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UN PSIHOLOG 
ÎN AGORA 

 

„Afişând o bunăvoinţă zâmbitoare” – astfel îl ştiu pe Adrian 
Neculau de când hăul. Nu ştiu dacă toţi psihologii sunt/ar trebui 
să fie aşa. L-am văzut recent, într-un dialog nocturn cu 
încântătoarea Eugenia Vodă, pe Ion Vianu, cel mult încercat de 
confruntările cu regimul „de democraţie populară” –  şi cu sine 
însuşi. Ei bine, într-o conversaţie de o oră, moderatoarea, cu 
toată strădania ei de a destinde atmosfera, n-a reuşit decât o 
singură dată să-l facă, oarecum, să zâmbească. O gravitate 
funciară părea a-şi pus definitiv pecetea pe vorba şi pe chipul 
interlocutorului. Nu confund un psihiatru cu un psiholog, totuşi 
nu pot să nu observ că rădăcina lor e comună şi, până la un 
punct, metodele de investigaţie sunt aceleaşi. Ceea ce-i 
deosebeşte este, probabil, chimia organică, metabolismul care pe 
unul îl face destins şi cooperant, pe celălalt sfâşiat de o durere 
insondabilă şi nevindecabilă. Deşi l-am prins şi pe Neculau, în 
câteva rânduri, cătrănit – şi chiar eu sunt „vecinul de pe Jijia” 
care l-a avertizat (mai mult în glumă): „Eşti pe cale să cedezi 
psihic!”.  Îndeobşte (şi în obşte) profesorul emană – aşa cum el 
însuşi îl defineşte pe unul dintre mentorii săi – „un zâmbet 
deschis şi onest, care exprimă dorinţa de a capta încrederea 
interlocutorului”. La altcineva remarcă „spiritul său de 
observator avizat, articulând cu măiestrie competenţa 
psihologului cu bunul-simţ”. Cărţile altcuiva „sunt scrise într-o 
manieră personală, deloc convenţională”, conţinând „portrete 
interesante, creionate în tuşe sigure”. Despre un alt profesor 
spune că „este un personaj şi un interpret model pe scena 
şcolară”. Toate aceste definiri i se potrivesc ca o mănuşă lui 
Adrian Neculau însuşi – şi le răsfrâng asupra-i cu sentimentul că 
au mai rămas multe care-mi scapă. De-ar fi să mă refer doar la 
predispoziţia de a portretiza Mentori şi prieteni, sau la recursul şi 
excursul întru Memoria spaţiilor fondatoare. Dintre mentori, îi 
reanimă pe pânza vremii şi a vremurilor (mai ales potrivnice) pe 
Ştefan Bârsănescu, Petre Botezatu, Vasile Pavelcu, Traian 
Herseni, Nicolae Mărgineanu, Ion Holban, Stela Teodorescu, 
figuri emblematice, cei mai mulţi dintre ei suportând, în anii 
dejismului stalinist, coerciţia, epurarea din Universitate, 
marginalizarea. Dedat unei reverii active, „nepotul unui făclier al 
satului” natal, cum se autodefineşte, reiterează „întâmplări şi 
experienţe (care) mă caută periodic”, tentând a contura, precum 
un alt psiholog, „o poetică a spaţiului identitar”: un moş Costică, 
un moş Eugen (Eugen D. Neculau, „făclierul” Universităţii 
săteşti de la Ungureni, Botoşani), familia Romano, trecute vieţi 
de doamne şi domniţe, de profesori şi învăţători; dar şi un 
Constantin-Liviu Rusu („armatorul” celebrului vapor ieşean –  o 
cameră cu 5 pereţi, unde campa boema lirică a anilor ’50-’60); un 
Radu Muşat, prizonier în Siberia şi, mai apoi, în propria ţară; un 
Vasile Paraschiv, contestatarul şi justiţiarul nemântuit; sau 
doctorul Nicu Ioniţă, care şi-a scris „Psihodrama de detenţie şi 
urmările ei”; sau fostul său student George Şerban, artizanul 
„Proclamaţiei de la Timişoara”, rămasă literă moartă, mai ales 
prin inflamantul şi controversatul punct 8. 

 

Nicolae TURTUREANU 
 

(continuare în pagina 12) 
 

2012
cum a fost? 

2013
cum va fi? 

   
 
 

 
  

Ion VÎNĂU La Zürich 

Ziua Culturii Naționale 
 

NEDESPĂRȚIREA 
DE EMINESCU 
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BUNAVESTIRE ÎN IANUAR 
 

Geniul aspiră la totalitate, fiind chintesenţa 
unui popor şi, cu toate că e cu picioarele pe 
pământ, încearcă să trăiască într-o patrie 
celestă, în vreme ce omul comun îi acordă 
statutul de exilat. Dorul său de absolut atinge 
corzile destul de sonore ale unor limite, care 
sună de obicei, cum altfel, decât melancolic. 
Geniul e un cutezător, el descoperă de fiecare 
dată, în premieră, o lume nouă, uneori 
şocantă, şi, în cutezanţa sa, scăldată în 
smerenie, e jertfă cât încape comparată de 
binecunoscători cu jertfelnicia sfântului, 
calea ei fiind la fel de valoroasă şi nobilă ca 
cea a sfinţeniei. Ca şi sfântul, geniul nu se 
potriveşte cu nici una din categoriile 
„lumeşti”, întrucât ambii reuşesc, adeseori 
printr-un efort cu aspecte tragice, să se 
elibereze de sinele egoist şi de individualitatea 
(lui) fenomenală. Ei devin în felul acesta nişte 
icoane şi, ca orice icoană, fiecare e o fereastră a 
dorului către altă lume. 
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Ancheta revistei „Cronica veche” în pag. 2-3 

UN PSIHOLOG PENTRU ETERNITATE: 
ADRIAN NECULAU (1938-2012) 

În pag. 12-13 semnează: 
 

Lavinia BETEA 
Vladimir TISMĂNEANU 

Aurora LIICEANU 
Maria ȘLEAHTIȚCHI 

Virginia BURDUJA 
 

Î n  r edac ț i a  rev i s te i  „C ron i ca  veche ”  –   
u l t ima  fo tog ra f i e  a  l u i  Ad r i an  NECULAU 

versuri de 
IANCU GRAMA 

CORIOLAN PĂUNESCU 

proză de 
PETRE BĂDICĂ  

ANDREI ȘERBAN 
LA OPERA ROMÂNĂ IAȘI  

(pag. 16) 

DRAMA UNEI GENERAȚII 
CRITICA DE DIRECȚIE 

(pag. 19) 
 

… Comandamentelor lui Roller, sau ale grupului de politruci din umbră 
pe care el îi reprezenta, i se supuneau cei impuși specialiști pe categorii de 
istorie, respectiv, în istoria literaturii și în modul cum epurau din biblioteci și 
școli vechea literatură, impunând câteva lucrușoare reușite mai mult 
tematic decât artistic de către vechea generație atrasă și tentată prin bani și 
prin faptul că foiletonistica literară de partid scria despre asemenea „opere 
de tip nou” mai multe pagini laudative decât însumau ele în întregime. Iar 
noi, cei care debutam, eram mânați direct spre „izvoarele curate ale 
literaturii ruse și sovietice” din care o editură specializată, „Cartea Rusă”, 
publica mai mult de două traduceri pe zi, cât era marea producție a 
celebrului „Doubleday International”. 

UN   S P E C T A CO L   P E N T R U  UN  A C TO R  (pag. 15) 



cronica veche 2 

Parcă simțindu-se vinovat pentru relele și supărările din 
2011, anul trecut încheiat mi-a fost favorabil. Chiar plăcut; dacă 
nu cumva cel mai plăcut – profesional vorbind – dintre toți anii 
(nu puțini) prin care am trecut de când străbat drumul hărăzit al 
vieții. Știind eu din timp că în 2012 voi împlini o vârstă 
rotunjoară, mi-am zis că bine ar fi să mă pregătesc, pentru ca 
prietenii, colegii, neprietenii și necolegii care vor vrea să-mi 
ureze de bine să aibă motive dincolo de vârsta propriuzisă. Așa 
că mi-am schițat un proiect încă din 2011, proiect care n-avea 
cum să nu fie altfel decât legat de ceea ce am făcut toată viața. 
Și ce am făcut? Am scris despre teatru și film. Au rezultat, 
astfel, niște cărți pe care am început să le public: Pas la pas 
prin festivaluri, Prin teatre și prin ani (2011), continuând (în 
2012) cu Intersecții teatrale, cu Cartea premiilor Oscar și cu 
Clipa și durata. Ba mai mult, prin munca stăruitoare a unei 
foste studente în teatrologie, a apărut un volum în care se află 
adunat cam tot ce s-a scris despre mine prin reviste și cărți de-a 
lungul (opt)zecilor de ani. Ce mi-aș fi putut dori mai mult? 
Recunoașteri? Au venit și ele în sensul că s-a scris în reviste, 
mi-au fost luate interviuri (în Teatrul azi, Dacia literară, 
Cronica veche, Radio și Tv), mi-au fost schițate profiluri, mi-au 
fost acordate mai multe și mai importante premii ca niciodată: 
Premiul UNITER pentru întreaga activitate, Premiul Uniunii 
Scriitorilor pentru întreaga activitate, Premiul Opera omnia, 
acordat de Filiala Iași a Uniunii Scriiitorilor, Premiul de 
excelență acordat de Municipalitatea Iași și altul, similar, de 
Centrul Internațional de Cultură „G. Apostu” din Bacău. A fost 
chiar prea mult! Și totuși ceva mi-a lipsit: un semn cât de mic 
din partea celor pentru care și despre care am scris sute și sute 
de pagini prin reviste și prin cărți. 

