturii dramatice, acea literatură ce i-a adus 
celebritatea lui Caragiale și l-a făcut un autor de programă școlară, 
e punctul lor forte. O reeditare (Marta Petreu – Filosofia lui 
Caragiale; Polirom, Iași, 2012), dar și o lucrare nouă (Mircea A. 
Diaconu – I.L. Caragiale. Fatalitatea ironică, Cartea Românească, 
București, 2012) ce ne relevă un Caragiale citit preponderent 
printr-o grilă cioraniană, un Caragiale fascinat de neant, cărora li se 
alătură o perspectivă relativ nouă lansată asupra vieții și operei 
aniversatului/comemoratului (Gelu Negrea – Caragiale. Marele 
paradox) înseamnă tot atâtea lecturi profitabile pentru cel 
preocupat îndeosebi de dramaturgia  caragialeană, lăsându-l însă, 
deopotrivă, sur sa soif  fiindcă referirile la aceasta sunt fie paupere, 
fie lipsesc cu desăvârșire. În superba carte I.L. Caragiale și 
caligrafia plăcerii (Humanitas, București, 2012), Dan C. 
Mihăilescu observă că „în opera (nu și în viața) lui Caragiale, 
scrisoarea este dracul scris”, identifică incidența nemaintâlnită a 
scrisorii, a biletului buclucaș în mai toate scrierile dedicate scenei 
de marele Caragiale  (de la O noapte furtunoasă la O scrisoare 
pierdută și Conul Leonida față cu reacțiunea până la D’ale 
carnavalului), însă cercetătorul e fascinat mai curând de scrisorile 
reale, scrise și expediate cu un nesaț rabelaisian de autoexilatul de 
la Berlin. „Pentru mine – scrie Dan C. Mihăilescu – scrisorile lui 
Caragiale, mai ales cele din epoca berlineză, constituie cea mai 
strălucitoare și mai captivantă caligrafie a plăcerii din literatura 
română. Nicăieri în corespondența autorilor noștri nu mai există 
atâta epicureism fervent alintat, atâta sfântă vitalitate a senescenței, 
așa o poftă de boierie senzorială, de tihnă, colportaj și taclale, de 
cumințenie și drăcărie, de înțelepciune și ghidușie totodată. Pe 
scurt, atâta spectacol de sine!”. Atâta doar că acest spectacol de 
sine, jucat epicureic, a dus la sacrificarea „proiectului” Titircă 
Sotirescu & comp” și dacă „redactarea unei scrisori era totuna cu 
machiajul dinaintea intrării în scenă”, timpul, prea generos alocat 
machierii, a amânat sine die însuși ipoteticul spectacol. 

O anchetă găzduită de revista Yorick, publicată către 
sfârșitul trecutei stagiuni, anchetă la care au luat parte critici de 
teatru (Alice Georgescu, Carmen Stanciu), și regizori (Mircea 
Cornișteanu, Gelu Colceag și Mihai Mălaimare), a relevat cu 
predilecție ideea că e aproape imposibil de observat un program 
teatral coerent de sărbătorire scenică a lui I.L. Caragiale. 
Subscriu și adaug că până în momentul de față romanul teatral 
caragialean stă bine doar la două capitole, și anume prefața și 
capitolele ce urmează să fie scrise și infinit mai precar în 
privința paginilor deja trimise către scenă și public. 

Să mă explic. Au existat câteva cortine scenice demne de luat 
în seamă ale anului Caragiale. Mă gândesc, în primul rând, la cele 
datorate regizorului Alexandru Dabija. Prima s-a născut la Iași, în 
anul 2010, pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” și e 
reprezentată de intens controversatul spectacol cu O noapte 
furtunoasă. Un spectacol scris cu o cerneală în chip evident 
împrumutată din călimara teatrală, dar și filmică, a maestrului 
Lucian Pintilie (între timp, aceste împrumuturi s-au amplificat  și 
nu într-un chip tocmai fericit, așa după cum exact remarcă Alice 
Georgescu în ancheta menționată mai sus), stiloul lui Dabija având 
uneori capilarele prea largi și scăpând câteodată pe scândura scenei 
nedoriți purceluși. Se puteau constata un exces de naturalism, prea 
multă fiziologie în montare, dar, după părerea mea, voința 
regizorului de a ne da O noapte furtunoasă extrem de vie, de 
concentrată, de dinamică, s-a concretizat, totuși, în bună măsură. 
Tot Alexandru Dabija s-a arătat ceva mai cumințit în montarea de 
la Teatrul de Comedie (2011) a Scrisorii pierdute, plasată într-o 
ciupercărie. Regizorul se arată blând și înțelegător cu textul 
caragialean, nu îl „hăcuie”, nu îl „siluiește” și e extrem de generos 
în lucrul cu actorii. Vedem un Cațavencu savuros, neașteptat, chiar 
dacă marcat de unele contaminări din Toma Caragiu, jucat 
admirabil de Marcel Iureș, un remarcabil Trahanache, masiv, greoi, 
rău- blânduț adus în scenă de Valentin Teodosiu, un Agamiță 
Dandanache, mai puțin Gagamiță, în interpretarea lui George 
Mihăiță și un impecabil Brânzovenescu jucat de Eugen Racoți.  

Scrisoarea a mai prilejuit cel puțin două prefețe ale „anului 
Caragiale” (două am văzut eu), una cu bune și rele la Teatrul 
Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, în care regizoarea Ada 
Lupu îl citea pe marele dramaturg printr-o grilă maziliană, mai 
toate personajele fiind o combinație de tandrețe și abjecție, cu 
toatele lăcrimând abundent, dar și întrecându-se la fel de abundent 
în viclenii și lovituri pe la spate și o alta, de neprivit, la Teatrul 
„Regina Maria” din Oradea. O eroare scenică patentată în care 
regizorul Cristian Ioan a fost mai curând preocupat să pună în 
valoare ansamblul folcloric de curând intrat în organigrama 
respectivei instituții de spectacole decât esența textului caragialean. 

Tot la capitolul prefețe, însă la cele în general bine scrise, 
dar nu mai mult, menționez și spectacolul cu D’ale 
carnavalului, regizat de Silviu Purcărete la Teatrul Național 
„Radu Stanca” din Sibiu. 

Regizorul a voit să facă din dificila piesă caragialeană a sa folle 
journée, a integrat textul în limita celor 24 de ore prescrise de 
regulile clasicismului, a relevat (lucru mai rar) pregătirile pentru 
carnaval, replicând consistent prin contribuții proprii observației că 
mai nicăieri în prima parte a textului nu se fac referiri la iminența 
carnavalului. În fine, a scris un spectacol limpede despre 
consecințele ambițului erotic și despre cele ale insecurității 
amoroase, a relevat plictisul organic de care suferă personajele, 
inconsistența existenței lor, dar o revoluție în caragialeologie nu a 
săvârșit. Totuși, cum arată scenic, Caragiale în anul Caragiale? 
Până acum tare puțin convingător. Desigur, nu am văzut toate 
spectacolele montate în feluritele teatre din țară, mi-a scăpat până 
în prezent Noaptea furtunoasă, înscenată la Naționalul craiovean 
de cel mai încăpățânat, dar și de cel mai experimentat regizor în 
domeniu, Mircea Cornișteanu, nu am văzut nici cvasi-integrala 
Caragiale de la Teatrul Ariel din Râmnicu Vâlcea, dar ceea ce am 
văzut mă face să afirm că teatrele noastre mai curând au bifat o 
acțiune decât chiar au fost interesate de a produce evenimente. La 
„Odeon”, Alexandru Dabija (da, în mod curios, Alexandru Dabija) 
a semnat un surprinzător de debil, dar și de formal spectacol 
intitulat CFR Cometa, Copilul și cățelul, amestec indistinct a cinci 
schițe exagerat, violent și neglijent paginate într-o montare de 
serviciu. La Teatrul Național din Cluj, Mona Marian a lucrat mult 
mai aplicat un spectacol cu D’ale carnavalului gândit în ritmul 
allegro, confirmându-l astfel pe Valentin Silvestru, cel care 
observa că în această piesă „râsul e continuu și frenetic” și că 
scrierea „n-are bătrânețe și e fără de moarte” (Umorul în artă și 
literatură, Editura Meridiane, București, 1985). Mona Marian a 
plasat acțiunea într-o mahala în care domnesc geamparaua și 
maneaua, pătrundem așadar foarte muzical în mahalaua amorului 
și a triunghiului conjugal, un triunghi înlocuit însă de Caragiale de 
un pentagon bine relevat de spectacol. Fiecare nouă secvență, 
fiecare nouă intrare în scenă, fiecare apariție a unui nou personaj 
sunt intens pregătite și minuțios elaborate. În fine, mai cu seamă 
grație actorilor Ovidiu Crișan (Iancu Pampon), Elena Ivanca (Mița 
Baston), Adrian Cucu (Mache Razachescu), Cristian Grosu (Nae 
Girimea) și Cristian Rigman (Catindatul la Percepție) a dat o 
transpunere scenică merituoasă a „jocului ilariant de măști umane” 
care e piesa în viziunea lui Pompiliu Constantinescu. 

În schimb, aceeași piesă a prilejuit un spectacol schilod, fără 
idee, făcut numai și numai din poncife și din dorința de a propune 
un Caragiale altfel la Teatrul „I.D. Sârbu” din Petroșani. Regizorul 
Sorin Militaru a vrut un Caragiale cu măști, dar nu unul cu măști 
umane. Așa că, în momentele de carnaval, personajele poartă măști 
împrumutate din regnul animal, asta din dorința de a ni se 
comunica (de bună seamă adânc) că toți bărbații sunt niște porci. 
Carnavalul din spectacolul de la Petroșani nu are nimic, dar absolut 
nimic comic (mai ales în ceea ce e a doua sa parte – se joacă fără 
pauză, cu public pe scenă), mimează o stranie adunare masonică 
împănată cu ritualuri de exorcizare și comprometează grav nu doar 
scrierea caragialeană, ci și jocul unor actori, al Nicoletei Bolcă, în 
principal, care fără doar și poate, avea toate înzestrările posibile 
pentru a fi fost o foarte bună Mița Baston.  

Și tot sub zodia altfelismului cu orice preț e zămislită montarea 
cu Noaptea furtunoasă de la Teatrul „Nottara” din București. 
Regizorul Alexandru Mâzgăreanu nu e interesat să îmbrace altfel 
nici una dintre marile scene ale textului caragialean (nici lectura 
ziarului, nici oratoria lui Rică), toate acestea îl lasă rece, în schimb 
ne servește generos, excitat și înfierbântat tot felul de secvențe de 
sex real ori mimat, consumat în cele mai sordide locuri cu putință 
și asta spre satisfacția de moment a unui Spiridon voyeurist, dar 
care la sfârșit va fi condamnat la moarte, și spre exasperarea 
noastră, o exasperare nedomolită de găleata cu apă aruncată pe cei 
dintre noi ce am avut (ne)șansa de a sta în rândul întâi.  

 Și atunci? Să-și fi pierdut oare dramaturgia lui Caragiale 
capacitatea de a genera evenimente? Să nu mai fie ea aptă să 
producă autentice revelații? Spectacolul de teatru coregrafic cu   
D-ale noastre, montat la Teatrul Național din București de Gigi 
Căciuleanu pare a contrazice o atare sumbră perspectivă și scoate 
„montările Caragiale” din perniciosul areal al infernului actelor 
formale. Cum nutresc speranța că o vor face curând și anunțatele 
premiere cu Scrisoarea pierdută de la TNB (regia: Horațiu 
Mălăele) și de la Craiova (regia: Mircea Cornișteanu), cu Conul 
Leonida... tot de la TNB (regia: Silviu Purcărete) ori cu Năpasta, 
pe care o va monta, la același teatru, Radu Afrim. 

 

Mircea MORARIU 

    

CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR   

INFERNUL ACTELOR FORMALE  

 

 

 

 

ADIO LA FLORIN MIRCEA! 
Ne este foarte greu să acceptăm ideea că Florin Mircea a plecat 

dintre noi, după ce, vreme de 40 de ani, a fost stâlp de susținere al 
scenei ieșene, un artist adevărat, dăruit cu toată ființa lui artei teatrale, 
colectivului artistic și publicului spectator față de care a manifestat fără 
rezerve o nesfârșită iubire și un respect desăvârșit. A fost un artist 
exemplar în cel mai deplin înțeles al cuvântului: talentat, pasionat, de o 
rigoare profesională ieșită din comun, partener de scenă și coleg 
însuflețit de ideea că meseria de actor e mai frumoasă și mai încărcată 
de responsabilități decât orice altă meserie. Întreaga lui viață a fost 
cheltuită exclusiv în slujba teatrului, muncind fără preget, pregătindu-se 
pentru fiecare rol cu o minuțiozitate de începător, perfecționându-și 
necontenit mijloacele de expresie, cultivându-și talentul și ajungând 
astfel să fie unul dintre cei mai înzestrați actori ai generației sale. 

A venit la Teatrul Național în 1973, după ce absolvise Institutul de 
Artă Teatrală și Cinematografică din București la clasa profesorului 
Moni Ghelerter. Și a rămas aici tot restul vieții și carierei lui. Nu s-a 
gândit niciodată să plece la București, cum au făcut-o unii dintre 
confrații săi. A rămas aici pentru că a prețuit și a iubit acest teatru și 
acest colectiv artistic, dar și pentru că a simțit și s-a bucurat de 
prețuirea acestuia. 

A debutat în 1973, sub bagheta regizorală a Cătălinei Buzoianu, în 
spectacolul Istoria ieroglifică după Dimitrie Cantemir. Interpreta rolul 
Crocodilului și juca alături de Ștefan Dăncinescu, de Costache Sava, 
Teofil Vâlcu, Puiu Vasiliu, Petru Ciubotaru, Adrian Tuca. Atât partenerii 
de scenă, cât și spectatorii care l-au văzut și-au dat seama că 
debutantul este o mare promisiune:  avea o ținută scenică impecabilă, 
voce cultivată, cu inflexiuni și nuanțe sigure, rostire clară, expresivitate 
și toate celelalte calități care legitimează un actor de valoare. 

Trupa ieșeană și l-a asumat cu certitudinea că se îmbogățește și 
se diversifică prin talentul și profesionalitatea noului venit. Și așa a 
fost; Florin Mircea a confirmat repede toate așteptările, în stagiunile 
imediat următoare jucând roluri din ce în ce mai complexe. A fost 
Soliman Pașa în piesa lui Horia Lovinescu Petru Rareș, urmat de 
Baltazar Lopez în Don Juan sau Dragostea pentru geometrie de Max 
Frisch, apoi Celino în Act venețian de Camil Petrescu, Cléante în 
Burghezul gentilom de Molière și altele, și altele, încât, în scurt timp, 
și-a cucerit statutul de component de bază al trupei ieșene. El însuși 
se simțea foarte bine în acest colectiv și nu concepea să trăiască și 
să muncească în alt loc decât aici. Declara el undeva, într-un 
interviu: „Atmosfera era atât de plăcută în primii ani, încât abia 
așteptam să se termine concediul ca să ne putem reîntâlni. Prima zi 
de după concediu era o fericire, o bucurie generală.” 

Se poate, deci, spune despre Florin Mircea că a fost un norocos. 
Dar un norocos care – conform zicalei „Norocul e cum și-l face omul” – 
a trudit pentru norocul lui.  A muncit enorm mai întâi cu sine însuși 
pentru a se edifica profesional, ca actor, pentru a-și corecta defectele 
fizice și de vorbire pe care le avea și din cauza cărora căzuse de șase 
ori la examenul de admitere în Institut. Rezultatele acestei munci de 
self-made-man nu au întârziat, defectele au fost înlăturate și în locul lor 
a crescut actorul impecabil, stăpân pe mijloacele lui de expresie. Mai 
mult, a devenit profesor de dicție la facultatea ieșeană de teatru, iar 
pe scenă își investea mereu personajele cu valori inedite dintr-o 
rezervă inepuizabilă de creativitate pe care puțini dintre aleșii scenii 
o au. Așa se explică marile lui succese din spectacole ca Anecdote 
provinciale (pentru care a obținut Premiul UNITER în 1996) sau din 
Angajare de clovn, În largul mării, Adunarea femeilor, Spectatorul 
condamnat la moarte, Gâlcevile din Chioggia și atâtea altele, care    
i-au adus o recunoaștere unanimă atât din partea publicului spectator 
și a criticii de specialitate, cât și din partea juriilor unor festivaluri, 
care l-au premiat în mai multe rânduri. 