Ce îmi doresc pentru anul în curs? Să fiu sănătos ca să pot sta 
alături de colegi, cu folos, în redacția „Cronicii vechi” și să pot 
lucra ceea ce am început în domeniul istoriei teatrului. 

 
Ștefan OPREA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Deşi predicţia mayaşă a eşuat dezamăgitor, păstrez o bună 

amintire domnului 2012, pentru că m-a îngăduit până la capăt. 
Speranţele le-am consumat ca leac pentru boala numită iluzii. N-a 
fost mai tare leacul decât boala şi se ţin încă, în şah etern, făcând din 
mine un veşnic pacient. 

Iubesc proiectele, pentru că mă înstrăinează de prezent. E modul 
ideal de a te închipui fericit într-o dimensiune virtuală. Deşi nu mai 
cred în scris, încă mă cheamă, aproape împotriva voinţei mele, care 
îmi râde în nas. Dar fiecare e absurd în felul lui. Nu poţi să-l practici 
fără convingere. Iar confirmarea convingerii vine de câte ori văd 
defilarea triumfală a confecţiilor literare pline de E-uri. Altfel, despre 
aceste împrejurări, numai bine. 

Doru KALMUSKI 

2012 
cum a fost? 

2013 
cum va fi? 

 

CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII   

 

„și totuși,            
ceva mi-a lipsit!” 

 

„dar fiecare e 
absurd în felul lui” 

scrisori de peste ocean 
 

EUROPA VĂZUTĂ DE LA NEW YORK 
 
 

Speranța pe care o am este că noi, românii,vom deveni locuitori ai 
unuia dintre Statele Unite ale Europei. Astfel, fără să ne pierdem 
identitatea, vom putea revendica recunoașterea valorilor intelectuale și 
artistice ce vor deveni „româno-europene”, în consecință mai ușor de 
promovat și răspândit în lumea toată. Unificarea reală a Europei 
necesită învățarea limbilor mari (nu pierd vremea să le numesc). Ceea 
ce vom adăuga noi la patrimoniul intelectual al europenilor sunt talentul, 
inspirația și originalitatea creatorilor noștri, din păcate, încă necunoscute 
în lume. Eminescu ar fi trebuit să scrie o variantă germană a 
Luceafărului. Ce păcat că n-a făcut-o! Prin unificarea Europei, dintr-o 
țară cu un teritoriu mijlociu am deveni parte a continentului european 
care, dacă fi-va unificat în realitate și nu doar prin relații fragile monetare, 
ar putea supraviețui în viitorul ce altminteri va aparține, Rusiei, Chinei, 
Indiei, Brazilei, Japoniei, Americii. Criza fiscală recentă a Greciei, 
Irlandei, Spaniei și, probabil, a tuturor țărilor europene, s-a datorat, 
precum sper că se știe, speculanților  din Wall Street. America se reface 
în acest moment. Țările mai mici suferă încă, pentru că au economii 
dependente, ce sunt controlate de americani – și uite așa se scrie istoria. 
Despre unificarea Europei se vorbește din ce în ce mai mult. Ar fi 
antiteza la ideile grecilor de separare, de părăsire a eurozonei care, de 
fapt, i-a salvat din mizerie.Grecii primesc pensie la 55 ani, (n.red.: de 
zece ori mai mare decât pensia medie românească!) după ce stau cu 
burta  la soare mâncând brânză și măsline și lăudându-se cu realizările 
antice. Germanii au obosit să-i salveze pe toți leneșii din sudul 
continentului. După ce au primit fondurile, grecii s-au liniștit, nu complet, 
dar nu mai zbiară pe străzi. Unificarea ar însemna un guvern central ce 
va reprezenta toate națiunile europene, fără să permită participanților să-
și facă de cap cu legi patriotarde de tip ev mediu ce, din păcate, ființează 
în prezent. Economiști importanți  francezi și germani, cu speranța și 
dorința ca Europa să supraviețuiască, promovează ideea unui stat 
unitar, ce va avea o  singură politică externă, reprezentând interesele 
continentului și nu ale unor țărișoare mici (provincii în viitor), care oricum 
au devenit insignifiante, lipsite de putere economică sau militară – pe 
scurt, făr-de voce în concertul mondial. Dacă vom face parte dintr-o 
asemenea uniune, nu vom mai fi considerați periferici, vom fi egalii 
germanilor și ai francezilor, italienilor, spaniolilor etc. Va trebui să ne 
civilizăm cu adevărat, să vorbim onorabil limbile importante și să dăruim 
lumii realizările noastre intelectual-artistice. Vom fi europeni și nu 
reprezentanții unei țărișoare ce altminteri este sortită, cine știe, poate 
chiar  dispariției. Germania și Franța au înțeles că nu pot concura cu 
Rusia și celelalte puteri pe care le-am numit cu alt prilej. Sunt englezii, ca 
întotdeauna, cei ce refuză să participe la conversațiile care au loc în 
prezent, la diferite nivele, cu privire la unificare. Au sabotat Europa din 
totdeauna, iar Perfidul Albion continuă și astăzi să se opună unui 
continent sub o conducere unică. Pentru evitarea geloziilor sau 
animozităților tradiționale se vorbește de o capitală în Elveția etc. Aceste 
idei au început să prindă rădăcini cam pe peste tot în occident. Criza 
economică provocată de Wall Street este cel mai bun exemplu despre 
felul în care cei puternici pot deregla și, eventual, distruge economiile 
celor mici și slabi. Milioane de oameni dislocați, fără de lucru, needucați, 
nepregătiți pentru noile industrii ale acestui secol, suferă în prezent, mai 
ales în țările ce nu au cuvânt, considerate neimportante etc. Exploatarea 
frumuseților naturale, crearea unui sistem modern de circulație, șosele 
curate, bine construite, hoteluri și moteluri salubre și atrăgătoare, vor 
spori șansele unei economii turistice dezvoltate.  România va deveni a 
doua Elveție și vom ajunge participanți activi la viața economică a 
continentului. Visez despre acest fel de viitor pentru țara noastră. 
România arată  (Bărăganul și Muntenia mai ales) ca o fată frumoasă ce 
nu se spală. Periferiile Bucureștiului sunt dezgustătoare. 

 

ss cc rr ii ssoorr ii   
Stațiile de tren... parcă-s din lumea a treia. Jalea acestor priveliști, 

murdăria și sărăcia ce se desfășoară sub ochii călătorilor, sunt 
copleșitoare. Le vorbesc americanilor despre frumusețea țării noastre, dar 
mă apucă groaza că s-ar putea vreunul să mă asculte și să dorească să 
viziteze Brăila. Drumul spre orașul meu iubit este cumplit, rușinos de 
murdar! Trebuie să ne salvăm singuri din această pacoste. Nimeni nu va 
veni să curețe țara de gunoaie. Ca și-n vremurile vechi, Transilvania arată 
mai bine. Sper că, odată reparat și remodelat, Iașul va fi cu adevărat 
atrăgător turiștilor din toată lumea. Noblețea acestui oraș reprezintă 
România la un nivel demn de admirația tuturor europenilor. Iubesc nespus 
această țară și mă doare fiecare neîmplinire românească! 

 

George FOCA-RODI 
 

DESPRE PORC, DIN RELATĂRILE UNUI 
ROMÂN STABILIT ÎN STATE 

 

Relatarea asta despre porc, mi-a amintit cea mai tare vorbă 
referitoare la porc, pe care am întâlnit-o eu. Îi aparține lui Churchill: „În 
orice poziţie s-ar afla față de om, câinele se uită la el de jos în sus, ca la 
un stăpân. În orice poziție s-ar afla față de om, pisica îl privește de sus, 
dându-i de înțeles că ea e stăpâna. Porcul, însă, îl privește pe om direct în 
ochi, dându-i de înțeles că este egalul lui” (Adrian Munteanu) 

 

De criză, de dor şi de fiţe mi-a venit ideea să tai porc de Crăciun, 
cum se făcea pe timpuri la mine la ţară. Bine, ai mei nu îl tăiau de 
Crăciun, ci înainte de Sfântul Andrei, noi nemaiavând răbdare şi nici 
prea multe prin cămară să-l putem păsui până la Ignat. După ce mi-am 
ascuţit cuţitele pe gresia de la baie şi am procurat doi baloţi de paie, 
decor, uitaţi de un vecin în faţa casei încă de la Halloween, m-am pus să 
caut porc. Prima dată am dat anunţ pe internet că doresc să achiziţionez, 
pentru sacrificare, animal de talie medie, până în 150 de kilograme, dar nu 
mi-a răspuns nimeni, în afară de un sonat care mi-a zis că-i plac ideile 
mele şi, dacă vreau, putem să sacrificăm împreună, mai mulţi! Eu cred că 
toţi nebunii au fugit din lume şi s-au ascuns pe internet! Dar divaghez! 
Când mi-am întrebat colegii la serviciu dacă ştiu pe undeva un porc 
viu, au devenit foarte curioşi că ce vreau să fac cu el, că e mare de 
pet, că face mizerie multă. Când le-am spus că vreau să-l tai, au făcut 
ochii cât cepele şi m-au luat la rost că de ce. Ca să-l mănânc, de-aia, 
le-am răspuns, moment în care şi ultimele rămăşiţe de simpatie, 
toleranţă şi înţelegere pe care le aveau pentru mine au dispărut. Cum 
să omori un animal şi să-l manânci, aşa, ca un barbar? Eh, când am 
văzut eu că ăştia sunt gata să sune la peta, am început să le descriu 
în amănunt operaţiunile specifice, insistând pe secţionarea carotidei şi 
colectarea sângelui într-un lighean, de preferinţă cu smalţul sărit, ca 
la mama acasă, în vederea preparării sângeretelui şi mai ales a 
borândăului. N-am ştiut eu cum se zice în engleză la borândău, la fel cum 
nu ştiu nici în româneşte, dar le-am explicat că e un fel de mămăligă din 
făină de porumb cu sânge în loc de apă. Cred că vreo trei, mai simţitori, 
aşa, au dispărut spre baie, iar restul, că acum deja se strânsese tot 
compartimentul în jurul meu, să mă asculte, mă priveau când cu milă, 
când cu dezgust. Apoi, zic, pârlim şoriciul cu paie, sau la butelie, dacă 
stăm la bloc, şi tăiem urechile animalului, pe care le consumăm pe loc, cu 
puţină sare. Mai trimisei vreo doi la baie, dar i-am dat înainte, fiind 
conştient că un alt moment în care să mă asculte oamenii cu atâta atenţie 
nu o să mai prind, poate, niciodată. După ce epilăm animalul cu flacăra, 
continui eu, îl despicăm cu securea sau toporul, ce ne vine la mână, şi 
scoatem organele, pe care le fierbem împreună cu capul, în vederea 
preparării caltaboşului. Ştiţi, bănuiesc le-am zis eu degajat, că pentru 
caltaboş se foloseşte intestinul gros, spălat facultativ şi opărit în apă cu 
ceapă, pentru mascarea miasmelor naturale. S-a plecat cu grupul după 
fraza asta, şi am mai rămas cu vreo trei, cei mai tari de înger şi de 
stomac, cred, de fapt doi, că unul dintre ei era un coreean care nu pricepe 
engleză şi stă toată ziua cu căştile pe urechi, dar se alătură oricărui grup 
şi dă din cap aprobator la orice discuţie. Cu restul cărnii, am zis eu mai 
departe, facem cârnaţi, grătare şi sarmale, iar dacă răposatul a fost gras, 
putem să frigem şi o oală de jumări, aşa, de poftă, care să mai taie din 
tăria băuturii. Eu zic că au scăpat ieftin totuşi, pentru că dacă m-aş fi 
apucat să le povestesc cum se fac hot dogii şi parizerul pe care le înfulecă 
ei la lunch, băgam toată firma-n spital. 
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De Ziua Unirii: Armonii în ianuarie la „Cronica veche”. Corul bărbătesc din Râşca – Suceava, dirijat de Mihaela Grădinariu a interpretat 
vechi cântece românești. Au citit din versurile proprii Nicolae Turtureanu, Nicolae Panaite, Ștefan Oprea, Aurel Brumă și Mihaela Grădinariu. 

15 ianuarie 2013  
la Chișinău 

12 ianuarie 2013: clujenii 
Ion Pop și Adrian Popescu 
omagiați la Iași, în 
organizarea Societății 
Culturale „Plai mioritic”. 
Invitat: Emil Hurezeanu 
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Anul 2012 a fost extrem de bogat pentru mine: am participat la 
numeroase târguri de carte şi festivaluri internaţionale de literatură, 
mi-au fost reeditate în colecţia Top 10 + de la Polirom două titluri, 
Sînt o babă comunistă şi Raiul găinilor, iar Stere Gulea a început 
filmările după primul dintre cele două titluri. Desigur, mereu rămân 
restanțe: am scris mult  prea puţin la romanul pe care îl am în lucru...  

Am intrat în 2013 cu o groază de proiecte. Împreună cu Maria 
Galan şi Amelia Gheorghiţă ne-am aventurat în realizarea unui 
volum colectiv care să reconstituie harta consumului cultural în 
comunism, un volum care creşte ca aluatul, graţie atât subiectului 
apetisant cât şi Facebook-ului, care s-a dovedit un aliat de nădejde. 
Apoi, din 25 ianuarie,  voi  începe un curs de scriere creativă la Iaşi, 
pus la cale de Asociaţia Urbik. Nu în ultimul rând, am realizat un 
proiect managerial pentru Muzeul Literaturii Române din Iaşi, cu 
care m-am prezentat la concurs. De la 1 februarie trebuie să-l pun şi 
în aplicare. Aşadar, aventura continuă... Cu siguranţă, nu mă voi 
plictisi în noul an! 

Dan LUNGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru mine, ar fi ceva nefiresc şi neadevărat ca, la un moment dat, 
să se împlinească speranţele şi aşteptările, oricât de mici sau mari, aşa 
că, sub acest aspect, anul 2012 s-a înscris în albia normalităţii. Mai 
exact spus, nu mi s-a împlinit nimic din ceea ce aştept de veacuri: să am 
o casă luminoasă, care să fie doar a mea, să cutreier măcar vreo două-
trei oraşe europene, ca nu cumva să prind mucegai în acest loc 
mlăştinos, de unde nu pot ieşi cu anii, să întâlnesc un bărbat îndrăgostit 
şi treaz în acelaşi timp (în glumă fie spus), care să mă provoace să scriu 
o carte bună, dacă nu chiar genială, de poezie. Singurul eveniment mai 
grandios din 2012, de care mă feream, sperând că poate, poate mă va 
ocoli, a fost schimbarea prefixului (pentru cei curioşi, anunţ că am 
trecut de la prefixul Republicii Moldova la cel al României). Am fugit 
din timp de acasă, iar în ziua cu pricina m-am amestecat pe neobservate 
printre un grup de turişti, admirând bisericuţele negre şi cimitirul cu 
sculpturi maiestuoase din oraşul Lvov şi nu am suflat nimănui nicio 
silabă despre ceea ce mi se întâmplă, nu am băut nici măcar un strop de 
şampanie, ca să nu mă ia cumva valul schimbării pe nesimţite. Dar... 
degeaba. A doua zi, buletinul îmi confirma inevitabilul. Cu inima 
frântă, m-am întors într-un târziu în patriile mele eterne, cea fără 
frontiere din minte şi cea prea strâmtă din afară, ca să asist la un 
splendid sfârşit de lume din 2012, din care toţi, ca în poveste, au rămas 
vii şi nevătămaţi. La cumpăna dintre ani, lângă soba caldă şi primitoare 
de la ţară, alături de mama şi de pisicii ştrengari, mi-am transferat 
frumuşel aşteptările şi speranţele (restanţele) de anul trecut pe anul ăsta, 
astfel că nimeni şi nimic nu a avut de suferit din cauza mea. Doar 
prefixul, bată-l vina, mi-a stricat toate socotelile. 