Se spunea despre Florin Mircea că este un incomod în colectivul 
Teatrului Național. În realitate el era un exigent. Exigent mai întâi cu 
sine însuși, cu profesia sa și, evident, exigent cu cei din jur, cu colegii, 
cu prietenii, cu conducătorii teatrului. Dar zicea actorul: „Exigența mea 
se manifestă mai ales asupra celor care-mi sunt foarte aproape și 
foarte dragi. Cu oamenii care îmi sunt indiferenți nu sunt la fel de 
exigent. Nu suport lipsa de seriozitate în muncă, nu suport minciuna, 
prostia și nepunctualitatea.” 

Așa era Florin și a rămas consecvent toată viața. Orice colectiv 
care nu vrea să se îmbolnăvească de comoditate, de automulțumire și 
suficiență are nevoie de un asemenea anticorp. Și Teatrul Național l-a 
avut, vreme de 40 de ani, pe Florin Mircea. 

Acum el a plecat și a lăsat teatrul mai sărac. Mai sărac cu un 
talent dintre cele adevărate; mai sărac cu o personalitate artistică 
distinctă și distinsă. E o pierdere dureroasă pe termen lung. 

Împreună cu noi l-au însoțit pe ultimul drum alaiul de personaje 
cărora le-a dat întruchipare scenică în spectacole de neuitat. Au fost în 
acest alai și Estragon din Așteptându-l pe Godot, și Kerjențev din 
Gândirea, și Fortunato din Gâlcevile din Chioggia, și Roberto Miranda 
din  Fecioara și Moartea, și Pasquale din Mizerie și noblețe, și 
Marfurius din Căsătorie silită, și Brânzovenescu din O scrisoare 
pierdută, și Malvolio din A douăsprezecea noapte, și Preobrajenski din 
Inimă de câine, și Hirin din  Jubileul, și  Topitorul de nasturi  din  Peer 
Gynt și Ipingescu din O noapte furtunoasă. Strălucit alai! Și au mai fost 
și spectatorii care l-au prețuit și l-au iubit. 

Șt. O. 
 O noapte furtunoasă la TN Craiova (regia: Mircea Cornișteanu)
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Cred că orice privitor va sesiza anvergura materială amplă, 
generoasă a compozițiilor prin planuri asociate convingător și 
simbolica metaforică a acestor construcții plastice curajoase, 
incitante, precum și modul subtil cum transcrie grafic reflecțiile, 
uneori incluse în compozițiile argumentate în orizontul 
simbolurilor purtătoare de sens. Prin el se identifică existența 
unor metafore persuasive. Copiii privegheați de lumina propriei 
lor purități seamănă cu îngerii care ne privesc de pe murii 
vechilor ctitorii religioase, depășind canoanele unor reprezentări 
clasice prin fiorul vital al iubirii. Pendularea între real și 
ficțional, dintre semn compozițional și sens hermeneutic, face 
ca imaginea ansamblului pictural să genereze ipoteze de lectură 
plastică în chei simbolice diferite, deschise către varii posibilități 
de interpretare. Am sentimentul că prin astfel de monumentale 
compoziții artista se definește prin palpit vital și predispoziție 
spre arhitectura formelor simbolice. Intervențiile pe suprafața 
compozițiilor sugerează că la asemenea construcții plastice  se 
poate interveni oricând și completa sau nuanța permanent. 
Deschise, formele plastice și planurile semantice diferite fac ca 
ideea să se potențeze reciproc prin cromatismul sugerând 
alternativ, când peretele unei scene sacre la Voroneț, când 
imaginea ideală a iubirii creștine. Alina P. Mardare poate miza 
temeinic pe un neîndoielnic potențial creativ, real și 
convingător, deschis către cele mai felurite forme de exprimare. 
Expozițiile colective la care a fost acceptată și, deseori, 
remarcată cum laudae susțin, fără echivoc, că avem a face cu un 
artist apt să facă din visările sale colorate, ipoteze despre 
universul vizibilului. Prezențele sale expoziționale pe harta 
culturală a lumii au făcut-o remarcabilă pe simezele unor galerii 
din centrele culturale ale României din lume, dar și din 
Debrecen-Ungaria sau Kyoto-Japonia. Când se joacă, lucrând în 
direct în sala de expoziții, ne invită de fapt pe noi, privitorii, să 
ne recuperăm copilăria, singurul paradis unde am fost cu 
adevărat fericiți vreodată. Alina ne invită, firesc, să 
redescoperim miracolele și poveștile de demult, să credem în 
puterea de a ne reinventa permanent. Stați lângă ea când 
pictează și veți observa cum universul devine mai frumos... 

 

Valentin CIUCĂ 

 

VISURILE SUNT 
CA ÎNGERII 

 
Pe fondul canicular al acestei veri toride, nemiloase de-a 

dreptul, artiștii ieșeni au preferat să lucreze în Tabere de 
Creație la munte sau la malul mării. Alții au rămas fideli 
planificărilor expoziționale și au atras interesul celor care au 
ceva cu adevărat de spus, astfel orizontul cultural ieșean să 
fie permanent ofertant. Așa stau lucrurile și cu plina de 
temperament Alina P. Mardare, absolventă a Academiei de 
Artă ieșene în anul 2004, la clasa de grafică a eminentei 
profesoare Atena Simionescu.  Talentul nativ, disponibilitatea 
pentru exprimări plastice variate și incitante îi permite să 
abordeze un aer nonșalant, neconvențional, astfel încât 
structurile sale vizuale să devină permanent incitante. 

În context, expoziția de acum de la Galeriile Cupola a 
mirat pe unii, a intrigat pe alții, dar a plăcut prin îndrăzneala 
de a fi altfel, de a exprima ceea ce poate deveni o direcție 
personală apropiată de hapening și de nonconvenționalismul 
spiritului iscoditor și nonconformist. Artista are idei, uneori 
șocante pentru comozi sau închistați în formule 
tradiționaliste, uzate sau depășite de timp. 

Provocatoare, desigur, expoziția Visurile sunt ca Îngerii, 
viziunile artistei glosează incomod pe teme identificabile în 
orizontul umanului. Personajele generice, oameni autentici, 
fie ei copii sau maturi, în ipostaze ce sugerează divinitatea și 
comunicarea prin gesturi tandre și simbolice se definesc în 
real și în plan simbolic. Marile compoziții ale artistei se 
ivesc, fie din luciditate prin structurile vaste, volumetrice, 
fie prin sensurile profunde ale maternității.  

Ideea creației în materie și spirit permite dezvoltări 
compoziționale unde sugestiile personajelor trimit la metaforele 
comunicării prin succesive descendențe de sânge sau de spirit. 
Afectivitatea expresiilor plastice, evidentă prin gesturile simple, dar  
încărcate de afectivitate și dăruire maternă face din ideea de creație, 
cheia de boltă a universului imediat. Amplele compoziții, prin 
monumentalitatea lor simbolică, realizează o demonstrație despre 
cum poți gestiona arhitectural spațiul prin diagonale incitante și 
forme unduitor articulate în plan.  

Vara asta am alergat după ziduri... fie şi „verzi” dacă au fost să fie, 
dar fără excepţie vechi şi „bătute” în legende mai autentice poate 
decât un pumn de nestemate. De la Bran la Buşteni şi de la Braşov la 
Sighişoara, toate via Sinaia, am hoinărit cu-avânt de cavaler rătăcitor 
pe ruta destinaţiilor ce-au cunoscut o altă lume, zice-se apusă şi totuşi 
(poate doar îmi pare mie) încă sonoră şi antonimic vie. Cetate, castel, 
străveche monastire sau doar ruină pământie am cucerit e drept 
turistic-ipocrit cam tot ce-n cale s-a-ntâmplat să vie. Şi cred că 
fascinată mi-a reuşit spre final un mărunt, deşi eficace transfer 
medieval, desigur, la nivel mental, dar îndeajuns de profund oricum 
încât să resimt mai apoi acut lipsa pietrelor (de bastion, de munte, ori 
apă curgătoare) pierdute între timp pe drum.  

Iată de ce revenită pe plaiuri de rutină a fost relativ simplu să aleg 
a mă alipi sufleteşte (o dată inventariat turnirul şevaletelor prezente) 
de un demers expoziţional mai... special. Special de vreme ce 
amfitrioana lui poseda, ce incident plăcut şi bizar!, exact arma potrivită 
predării mele în plan necondiţionat. Complice locurilor părăsite şi din 
câte înţeleg plastician fidelizat al taberelor de creaţie sighişorene, 
ploieşteanca Elena Dobre expunea instantanee pe care le revedeam 
cu inima încă pulsând şi pe care, deşi surescitată, le-am bănuit ulterior 
a face scena unei autentice vânători, nu de vrăjitoare, ci de simboluri 
şi indicii metafizice mai curând. Ulterior spuneam... Ulterior primului 
impact implicând vizualizări perfect recognoscibile şi repere 
arhitecturale-etichetă în ansamblul unui cadru urban deja menţionat fie 
că vorbim aici de o serie de fortificaţii cheie, un turn cu ceas, celebra 
scară acoperită sau Biserica din Deal.  

Ulterior intrigii interioare pe care orice amator ar putea-o onest 
dezvolta, privind tehnicile grafico-coloristice alese spre intimi(re)dare: 
nuanţe monotone, prizoniere în capcana unui soi de raţionalism plastic 
bântuit doar de griuri , brunuri şi siene; linii corecte şi geometrii plane 
pe post şi cu rost de decor. Detalii puţine şi artificii golite de şanse ori 
vreo menire aparte de îndulcire a ansamblului când naiv, când 
figurativ, când doar schematic punctat. Pavajele sunt autentice 
compilaţii de linii drepte, arcadele ostentative jumătăţi decupate parcă 
cu precizie chirurgicală din cercurile paralel consecutive ale unei 
cupole perfecte, turnurile accentuează siluete de patrulater, în timp ce 
triunghiurile acoperă echilateral sau exagerat optuz ideea de acoperiş. 
Un spatiu aspru, pe scurt, ale cărui obsesii de ordine perfectă te 
năucesc şi îngheaţă rând pe rând. Dar cum în toate există o explicaţie 
ea tinde să ţi se releve cât de curând. Ai de ales între impulsul de-a da 
vina pe calităţile de ceramist ale autoarei (fapt ce ar demistifica 
definitiv atât geometriile perfecte cât şi senzaţiile întrunite pe alocuri 
de lut curgând şi forme modelate cu tonicităţi suspecte) sau poţi studia 
cu precădere detaliile ce par cumva a sări din schema minuţios 
calculată şi refuză ferm încadrarea lor... somatică. Mergând pe mâna 
celei de-a doua ipoteze admiţi că senzaţia asta de auster, de ziduri ce 
te strâng în spate, nu e în fond decât alibiul perfect pentru o evadare. 
Anticipată evident subtil de către autoare, care a pariat câştigător se pare 
pe dorinţa ta legitimă de-a căuta şi mai apoi deschide fereşti. 

 

Singurele transpuneri imprecise, şerpuitoare, licărind de lumină sau 
trădând aer , imponderabilitate, viaţă sunt toate proiecţiile aceluiaşi simbol 
eliberator – fereastra.  

Din acest punct nu-ţi rămâne decât să vânezi cu perspicacitate indicii. 
Indiciile deschiderii tale spre lume , spre sine sau cum o reclamă titulatura 
actului acesta artistic spre cer. 

Dincolo de uzul lor practic, arcadele, de pildă, deţin propriul lor bagaj 
conotativ resuscitat din intersecţia a două simboluri esenţiale: pătratul şi 
cercul , mărci ale unei existenţe materiale şi respectiv spirituale. Altfel spus 
o poartă perfectă de trecere din universul comun, banal în cel al 
cunoaşterii. Este la urma urmei clauza de pace a lui Dumnezeu de vreme 
ce curcubeul a fost ales însemn. Cupola pe de altă parte pare şi chiar este 
în accepţiunea bisericească un cer în sine, simbolizând duhovniceşte 
deopotrivă ideea de înălţare şi de coborâre. Sursă de lumină şi 
binecuvântare în duh, „fereastră spre cer” graţie inimilor ţinute în lăcaşul de 
cult, la vremea unei slujbe cel puţin... sus. Depistezi apoi uimit conceptul 
arhetipal al ferestrei deschise în sine. Există fereşti naturale concurenţiale 
şi dornice a se oglindi la unison. Marea şi cerul de pildă sunt una pentru 
altul motivul unei prelungiri divine. În aceeaşi ordine de idei, ce ne poate 
impiedica să credem că şi Dumnezeu are nevoie de camuflajul ceresc ca 
de-o fereastră pe care decide sau nu a o deschide introspectiv, tunător sau 
fest? Un plan mai jos, pe ordine ierarhică, există şi unghiuri omenesti 
posibile. Focul ca accent purificator şi apa binevenită oricând a spăla din 
urmă cenuşa sunt indiciile autoarei alocate încercărilor grandioase ale 
eliberărilor de sine. Ad litteram însă fereştile sunt în viziunea plasticienei 
menite să fie când scurtături rezonabile spre cer precum cele ale 
cetăţilor de odinioară, când piste false cu risc de ciocnire asumat de 
peretele monolitului ceva mai în faţă ridicat, dacă ne întoarcem privirea 
spre principiile de abilă îndiguire avansate de urbanul modern. Dintre 
toate însă reluat obsesiv şi remarcabil dezvoltat transcende în lucrările 
Elenei simbolul scării. Şerpuitoare şi întotdeauna ascendente, 
luminate sau bănuite în conuri de umbră din care ţâşnesc pe furiş, mai 
mari sau mai mici, scările rămân simbolul ascensional clasic, 
desemnând într-un fel anume, singura resursă de elevaţie a întregului 
trup. Cu imagistica lor te poti juca la infinit: clasice şi drepte te duc cu 
gândul la verticalitate, în spirală devin sursa meditaţiei tale asupra 
unor concepte ceva mai profunde pornind de la însăşi axa lumii şi 
finalizând cu forma ADN-ului ce ne „deţine”.  

Există scări de granit pe care te poţi baza şi-n capul cărora un 
scenariu fericit e perfect plauzibil. Există şi din cele de-a căror 
rezistenţă te îndoieşti, îţi scârţie anost sub greutatea pasului, trebuie 
să sari dublu pentru că le lipseşte pur şi simplu o treaptă dar pe care 
în fine continui să le urci. Sunt scări care dau într-o alta și-apoi în vreo 
fundătură cu alte şi alte solicitante provocări treptice. Sunt scări pasaj-
secret şi scări cu succes asigurat. 

Aşa cum....sunt, iată! şi scări care nu par , deşi le tot urci de la o 
vreme, să mai conducă undeva. Însă până şi pe acestea se merită a nu le 
abandona. E vital să le urci. De preferinţă tot mai sus. Cu cât mai înaltă 
scara cu atât mai sublimă panorama! 

Raluca SOFIAN-OLTEANU 
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Salt pe fereastra deschisă! 
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Darul lui Grigore Vieru a fost marea sa iubire pentru limba 
română, iar rugăciunea lui de dinainte de hodină era rugăciunea 
eminesciană. Cotropitor, nu?! Grigore a fost un luptător, un 
jertfelnic de sine, asumându-şi suferinţa ca martir al adevărurilor 
noastre. Şi, uite, aici, pe dreapta lui, se află Luceafărul, ca simbol 
suprem al iubirii, al metaforei, al inimii mari, fiindcă poeţii, sunt 
convins, au inimă şi pe partea dreaptă. Şi uite-i ochii: unul este 
trist iar celălalt în lacrima de bucurie a speranţei. A avut 
încredere, aşa cum a avut încredere în imaginea casei părinteşti, 
în icoana mamei lui, credinţa asta de iubire asemuindu-ne, 
adunându-ne indiferent unde am fi: dincoace de Prut ori de 
Mureş, dincolo, pe orice munte, pe orice vale, pe orice deal. Noi 
ştim că rugăciunea o luăm odată cu laptele de la mama.  