Nu ştiu dacă vârsta e de vină, dar pentru 2013 am mai redus, ce-i 
drept, din aşteptări: nu mai visez la o casă, ci aş vrea să am măcar o 
mică garsonieră; mi-aş dori să ajung, dacă nu în două-trei, cel puţin 
într-un oraş deosebit şi civilizat; şi dacă nu voi reuşi să editez nici în 
acest an o carte memorabilă de poezie, aş vrea să pot scrie vreo două-
trei poeme excelente de dragoste, aşa, ca să-mi pară viaţa mai lungă şi 
mai surprinzătoare. 

Liliana ARMAȘU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cât și ce poți întinde din aluatul unui an, fractaliu consensual de 
consumat pe limita a 365 de zile, ca unități de măsură ale relativei 
raportări a individului la soare, lună și alte chestii care, fiind 
necontrolabile, aproape că ies din discuție. Cum să raportezi un an, 
calendarul de perete – că am și așa ceva – la propria ființă care, 
conform ultimelor descoperiri, ar putea trăi matusalemic dacă nu ar 
interveni tot felul de alte aleatorii cum, spre exemplu, întrebările 
stresante privind proiectele, visele, idealurile dar nu de medie și lungă 
lungime ci, iarăși, scurtate de domnul inițiator de sondaje  la alte 365 
de zile care, bucată cu bucată ar putea fi ca pietrele lui Păcală: una 
moale, una tare – depinde de cum așezi oile pe scurtătura care a mai 
rămas din ața mămăligii temporare și ea în ușoară dar si(n)gură 
scădere... Repausatul 2012, an rafaelic prin trecerea domnului nepot 
cu același nume la vorbire și discurs, a scos din stinghia mesei 
colaborări la subscrisa onorabilă revistă CV și la ibs-tv, la „Codex 
Aureus”, încheindu-se triumfal cu o diplomă pe care urmează s-o 
primesc/sau nu de la ziarul „Națiunea”, citez, „pentru întreaga 
carieră publicistică și literară, ca om de radio dar și scriitor cu 
alese valențe metaforice”. Încă nu-mi dau seama dacă un astfel 
de text te obligă să-ți așezi mânile pe piept, gata, pa la lume, sau 
dimpotrivă, enervat fiind, să continui să sapi la „carieră”, ocnaș al 
scrisului cum te afli.  

Cifra 13 îi purta noroc tatălui meu și, genetic, ar trebui să atingă 
și progenitura, atât cât a mai rămas din de după ultimul răzbel: io. Iar 
acest Io (pronume de politețe domnească?, vacă mitologică?) își 
propune, între altele, (nu prea multe, că la vârsta asta nu se cuvine), 
să iasă la lume cu o carte nelansată anul anțărț, Mansarda cu sticleți, 
apoi, gata coaptă, cartea Delictul valorii și, conform canoanelor din 
coadă de an, a treia, Jurnalist pe frontul de Est. Mai urmează ceva 
alinieri de planete, cutremure din 15 în 15 inepții, vernisaje de 
prietenii mai noi sau mai amiciții și, ca final triumfal, trecerea spre 
2014 dacă Dumnezeu nu uită de contractul prin care Poliția Română 
mă expiră abia în 2067. La Îngerii Îngerului Rafael (carte ce rog să 
nu fie premiată) se vor adăuga pagini conform unghiului de incidență 
al razelor de far asupra sandviciului domnului paznic de copilării. În 
ce privește „Cronica veche”, fiind redactor voluntar, nu pot să-mi dau 
demisia, șansa redacției de a scăpa de mine fiind decizia de a mă 
trimite corespondent voluntar în Il de l’Il sau altă destinație 
necunoscută pentru următorii 13 ani.   

Aurel BRUMĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anul 2012 a fost anul în care nu mi-am propus mare lucru şi de 

asta cred că am dus pînă la capăt totul. Am scos o carte de idei trăite 
şi aplicate numită Contribuţii la estetica umbrei (Editura Tracus 
Arte), am scos ediţii noi din lucrarea de doctorat Tinereţe fără 
bătrâneţe şi sentimentul tragic al timpului şi România pe înţelesul 
tuturor (ambele la Tipo Moldova). Am mai scris un roman(ţ) care va 
apărea, probabil, în lunile următoare. Am scris câteva poeme vii. Am 
făcut turul Europei cu maşina personală, ca să-mi refac harta 
culturală interioară. Am văzut Cnossosul, Troia şi Miletul. Am trăit. 

Nici pentru anul 2013 nu-mi propun lucruri spectaculoase, mă 
învârt tot în jurul textelor la care aspir. Aş vrea să scriu un roman, să 
plantez un pom, să descopăr o galaxie nouă pe cerul moral al 
societăţii noastre. Politic aş vrea să nu se mai încurce stânga cu 
dreapta, ca într-o beţie prelungită. Mahmureala politică din societatea 
noastră se regăseşte în viaţa de zi cu zi a românilor.     

Adrian ALUI GHEORGHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce a însemnat anul 2012 pentru mine? În primul rând multă, 
multă muncă. Asta, desigur, pentru că, nefiind genial, trebuie să 
suplinesc impardonabilul minus prin muncă. Am, totuși, satisfacția că 
nu muncesc ca boul. Mi-am cultivat un pragmatism care îmi conferă 
o serie de beneficii…  

În plan literar, am resimțit și resimt o formidabilă criză de timp! 
N-am apucat să scriu proză aproape deloc. Și aici mă refer la roman. 
Am încercat să compensez prin teatru. Mi s-au jucat două piese, una 
la Teatrul „Eminescu” din Botoșani, alta la Teatrul „Luceafărul”, 
Iași. E mult, e puțin? Habar n-am… La „Dacia literară” cred că mi-au 
ieșit vreo zece interviuri bune, cu personaje interesante și 
seducătoare. Chiar așa, cred că se apropie vremea când ar trebui să le 
reunesc într-un volum toate dialogurile acestea, nu credeți?  

 

Ce-am mai făcut? M-am pomenit că munca de televiziune mă 
confiscă mai mult decât aș fi crezut. Postul TeleM a devenit parte din 
viața mea, iar echipa de investigații de acolo, pe care o coordonez, s-a 
tranformat, treptat, într-o familie complicată și fără de care mi-e greu. 
Desigur, o groază de lume e supărată pe mine, pentru că anchetele 
jurnalistice nu sunt tocmai izvoare de lapte și miere. Ce e drept, alții 
m-au susținut atât de mult încât adeseori simțeam că eu însumi sunt o 
sumă de alte ego-uri… În fine, în 2012 m-au oprit pe stradă, în 
tramvai sau te miri pe unde altundeva, câteva sute de persoane care 
m-au rugat să le rezolv urgent problemele; printre aceste probleme, s-
au numărat alipirea Basarabiei de România, rugămintea pentru o 
ivestigație despre forma norilor și salvarea unui pește de acvariu care 
refuza să înoate la adâncime, având, pesemne, nostalgia oceanului. 

Am lucrat și la teza de doctorat, prilej pentru mine de a înțelege 
cât de infinit este Cehov… Și că, în fiecare secundă a existenței 
noastre, câte o livadă de vișini cade cu zgomot… 

Așa! Apoi, firimiturile de timp liber le-am presurat pe drumul 
către fetița mea, alături de care reînvăț lecțiile inocenței. Știu o 
mulțime de cântecele, la fel cum știu numele a nenumărate 
medicamente specifice vârstei. Pot schimba un pampers în mai puțin 
de 30 de secunde, iar biberonul îl fac cu ochii închiși. 

Ca să concluzionez, spre deosebire de alți ani, prea multe prostii 
n-am făcut în 2012! Am dormit liniștit și am visat ce am vrut eu, nu 
ce a vrut subconștientul meu. 

Proiecte pentru 2013? Nu sunt un specialist în enunțat dorințe… 
Mă feresc să-mi doresc ceva în mod prea intens. În plus, nici nu prea 
îmi lipsește ceva. Aș vrea, doar, să nu am un an banal, despre care, 
peste vreo două decenii, să nu îmi pot aminti nimic. 

Călin CIOBOTARI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un an fast, 2012, pentru mine. Am continuat, alături de colegi 
din prima serie a „Cronicii” şi de alţii, tineri şi la fel de entuziaşti şi 
voluntari ca şi noi, seniorii, admirabila aventură serioasă care se 
numeşte „Cronica veche”. Am reintrat în Sala Mare a Teatrului 
Naţional din Iaşi, deşi nu credeam că voi mai avea şansa aceasta în 
actuala mea viaţă, unde am asistat la două spectacole magnifice, de 
talie europeană, adevărate evenimente naţionale:„Indiile galante” şi 
„Troienele”, ambele regizate de Andrei Şerban... M-a bucurat 
renaşterea Operei Naţionale din Iaşi, interesul stârnit, mai cu seamă 
în rândul celor tineri, de spectacolele muzicale. De muzică, în 
general, pe care o văd drept calea cea mai apropiată de accedere la 
statutul de capitală europeană a culturii pentru oraşul nostru aşezat la 
margine de ţară şi de Europeană Uniune. 

Virginia BURDUJA 

 

 

 

 

 
Ce-a însemnat anul trecut, 2012, între cifrele fatalității? Am 

împlinit 50 de ani, și vă spun asta, aici, în paginile unde cândva am 
debutat adolescent fiind. De atunci, până în  anul 2012, mi s-au 
întâmplat tot felul de lucruri, multe dintre ele accentuat marcate de un 
anume risc maxim. Dintre toate, intuițiile adolescenței mi s-au 
confirmat sută la sută, lăsându-mă, oarecum, destul de întristat. 
Evoluția mediului literar, din păcate, se apropie de cel al anilor 50. 
Lupta pentru preluarea administrației preluate de la comuniști, a creat 
monstruozități asemănătoare. Personal, vreau să mă delimitez total de 
asemenea manevre golănești, atât de resimțite de mulți scriitori. 

Un alt fapt mi-e cert: viața politică și viața literară românească, 
cea sportivă fiind, probabil,  mai corectă, îți poate  reteza gânduri și 
respirație. Asistăm la un circ în toată regula, în care mulți par făcuți 
pentru aceste reprezentații. Suntem tot mai singuri printre munții de 
tipărituri, de înscrisuri  care se autodevorează. În condițiile date, până 
la un punct normale, democrația, respectiv interzicerea 
monopolurilor, din orice parte ar veni, se impune. Scoaterea vieții 
culturale de sub influența nefastă a unor corifei puternic marcați de 
jocul dublu făcut în dictatură este una dintre urgențele momentului. 
2013, cu ajutorul unor specialiști în halate albe,  m-a lăsat deja orfan 
de buna mea  mamă.  

În 2013, aș vrea ca mult invocata normalitate  să pătrundă și prin 
zidurile actualității autohtone, spre a-i scoate pe unii din  găștile  de 
cartier care fac legea în literatura contemporană. Altfel, vom deveni 
tot mai vulnerabili într-o lume care nu mai este a noastră, ci numai a 
lor. Oricum, regionalizarea administrativă sper să se resimtă și la 
nivelul centralismului actual,  acompaniat de o clientelă sufocantă, 
care va deveni o piesă din muzeul post-totalitarismului.  

Ioan VIERU 

2012 a fost un an al politicelor înalte şi greu vizibile, al scrisului, 
înscrisurilor şi proscrisului. Politicul ne-a pus harnaşamentul bine, din 
cauza harpagonilor ce au dat buzna din toate zările peste noi. Efectul de 
non-combat şi lipsa adevărului ne-au căftănit cu ceea ce s-a avut, 
pentru că nu am crezut în ceea ce am avut. Acestea au fost şi sunt pe 
termen scurt şi mediu. Pe termen lung, problemele sunt cu multe 
cunoscute şi necunoscute, şi vor fi prefaţate cu dureri de cap, de stomac 
şi de dinţi (domnişoară iarăşi minţi că albina are dinţi!). Din cele de mai 
sus, o bună parte se poate afla şi desufla în prezentul continuu, dacă 
majordomii nu vor deveni mameluci, iar „cămila nu va trece prin 
urechile acului”. Editorial, anul trecut, mi-a apărut cartea Purpură şi 
iarnă, prin Dacia Clujului. Acest volum mi-a adus niscaiva ispitiri dar 
şi bucurii sihastre. La finele lui 2013 şi începutul lui 2014, de va mai fi 
timp şi izbăvire, voi tipări Secetă (o carte de poezii inedite). În paralel, 
voi izvodi, nădăjduiesc, în spaţiul „Cronicii vechi”, şi nu numai, semne 
şi înfăţişări de vifor, de grijanie şi de perzanie. 

Nicolae PANAITE 

 
  

CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII  

 

„așadar, aventura 
continuă...” 

 

„când nu-ţi      
propui mare lucru, 

izbândeşti...”  

„ ...m-am întors     
într-un târziu în 

patriile mele eterne”

 

„am dormit liniștit 
și am visat          

ce am vrut eu” 

 

„spre 2014 dacă 
Dumnezeu nu uită” 

 

„admirabila 
aventură serioasă...   

Cronica veche” 

 

„niscaiva ispitiri dar 
şi bucurii sihastre” 

 

 

„umbra unui an” 

 

CCRROONNIICCAA  VVEECCHHEE  
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Una dintre constatările făcute în ultimele două decenii, de către 
numeroşi intelectuali români, are drept obiect declinul spiritului civic 
postrevoluţionar, înţeles ca suma atitudinilor şi valorilor sociale care 
predispune individul la un mod de viaţă bazat pe cooperare şi 
devotament pentru comunitate. Universitari, cercetători din domeniul 
ştiinţelor sociale, scriitori, jurnalişti de prestigiu etc. sunt unanim de 
acord, că am devenit o societate în care aproape că lipseşte spiritul 
civic şi interesul pentru lucrurile comune, că oamenii zac inerţi civic, 
aşteptând totul de la stat şi de la guvern, iar, mai nou, de la Europa. 
Fenomenul, spun ei, este vizibil într-o serie de atitudini şi 
comportamente individuale şi sociale relevante prin întinderea şi 
acuitatea pe care au luat-o. Semnalăm câteva dintre ele, ajunse, deja, 
proverbiale la români: 

1. Inapetenţa pentru formele asociative de organizare a muncii, cât 
şi pentru cooperarea în activităţi de interes public. Lucrurile se petrec 
de parcă n-am fi în stare să sesizăm avantajele conexiunii cu alţii, „să 
observăm că beneficiile cooperării sunt pe termen lung şi mediu 
superioare beneficiilor pe termen scurt prin confruntare şi 
adversitate”. Uneori ai impresia că preferăm traiului societal, unde 
realizarea fiecăruia are loc odată şi împreună cu a celorlalţi, un alt 
mod de organizare socială, în care egoismul fiecăruia să se opună 
egoismului celorlalţi, iar realizarea proprie să se facă, nu împreună 
cu aceştia, ci în pofida lor. 

2. Nepăsarea, indiferenţa, lipsa de reacţie la evenimentele care ne 
privesc direct. Sunt situaţii când cunoaşterea sinelui individual sau 
colectiv se realizează şi prin raportarea la alte grupuri etnice sau 
popoare. Pentru a ilustra, spre exemplu, felul în care românii trăiesc şi 
se raportează la prezent, unul dintre subiecţi făcea următoarea 
comparaţie: „Istoria trece pe lângă noi, adică nu ne implicăm ca alţii în 
viaţa cetăţii, ca polonezii, de pildă, care-s atenţi şi prezenţi în lume. 
Polonezii vor să ştie, să comenteze, cumpără ziarele şi reacţionează la 
ce scrie în ele. Trăiesc activ prezentul. Noi îl trăim pasiv, îl lasăm să 
treacă pe lângă noi.” În parte, aşa se explică dispoziţia redusă de-a ne 
angaja în acţiuni de protest civic şi preferinţa pentru acomodarea 
obedientă la situaţiile de conflict social. Pe de altă parte, nu ne mai 
indignează nimic, aproape că minciuna, hoţia, impostura şi mitocănia 
au intrat în firescul traiului cotidian. De ce nu reacţionăm ca nişte 
cetăţeni? „Poate că mitocanul, impostorul sau mincinosul s-ar simţi 
dacă le-am arăta cum îi percepem, dar noi tăcem, rămânem pasivi, de 
frică, din laşitate sau din silă faţă de ei”; 

3. Denigrarea şi minimalizarea de sine, ca neam şi ţară. Raportarea 
critică la propria ţară este un semn de maturitate afectivă, atunci când cel 
care o face nu are drept scop defăimarea ei. Altfel stau, însă, lucrurile la 
noi, unde blamarea ţării a ajuns „sport naţional”. Şi aceasta, de la elitele 
culturale şi politice, până la omul de rând, care, în ultimul timp, s-a 
pătruns şi el de prejudecata că a fi român, nu-i un titlu de laudă.  