–  Că de aia suntem proprietari de doină.  
–  Doina, ea însăşi nu este altceva decât tot o rugăciune 

cântată la capul copiilor. Rugăciunea alungătoare de spaime, că 
un copil se atinge de multe şi neştiute spaime ale presiunii unui 
rău încă nenumit. Şi creaţia, ca rugăciune, este cea care fortifică 
cultura. Un popor căruia i se alterează cultura este un popor care 
moare! Iar noi avem bogăţia imensă a îndătinărilor iar asta cere 
să ne aplecăm spre trecut fiindcă, spun eu, excesiva lentoare în 
prezent e periculoasă, prezentul fiind un cuţit, un cuţit care taie 
din viitor felii de trecut. Iar din trecut mă bucură Psalmii lui 
David, rugăciunile cântate, iruri oblăduitoare, vindecătoare la 
boala de suflet. Pe bunica o chema Cuţit! Şi ne hrănea cu bucăţi 
mari de trecut. Minuni ale vieţii mele mama, bunica. 

– „Şi-n limba ta ţi-e dor de mama...” 
–  Când a murit maică-mea eram undeva, într-o gară,  iar 

versurile acestea mi-au umplut gura cu porunca tăcerii. Bucură-te 
Aurelian, primeam parcă porunca, bucură-te că ea şi-a ocupat 
locul ce i se cuvenea între îngeri.Şi acolo, între liniile acelea 
neurcate spre cer, am auzit ce nu credeam să aud: armonice 
sublime, netrecute încă prin mintea unui mare compozitor. Se 
opreau parcă şi păsările din zbor de atâta fericire... 

 Orice lucrare la mine e ca un copil care-mi părăseşte casa. 
Că e pictură, că e sculptură, grafică. Şi am mai şi vândut, că aşa 
se întâmplă, şi uite că asta m-a scârbit cu mine însumi. Să-ţi vinzi 
copiii... Cei care lucrează pentru  cuvinte, într-o anumită parte a 
creaţiei nu sunt altceva decât o prelungire a lui Dumnezeu, şi de 
aceea şi vreau ca portretul acestui frate mai mare să-l duc acolo, 
acasă la el. E darul meu, risipa mea în lumină.  

Brusc, din albul de crin al statuiei – Călugărul Alb – lumina 
scânteie începutul unei noi zile. Trecem prin centrul Dorohoiului 
şi, tot brusc, din dedesubtul maşinii o arteziană prelungită în 
câţiva metri. Au mutat ăştia Jijia în scocul drumului, zic eu de 
parcă ar zice-o Aurelian. 

Aurel BRUMĂ 

Meşter de lut, de culoare şi de respaţieri în duh, Aurelian 
Antal stă în primele pagini de adevăruri ale propriei mele vieţi. În 
’68, când încă se ascundeau icoanele de ochii lui Iuda, îl 
mărturiseam pe Cristos lumii în cei doi metri de crucificare 
acoperind fundalul scenic al „Cetăţii” – o dramă în care Meşterul, 
pe atunci încă tânăr şi tulbure în atingeri, semna scenografia. 
Adaptându-l pe El Greco (covârşitor!), într-o simbolistică a 
crucificării din alt orizont decât al iconografiei bizantine, viziunea 
lui depăşea înţelegerea, posibila suprapunere a memoriei 
politrucilor pe icoanele caselor părinteşti, de unde şi şansa 
nesperată de a ţine afişul pe trei sau patru reprezentaţii, oricum 
mult mai mult decât speram noi, excluşii de după ora 24 la 
repetiţiile de pe scena Casei Tineretului din Iaşi. Şi asemeni 
pelerinilor misionari de la începuturile creştinismului, ajungeam 
la Bucureşti, la Podul din Grozăveşti, pentru a-l mărturisi pe 
Cristos studenţimii bucureştene. Laţul cenzurii se strângea, 
afişele nici nu fuseseră lipite, dar o simplă etalare de costume din 
garderoba Naţionalului ieşean (Becket, A douăsprezecea noapte,  
Apus de soare) a depăşit orice densitate cunoscută acolo pe 
centimetru pătrat de spectacol. Aurelian – nebun el, nebun eu şi 
claia actorilor-studenţi care, conform scenariului, comunicau 
publicului iubirea creştină ca şansă, ca speranţă de rearmonizare a 
existenţelor. Şi nu continui fiindcă orgoliul se înscrie între 
păcatele capitale. Dar mă bucură şi acum reluarea în public a 
gestului de mărturisire a sfintei cruci, eliberarea de moment a 
tinerilor de sub sigiliul unor cutume parşive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne-am atins de atunci rar, în preajma marelui creator de 

medicamente, regretatul colonel dr. Nicolae Oiţă sau la STIPO 
Dorohoi, lângă tunelul zăpezii albe, cuptorul acela de ars pe etape 
giuvaerurile de caolin, culorile, zbaterile creatoare ale Meşterului. 

– Să fii la Leipzig, să te pipăie ceramiştii de mare modă 
căutându-ţi heraldica, aşa ceva, tuşeşte Aurelian, chiar că se 
cuvenea. Că io veneam pe Jijia de la Curtea Domnească a 
Argeşului. Două ape şi-un pescar de cai verzi pe pereţi, c-am 
pictat şi de ăştia. Cai verzi şi-n capul ălora de-au spart sticlăria şi 
ceramica şi-au risipit o treime dintre dorohoieni pin boscheţii 
Europei. Au scufundat viitorul în trecut, mama lor de neamuri ai 
lui Parvenie. Umplem lumea cu lacrimi în loc s-o umplem cu 
meşteşugul nostru, cu priceperea. Şi uite că importăm chinezerii, 
de toate. Că şi scuipatul străinilor am ajuns să-l importăm, dar 
ceva mai pe degeaba. 

Stau pe buza telefonului şi-l descopăr în adânc pe Aurelian 
care zice ceva de crin. 

– O minune izvorâtă în centimetrii de verde ai curţii sale 
dorohoiene. Că fuse ca o ceapă, zice, un bulb anost din care nu 
avea cum să iasă decât un alt anost, poate papură ori iarba lui nu 
interesează, n-are rost, ducă-se pe pustii. Şi uite că acum două 
nopţi, ieşind în cerdac să arunc tusea silicozei, m-a străfulgerat în 
oblicul gardului o lumină. Crinul. Floarea aia fosforescentă, 
vibrând celestitate. M-a desţelenit din nemişcare arsura capătului 
de ţigară. Degetele jăruite în nelumină şi crinul arzând fără să 
ardă. Lumina. Aşa a trecut o noapte, a doua, iar la a treia, când 
am vrut să împărtăşesc miracolul alor mei, Mariei şi Sagidavei, 
crinul se retrăsese în crin, umilit parcă de saltul său în vis. Poate 
eu însumi, păcătos fiind, îi furasem lumina. Toată.  Fără speranţă 
pentru ochiul învecinat. Şi m-am trezit alergând şleampăt, în 
jumate eu, în jumate cârja, la Atelier. Şi ţineam mâna pe clopotul 
pieptului de se răsucise în bătături, aşa bătea limba aia de inimă! 
În sfârşit, dincolo de prag, de uşa spartă de umăr, m-am liniştit în 
liniştea îngenunchierii: Mulţumescu-ţi, Doamne. Da. Grigore 
Vieru, Călugărul Alb, era acolo. Bustul. 

 Mai scăzut în trup, respirând cât îi îngăduie colivia caolinului 
împietrit  sub scutul pieptului, Meşterul se uită chiorâş, oarecum 
speriat de necunoscutul ochi al camerei de filmat. Emil îi propune 
să grebleze sub tălpi prispa de la un cap la altul iar prispa stă 
atârnată cum şi casa în două străzi adunate în unghi tocmai aici. 
Se zguduie ziduri, se zguduie cafeaua, ne zguduim noi înşine sub 
roţile tangentei. Uite, mă continuă în gând Meşterul, cre’ că 
Grigore şi Matcovschi şi Teodorovicii sunt martiri traşi pe roată. 
I-a ucis frica, laşitatea, inerţiile, neîncrederea, duplicitarismul 
celorlalţi. Silicoza aia cumplită încuibată de atâtea veacuri de 
imperialitate rusească, sovietică. S-au jertfit pe drumuri 
misionare, comunicând ălor de-şi trădează românitatea străveche. 
Le-au deschis Evanghelia Neamului cu însemnul de tricolor dar 
mulţi, prea mulţi, au orbit înlăuntrul fiinţei. 

Şi-l ascult şi mă ascult şi nu ştiu cine cui îi vorbeşte, cine pe 
cine ascultă... 

Atelierul e în vechitura încă lipită de corpul cel nou al şcolii. 
N-o dărâm, zice directorul, că-i priveghiul de idei al meşterului. 
Stă cât e-n picioare Meşterul şi propria mea curiozitate. La el, 
înlăuntru, timpul curge altfel. Meşterul însuşi e ca un ornic fără 
limbi, deie-i Dumnezeu sănătate. Eu, că a tot întrebat de ce şi 
cum poate ispăşi vieţuirea aici, i-am arătat un soclu. Că este în 
curte un soclu orfan de statuie. Întregeşte-l, Meştere, să se bucure 
lumea. Dar nu-i grabă că nici statuile nu se grăbesc mai mult 
decât veşnicia. Între noi, Grigore Vieru, înmugurire indefinită aşa 
cum înmugurirea omului, tabloul acela pe foiţă de aur, 
condensarea istoriei umanităţii, perechea nepereche, ciclicitatea.  

– Grigore Vieru e fratele tău, al meu – spune Meşterul, 
întâmplător aşezat de destin şi de cărţi la Pererita, fiindcă, frate 
fiindu-mi, îl regăsesc în istoria neamului meu de român ardelean. 
Că la noi limba nu se-nvaţă din cartea de citire ci din cea de 
istorie, din evanghelia sacrificiilor nenumărate de a  fiinţa în 
vitregii. Până şi liturghia la biserica veche avea o parte greu de 
aflat altundeva, partea de învăţătură asupra fiinţei naţionale. Şi 
deloc întâmplător unul dintre unchii mei, urmaş pe spiţa 
Patriarhului Miron Cristea, care ne cinsteşte neamul, s-a topit prin 
puşcării fiindcă, preot fiind şi ostaş al duhului, a-mbrăcat haina 
nemorţii limbii române în faţa urgiei de pustă. Şi uite că tocmai în 
drumurile mele spre Topliţa natală m-am intersectat cu fratele 
Grigore. Mergea la Blaj să-şi pipăie rădăcinile, să-şi descifreze 
psalmii de iubire încă nescrişi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În ’83, la Chişinău, iarăşi, ne-am atins. În doar trei minute am 
mişcat veacuri între noi, lumina aia de crin, care arde fără să 
mistuie ci doar să lumíne. L-am perceput atunci în vegetalul 
doinei şi baladei, recitând iubirea, neamul, cum poate doar regele 
cântăreţ David s-o fi făcut. Toată natura se aduna şi exploda 
solaritate în acest om. De aici poate că mi se trage şi patima 
cuvântului poematic. Să pipăi, să miroşi, să guşti cuvântul... 
Cuvântul acela, cuvintele care l-au făcut pe Grigore să lupte 
pentru a repune în drepturi paternitatea eminesciană a limbii 
române. În fiecare dintre noi este şi o parte care visează şi care 
este Eminescu. Şi din toate acestea s-a clădit dorinţa de a face 
acest bust. O dorinţă nemărturisită dar amplificată de un domn 
Zaharia care, la moartea poetului a zis: „Ia să-i facem o statuie lui 
Grigore Vieru”. Şi o zicea crezându-se el însuşi sculptor, 
dorind, visând şi transferând visul. Bătrânul care visează 
visuri. Şi l-am absorbit pe Grigore din drumurile 
eminesciene spre Blaj, obligatoriu cu oprire la Topliţa, acolo 
unde a şi fost consacrat Cetăţean de Onoare, paşaportul său 
de etern românism, şi unde am aşezat primul vis sculptural 
iar pe soclu, cuvintele sale: „Pentru mine, faptul că am fost 
primit în Academia Română şi pentru că am fost făcut 
cetăţean de onoare la Topliţa, pentru prima oară în România, 
este mult mai mult decât un premiu Nobel!” 

Stăm în trei: Grigore, Aurelian şi eu. Înălţimi aproape egale 
dacă nu ar lipsi dintre noi soclul, recunoaşterea, mărturisirea întru 
valoarea fratelui Grigore. Şi ne-ntoarcem gândul spre Ardeal. 

–  Lucrarea pe care am făcut-o şi felul cum a fost aşezată, la 
înălţimea de care vorbeai. De aceea postamentul trebuie să fie 
ceva la 1,75 - 1,85 m. Iar corpul omenesc undeva la şapte capete 
jumătate - opt sau chiar nouă capete, conform altor canoane. Iar 
în ierminia bizantină sunt construiţi şi la unsprezece capete pentru 
a oferi, culmea, normalitatea cerută de privire. Vorbim de o 
adăugire anamorfotică, un termen de te doare capul. Adică o 
exagerare, ca de acolo, de sus, talia umană să intre în proporţia 
corectă a impresiei asupra ochiului uman. Şi mai este ceva adânc, 
greu de perceput, de atins. Mă gândeam la porunca neînchinării la 
idoli. Dar eu nu consacru un idol, ci însuşi duhul aceluia ascuns 
în piatră, o piatră de hotar vădită pentru cei care caută, aşa cum în 
cuvântul de la Dumnezeu cauţi partea de duh. Mare taină în 
cuvânt, cum Dumnezeu e în cuvântul rostirii româneşti şi 
oriunde, dacă este curăţenie. 

Şi mă-ncrunt în mine, mă încrunt spre Meşter. Orgoliu. Ai 
prea mult orgoliu, Aurelian, de crezi că descoperi un altfel de 
cuvinte, un alt alfabet în lut şi în piatră. Că poţi anima inertul ca şi 
cum el însuşi ar fi păstrător de duh în taina unui viu necunoscut.  