Avem o voluptate masochistă de-a ne întoarce împotrivă-ne, de-a ne 
situa singuri mai înapoiaţi decât suntem. Prostul obicei este sesizat şi de 
străini. O ucraineancă, rezidentă în România, referindu-se la românii care 
migrează în alte ţări, aprecia că „nu numai că pleacă din ţară, dar o şi 
înjură fără să întoarcă capul. Iar cei care nu pleacă, rămân frustraţi şi o 
înjură şi ei, o dispreţuiesc şi vorbesc urât de ea, o urăsc; 

4. Lipsa solidarităţii interpersonale şi sociale. Într-o societate care 
exclude „comunul şi comunitarul” este greu să realizezi, chiar şi minimul de 
consens care să genereze un mod unitar de acţiune a membrilor săi. 
Fenomenele de clivaj social s-au adâncit şi ca urmare a ecartului 
psihologic survenit între diferitele grupuri şi categorii sociale de la noi: activi 
şi pensionari, patroni şi salariaţi, productivi şi bugetari, şi, colac peste 
pupăză, stânga şi dreapta politice. „Ne detestăm tot mai mult pe zi ce 
trece, transformându-ne dintr-o comunitate într-o aglomeraţie de indivizi 
atomizaţi, incapabili de solidaritatea şi încrederea interpersonală necesare 
influenţării guvernanţilor spre calea reformelor”. Ne lipseşte gena 
solidarităţii, drept care, „fiecare grup social face doar ce scrie în fişa 
postului, în funcţie de interesele sale imediate, dar pentru problemele 
generale nu iese nimeni în stradă”. Mai va, până la o „ţară de 
asociaţi”, deocamdată fiecare se descurcă cum poate, ca în situaţiile 
extreme. Putem spune că la nivel macrosocial, solidaritatea în bine a 
fost înlocuită cu „solidaritatea în egoism şi frustrare”, iar la vârf, în 
lumea politicienilor şi oamenilor de afaceri „solidaritatea de comision” 
s-a substituit solidarităţii de neam. 

Cum se explică atitudinile şi comportamentele menţionate până aici? 
Dacă admitem că ele nu sunt cauzate de TRANZIŢIE, ci doar ocazionate 
de ea prin reculul înregistrat de principalele sectoare ale vieţii noastre 
economico-sociale, atunci vina principală aparţine pattern-ului autohton de 
socializare a indivizilor, îndeosebi în familie, grupurile de egali şi în 
colectivele de muncă. Un model care n-a promovat consecvent atitudini-
valori precum altruismul, încrederea în concetăţeni, atenţia şi consideraţia 
interpersonală etc., capabil să încurajeze interacţiunea socială, preferinţa 
pentru comportamentul civic cooperant sau pentru lucrurile care transcend 
interesele şi scopurile individuale. Din contra, în familiile noastre am auzit 
şi auzim încă, destul de frecvent, îndemnuri de genul: „stai în banca ta”, 
„fiecare pentru el”, „nu te amesteca” sau „capul plecat...” ş.a.m.d. 

Astfel de comportamente nu rămân fără urmări în planul desfăşurării 
vieţii sociale. Ele sunt tot atâtea ameninţări la adresa proliferării vieţii 
asociaţionale, dar mai ales a democraţiei înseşi. Definită drept „ societatea 
în care cetăţenii obişnuiţi exercită un grad înalt de control asupra elitelor”, 
democraţia nu se poate menţine decât prin participarea cetăţenească 
activă la treburile civice, printr-un înalt nivel al informaţiei cu privire la viaţa 
social-politică şi printr-un răspândit simţ al responsabilităţii.  

 
Virgil MOCANU 

(continuare în pagina 20) 
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o săptămână în Iași 
 

Am ajuns la Iași într-un sfârșit de septembrie, într-o  
toamnă cum numai în Moldova întâlnești. Dorul de 
locurile natale e o boală moldovenească.   

În prima zi am mers cu telegondola pe traseul 
Fundație – Gară – Mănăstirea Galata – Mănăstirea 
Cetățuia. La Galata pe deal și la Cetățuia s-au deschis 
între timp restaurante, așa încât se poate face popas pe 
traseu. La Cetățuia se face mare reclamă vinului 
mănăstiresc, speram, nebotezat de producător. Seara, la 
teatru. Teatrul Național proaspăt renovat este o minune. 

A doua zi am ales un traseu turistic central. De la 
biserica Sf. Sava, la Armenească, apoi pe la Bărboi și 
Golia, cu finalul de drum la Sinagogă. La fiecare 
monument există câte un ghid foarte bine informat și 
câte o săliță specială, unde turiștii pot viziona filme 
artistico-documentare, cu povestea locului. Este 
reconstituită istoria Iașului de când a devenit capitala 
Moldovei până în secolul trecut.  

Seara, am făcut o plimbare cu prietenii, cu gondola 
venețiană pe Bahlui, din Podul de Piatră până în Tudor, 
la lumina felinarelor, trecând pe sub sălciile de pe mal. 

A treia zi am reluat traseul turistic, cu autobuzul cu 
etaj. De la Gară, pe la Galata – Cetățuia – Frumoasa – 
Bucium. Pe platou la Bucium am făcut popas. Am 
admirat, cumva trist pentru că anii trec, panorama Iașului. 
Seara am mers la Palas. E plăcut să umbli prin acest 
miniorășel viu, din păcate cu prea multe magazine de fițe. 

A patra zi am ales alt traseu central. De la Mitropolie, 
la Trei Ierarhi, Sf. Nicolae Domnesc, biserica Barnovschi 
și terminând cu Beilicul, unde a sfârșit tragic Grigore al 
III-lea Ghica, după ce s-a opus răpirii Bucovinei. 

Am remarcat o nouă marcă în puternică ascensiune: 
Iași – orașul vinurilor, bazat pe tradiția podgoriilor de la 
Cotnari și Bucium. Cramele din toată Moldova au ales 
să deschidă magazine la Iași și e o mândrie pentru 
fiecare restaurant să ofere un vin al casei cât mai bun.  

Mâncarea moldovenească, din cauza căreia 
cumătrul lup a căzut de lăcomie în capcana caprei, a 
ajuns din nou la mare cinste. Au reapărut din istorie 
feluri uitate, lumea și-a adus aminte de eternul Păstorel 
și în fiecare restaurant găsești două-trei specialități ale 
bucătarului. E o mândrie să fii moldovean, să fii ieșean, 
dar o și mai mare mândrie să fii bucătar moldovean. 

A cincea zi am mers până la Ciric, cu bicicleta. Acum 
e parc de distracții. Pădurea are atracția ei, chiar dacă  
s-au mai tăiat copaci. Nu am mers cu barca, doar am 
privit de pe margine rugina copacilor, în fața unui pahar 
de cabernet sauvignon. 

Seara, plimbare pe Lăpușneanu, bucurându-mă de 
binefacerile cofetăriilor, dar mai ales de un roze sec, cu 
care am înlocuit frâncușa de la Corso. 

În a șasea zi am mers prin catacombele Iașului. 
Târziu și cu ceva costuri, lumea și-a dat seama ce 
potențial turistic au subteranele orașului. Asta pentru că, 
timp de 200 de ani, din cauza invaziilor, lumea a 
construit foarte mult în pământ: locuințe, drumuri 
subterane, pivnițe. Călătorii străini din secolele trecute 
vorbesc de o astfel de lume miraculoasă. În subterane, 
s-au amenajat crame și mici săli de cinema.  

Ultima zi a fost o plimbare pe Copou. De la 
Grădina Botanică, Parcul Copou (cu monumentul 
Regulamentului Organic și Teiul lui Eminescu), 
Universitatea, cu Sala Pașilor Pierduți și cu un final  
plin de glorie la Casa Pogor, în grădina boierească. 

Cam la atât se poate visa. Iași – orașul vinurilor bune 
și al femeilor frumoase, Iași – orașul mâncărurilor 
tradiționale moldovenești, Iași – orașul subteran și al 
cramelor vechi, în care fiecare clădire spune o poveste. 
Și un bonus pentru telegondolă. Nu știu dacă există și 
mijloacele pentru a le realiza. 

Peste 10 ani poate că vom visa la încă un aeroport 
între Lețcani și Podu Iloaiei, la reabilitarea infrastructurii 
CFR, pentru ca trenurile să ajungă în cel mult de 4 ore 
de la București la Iași, la autostrada spre Târgu Mureș, 
la o autostradă spre Chișinău și, de ce nu, la un metrou 
de suprafață care să acopere toata zona metropolitană. 

Sunt povești pentru copii, poate chiar pentru nepoți, 
dar fiind departe de Iași nu poți să nu visezi. 