–  Darurile, vorbim de daruri. Că nu este om pe pământul ăsta 
să nu aibă toate darurile. Le are dar nu le atinge, nu le pune în 
lucru, că nu-i timp şi nu-i matusalemic. Rămân daruri nelucrate 
pentru o altă existenţă, cea bănuită doar. 
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AURELIAN ANTAL 
meșterul și crinul 

AURELIAN ANTAL  
 

Născut la Topliţa, Harghita, în 28 iunie 1947, într-o veche familie de 
români (numele fusese maghiarizat). Învaţă să citească de unul singur, încă 
de la patru ani, răsfoind ziarele bunicului, ghidat fiind numai de răspunsurile 
grăbite ale celor din jur, la întrebările sale, neobişnuite pentru un copil. 
Spiritul viu, novator, rebel, al tânărului Aurelian Antal, avea să găsească un 
teren propice dezvoltării şi afirmării sale, pe băncile Facultăţii de Arte Plastice 
din Iaşi, pe care a absolvit-o în anul 1969, avându-i drept colegi de generaţie 
pe câţiva dintre cei mai titraţi artişti plastici ai prezentului: Victor Hreniuc, 
Gabriel Baban, Constantin Eşanu, Silvia Botez-Anghel, Eugeniu Iftene, 
Eugen Mircea, Ion Maftei. Abordează şi promovează genuri extrem de 
variate din domeniul artelor plastice (pictură, grafică, sculptură, design 
ambiental şi industrial, scenografie etc.), dovedindu-se, prin nivelul de 
virtuozitate pe care l-a atins, în fiecare dintre ele, un artist multilateral, un 
artist deplin, în adevăratul sens al cuvântului. Dintre premiile şi medaliile cu 
care a fost recompensat, de-a lungul anilor pentru activitatea şi 
performanţele sale, amintim: medalia de aur, la Leipzig, pentru cel mai 
original set ceramic de cafea, medalia de excelenţă pentru design ambiental, 
la Bruxelles (1978); premiile I, pe ţară, la concursurile de creaţie industrială în 
domeniul ceramicii fine, între anii 1980-1988; medalia de bronz, pentru 
grafică, în anul 1992; premiul „Talerul de argint” în cadrul „Salonului de 
Toamnă” de la Cholet, în Franţa (1993); nominalizarea juriului din Cholet 
pentru noutate, în domeniul artelor plastice, datorită interpretării muzicale 
prin sculptură (1996); premiul I „Extraordinary”, obţinut la Madrid, în Spania 
(2005); premiul „Eminescu” şi medalia „Teiul de Argint” a Editurii Geea, 
pentru activitate în domeniul artelor vizuale (Botoşani, 2006). Participă la 
numeroase expoziţii personale şi de grup, atât în ţară, cât şi în străinătate, 
între care: „Generaţia 1969”, la Galeriile Cupola din Iaşi, în luna iunie 2009 
(expoziţie de grup, vernisată, ulterior, şi la Fălticeni şi Bacău); expoziţia 
personală „Psalmi”, în cadrul Zilelor Municipiului Dorohoi (vernisajul având 
loc în ziua de 2 octombrie 2009). Este, de asemenea, participant şi fondator 
al multor tabere de creaţie plastică.  După ce, ani la rând, a realizat sute de 
tablouri în ulei, în anul 1973 descoperă o tehnică revoluţionară, care avea 
să-i schimbe, cu totul, destinul artistic: este vorba de tehnica pe care a numit-
o ANTSOL (ANT de la Antal, SOL de la solvenţii organici şi reactivii chimici 
pe care-i foloseşte în realizarea lucrărilor). Este vorba de lucrări realizate pe 
foiţe de metal (foiţe de aur, de argint, de cupru, de platină etc.), peste care 
Aurelian Antal aplică reactivi chimici şi solvenţi organici, creând culorile prin 
intermediul reacţiilor chimice adiacente. Tehnica, propusă spre brevetare 
(proces nefinalizat din cauza lipsei fondurilor necesare – costisitoare, după 
cum este ştiut), este de-a dreptul revoluţionară, reprezentând un unicat 
absolut, la nivel mondial: artistul dorohoian nu foloseşte, pentru a-şi realiza 
tablourile, culori dinainte fabricate, ci le fabrică el însuşi, prin intermediul unor 
procese numai de el ştiute! Prin aceasta, ni se înfăţişează ca un adevărat 
alchimist al culorilor, iniţiindu-ne într-o lume de-a dreptul fascinantă, prin 
provocările şi valenţele ei multiple. Aurelian Antal, împătimit al simbolului şi al 
metaforei, neavând munte pe Jijia, înalţă culmi de piatră prin statuile sale: 
Cuza şi Ştefan cel Mare, arhiereul Emilian Antal, Pavel Covaci şi, într-o a 
doua imagistică, bustul Poetului Grigore Vieru pe care vrea să-l dăruiască în 
acest an 2012 trăitorilor din spaţiul natal al acestui tribun „călugăr alb”, la 
Pererita, dincolo de Prut. 

Ciprian VOLOC 



cronica veche  19 

Sfârşit de iulie. La Bârnova, sub nuc, unde e totdeauna răcoros şi plăcut, sunt 37 
grade. Nu-i de trăit, avem palpitaţii, ritm anapoda, tensiune, nervi alternând cu apatie. 
Totul e pe dos. Doar roşiile udate zilnic şi îngrijite cu amor încep să se coacă. Dar e prea 
puţin. Caut pe internet, dăm zvon, trebuie să plecăm. De la Covasna, Olga ne spune că ar 
fi o cameră liberă la Spitalul de cardio-vasculare, tocmai ce ne trebuie. Plecăm în zori, 
după o noapte de nesomn, plus un telefon suspect care mă trezeşte buimac. Merg mai 
bine decât în tinereţe, în cinci ore ajung la Covasna. Aici e chiar spital. Doctoriţa ne 
primeşte şi ne consultă imediat, e o fiinţă plăcută, cochetă, sofisticată, dedicată, a patra 
generaţie de medici, din zonă.  

Spital pentru cardiaci, dar au şi corpuri de clădire recent renovate, aproape hoteluri. 
Avem o cameră elegantă, cu TV plasmă, frigider, balcon cu privelişte spre brazi, unii în 
depărtare, alţii chiar lângă balcon. Un vis, după iadul de la Iaşi. Mâncarea e de 
înfometare, pentru spitale sunt alocaţi şapte lei pe zi, pentru trei mese! Deţinuţilor statul 
le oferă 24 lei pe zi. Dar nu ne strică un pic de austeritate,  aproape toţi sunt aici cam 
obezi. Intre care femei imense, şolduri şi picioare de elefant, funduri cât dealurile de la 
Repedea... Şi merg ca nişte raţe îndopate. Încercăm să nu completăm prea mult ce 
primim la masă, mai ales că ambii doctori, şi cardiologa, şi reumatologa, ne-au spus să 
slăbim. Eu am mari probleme la genunchi. Dar ne-au revenit la normal tensiunea şi 
ritmul, ba chiar s-au rărit extrasistolele. E un ozon! 

Covasna e parte a munţilor Vrancei, de cealaltă parte a Carpaţilor de Curbură, la 
poale, climat de munte-deal. Mai sus de spital e o găleată, între două dealuri, care se 
cheamă Valea Zânelor. Se pare că pe aici sunt urme ale locuirii dacilor şi romanilor, pe 
un vârf e o cetate de apărare, construită în timpul lui Burebista. Cu o săptămână în urmă 
a fost o serbare populară. Cu cai, muzică şi costume populare. Climatul e suportabil, ziua 
e cald, dar seara e plăcut, trebuie o haină peste cămaşă. Ne prieşte, inclusiv regimul mult 
prea dietetic. Plimbări seara pe o alee, sub pădure sau spre „vila lui Ceaușescu”, modestă 
pe lângă domeniile bogaţilor de astăzi. Se pare că fiul cel mai iubit şi-a  petrecut aici doar 
o noapte, după dezastrul de la Cernobâl. Când traversezi strada, printre două hoteluri 
moderne, spre Vilă, dai de o cale ferată îngustă, făcând cândva parte din peisajul locului. 
Ultima cursă a avut loc în 1999. Apoi totul a intrat în proces de distrugere. Cândva 
trenuleţul mergea din gara Covasna, până la „planul înclinat”, se cărau buşteni de sus, 
din munţi, dar şi pasageri. Azi această linie e aproape  părăsită, s-au recuperat doar câţiva 
km şi se fac plimbări de agrement în zilele de sărbătoare. Se pare că există un plan mai 
mare de renaştere, a apărut în zonă un austriac, Hovecar, pasionat de „mocăniţă”, 
încearcă să repună în funcţie întregul sistem, trenuleţul şi „planul înclinat”. Principiul de 
funcţionare al acestei minuni tehnice era simplu: vagonetul încărcat pornea de pe deal 
spre vale datorită gravitaţiei, trăgând în sus celălalt vagonet, legat de primul cu un cablu 
de oţel. Frânarea era dirijată din staţia de sus a liniei. Pasagerii ajunşi la staţia superioară 
se îmbarcau în trenuleţul care îi aştepta şi-şi continuau drumul. Aşa se ajungea la 
Comandău, sat astăzi aproape izolat. 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziua facem „proceduri”, alergăm de la un cabinet la altul, diadinamice, băi cu 

„codoi”, „sunet”. Personal competent şi politicos, din zonă, toţi au răbdare, sunt atenţi. 
Intre ei, unii vorbesc ungureşte, dar ştiu bine şi limba română. Nu se pierde timp, se 
respectă orele de programare. Pacienţii sunt mai mult din sud, după accent, cei mai mulţi 
cu  un vocabular sumar şi pretenţii mari; mulţi needucaţi, agresivi, cu opinii ferme, 
majoritatea cu o frustrare indusă de frecventarea antenelor. Peisajul uman e dezolant, 
figuri pe care se citeşte deficitul de instrucţie, poate şi de înzestrare cognitivă, oameni cu 
educaţie puţină, neglijenţi, în şlapi şi trening. Prind din mers fragmente de discuţii: reţete, 
cum „au făcut rost” de ceva, preocupări derizorii. România profundă. Dar, uneori, câte 
un cuplu care citeşte; fiecare, cu o carte în mână. De unde-or fi? 

La masă, nimerim cu diferite cupluri sau parteneri întâmplători, uneori comentăm 
evenimentele curente, alteori nu schimbăm nici o vorbă. Un cuplu din Braşov ne 
uimeşte prin bun simţ, parcă n-ar aparţine acestei lumi. Ne relatează o experienţă  
marcantă, pentru ei, pe la începuturile democraţiei, când au acceptat invitaţia unei 
familii din Franţa, din Tours, să petreacă un timp la ei. Le-au confiscat paşapoartele, 
le-au luat toate cadourile aduse (unele pentru alţii, care-i vizitaseră în România), le-au 
borfăit bagajele, şi-au însuşit şi cadourile primite acolo de la alţii, pe care i-au vizitat. 
El, gardian la o bancă, adică portar, fusese ceva în armată, în trupele din Maroc. 
Povestită cu haz şi durere, întâmplarea lor merită relatată în amănunt. Poate ne mai 
întâlnim. În altă zi, nimerim cu două doamne care o forfecau pe a treia, amatoare de 
flirturi. Ne indică, la o masă alăturată, un domn bine copt, cu haină şi cravată, îmbrăcat 
astfel din toată staţiunea, băţos și manierat ostentativ, anturat de trei doamne. Ar fi un 
general care s-a lăudat că are o pensie de 135 milioane lei; e dintre cei cu „pensii 
nesimţite”, ne informează interlocutoarele.  Se mai laudă şi că are acolo, la spital, un 
apartament. Doamnelor le repugnă stilul omului, face paradă de banii şi avantajele 
lui între amărâţi, unii cu pensii de şase sute de lei… Ce merite poate avea cineva  de 
asemenea speţă? Cât de mărunt sunt eu pentru statul român, meditez, dacă am o 
pensie de şase ori mai mică decât  acest ins găunos! 

Adrian NECULAU 

(continuare în pagina 21) 

  

  

    

  

CCRROONNIICCAA  DDEE  VVAACCAANNŢŢĂĂ  

„VĂ IUBESC ALBINELE...” 
 

 
De când n-am mai fost în intimitatea pădurii, 
a grădinilor năpădite de flori şi de vânt? 
Şi salcâmii cum ţin cerul, să nu cadă 
îndoindu-se – ca-n Eminescu – cu crengile pân’la pământ... 
 

Doamna M., care udă iarba verde de-acasă –  
„Ce iarbă, doamnă, că-s doar buruieni,  
nalbă sălbatică, urzici mai înalte ca gardul, 
pălămidă şi pir care cresc în orice poieni...! 
 

„Astea-s florile mele, domnu’ poet, n-aveţi simţul naturii,  
vi s-a atrofiat în blocuri de beton şi de sticlă...” 
Şi eu, recitându-i din Ienăchiţă: „S-o tai, se strică, 
s-o las, mi-e frică,/ că vine altul şi mi-o rădică.” 
 

„Nu plouă, domnu’ poet, nu vedeţi că nu plouă?! 
Anu’ trecut pe vremea asta era iarba cosită  
a doua oară...” „Cărămidă veche, cărămidă nouă, 
şi nu ne duce, doamnă M., în ispită...” 
 

„Fost-ai lele!” exclamă doamna M., citindu-mi neruşinarea, 
şi-şi scoate din sân pachetul de ţigări kent, 
apoi îmi spune o poveste cu câini şi pisici, 
pe care eu o ascult, ca de obicei, neatent. 
 

„Vă iubesc albinele”, îmi zice, când o albină 
zumzăind, îmi intră în lingură. Cât pe ce s-o înghit! 
Dar dimineaţa, în cafea, când să sorb ultima înghiţitură, 
un fluture mort. Suntem chit? 

 
                                                       

 

O, VOI, PIERDUTE TRENURI... 
 

O, voi, pierdute trenuri şi voi, locomotive, 
ducând spre nu ştiu unde copilăria mea! 
Ieşite din tuneluri de timp, ca nişte dive 
ce vor să-şi retrăiască gloria... 
 

Vă urmăresc cum treceţi, vuind, pe-ntreaga vale, 
 a Jijiei splendoare ducând-o în tării. 
Când voi lansaţi semnale, şi eu lansez semnale – 
fluierături de paznic copilăresc la vii. 
 

Alt’dată, cu urechea pe şinele solare, 
anticipam venirea fantasticului boà, 
sau mă piteam sub Podul cel Mare, printre fiare, 
s-aud cum trece-n goană copilăria mea. 
 

Parcă purtam în spate o lume colosală, 
ca un Anteu ce ţine Pământu-n Univers 
şi-mi povesteam, acasă, isprăvile, cu fală, 
fără să ştiu că-n orice faţă e şi-un revers. 
 

Vedeam uimit cum cade, în nopţi cu lună plină, 
precum o zână bună, din ceruri, câte-o stea 
arzând şi-apoi topindu-şi făptura de lumină –  
fără să ştiu c-aceea-i copilăria mea. 
 

O, voi locomotive şi trenuri lungi de marfă 
şi trenuri de persoane, gonind spre undeva –  
mai fluturaţi şi-acuma mirifica eşarfă, 
pe valea unde-i scrisă copilăria mea? 

JURNALUL 
DE LA COVASNA 

Nicolae TURTUREANU 
 

Muzeografieri... de vară 
Nu! Vi s-a găsit locul etern în mari muzee 
deschise-n aer liber. Precum la dinozauri 
vă sânt expuse oase-şenile, propilee 
pentru vetuste imnuri şi ofiliţii lauri. 
 

Acolo, printre ierburi crescute alandala, 
printre araci şi-o – făr’ de stăpân – căţea, 
unde locomotive duc trenuri spre Valhalla, 
acolo e expusă copilăria mea. 

 
 
 

E-uri 
 

 
Camere reci, ca într-o gheţărie, 
deşi e vară şi e sus plafonul 
de nori. Iar pe pereţi, flori mov, de igrasie. 
De-acum, iubito, eu prefer balconul. 
 

Tu zici că şi înlăuntru este bine.  
Dar mă scufund ca-n mări, cu batiscaful. 
Moluşte, caracatiţi vin spre mine 
să mă cuprindă. Şi e ud cearşaful. 
 

Mă latră câinii tăi flocoşi. Şi mâţe 
ghearele-şi scot, ca în savană, puma. 
Nu-i chip să sugi din doniţele-ţâţe, 
că iei copita-n bot, de numa-numa... 
 

Ţi-am distilat figuri de stil, eseuri, 
şi-am dus pe înalte culmi oximoronul – 
dar tu-mi serveşti doar un suflat de E-uri –  
 

de-aceea, cum spuneam, prefer balconul... 
 

 
 

CACTUȘI ÎN FLOARE 
 

În noaptea care peste noi se lasă 
brusc, înfloresc cactúşii pe terasă. 
 

E ca şi cum, din crusta lor, aricii, 
ar proiecta un joc de artificii. 
  
Stelele-n cer scandează-n cor: in flores 
şi liliecii din adâncuri ies. 
 

In flores cântă paserile nopţii, 
femelele îşi etalează copţii 
 

lor nuri, masculii in coitum 
înoată ca, prin proaspăt turnat, bitum. 
 

E noaptea nunţii, sfântă deflorare. 
Când soarele, de sub păduri, răsare 
 

iluminează brazii, lucesc pinii, 
toate îşi trag veşmintele ruşinii 
 

pe trup. Şi din acest cuplaj enorm 
adorm 
          cu spectrul morţii-n braţe. Dorm. 

 
Vatra Dornei – Gura Humorului –  

Tg. Neamţ, 1-9 august 2012 

pe drumuri tranfrontaliere 
 

 

RUTI(NI)ERA... FRĂŢEASCĂ 
 
Marți, 7 august 2012, pe o căldură infernală, mă aflam în rutiera Iași-Chișinău. Ajuns după miezul zilei 

în urbea de pe Bâc, m-am îndreptat spre autogara centrală, la câteva străzi distanță de bulevardul Ștefan cel 
Mare și Sfânt. Atmosfera, mai orientală decât pe bulevardul amintit, aducea mai mult cu Vagabondul 
milionar al lui Danny Boyle… În așteptarea altei rutiere (nr. 131: Chișinău – Vadul lui Vodă), un dispecer 
„săritor” mi-a comunicat prețul călătoriei – 10 lei, pentru dumneavoastră (între timp, m-am obișnuit să fac 
conversia în ronii noștri: în jur de 2,5 roni (acceptabil..., îmi spun). Călătoria, pe aceeași căldură infernală, a 
durat aproape o oră, iar la capăt am ajuns în „stațiunea” nistreană a Chișinăului: mai multe „baze de odihnă” 
pentru oamenii muncii, aglomerate într-o pădure seculară.  

Joi, 9 august 2012, pe o căldură mai puțin infernală, a trebuit să fac un drum la Chișinău și am luat, ca tot 
omu’, rutiera. Îi dau șoferului 10 lei – știind cât costă un bilet; îmi returnează 4 lei. Puțin mirat, îl întreb cât e 
biletul; îmi răspunde: Pân’ la Chiș’nău, 6 lei. După ce îmi rezolv problemele, mă întorc în stațiune cu autobuzul 
31, un amărât de LiAZ 677, parcă desprins din filmele pe care le urmăream la începutul anilor ’90 pe TRM; la un 
moment dat, pe la mijlocul traseului, avtobus-ul se oprește și o doamnă ne ia la rând – îmi întinde un bilet 
„înseriat”; o întreb cât costă; îmi răspunde: 5 lei… În cele din urmă, ajung cu bine și mai ieftin pe malul Nistrului. 

Mai are rost să adaug că drumul Iași-Chișinău m-a costat 30 roni, iar drumul Chișinău-Iași, 30 roni + 25 de lei 
moldovenești… (în total: 37 roni)?…, asta, pentru că nu aveam banii de bilet (pre)schimbați în moneda locului... 

 

Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 
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Frenezia vacanței începe cu pregătirea ei. Ți-a expirat 
pașaportul? Normal, îți trebuie unul nou și faci demersurile 
necesare. Cu alte cuvinte, alți bani, altă distracție. Ți-a expirat și 
cardul european de sănătate? Procedezi la fel. O iei din timp, 
pentru că durează cam trei-patru săptămâni. Mașina? Multe și 
mărunte: revizie, R.C.A., vignete, tot tacâmul. Pentru vignete, e 
bine să te informezi din țară, cum le obții și cât costă. Schimbi lei 
în moneda țărilor prin care treci, ca să nu părăduiești din euro și 
bifezi, mulțumit, rezolvarea problemei. Habar n-ai că, pe traseu, 
ai putea da nas în nas cu o mulțime de surprize. În Ungaria, de 
exemplu, birourile improvizate, unde se eliberează aceste vignete, 
sunt ale românilor și plata se face în lei. În sfârșit, pregătirea 
bagajelor: frenezie, aventură, nebunie. Se începe cu o listă, bine 
gândită, la care lucrezi câteva săptămâni bune. Organizezi totul în 
așa fel încât să știi, cu precizie, în orice moment, unde este fiecare 
lucrușor. De-a lungul călătoriei însă, vei afla câte obiecte strict 
necesare nu-s de găsit și câte, dintre cele inutile, îți burdușesc 
mașina. Odată terminată încărcarea lor, constați că în portbagaj 
nu mai ai unde să arunci un ac. Și cățelul ? Nici vorbă să mai 
încapă! De altfel, și trapa care dă spre habitaclu e pur și simplu 
blocată. Așadar, alertă maximă! Cum procedăm? După multe 
discuții și telefoane, îi găsim o gazdă la marginea Iașului. Ne 
odihnim câteva ore și, pe la ceasurile trei din noapte, o pornim. Îi 
cerem GPS-ului să ne conducă la hotelul X din Oradea, hotel la 
care trag mai toți turiștii care ies din țară pe la vama Borș. Gipi se 
achită de sarcină exemplar. Gândul că ne vom putea odihni ca 
lumea, după un drum de peste 600 km., ne relaxează instant. 
Capul familiei se duce întins să rezolve problema cazării. Îl 
urmăresc cu privirea. Hotelul are trei intrări, prin care se poate 
ajunge la recepție. Toate însă ferecate. Îl văd cum bate la fiecare 
dintre ele, cum dă ocol clădirii, și-l aud cum strigă, în zadar, pe la 
niște geamuri deschise. Repetă chestiile astea de câteva ori. 
Învins de neputință, pornește spre mașină. Când nici unul dintre 
noi nu se mai așteaptă la vreun miracol, de după colțul drept al 
clădirii apare un… personaj. Ceva între hologramă și 
extraterestru. Capul familiei, surprins, îl așteaptă. Încep să 
discute. După cât ne putem da seama, de la distanță, holograma e 
cam surdo-mută. Își privește interlocutorul cu un aer atât de 
absent, încât te astepți ca, din moment în moment, să facă un salt 
în spațiu și să dispară. Consider că e timpul să intervin și mă 
precipit într-acolo. Sunt asigurată că totul e în ordine. Vom fi 
cazați într-un apartament. La ce preț? – mă încumet să intreb. 50 
de euro – vine răspunsul, năucindu-mă complet. Cine-a mai văzut 
așa o pleașcă? Ceva nu e în regulă. Și mai sunt turiști cazați în 
hotel? – insist eu. Deocamdată, nu – răspunde holograma, cu o 
voce pierdută și o mină absentă. Ajunși în salonul vastului nostru 
apartament, n-am mai rezistat. Am explodat pur și simplu: dacă 
avem de-a face cu un excroc? Dacă tipul e bântuit de impulsuri 
maniacale? Dacă e un simplu jefuitor care, înainte de a acționa, 
își suprimă  victimele? Capul familiei îmi răspunde, zâmbind, să 
stau liniștită. Cobor val-vârtej să iau ceva din mașină și mă lovesc 
de hologramă. Cât pe ce să-l dobor. Îmi cer scuze. Îmi răspunde 
cu un zâmbet obosit. Când mă întorc, mă roagă să-i transmit 
soțului să vină acolo, la cazane, să-i plătească. El nu poate să 
plece de lângă furnalul ăla, pentru că trebuie să întrețină focul. Ce 
foc? Care foc? – am sărit ca… arsă.  

– Vezi că nebunul ăla a făcut focul într-un furnal... sau 
cam așa ceva. Acum, când afară sunt 40°! A zis să te duci 
acolo să-i plătești. 

După o așteptare care a durat mai bine o oră, capul 
familiei se întoarce, senin și zâmbitor.  

– Bietul om făcea focul ca să ne asigure nouă apa caldă. 
Au o centrală pe lemne. Mi-a spus că doamna, fosta patroană 
a hotelului, i-a lăsat afacerea fiului, care, medic fiind, nu prea 
are timp să se ocupe de ea. Primul lucru pe care l-a făcut, a 
fost să desființeze restaurantul. Din tot personalul, a reținut doar 
patru angajați. Lucrează câte doi, în ture alternative 8 cu 24 ore. 
El face echipă cu nevastă-sa. E greu, e ușor, e rentabil? Nu și-a 
pus niciodată problema în felul ăsta. Ce știe sigur, e că are cinci 
copii, pe care trebuie să-i întrețină. Vorba aia: dacă nu curge, pică. 
În seara asta, de exemplu, sunt așteptate peste 30 de solicitări de 
cazare. Majoritatea TIR-iști. Nu mă pot abține și izbucnesc în râs: 

– Hai, că te-a îmbrobodit. Și tu chiar crezi gogoșile astea? 
– Evident! Drept dovadă, mă duc să mă culc. 
– Și eu, sare băiatul, urmându-l pe taică-său.   
Rămasă singură, butonez ce butonez, dar televizorul nu-mi 

oferea mare lucru. Mă încrâncenez să nu adorm, ca să văd, pe 
fereastră, după numărul mașinilor din parcare, dacă a mai venit 
cineva. Spre ora trei, încerc să fac o evaluare. Eșec total. Întuneric 
beznă. Abia dimineață am realizat ca numărul solicitărilor a fost 
cu mult peste 30. 

 
Germania. Parcare. Restaurant. Obosiți și rupți de foame, 

găsim cu greu o masă liberă. La un moment dat, lângă noi, se 
oprește, zâmbitor, un domn de origine asiatică. 

Face câteva plecăciuni în fața mea, îmi adresează niște 
cuvinte pe care nu le înțeleg și așteaptă, cu vădit interes, să 
reacționez în vreun fel. Eu? Pur și simplu blocată! Neștiind ce să 
fac, mă ridic și-i spun, în românește, că sigur mă confundă. Deși 
e evident că n-a înțeles nimic, domnul zâmbește cu oarecare 
îngăduință. Foamea mă trage în jos, pe scaun, să înghit  măcar o 
lingură de mâncare, însă bunele maniere mă obligă să rezist. 
Dintr-o dată, o blondină vaporoasă se precipită spre noi. După un 
schimb de replici cu domnul respectiv, mi se adresează, suav: 

– Doamna X? 
– Nu. 
– Doar n-o să-mi spuneți că nu vă numiți …așa și așa. 
– Regret, dar chiar asta am să vă spun. 
– Și nici poloneză nu sunteți ?  
– Nu. 
– Și n-ați fost nici la congresul organizat în Japonia, care… 
– N-am fost niciodată în Japonia. 
– Atunci, nu ne rămâne decât… 
În clipa aceea, mai apare o blondă. Puțin agitată, pentru că 

întârziase. Se lămuresc între ei și noua interpretă mă ia în primire 
cam cu același set de întrebări, puse însă într-o manieră diferită: 
mai pe ocolite, mai… capcană. La un moment dat, tace brusc și, 
cu ochii măriți, fixează o masă vecină. Cealaltă interpretă privește 
și ea în direcția respectivă, după care se precipită într-acolo. 
Revine și, puțin încurcată, își cere scuze: 

– V-am confundat. Semănați atât de bine cu doamna de-acolo. 
Cealaltă blondă își cere și ea scuze, după care domnul sobru 

și elegant, cu un zâmbet rahitic spânzurat în colțul gurii, face 
câteva plecăciuni în fața mea. Se retrag toți trei spre masa vecină. 
Îi urmăresc cu privirea. Sunt curioasă cum arată doamna care, zic 
ei, seamănă  atât de mult cu mine. Știu, de cele mai multe ori, 
curiozitatea se plătește. În ce mă privește,  am plătit-o cu vârf   
și-ndesat: mi-am pierdut pur și simplu pofta de mâncare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elveția. Mergem din tunel în tunel. Câte 300-400 m. fiecare. 

Într-un anume fel, e tonifiant: abia intri, că și începi să vezi 
„luminița” de la capătul celălalt. Totul devine însă  diferit, când 
intrăm într-un tunel de vreo șase-șapte kilometri. Trei benzi, un 
singur sens. Noi, pe banda din mijloc. Deși indicatoarele arată că 
putem circula cu 60 km./h, abia ne târâm. Într-un târziu, realizăm 
că a trecut cam multișor de când am intrat și nu se zărește nicio 
luminiță. Încet-încet, atmosfera devine apăsătoare. La un moment 
dat, un marcaj ne arată că mai avem de mers vreo trei kilometri. 
Ca și cum acest lucru n-ar fi de ajuns, o matahală de mașină, un 
fel de autotren, încărcat cu plăci de ciment și plasat la trei mașini 
în fața noastră, se oprește. Și așa rămâne. Noi, la fel. În stânga   
și-n dreapta, mașinile alunecă spre ieșire, accentuând senzația 
celor din mijloc, că merg înapoi. Luminile moarte, montate în 
șiruri perfect aliniate, împrăștie un fel de ceață, în care contururile 
se estompează, iar monotonia devine pur și simplu agresivă. 
Reflexele mele claustrofobe încep să-și arate colții. Ai mei simt 
asta și încearcă, fără succes, să-mi, distragă atenția. Eu însă sunt 
deja departe. Senzații noi, dar deosebit de acute, mă vizitează. 
Simt cum lumea se plimbă, fără să știe, prin mintea, inima și 
sufletul meu, iar eu plutesc, imaginându-mi că am aripi, prin 
carnea timpului ei, (pe)trecându-mă prin ea. Mașinile care 
înaintează, în stânga-dreapta noastră, încep să semene tot mai 
mult cu niște îngeri vaporoși, iar mașina noastră, cu un avion, 
care zboară înapoi, tot încercând, fără rezultat, să aterizeze. Când 
ieșim din tunel și lumina zilei se prăbușeste peste parbriz și peste 
retina noastră, eu încă mai plutesc. Mi se pare că am ajuns într-un 
loc cu  mulți oameni necunoscuți. La un moment dat, unul dintre 
ei se apropie de mine și mă întreabă în șoaptă, zâmbind protector: 

– Unde v-ați petrecut vacanța? 
– În Elveția. 
– Ce frumos! Și unde anume? 
– Într-un tunel. 

Angela TRAIAN 

 
 
 
 
 

LA CAVNIC  
AŢI  FOST? 

 

 

Lucra cândva, într-un post politic de răspundere dintr-un 
judeţ moldav, un anume tovarăş X. Marţea avea zi de audienţe. 
Cei cu cereri de viză respinse veneau să se plângă la forţa 
conducătoare. Primeau un răspuns-stas: „Vreţi la Paris? Dar 
România o cunoaşteţi? La Cavnic, aţi fost?” Se bănuia că X era 
originar de prin zona Cavnic, altfel greu de înţeles de ce 
propunea drept alternativă a unui voiaj către Paris călătoria spre 
măruntul orăşel din munţii Gutâi. Oricum, „argumentul” se 
folclorizase şi circula ca o butadă a resemnării: „dom`le, câtă 
vreme n-am fost la Cavnic...”  Recunosc, cu mare întârziere, 
după ce am tot hălăduit prin lume, m-am învrednicit să ajung şi 
la Cavnic. O simţeam ca un fel de obligaţie: păi, ce fel de român 
voi fi fiind, dacă la Hong Kong am fost şi la Cavnic, nu? Se 
ajunge destul de greu (proaste-s drumurile în Maramureş!) în 
curmătura dintre vârfurile Mogoşa, Hija şi Rotunda, dar,    
într-adevăr, se merită: orăşelul e spectaculos şi, în bună măsură, 
unic la noi: fiind înşirat pe verticală între altitudinile 1050 şi 
550, s-a construit în trepte. Ca bulgărescul Târnovo, unde poarta 
vecinului e la nivelul acoperişului casei tale. În scriptele oficiale, 
Cavnicului i se acordă rang modest: polarizare de grad II în 
regiunea de dezvoltare nord-est, adicătelea, nu (mai) iese cu 
nimic în evidenţă. Dacă ar fi să atragă prin cevaşilea, atunci e de 
amintit faptul că-i polul zăpezii în Maramureş. Deci, poftiţi la 
schi. Că altceva... Beau cafeaua undeva, lângă discoteca El 
Stefano şi, repede, aflu mai multe despre Cavnic decât din toate 
Wikipediile internetului. Băiatul de la bar se apleacă şi mă 
întreabă şoptit dacă nu vreau flori  de mină. Nu, nu vreau. 
Atunci,  poate m-ar interesa o „prietenă”? Garantată şi curată, 
răspunde el de asta... Într-o aşezare de şomeri cu 5000 de 
locuitori, străinul este repede dibuit, urmând a fi inclus, dacă se 
poate profitabil pentru urbe, între puţinele oportunităţi ale 
momentului. Nici n-apuc să răspund, când se aşează un 
neinvitat pe scăunelul alăturat de la bar (restul locantei era gol). 
Abia după ce-şi mută aici cutia de bere întreabă „permiteţi?” 
Are vreo 50 de ani, e înalt, subţire, cărunt şi cu o anume 
solemnitate în gestică, de zici că-i pastor, ori predicator. Mă-
ntreb ce are de gând să-mi plaseze. Dar nu – pare un localnic ce-
şi iubeşte urbea şi se simte dator s-o pună în evidenţă. Aflu că 
jumătate din locuitorii Cavnicului sunt pensionari. Alţii, mulţi, 
trăiesc din ajutorul social şi alocaţia copiilor. Îi pare rău că, în 
1990, l-a huiduit pe Petre Roman, când fostul prim-ministru a 
spus „Voi, cei din minerit, ne costaţi mai mult dacă munciţi”. 
Crede că, de fapt, Roman avea dreptate. Ceea ce reproşează 
politicienilor nu-s puseurile de sinceritate, ci incapacitatea de a 
oferi soluţii pentru zonele pârjolite de şomaj după închiderea 
minelor. „Slujbe, aici, mai sunt doar învăţământ şi la Spitalul de 
psihiatrie. Nici una liberă.” Iar Spitalul, clădire modernă, cu 5 
nivele, construită în 2004, ba se desfiinţează, ba se unifică, ba 
devine secţie, ba rămâne fără paturi... Şi-i mai necesar ca 
oricând, fiindcă după desfiinţarea mineritului a crescut 
incredibil, mult peste media naţională, numărul depresiilor. În 
asta ar consta, de fapt, sprijinul guvernului: na-vă spital de 
psihiatrie modern, dacă vă copleşesc belelele şomajului! Măcar 
p-ăsta nu-l desfiinţaţi!.. Amicul nechemat clipeşte des (pare un 
tic de nestăpânit) şi-mi arată un afiş-anunţ lipit  cu scotch – „Ar 
mai fi de lucru, dar...” Citesc: Firma Bellaria Models „angajează 
fete pentru Italia, fără taxe sau comision. Bilete de avion şi 
cazarea asigurate”... Până la urmă, am acceptat invitaţia 
amicului ad-hoc şi vizităm împreună ruinele Logolda. Zidiri din 
veacul XIX, potopite de buruian, pe alocuri arătând a adevărată 
cetate. Cine să mai ştie că aici a funcţionat prima topitorie de 
aur din Europa care a aplicat tehnologia separării minereurilor 
prin cianurare? Nu ştiu dacă-i argument pro sau contra în 
disputa cronică Roşia Montană, dar, oricum, se cuvine avut în 
vedere: am fost primii. Fi-vom şi ultimii? ... Se înserează. 
Oraşul amorţit Cavnic dă senzaţia că hibernează în plină vară. 
Ciudatul domn care mi-a fost ghid a mutat discuţia într-o zonă 
total neaşteptată: vrea să ştie cum a făcut de-a slăbit Nicoleta 
Luciu. Evident, habar n-am. Îşi priveşte ceasul şi pleacă fără a-şi 
lua la revedere. Păşeşte drept şi demn pe cărarea abruptă ce urcă 
spre Spitalul de psihiatrie. Lucrează acolo? Sau... 