 

             Laurențiu FAIFER 

ROMÂNII DESPRE EI ÎNȘIȘI

S-a plimbat pe internet o poveste scrisă de Adrian Halpert (fost 
şef la Libertatea şi Click) despre sumele pe care le iau vedetele ca să 
îşi expună tenebroasele vieţi la televizor. E vorba uneori şi de mii de 
euro pe apariţie. E normal asta? E revoltător că emisiunile sunt 
ficţiune de la un cap la altul? 

Capatos, Măruţa, Cancan Tv sunt doar rudele sărace şi mai 
lipsite de imaginaţie ale unor reality show-uri americane care sunt 
scriptate de-a fir a păr, atât de zdravăn încât uneori personajele 
ajung să trăiască şi în viaţa reală după scenariul de la televizor. 
Zăvoranca noastră, Bianca sau alte emanaţii ale acestor emisiuni 
câştigă un nimic faţă de suratele lor din America sau chiar cele din 
Anglia. Nimic nou, dar totuşi, când vedetele noastre au început să ia 
bani pentru a pretinde lucruri scandaloase despre ele însele sau 
pentru a se aşeza singurele şi de bună voie la stâlpul infamiei? 

În 2002 am lucrat o vreme la compania de producţie a lui 
Valeriu Lazarov, pentru emisiunea Maşina Adevărului. Când am 
fost la Madrid pentru training am aflat ceva încă neauzit de mine 
până atunci: poveştile oamenilor se cumpără. Acolo, emisiunea 
debutase fulminant cu John Bobbit, sărmanul american lăsat fără 
penis de nevasta geloasă. După aşa o cumplită întâmplare, John 
intrase în show-biz-ul mondial, avea impresar, manager, avocat, 
asistent personal şi îşi vindea apariţia scump pe la televiziuni din 
întreaga lume. Desigur, diferenţa este că povestea lui era adevărată, 
nu fabricată de un tabloid şi cei care plăteau, asta plăteau, 
autenticitatea ei. În România, emisiunea a debutat cu povestea, tot 
adevărată, a gimnastei Alexandra Marinescu şi deşi nu pot băga 
mâna în foc, cred că gimnasta nu a primit nici un ban ca să îşi spună 
povestea. Emisiunea funcţiona cu invitaţi plătiţi, dar aceştia erau 
jurnalişti, avocaţi, specialişti care primeau bani pentru a se 
documenta pe cazurile tratate de noi şi care în general îşi făceau 
treaba destul de serios (unul dintre ei era Adrian Artene, 
actualmente la Cancan TV). 

În 2003 am aterizat la emisiunea Gheorghe, cu Andrei 
Gheorghe, în plină dezvoltare a pieţei de personaje colorate. Am pus 
şi noi umărul şi am lansat-o la televizor pe celebra Simona Senzual, 
printre multe altele. Acolo deja exista o presiune privind „povestea”, 
„invitatul”, „dezvăluirea”, „exclusivitatea” pe care banii ar fi 
rezolvat-o. Doar că, din nou, nu plăteam. Au fost fix două cazuri de 
mari actori români care au pretins bani. Unul, care s-a plimbat în 
ultima parte a tragicei lui vieţi pe la toate emisiunile mizere, a luat 
banii şi nici nu a venit. 

Celălalt caz, o doamnă, avea sumă fixă pentru apariţie şi nu renunţa 
la ea pentru nimic în lume. Mai plăteam oameni care veneau să facă 
lucruri special pentru noi, actori sau cascadori care făceau segmente din 
emisiune. Auzisem din piaţă, că alţii, mai generoşi, mai strecurau câte 
un ban vedetelor ca să o facă pe proştii prin emisiuni, dar şi vedetele 
astea, nu erau atât de neruşinate pe vremea aceea şi prostia avea şi ea 
limitele ei. Bătălia pentru invitaţi nu se purta cu ordinul de plată, ci cu o 
mână de redactori foarte buni care într-un ritm infernal reuşeau să 
convingă pe unul sau pe altul să vină noaptea la Antena 1 şi să facă 
diverse chestii. Trebuia să ai o tonă de argumente, să fii fermecător, 
insistent şi şiret ca să îţi pice în plasă invitatul şi să îşi şi facă numărul în 
platou. Dar cu bani, fără bani, emisiunile erau pe bune, cu chestii 
adevărate în ele sau oricum nu născocite de noi, iar conflictele sau 
momentele memorabile se obţineau din premeditarea combinaţiilor de 
invitaţi. Tatulici vs Adrian Minune, Nichita vs Savarina, Guţă împăratul 
manelelor vs Minune regele manelelor etc. Bugetele pe vremea aia se 
foloseau pentru recuzită, filmări exterioare, producere de conţinut şi alte 
asemenea chestii care azi au dispărut pentru că totul s-a mutat pe o 
canapea, unde se îngrămădesc nişte invitaţi marionetă. 

După Gheorghe am aterizat la Realitatea Tv, un adevărat căpcăun 
de invitaţi. Oamenii veneau la început acolo gratuit, ca să îşi facă 
publicitate, să aibă o tribună de la care să se exprime, din plăcerea de a 
apărea la televizor. Apoi, când invitaţiile pentru unii dintre ei au devenit 
zilnice, experţii, consultanţii, specialiştii au început să primească nişte 
sume de bani care să le acopere efortul. Aşa a apărut pe piaţă şi meseria 
de invitat. De la zonele lor de specialitate, unii invitaţi zeloşi şi cu 
papagal au evadat înspre noi şi noi domenii. Aşa au apărut ştiutorii de 
toate. Gurile rele spun (şi asta e valabil pentru toate televiziunile de 
ştiri) că plata care recompensa pe vremuri timpul irosit al invitaţilor de 
serviciu a crescut atât de mult încât să includă şi modelarea opiniilor lor 
şi mai ales învăţarea unor răspunsuri în acord cu politicile postului de 
televiziune. Dar astea sunt zvonuri, aşa că cine ştie? 

Concluzia, deşi n-am chef s-o fac pe moralista, e că televiziunea 
noastră sărmana, deocamdată, în loc să producă nişte vedete (n-a mai 
apărut de multă vreme un Dan Negru ori o Andreea Marin) o arde cu 
nişte golani cu o notorietate relativă pe nişte canapele care se ponosesc 
din ce în ce mai tare de la un sezon la altul. E o relaţie nestatornică şi 
fără commitment, în care cei doi parteneri se vorbesc pe la spate, se 
dezic unul de altul şi care nu pare să aibă un viitor luminos. 

 

Ana-Maria CAIA  
www.caia.ro 

v e d e t e l e  ș i  b a n i i  l o r… 
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CCRROONNIICCAA  VVEECCHHEE  

Scriu aceste rânduri, în chip de memento, ca 
răspuns la invitaţia făcută de doamna Marina 
Ionescu-Mureşanu, fiica mezină a profesorului-
jurist Octavian Ionescu, de fericită amintire, în 
onoarea căruia tocmai se pregăteşte un volum 
menit a-i fixa pe cât posibil locul în ştiinţa şi 
cultura românească. 

Ajuns eu însumi la o vârstă când 
rememorările devin oarecum o îndatorire faţă 
de cei trecuţi ad patres, dar şi faţă de 
comunitatea apartenentă, caut în sipetul 
memoriei acele secvenţe din care s-ar putea 
recompune, ideal, imaginea eminentului 
profesor de drept Octavian Ionescu, pe care 
am avut bucuria de a-l cunoaşte, pe la 
mijlocul anilor ’60 din secolul trecut, în 
circumstanţe definitorii pentru amândoi. 

Profesorul, scos de la catedra de drept civil 
cu trei lustri în urmă, în cadrul „epurărilor” 
practicate de regimul „democrat-popular”, 
locuia într-un imobil de pe strada Rallet, care 
fusese proprietatea familiei Marino (acolo s-a 
şi născut istoricul ideilor literare Adrian 
Marino), unde se întâmpla să aibă domiciliu, 
după ieşirea din închisoare, un bun prieten al 
meu, Marius Lupu, împreună cu sora sa, dr. 
Cecilia Panaitescu.  