 

Radu SUCEVEANU 
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vedere din 
Konstanz  

Pe insula Mainau, vasta grădină botanică din oraşul 
german Konstanz, un băieţel de 4-5 ani se luptă cu o mare 
dilemă morală. Să rupă sau să nu rupă dintr-o tufă o floare 
minusculă, de un portocaliu sălbatic, ce îşi lansează ispita 
printre frunze mici şi dese. Abia dacă o atinge cu degetele, 
cântărind-o şovăielnic din priviri. Mama, care e cu câţiva paşi 
înainte, se întoarce şi, observând acea lume mică zguduită 
de dorinţa devastării şi acaparării altor lumi – florale în cazul 
de faţă –, nu se emoţionează până la lacrimi, cum ar face o 
mamă româncă, sensibilă la dorinţele copilului ei, ci îi spune 
sever să se îndepărteze de lângă floare. Nu are voie să o 
rupă. Copilul nu ripostează. Pleacă învins, dar de fapt şi 
floarea şi el au câştigat.  

În autobuzul 9, direcţia Universität Konstanz, o fetiţă de 
5-6 ani „trece în revistă”, asurzitor, ultimele cântece învăţate 
la grădiniţă. O singură privire de-a mamei şi gestul universal 
al fermoarului bucal ce se închide sunt de ajuns pentru a 
restabili ordinea sonoră din autobuz. În scenariul românesc al 
situaţiei, intensificarea volumului interpretării şi capetele întoarse 
nu ar duce decât la amplificarea mândriei parentale...  

De aici oare să îşi tragă seva misterul civilizatei 
Germanii? Din această epidermă a educaţiei care interzice, 
care spune NU, lăsând în urmă nu tensiuni înăbuşite şi 
revoltă, ci convingeri sincere în nişte reguli de conduită moral-
civică ce trebuie transmise mai departe? Să fie cei „şapte ani 
de acasă” Munţii Pădurea Neagră ai disciplinei germane, ai 
comportamentului social şi pro-social ireproşabil, ai bunului 
simţ, ai discreţiei, ai respectului faţă de celălalt?  

Răspunsul? Mergând pe străzi în Konstanz nu trebuie să 
faci slalom printre coji de seminţe şi flegme, simboluri ale 
loisirului românesc. Nici cavitatea nazală nu-ţi este luată cu 
asalt de efluviile unor micţiuni recente sau de peste noapte, 
aşa cum din nefericire e cazul pe anumite străzi din 
Bucureşti, de exemplu. În restaurante digestia nu îţi este 
afectată de E-urile manelelor.  

Nimic din ce este bun, frumos şi util nu este vandalizat 
sau furat. Magazine mari îşi expun diverse produse în spaţii 
special şi neagresiv amenajate sub cerul liber, 
nesupravegheate, fără să existe teama că cineva se va 
înfrupta din marfă şi apoi o va lua la sănătoasa. Un alt 
exemplu: biblioteca Universităţii Konstanz a scos la vânzare 
din propriul depozit cărţi mai vechi la preţul de 1 euro! 
Vânzătorul care stă la sectorul cu aceste cărţi este… o cutie de 
metal albastră în care, după ce îţi alegi cartea ce te-a convins, 
introduci acel mic şi zornăitor euro. Nimeni nu stă la pândă.  

O poveste cu miez neaşteptat este şi cea a feribotului 
care traversează lacul Konstanz, pentru a ajunge în oraşul 
Meersburg. Te poţi urca pe feribot având deja bilet sau 
urmând să-l cumperi ulterior de la controlor. Acesta vine şi, 
fără să zăbovească la fiecare pasager în parte, întreabă în 
trecere dacă este cineva care nu are bilet. Cei care nu au, 
spun că nu au şi cumpără biletul pe loc. Câţi români nu s-ar 
face că plouă! 

Sunt mici semne sociale prin care se comunică 
încrederea în onestitatea oamenilor. Paradoxal, în felul 
acesta onestitatea este stimulată, iar nu anihilată. Nu se 
pleacă de la premisa că oamenii vor să înşele, să tragă pe 
sfoară sistemul, ci că oamenii sunt probi şi că respectă 
regulile societăţii în care trăiesc. 

La rândul său societatea are grijă de membrii ei, iar în 
acest sens pot fi aduse miriade de exemple.  

Îmi vin în minte mai întâi mijloacele de transport în 
comun. Autobuzele ajung exact la ora afişată pe panourile din 
staţii, încât imprevizibilul şi surprizele neplăcute ies din 
discuţie. În autobuze sunt locuri speciale pentru mame cu 
cărucioare, bătrâni, persoane cu deficienţe motorii şi 
persoane supraponderale. Autobuzele se înclină puţin pentru 
a înlesni urcarea şi coborârea. 
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Abonamentele pe adresa redacției,  
prin mandat poștal, în contul revistei:  
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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) 

La chioşcul de ziare, dimineaţa, observ că toţi cumpără o fiţuică numită „Click”; unii, mai „instruiţi”, şi 
„Jurnalul Naţional”. Lumea antenelor, voiculescuzată. Am numărat într-o zi, la coadă, douăsprezece 
persoane, aceleaşi preferinţe. Când am cerut şi eu ziare, altele, doamna de la chioşc a tresărit şi a ridicat 
capul, să mă vadă. De unde-am apărut? La plimbări dăm de acest „popor pesedist”, cum şi-a numit cineva 
trupele în acţiune: lasă în urma lor mucuri de ţigări, coji de seminţe, în jurul fiecărei bănci e covor alb ţesut 
de aceşti reprezentanţi ai civilizaţiei sudice; vorbesc tare, ostentativ. Intr-o zi dau de doi inşi care discută 
despre plagiat: unul zice că el are altă părere, nu e chiar plagiat Atunci nu mă pot abţine şi intervin: 
domnule, dumneata ştii ce e aia plagiat? Adică să copii de la altul, asta ştii şi dumneata să vezi. De alături, 
de pe o bancă, o individă mă interpelează agresiv: ce, n-are dreptul cineva să aibă altă parare? Eu: nu poţi 
să ai păreri despre ceva ce e reglementat prin norme clare. Ea: dar dumneata de unde ştii, eşti jurist? Ştie 
ea că numai un jurist poate avea opinii. Iată cu cine am ajuns să discut, dacă nu m-am putut abţine. Lume 
isterizată, orbită, vai de ei; oameni învăţaţi cu pomeni, ambalate în „opiniile” binefăcătorilor. „Idei primite”, 
adică opinia publică! Urăsc pe cei deosebiţi de stilul lor. O doamnă, din Constanţa, ne povesteşte cât îl 
iubeşte ea pe Mazăre, care „le dă”, lunar, un kil de zahăr şi unul de ulei şi nu mai ştiu ce. Ba îi şi felicită de 
ziua lor. Ii explic că nu Mazăre „le dă”, dar n-am succes. 

Am primit, cu ajutorul doctoriţei, o măsuţă şi ies în balcon cu calculatorul. Apoi, am făcut o plimbare 
lungă şi am întâlnit un cuplu de buzoieni normali. Ce descoperire! Aflând că suntem din Iaşi, ne spun că 
sunt fani ai lui MRU. El, şofer, m-a dus în campingul de alături să văd nişte maşini Trabant, din ţară şi din 
străinătate; proprietarii, veseli, tineri, sunt veniţi pentru o defilare, a doua zi. Mâine vrem să mergem în jur, 
sunt nişte biserici vechi, un castel, un sat, Comandău, la peste o mie de metri, e sărbătoare, ziua satului. 
Ne-a informat doctoriţa, încântată că i-am cerut părerea. 

Sâmbătă: după amiaza o consacrăm vizitării bisericii romano-catolice de la Ghelinţa, faimoasă şi 
căutată pentru frescele  interioare bine conservate. E într-un sat, şosea asfaltată. Biserica a fost construita 
sec. XIII, de fapt din 1250, pictată interior  un secol mai târziu. Am găsit-o pe femeia care are  cheia acasă, 
Iutico-neni (mătuşa Ileana); nu ştie româneşte, dar e amabilă; când o aduceam ne-am întâlnit cu o familie 
de maghiari din Bucureşti, el ne-a tradus; impresie de cultură veche, civilizaţie. Completez ce ne spune 
bătrâna cu ce mai găsesc ulterior pe internet: clădirea bisericii e construită pe temelia alteia din sec. XI, în 
stil roman. Tavanul cu casete de lemn, peste 300, în stil renascentist, a fost executat în anul 1628. O 
bogăţie aparte o constituie frescele, pe trei dintre pereţii clădirii, înfăţişând diferite scene ale legendei Sf. 
Ladislau. Data executării se estimează a fi între anii 1330-1340. Pe partea de sub şirul frescelor Sf. Ladislau 
se află un alt şir de fresce care conţin elemente din legenda Sf. Ecaterina din Alexandria. Intre timp, se mai 
adunaseră câţiva vizitatori, cu ghiduri în mână, din Ungaria şi din Anglia. Zona a devenit atractivă pentru 
turişti de când si-a cumpărat aici o proprietate moştenitorul tronului Angliei. Biserica a fost declarată de 
către UNESCO parte a moştenirii culturale globale. Plecăm mulţumiţi, am avut noroc să vizităm o 
asemenea bijuterie. 

Zilele Comandăului, tentant. Satul e situat la o altitudine de 1030 de metri. Numele comunei provine din 
cuvântul german Grenzkommando, care înseamnă post de grăniceri (aici fiind vechea graniţă dintre 
România şi Imperiul austro-ungar). În jur erau, mai sunt încă, întinse păduri de molid şi brad. Pentru 
exploatarea acestora  s-a construit o linie ferată îngustă, lucrările au început în anul 1882. Satul Comandău  
a cunoscut atunci o dezvoltare  explozivă, s-au adus cele mai performante utilaje pentru aceea vreme şi a 
fost a doua localitate electrificată după Timişoara (înaintea Braşovului). Inginerul Emil Lux a proiectat Planul 
Inclinat Covasna-Comandău care, împreună cu căile ferate înguste de pe văile principalelor pârâuri, au 
uşurat exploatarea lemnului, impulsionând  dezvoltarea zonei. În timpul regimului comunist s-a înregistrat un 
regres, iar după căderea acestuia exploatarea s-a redus considerabil. Mocăniţa şi utilajele aferente au fost 
scoase din uz. Vândute sau furate, e o jale sa priveşti ruinele. O mare parte a liniilor ferate a fost dezafectată. 

Astăzi comuna a început să se reprofileze pe turism. La intrare în sat, venind de jos, de la Covasna, 
vedem un şir de vile falnice,  mai într-o parte, ferite de ochi curioşi; lume avută, pensiuni, chiar un hotel de 
patru stele. Iarna merge şi mai bine, s-a amenajat o pârtie pentru schi şi alte sporturi de zăpadă. „Zilele 
Comandăului” au devenit o tradiţie, e un eveniment aşteptat de turişti datorită „tocăniţei” preparate aici din 
500 kg de bureţi. Anul acesta însă n-au fost bureţi, din cauza secetei.  Satul e renumit în zonă, prin izolarea 
sa. Pare o oază de linişte, aer curat, munţi si păduri încă puţin cercetate. Numai că am urcat pe un drum 
abrupt, neasfaltat, multe curbe strânse şi în pantă, nu se mai termina urcuşul. Când am ajuns noi  sus se  
isprăvise  serbarea de dimineaţă şi am nimerit pe un medean unde se vindeau mici şi bere; negustori 
tuciurii care ofereau  nimicuri. Dezamăgiţi, o luasem îndărăt, când am auzit şuierând o locomotivă. Se 
reactivase ceva din calea ferata dezafectată, se refăcuseră câţiva km şi se făceau voiajuri  turistice. Trei 
vagoane şi o locomotivă veche, recondiţionată, de prin secolul trecut, de la început, pe care scria că viteza 
maximă e de 15 km la oră. Ne-am îmbarcat, toţi bucuroşi de aventură şi chiar aventură a fost. Cel ce 
conducea era „Austriacul”, care a cumpărat 13 locomotive şi le repară la Arieşeni, în Apuseni, ne 
informează unul dintre ajutoare. Pasionat, a băgat mulţi bani, dar nu are deloc câştig. Vine în locuri în care 
a fost cândva linie ferată îngustă şi stă două zile. Aduce locomotiva pe o platformă de camion şi apoi 
pleacă. Urcăm cu  greu, mica locomotivă chiuie ca una mare şi arunca jeturi de aburi; la mijlocul distanţei s-
au oprit să pună apă, din râu, o întreagă desfăşurare. Un furtun cu zeci de fisuri, trei oameni care urmăresc, 
fiecare, câte un segment din acest sistem anacronic. La deal, „mocăniţa” patinează, ne dăm jos să 
împingem, avem frânar la fiecare vagon. De două ori a deraiat un vagon, l-au repus pe şine în zece minute, 
erau pregătiţi, aveau un cric mare. În loc de o oră şi ceva, plimbarea a durat trei ore. Ne-am întors noaptea, 
atunci am văzut cât de sus e acest sat, câte curbe... Am ajuns acasă pe la  zece noaptea, dar aşa aventură 
mai rar. Maşina era albă de colb. A doua zi, la Covasna, cel ce a spălat-o m-a întrebat uimit: cum aţi reuşit 
să luaţi atâta mizerie pe maşină, de la Iaşi până aici? 

(Mi s-a povestit că, în urmă cu câţiva ani, la coborârea 
dintr-un autobuz, o doamnă a alunecat şi s-a lovit de bordura 
trotuarului. Accidentul cu pricina a determinat autorităţile 
responsabile din Konstanz să înlocuiască materialul din care 
erau fabricate respectivele borduri cu unul mai moale, care 
să atenueze impactul unor posibile căderi!). Şoferii poartă 
uniformă, nicidecum nu îşi afişează bustul gol aşa cum 
uneori poţi avea neşansa să întâlneşti în maxi-taxi-ul 
românesc. Să îi iertăm pentru că acest lucru se întâmplă  
doar în zilele dogoritoare de vară? 

Biblioteca Universităţii Konstanz, biblioteca anului 2010 în 
Germania, este un spaţiu paradisiac. Poţi împrumuta un număr 
uriaş de cărţi şi le poţi lua singur direct de pe raft. Graţie unui 
sistem inteligent, care cine ştie când va vedea lumina unei zile 
româneşti, le scanezi singur cota la un computer ce, apoi, îţi 
eliberează o chitanţă cu toate cărţile împrumutate şi eşti liber să 
pleci. Nu trebuie să depinzi de oboseala, suprasolicitarea sau 
proasta dispoziţie a nici unui bibliotecar.  

„Băile” din universitate nu sunt concepute diferenţiat 
pentru cadrele didactice şi pentru studenţi, tratament de care, 
din nefericire, am „beneficiat” în spaţiul universitar românesc. 
Curăţenia, săpunul şi hârtia igienică prisosesc, iar în 
contextul mioritic lipsesc cu desăvârşire. Lucruri mărunte? 
Nu, sunt de o importanţă gigantescă şi îţi influenţează 
confortul psihic şi fizic, atunci când îţi petreci uneori chiar şi 
opt ore la facultate.  

În pauza de prânz nu există cursuri. Nevoia de hrană a 
studenţilor este respectată. Prin comparaţie, multi studenţi 
români au uneori chiar şi zece ore, fără pauză. Unii ratează 
cursul de la ora 12:00 sau 14:00, pentru a mânca în mod 
decent şi uman la cantină. Cei mai mulţi însă dau fuga la 
simigeria de peste drum de universitate şi  apelează la covrigul 
de salvare (cu mac, susan, seminţe, iar mai nou, cu caramel).  

Iar toate acestea se reflectă în aerul, lumina, atmosfera, 
spiritul locului în care trăieşti. Vara, în Konstanz, privirea ţi se 
scaldă în seninul pe care îl emană oamenii. Nu auzi ţipete, 
înjurături, nu eşti împuns de priviri încruntate. Oamenii nu 
trăiesc cu grija zilei de mâine (în mod paradoxal, preţurile 
alimentelor şi ale îmbrăcăminţii sunt în majoritatea cazurilor 
similare cu cele de la noi, iar uneori chiar mai mici).  

Pensionarii se îmbracă în culori vii, ce concurează cu 
savoarea cromatică a florilor, prezente la toate geamurile 
clădirilor din oraş. Călătoresc mult (îi vezi frecvent cu 
rucsacuri în spate, în autobuze şi trenuri), merg pe bicicletă 
(fără ca absolut nici un câine vagabond să se lanseze cu 
lătrături disperate asupra roţilor-pradă şi aceasta pentru că 
nu există câini vagabonzi!), sunt veseli şi relaxaţi, parcă mai 
veseli şi relaxaţi decât tinerii. Faptul că îşi permit toate 
acestea reprezintă dovada clară că, după o viaţă de muncă, 
societatea îi răsplăteşte pe măsură.  

Să fie oare atât de greu de construit o societate care are 
grijă de toţi membrii ei şi în care aceştia îşi exprimă 
recunoştinţa pentru ceea ce primesc prin comportament 
civilizat, onestitate necondiţionată, bun simţ şi respect reciproc? 

În Konstanz există un cartier numit Paradies, însă toate 
cartierele din oraş ar trebui să poarte acest nume.  

De ce să visăm la paradisul celest, când stă în puterea 
noastră să construim cel mai frumos paradis aici pe pământ? 

 

Laura CIOCHINĂ 

 
  CCRROONNIICCAA  DDEE  VVAACCAANNŢŢĂĂ  

TELEGRAMĂ 
 

Am fost în vacanță. Am și uitat de vacanță! Dacă aș rezuma 
pe scurt aș zice că a fost prima vacanță romantică. La Viena m-
am plimbat pe malul Dunării și am privit-o ore întregi stând la 
soare. Am văzut mulți turiști, de toate neamurile, grupuri etc. La 
60 de ani fix am văzut concertul vieții mele la Sala Gold din 
Viena. Concert Mozart cu orchestra costumată ca pe vremea 
compozitorului. Sala a fost plină până la refuz. Doi dintre turiștii 
japonezi purtau mască anti-gripă virală! În restul concediului 
am fost baby-sitter pentru cei 7 nepoți! Am avut multă răbdare 
mai ales după ce m-am odihnit. După, mi-am pus celălalt cap cu 
creier de ingineră... ca să pot face față la munca mea de toate 
zilele, să strâng bani pentru concediul viitor. Din poezie nu 
iese nimic în Israel! 

 

Bianca MARCOVICI 

JURNALUL 
DE LA COVASNA 

(urmare din pagina 19) 



cronica veche 22 

Povestea a început într-o zi de septembrie, 1871, pe unul 
dintre peroanele Gării de Est pariziene. Un răvăşitor coup de foudre 
i-a tulburat pe Paul Verlaine şi Arthur Rimbaud. Invitat să participe la 
o seară de poezie, coborând impetuos scara vagonului, fără bagaje, 
cu părul şi ţinuta oarecum în dezordine, dar cu ochi albaştri de o 
fascinantă frumuseţe în expresiva lor timiditate, Arthur părea un zeu 
rătăcit printre semeni, la cei 16 ani ai lui. Paul este subjugat, la fel şi 
tânăra lui soţie, Mathilde Mauté, care nici o clipă nu bănuieşte 
devastatoarea, patetica pasiune născută chiar sub privirea ei 
încrezătoare. Ce a fost mai departe multă vreme nu s-a ştiut exact. 
Cuviincios ţinută departe de ochii curioşilor, tenebroasa istorie a 
dragostei lor, tulbure amestec de rupturi şi regăsiri, de necurmate 
neînţelegeri şi tandre împăcări, s-a limpezit deplin în momentul 
publicării bogatei corespondenţe a lui Verlaine (Corespondance 
générale, Fayard), la care se adaugă şi empatica relatare a unui 
biograf obiectiv (Reviens, reviens, chér ami, de Bernard 
Bousmanne, Calman-Levy), la zi cu noutăţi medicale de ultimă oră. 
Din ambele informaţii transpare neîndoios fascinaţia exercitată de 
strălucitorul, genialul „copil al poeziei franceze” asupra mai 
vârstnicului Paul. Uluit nu numai de frumuseţea lui, dar şi de 
îndrăzneala manifestată la reuniunile lor lirice. Într-una din seri, la 
„Academia absintului”, Rimbaud declamă Le bateau ivre. Cei 
prezenţi îl încolţesc cu întrebări, îi dau sfaturi, cum se obişnuieşte. 
Arthur răspunde prompt, fără a se lăsa intimidat de celebritatea 
unora sau altora, fapt ce l-a impresionat într-atât pe unul dintre 
participanţi încât l-a asemuit, nici mai mult, nici mai puţin, cu Iisus. 
Ca şi întreaga asistenţă, se lăsase şi el cucerit, stăpânit, de tiranica 
personalitate a noii stele apărute pe firmamentul liricii franceze, 
căreia Paul i se închină necondiţionat, doborât de o nestăvilită 
pasiune. Incapabil să se mai controleze, Verlaine îşi părăseşte 
familia. Suportând greu despărţirea, Mathilde pleacă la Perigord, 
împreună cu fiul lor. Dar, la scurt timp, izbucneşte furtuna: cei doi 
poeţi, uniţi în dramatica lor iubire, blamată de toţi, considerată un 
prea ruşinos viciu, se ceartă, se despart. Verlaine o cheamă pe 
Mathilde, promiţându-i că trădarea nu se va repeta. Oare? În mai 
1872, Arthur se reîntoarce la Paris. Mai atrăgător ca niciodată. Paul 
nu-i rezistă, din nou i se supune. Aiuritoare de-a dreptul, scena 
următoare este revelatoare. Trimis la farmacie de Mathilde, Paul îl 
întâlneşte pe Arthur pe stradă. Acesta strângea în mână o scrisoare 
adresată lui. Cu voce joasă, îi şopteşte insinuant: „Am ajuns la tine. 
Dar nu pentru a mă opri. Vreau să ajung în Belgia. Însă nu singur. 
Pentru că tu vei veni cu mine.” „ Dar...” „Nu, nu te mai osteni. Vreau 
ca tu să vii cu mine. Şi asta chiar acum, în clipa asta. Nu te mai 
părăsesc niciodată”. „Dar soţia mea este bolnavă, trebuie să ajung 
la un farmacist...” „Lasă-mă cu soţia ta. Vino, îţi spun, trebuie să vii. 
Vreau să vii.” Hipnotizat, Paul îi dă ascultare şi îl însoţeşte la 
Bruxelles. Odată ajuns, îi cere Mathildei nişte acte. Căutându-le, 
deja nemaimirându-se, îi găseşte corespondenţa şi află taina aşa-
zisei lor prietenii. Disperată, încearcă să-şi readucă soţul acasă, 
plânge, imploră, invocă angelicul chip al fiului lor. În cele din urmă, 
îşi urcă soţul într-un tren. În drum spre Paris, Paul iese din 
compartiment, se plimbă, preocupat, ajunge într-un alt vagon, unde 
îl descoperă pe Arthur. Coboară amândoi la prima staţie şi dispar. 
Londra şi Bruxelles ascund tragica lor iubire. Poate doar 
Illuminations sau Romances sans paroles mărturisesc, voalat 
desigur, după un cod doar de ei ştiut, imposibila lor pasiune, trecută 
prin tunete şi fulgere. Aşa că, în iulie 1873, se despart din nou. 
Excedat, Paul îl împuşcă pe Arthur, în iulie, pe o stradă din 
Bruxelles. L-a rănit uşor şi a fost condamnat la doi ani de închisoare, 
executaţi la Mons. Nevindecat, după eliberare, îşi caută iubitul. Se 
reîntâlnesc la Stuttgart, dar se iau din nou la ceartă. De data 
aceasta, Mathilde divorţează cu adevărat. Cei trei actori ai dramei 
se despart definitiv, fiecare urmându-şi propria-i cale. Dincolo de 
alcool şi poezie, de sânge şi lacrimi, regretau ei dureroasa lor taină? 
Pentru că, aşa cum sesiza criticul Philippe Delaroche („Lire”, 
octombrie 2006), poemul Bunul discipol intrigă încă. 

 

 

 

CCRROONNIICCAA  ••  MMEERRIIDDIIAANNEE  

ALCOOL ŞI POEZIE, 

SÂNGE ŞI LACRIMI 
.... 

ARTHUR RIMBAUD 
 

CORABIA ÎMBĂTATĂ 

Nepăsătoare fluvii lin coborau-nainte; 
Nu mai simţeam în larguri frânghii de edecari; 
Piei-roşii ţipătoare i-au pironit drept ţinte, 
Legându-i goi de stâlpii traşi cu văpsele tari. 
 
Şi nu-mi păsa ce navă purta peste fruntarii 
Grâu bun, flamand, ori poate bumbac englez, uşor. 
De când tăcuse totul pe ţărm, cu edecarii, 
Mari fluvii mă lăsară în voie să cobor. 
 
În furia urgiei, eu treceam prin toate 
Mai surd decât un creier-copil – cu ochi flămânzi 
Mă năpustii! Peninsuli în haos dislocate, 
Nicicând nu îndurară mai nebuneşti izbânzi. 
 
Furtuni mi-au dat sărutul trezirii maritime, 
Şi zece nopţi de-a rândul dansai fără habar 
Pe valuri purtătoare de victime şi crime, 
Neregretând ochiada prostuţă-a vreunui far. 
 
Mai dulce decât carnea de poame, apa clară 
Şi verde-mi intră-n coaja de brad, fără catarg. 
Şi vărsături şi pete de vin mă tot spălară 
Şi ancora şi cârma mi-o spulberară-n larg. 
 
De-atunci poemul mării şi numai el, mă spală; 
Cu smalţul lui de stele şi lapte – şi decor 
Azurul verde unde, ca o plutire pală, 
Un înecat coboară cu-obrazul gânditor. 
 
Şi albăstrimea însăşi văpsind-o, ca şi golul –  
Deliruri, ritmuri lente, sub soarele superb, 
Mai mari ca lira voastră, mai tari ca alcoolul –  
Roşeaţa mult amară a dragostei o fierb. 
 
Ştiu trombele şi cerul ce- n fulgere se crapă, 
Căderi de val, curente, şi zorii ce-au zbucnit 
Ca un norod de păsări călătorind pe apă, 
Şi văd ceea ce omul crezu a fi zărit. 
 
Văzui mari sori cu pete de mistică oroare, 
Iluminând îngheţul violaceu, în zări, 
Precum actori de drame antice-n larga mare, 
Talazuri aruncându-şi fioru-n depărtări. 
 
Visai o noapte verde cu mari zăpezi uimite, 
Săruturi pe-ochii mării suind uşor şi blând 
Şi drumul unor seve din veac nebănuite, 
Treziri gălbui şi-albastre în fosforul cântând. 
 
Privii, o, luni de-a rândul, o turmă-a nebuniei, 
Istericele hule pe stânci, în plin asalt, 
Uitând că, luminoase, picioarele Mariei 
Pot domoli şi tauru-oceanului înalt. 
 
Izbii în mers, ştiţi poate? Floride neatinse, 
Cu flori sclipind în ochii panterei, şi cu piei 
De om, şi curcubee ca frâurile-ntinse 
Sub orizontul mării, pe cârduri verzi de zmei. 
 
Văzui în mari capcane de mlaştine fierbânde, 
Cum putrezeşte-n trestii un nou Leviathan, 
Şi prăbuşiri de ape în liniştile blânde, 
Şi depărtări spre-abisuri cataractând în van! 
 
Gheţari, undiri de fildeş, sori de argint şi pară, 
Înecuri hâde-n golfuri de umbră, unde- acum 
Şerpi lungi, mâncaţi de ploşniţi cad pe o scoarţă-amară, 
Din răsuciţii arbori, cu negrul lor parfum. 
 
O, de-ar vedea copiii aceste mari dorade 
În albăstrimi cu peşteri de aur, şi cântând! 
Spume de flori sărută ieşirile-mi în rade, 
Şi simt că-mi prinde aripi un inefabil vânt. 
 

 

Martir atâtor zone şi poli, simţeam pe buze 
Că marea cu suspinu-i ce-ades mă legăna, 
Îmi urcă flori de umbre cu galbene ventuze, 
Şi stam ca o femeie îngenuncheată-aşa, 
 
Peninsulă urnindu-şi lungi certuri inutile 
Şi găinaţ şi ţipăt de păsări cu-ochi bălai. 
Şi navigam în timp ce prin funiile fragile, 
Treceau toţi înecaţii-napoi, în lung alai. 
 
Ori eu, pierdută navă, în golfuri mici, în transă 
De uragan zvârlită-n eterul nezburat, 
Şi cărei Monitorul ori corăbierii Hansăi, 
Nu i-ar fi scos scheletul de ape îmbătat, 
 
Eu, fumegând în voie, în violete brume, 
Ca pe-un zid roşu, cerul îl găuream în jur, 
Eu ce purtam dulceaţa poeţilor din lume, 
Licheni de soare, galbeni, şi zdrenţe de azur –  
 
Eu, ce purtam lunule electrice în carne, 
– O scândură nebună urmată-n orice loc 
De cai de mare, vara, când biciul vrea să darme 
Ultramarinul bolţii în pâlniile de foc, 
 
Eu, tremurând când Maelstromi şi Behemoţi, departe 
La vreo cincizeci de leghe gemeau în rut, încet, 
Şi-n nemişcări albastre de veşnic zbor am parte, 
Eu însumi Europa străveche o regret! 
 
Văzui arhipelaguri şi insule stelare 
Cu ceruri delirante primind navigatori. 
Eşti în exil acolo, Putere Viitoare, 
Tu, stol de păsări de-aur, tu, milion de sori? 
 
Dar prea am plâns. Şi zorii ce-i drept, mă-ndurerează. 
E crudă orice lună şi orice soare-amar. 
Mă umflă-amorul  acru cu lânceda lui piază, 
Să-mi crape, -n fine, scoica şi-n fund de mări să sar. 
 
De vreau, din Europa, vreo apă, e-o băltoacă 
Smolită, rece, -n care-n amurgu-mbălsămat, 
O corăbioară-n fluturi de mai a aruncat. 
 
Când lâncezeli de valuri mă scaldă în şiraguri, 
Nu vă pot lua bumbacul, corăbieri mărunţi, 
Nici traversa furia de flăcări şi de steaguri, 
Nici înota sub ochii oribili de pe punţi. 
 

(în românește de Veronica PORUMBACU) 

 
PAUL VERLAINE 

 

PLÂNGE ÎN INIMA MEA... 

Plânge în inima mea 
Cum plouă peste oraş; 
Ce-i tristeţea aceasta grea 
Răul ce inima-mi ia? 
 
O, dulce murmur de ploaie 
Pe acoperişe şi-n zare! 
În inima ce se îndoaie, 
O, cântecul, murmur de ploaie! 
 
Plânsul noimă nu are 
În inima ce mi se frânge. 
Ce? Nici o trădare? 
Jalea noimă nu are.  
 
Un chin e fără măsură 
Să nu ştii de ce, 
Fără iubire şi ură,  
Suferi peste măsură. 
 

(în românește de Lucian BLAGA) 

 
Pagină realizată de Virginia BURDUJA 
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VVEECCHHII  NNOOUUTTĂĂȚȚII,,  
VVIIAA  IISSRRAAEELL  

 

Ce legătură s-ar putea stabili între evoluţiile 
Naţionalei de fotbal a României şi amintirile 
dorohoianului Iosif Ioju Haimovici, emigrat  de decenii 
în Israel? Evident, nici una. Şi totuşi... Dl. Haimovici a 
fost, în anii 1954-1960, corespondent sportiv (la 
Dorohoi) al cotidianului sucevean „Zori Noi”. A publicat, 
la Rehovod, două cărţi de amintiri: La braţ cu mingea 
pe Strada Mare şi Sportul a zâmbit la Dorohoi. Ioju n-a 
fost numai gazetar voluntar, ci şi diriguitor într-ale 
sportului  raional, calitate în care s-a bucurat de 
susţinerea notabilităţilor locale.  

Autorul, generos, nu omite să mulţumească, fie şi 
cu o întârziere de decenii, lui Leibovici de la Sfatul 
Orăşenesc, directorilor de la OCL Textile, OCL 
Alimentara, OCL Metalo-chimice, URCC etc. – adică 
lui Bum Pânzaru, Avram Leizerovici, Rorlich, Bercu 
Iancu, Hună, Moişe Gavrilescu, Roizen Iţic (directorul 
Băncii Agricole), Goldenberg Pincu, Engler, Burăh 
Casapu, Idelsohn... Lista este mult mai lungă şi-i 
reconfortant să constaţi că nu-s uitaţi, după jumătate 
de veac, cei care au pus umărul la înflorirea sportului 
în Dorohoi. Dar cu totul altceva ne-a interesat în cărţile 
lui Haimovici: autorul a luat cu dânsul în Israel colecţia 
ziarului „Zori Noi” şi re-publică diverse clasamente, mai 
ales la fotbal. Iată echipele de juniori angrenate în 
campionatul regional: Fl. Roşie Botoşani, Voinţa 
Fălticeni, Voinţa Dorohoi, Progresul Rădăuţi, 
Locomotiva Câmpulung, Progresul Siret, Avântul 
Moldoviţa, Fl. Roşie Burdujeni, Avântul Vatra Dornei, 
Avântul Putna, Avântul Gura Humorului. Deci, 12 
echipe de juniori, într-un campionat identic cu al 
seniorilor şi disputat cu rigoare şi seriozitate, în pofida 
sărăciei lucii de atunci. (Ţin minte, din juneţe, că, la 
întoarcere după un meci jucat la Botoşani, am stat o 
noapte întreagă în gara Vereşti, doar la 20 km. de 
Suceava, fiindcă în deplasările regionale nu se 
decontau călătoriile cu acceleratul, iar personalul de 
legătură a venit abia în zori...). Tot de la Ioju Haimovici 
aflăm că în metropola Dorohoi exista un campionat al 
echipelor de pitici, plus alte numeroase întreceri 
oficiale, dinamoviade, spartachiade etc. destinate 
juniorilor şi piticilor. 

Şi când văd că Piţurcă a aliniat în Estonia cea mai 
vârstnică echipă decisă de vreun selecţioner în startul 
campaniilor C.M. post-revoluţionare, şi când mai 
constat că meciul de la Braga este considerat o 
reconfortantă victorie a fotbalului românesc (de fapt, 
au jucat portughezi contra portughezi!) nu pot să nu 
mă-ntreb unde ni sânt juniorii şi piticii, aşa zisul 
„rezervor de talente” capabil să ofere antrenorilor 
posibilitatea de a alege? De la o medie de 25,1 ani în 
1990 s-a ajuns la 26 ani în 2012, motiv (pretext?) 
pentru neselecţionarea celui mai valoros fotbalist al 
momentului, care ar strica media. Parcă Raţ, ce hibă 
are? Mai bine făceam media ţăndări şi-l aveam în 
lot pe Sânmărtean, singurul capabil să organizeze 
cât de cât jocul haotic al tricolorilor, incapabili să 
lege a treia pasă şi înarmaţi cu o unică indicaţie 
tactică – centrarea oarbă în careu!  

Am ajuns să ne temem de ţărişoare ca Estonia, cu 
o populaţie de 1,4 mil. loc., ba mai luăm în seamă şi 
piticania de Andorra,  cu 80.000 de suflete, cât urbea 
Roman! Unde ni-s juniorii? Iată, fără rigoarea şi 
cadenţa unui campionat organizat, juniorii Sucevei, 
reprezentând România, s-au clasat la Turneul celor 
patru regiuni (Franţa, 2012) pe ultimul loc! Aşa că nu 
ne rămâne decât să ne amuzăm de afirmaţiile lui 
Piţurcă, încântat de jocul de la Tallin, şi de cele relatate 
în cărţile lui Haimovici, din care aflăm tot soiul de 
întâmplări năstruşnice, povestite cu ingenuitate şi 
şarm. De pildă: într-un meci din Spartachiada Satelor, 
arbitrat la centru de Paul Leibovici şi, la tuşe, de 
Nathan Rozenţveig şi Ioină Croitoru, tatăl unui jucător 
faultat s-a năpustit în teren şi l-a luat la bumbăcit pe 
agresorul odraslei... 

 

interim 
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ÎN „ROMÂNIA LITERARĂ”, nr. 34, 
o patetică mărturisire a Anei Blandiana 
(îmboldită de... de Iulian Boldea), la 
împlinirea unei vârste senioriale. Poeta 
Călcâiului vulnerabil reiterează câteva din 
traumele, obsesiile, frustrările, bucuriile şi 
vulnerabilităţile ei: „...lectura a fost de-a 
lungul vieţii mele nu numai un instrument 
de cunoaştere şi o formă de a plonja în 
adâncul culturii, ci şi un mijloc de a mă 
sustrage realităţii pe care îmi era greu să o 
suport.” ¤ „În cel mai scurt timp (după 
debut, n.n.), au fost trimise tuturor 
publicaţiilor din ţară adrese prin care se 
atrăgea atenţia că sub pseudonimul Ana 
Blandiana se ascunde fiica deţinutului 
politic, preotul Coman Gheorghe.” ¤ „Au 
fost perioade în viaţa mea în care mi-a fost 
răpită libertatea de comunicare, niciodată, 
nimeni nu m-a putut împiedica să scriu.” ¤ 
„...importanţa pe care o avea poezia în 
dictatură era determinată de cantitatea de 
libertate pe care o încorpora şi o transmitea 
într-o lume neliberă...” ¤ „Experienţa 
traumatică (...) a fost în permanenţă 
compensată pentru mine de prezenţa 
masivă a cititorilor, de solidaritatea şi 
protecţia pe care această prezenţă mi-o 
oferea.” ¤ „Niciodată nu m-am simţit mai 
umilită decât atunci când un elogiu care mi 
se aducea  (în străinătate, n.n.) era împletit 
cu un fel de uimire că vin de unde vin. (...) 
Cele patru premii Nobel ale literaturii 
poloneze nu demonstrează că e de patru ori 
mai bună decât literatura română, ci că 
polonezii, ca popor, sunt de atâtea ori mai 
respectaţi. Asta nu înseamnă nici că suntem 
nedreptăţiţi, nici că suntem persecutaţi, ci 
doar că trebuie să construim respectul de 
noi înşine, în afară şi în lăuntrul nostru.”  

La mulţi ani, Ana Blandiana, 
oriunde te afli! 

 

* 
 

LONGEVITATEA şi poligloţii. Po-
trivit concluziilor trase la un congres al 
Academiei americane de neurologie 
(Honolulu, 2011), poligloţii îmbătrânesc 
mai greu, declinul cognitiv fiind în mod 
apreciabil întârziat. Din 230 de persoane, în 
vârstă de 73 de ani, subiecţii vorbitori de 3 
limbi prezintă de 4 ori mai puţin riscul de a 
prezenta tulburări ale funcţiilor superioare 
decât subiecţii bilingvi. Tot aşa, temuta 
Alzheimer apare cu cel puţin 4 ani mai 
târziu la vorbitorii bilingvi decât la cei care 
folosesc exclusiv limba maternă. Precursor 
al curentului prolongevitate, scriitorul 
francez André Gide învăţa sanscrita la 80 
de ani, chineza nefigurând încă în trend. 

* 
 

DILEMATECA altfel. E clar, minu-
nile au viaţa scurtă. Holding-ul „Adevărul” 
ne-a răsfăţat o vreme cu o publicaţie de 
excepţie, o revistă a cărei ţinută grafică în 
notă vintange completa cumulul, tematic 
de obicei, de texte, de autori, cititorului 
nerămânându-i decât luxul cititului. Cu 
gândul purtat de farmecul imaginilor, de 
eleganţa prezentării, înapoi, spre sfârşit de 
veac XIX sau în îndrăzneaţa perioadă 
interbelică. A fost odată... Acum, criza 
mondială (sau cincinalistica locală? ) ne-au 
adus o nouă „Dilematecă”, imprimată pe 
hârtie de ziar. Şi ce-i cu asta? Bine că 
apare totuşi. Da, dar atunci când foiletezi 
prin librării cărţi de sosuri şi budinci 
tipărite pe hârtie velină de 80 gr., 
impecabil ilustrate, de vezi, fără lupă, 
nervurile frunzei de pătrunjel, abia îţi 
stăpâneşti amok-ul răzbunător.  

M O M E N T
ASTRA BRAŞOVEANĂ (nr. 1-2, 

2012), supliment al Bibliotecii Judeţene 
„George Bariţiu”, etalează, într-o elegantă 
ţinută grafică, o structură disciplinată 
farma-ceutic: literatură, critică – două 
treimi, arte plus idei – o treime. Remarcând 
prezenţa  unor autori ca Matei Vişniec, 
Alexandru Muşina, precum şi reproducerile 
după funambuleştile uleiuri semnate 
Cristian Tănăselea, ne oprim la Poemul de 
azi, semnat de  această dată de Angela 
Marinescu: Drept înainte: „mă mişc, fac 
gesturi cu mâinile/ îmi rotesc în orbite 
ochii,/ mănânc dulceaţă,/ îmi pipăi sânii 
(unul a dispărut)/ abdomenul şi sexul/ scriu 
prostii/ mai am câteva minute/ până să pot 
întinde mâna/ să ating/ comunismul/ 
marxismul/ şi plusvaloarea.” 

 

* 
 

DUNĂREA DE JOS îşi serbează un 
deceniu de existenţă, constituind, pentru 
realizatorii ei „un produs literar şi 
publicistic împlinit”. Adunând în pagini 
vioaia activitate cultural-literară a locului,  
revista lunară a Centrului Cultural Dunărea 
de Jos se instituie drept o onorabilă carte de 
vizită, nouă rămânându-ne să-i urăm viaţă 
lungă şi sponsori generoşi. 

 

* 
VITAL MI SE PARE să ai perma-

nent la tine „Trusa de reparaţii karmice...”, 
în varianta propusă de poetul Richard 
Brautigan (trad. Andrei Mocuţa): „1. 
Procură cât ai nevoie să manânci,/ şi 
mănâncă./ 2. Găseşte un loc de dormit unde 
e linişte,/ şi dormi acolo./ 3. Redu zgomotul 
intelectual şi emoţional,/ până ajungi la 
liniştea interioară,/ apoi ascult-o.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CE-AU MAI SPUS oamenii de 

seamă ai planetei Pământ. Einstein: „Nu 
renunţa la visele tale, continuă să dormi.” 
Alvin Toffler: „Analfabetul viitorului nu va 
mai fi cel care nu ştie să citească, ci acela 
care nu ştie să înţeleagă”. Ion Creangă: 
„Ştiu că sunt prost, dar când mă uit în jur 
prind curaj”. Blaise Pascal: „Când mă 
analizez, mă detest. Când mă compar, mă 
declar mulţumit.” Mark Twain: „Bancherul 
e un tip care îţi împrumută umbrela când e 
soare, dar care o vrea înapoi când începe să 
plouă.” Şi Stalin (care ştia el ce ştia): „Nu 
contează cine votează. Contează cine 
numără voturile.” Păi nu?! 

SUCCESUL benzilor desenate nu mai 
miră pe nimeni, timpul s-a scurtat, oferta 
puţinului timp liber e superdiversificată, aşa 
că „ traducerea” unui roman în B.D. devine 
un fapt de toată lauda. În „Lire”, nr. 403, 
2012, citim astfel că bestseller-ul „La 
Bataille” (premiul Goncourt în 1997 şi 
marele premiu al Academiei franceze) de 
Patrick Rambaud a fost „tradus” de 
Frederick Richaud (scenariu) şi Ivan Gil 
(desene). Romanul reînvie una dintre cele 
mai puţin cunoscute bătălii napoleoniene, 
cea de la Essling, lângă Viena, unde 
Bonaparte  a fost înfrânt pentru prima oară. 
S-a întâmplat în 1809, armata franceză fiind 
împiedicată de către armata austriacă, 
condusă de arhiducele Karl, să treacă 
Dunărea. În numai două zile de lupte s-au 
înregistrat un număr record de morţi, 45.000, 
austriecii fiind hotărâţi să răzbune ruşinoasa 
umilire de la Austerlitz. Subiectul l-a atras şi 
pe Balzac, chiar începuse să lucreze la el, dar 
nu l-a finalizat. Personajele incitante, 
strategia trupelor, desfăşurarea luptelor sunt 
restituite fidel în B.D.-ul respectiv, 
curiozitatea cititorului privitor (a privitorului 
cititor?) fiind răsplătită cu precizia detaliului 
celui mai mărunt, o cartuşieră, un nasture al 
ghetrei, un bombeu îndoit al cizmei fiind 
redate cu precizie aproape fotografică. 
Atmosfera dominată de personalitatea 
tiranic-flamboiantă a lui Napoleon răzbate 
din toate liniile, aşa că intervenţia unui soldat 
– „Războiul s-a terminat cu Împăratul” 
transmite, scurt şi la obiect, esenţa 
momentului artistic consumat. 

 

* 
 

SUNTEM  STUPEFIAŢI, disperaţi, 
distruşi: Cristi Minculescu nu va mai cânta 
cu „Iris”!! De necrezut, solistul își schimbă 
formația! În cvorum absolut, nația 
reacționează pe măsură, urlându-și durerea 
pe toate posturile și canalele: aproape de 
sinucidere, fecioare despletite spală cu 
lacrimi amare prețioasele autografe, 
berbanți cu mustață și minte mijindă 
oftează din rărunchi, gata-gata să-și smulgă 
pletele, băbuțe melomane se dau de ceasul 
morții – Dumnezeule, Cristi Minculescu 
pleacă de la „Iris”! Avem senzația că 
pământul n-o să se mai învârtă, că seceta-i 
o glumiță, că scumpirile-s floare la ureche, 
că toate-s în regulă pe întreg cuprinsul 
spațiului mioritic și că o singură teribilă 
nenorocire primejduiește destinul româ-
nilor: Minculescu pleacă de la „Iris”. Ai 
grijă de noi, Doamne! 

 

* 
 

„ZECE NEGRI MITITEI”… pe dos 
(o poezioară în vers alb care circulă pe 
internet): „Cel sărac muncește/ Cel bogat îl 
exploatează/ Militarul îi apără pe 
amândoi/ Contribuabilul plătește pentru 
toți trei/ Vagabondul se odihnește pentru 
toți patru/ Bețivul bea pentru toți cinci/ 
Bancherul îi înșeală pe toți șase/ Avocatul 
îi înșeală pe toți șapte/ Doctorul îi omoară 
pe toți opt/ Cioclul îi îngroapă pe toți nouă/ 
Politicianul trăiește de pe urma tuturor 
celor zece…”. 

N. IRIMESCU  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Caricaturile datorate lui Const. Ciosu, din acest 

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