Veneam acolo uneori şi am aflat astfel că, 
deasupra, la etaj, locuia universitarul Octavian 
Ionescu, cel silit de regim să predea limba română 
la diverse şcoli de nivel elementar, modest, 
resemnat, însă de o imensă bunăvoinţă în raport 
cu lumea din jur. Lucrase un timp, ca şi ilustrul 
etnolog Petru Caraman, ca angajat provizoriu 
(„muncă în acord”) la Institutul de Istorie, cu 
misiunea de a face transcrieri de documente, 
traduceri etc., activităţi de care, am aflat de la 
colegi, s-a achitat mereu cu deplină rigoare. E 
posibil ca această muncă să-l fi îndrumat la 
asumarea misiunii de a studia, pe cont propriu, 
istoria satului său natal, Vorniceni, din judeţul 
Dorohoi, temă pentru care aduna cu sârg 
informaţiile respective. 

Născut aproape concomitent cu secolul, 
la 25 iunie 1901, stins din viaţă la 15 
noiembrie 1990, el se afla oarecum nel mezzo 
del cammin, atins de asprimea timpului, dar 
apt să-i facă faţă cu demnitate.  

 

OCTAVIAN IONESCU: 
M E M E N T O  C O R D I A L  

Monografia satului natal făcea desigur parte 
din modul său de a rezista, cu folos, dedicându-
se comunităţii apartenente, cu resursele 
cărturăreşti de care dispunea. 

Monografia, intitulată cu modestie specifică 
Însemnări istorice despre satul Vorniceni din 
ţinutul Dorohoi, n-a putut apărea decât postum, 
spre finele secolului, în 1999, cu o prefaţă în 
care autorul îşi exprimă gratitudinea faţă de cei 
care l-au ajutat să realizeze proiectul: arhivişti 
(Rodica Anghel, Elisabeta Ciprian, Gh. 
Ungureanu), istorici (I. Caproşu, Iuliu 
Ciubotaru, A. Macovei, Gh. Platon, D. Vitcu), 
dar şi un distins confrate jurist, Nichita 
Smochină, din capitală, care îi înlesnise 
cunoaşterea documentelor de la Biblioteca 
Academiei Române.  

Pornind anume de la chestiunea vechimii 
satului în care se născuse, vechime plasată în 
secolul întemeierii Moldovei, autorul şi-a 
multiplicat firesc întrebările, ţinând seama de 
schemele monografice existente, ca şi de 
noutatea materialelor descoperite în timpul 
studiului: „Interpretarea şi armonizarea 
documentelor, în situaţii nu îndestul de clare, 
citim în prefaţă, am făcut-o cu toată grija, având 
conştiinţa că soluţia la care mă voi opri va 
însemna, pentru generaţiile următoare – până la 
noi cercetări, dacă vor mai avea loc vreodată – 
nu numai istoria acestui mare şi vechi sat, ci 
chiar, într-o măsură, a nordului Moldovei, 
cufundat în umbrele şi nesiguranţa trecutului 
îndepărtat”.  

Un aer de melancolie se degajă din 
asemenea reflecţii, prezente în text acolo 
unde monografistul a dorit să-i asigure un mai 
puternic impact. El nu ezită a-şi plasa 
demersul în categoria celor pentru care „nota 
afectivă”, bine temperată, e legitimă şi 
necesară, nefiind vorba de „istorie propriu-
zisă”, nici de „ştiinţă socială”, în sens 
obişnuit, ci de un text menit să degaje, din 
negura trecutului îndepărtat, chipuri de mult 
dispărute, obiceiuri şi întocmiri omeneşti care 
nu mai sunt, stări de lucruri şi chiar locuri ce 
şi-au schimbat şi ele înfăţişarea în mergerea 
timpurilor”, după cum ne previne autorul în 
amintita prefaţă.  

Constatările făcute pe seama satului 
Vorniceni pot fi extinse desigur la satele 
din zonă şi chiar asupra unui spaţiu mai 
vast, coincident în mare cu „ţara de sus”.  

Cărturarul jurist, ipostaziat în istoric, se 
identifică în spirit cu strămoşii din partea 
locului, cu speranţa că urmaşii vor şti să 
facă la fel, spre binele lor şi al comunităţii 
apartenente. 

Sursele folosite sunt cele de tip 
monografic, recomandate de specialişti, de la 
Hasdeu şi Odobescu la Gusti şi Neculau, ca şi 
metodele de valorizare, asimilate de autor cu 
reale aptitudini de istoric ocazional. Textul şi 
aparatul critic susţin din plin această concluzie, 
ca şi vasta deschidere tematică a autorului. 

Descendent din familii de preoţi (Ioan 
Ionescu după tată, Elena Gheorghiu pe linie 
maternă), monografistul satului Vorniceni a 
rămas mereu fidel tradiţiei locale, înfiripată 
organic de-a lungul timpului. Unele episoade se 
sprijină pe amintiri personale, precum cele 
relative  la răscoala din 1907, marele război, 
împroprietărirea, viaţa culturală sau unele figuri 
din trecutul apropiat: preotul econom stavrofor 
Ioan Ionescu, tatăl autorului; primarul Toader 
Fasolă; fraţii Georgian, între care istoricul Ioan 
Georgian s-a distins ca oponent al lui N. Iorga, 
la concursul pentru catedra de istorie 
universală, siluete desprinse din „negura 
timpurilor” şi evocate cu fireasca simpatie a 
unui „consătean” plecat la rosturi mai înalte. 
Să menţionăm, din pagina finală, faptul că 
autorul s-a oprit la al doilea mare război, 
fiindcă „istoria nu se scrie şi nu se judecă de 
contemporani, ci e mai bine arătată de cei 
care nu au fost prinşi în vârtejul faptelor ei”. 
Unii istorici socot însă, nu fără temei, că şi 
trecutul imediat are drept la restituţii 
profesionale cât mai riguroase. 

Recitind acum, după atâta timp, 
monografia despre satul Vorniceni, îmi revine 
în minte figura blândă şi luminoasă a 
profesorului Octavian Ionescu, personalitate 
emblematică a lumii noastre academice. 

Elementele biografice disponibile nu fac 
decât să întărească impresia pe care mi-a lăsat-
o, faţă către faţă, în cele câteva întâlniri din 
casa de pe strada Rallet. Cea mai semnificativă 
îmi pare a fi vizita pe care i-am făcut-o, în 
toamna anului 1973, pe când mă pregăteam 
pentru întâia mea ieşire în lumea apuseană, la 
un colocviu dedicat lui Dimitrie Cantemir, 
programat să aibă loc la Freiburg im Breisgau, 
din iniţiativa lui Paul Miron şi sub egida 
Societăţii „M. Eminescu”. Alcătuisem un text 
ad hoc, despre ideea de cauzalitate în opera 
cărturarului, la 250 de ani de la moarte şi mă 
gândeam că ar fi bine să-l vadă şi profesorul 
Ionescu, ex-bursier „Alexander von 
Humboldt”, fundaţie de la care speram să obţin 
şi eu acelaşi statut. Aveam emoţii şi mă 
temeam că textul meu nu răspundea la 
exigenţele impuse de moment. Profesorul însă 
părea mulţumit şi a făcut numai unele 
observaţii de amănunt, legitime la un bun 
cunoscător al istoriei ideilor şi al limbii 
franceze nu mai puţin1. Dialogul aferent mi-a 
rămas în minte, cum e şi firesc, dat fiind 
momentul în care avea loc, semnificativ pentru 
mine nu doar profesional, ci deopotrivă pentru 
reacţia gazdei la sugestia mea că ar putea să 
iasă din izolare, publicând unele contribuţii 
proprii în revistele de specialitate sau chiar în 
Anuarul Institutului la care eram eu însumi 
angajat. Refuzul lui a fost categoric, bazat 
îndeosebi pe incompatibilitatea absolută dintre 
ideile sale şi doctrina oficială. L-am mai 
întâlnit de câteva ori, în aceeaşi casă, oca-
zional, sau pe stradă, întotdeauna dispus să dea 
o mână de ajutor, un sfat, o încurajare.  

Din toate, se recompune şi azi, luminoasă, 
benefică, imaginea unui cărturar devotat 
comunităţii, şcolii, familiei, unul la care noile 
„serii de oameni” (sintagmă eminesciană) vor 
putea recurge mereu cu folos. 

 
Alexandru ZUB 

  

••  
 

1 Textul a apărut în Dacoromania, II. 
Asupra contextului, vezi Al. Zub, Oglinzi 
retrovizoare, Polirom, 2002. 

 

întâlniri de destin 

aperto libro 
 

de ce şi o ştiinţă 
a lecturii? 

 
Într-o convorbire cu Eckermann, Goethe se 

pronunţa: „Oamenii obişnuiţi (...) nu ştiu câtă 
strădanie presupune învăţarea modului de a citi. În 
ceea ce mă priveşte, am folosit în acest scop optzeci 
de ani şi nu pot spune nici acum că mi-am atins 
ţelul...”. Autorul lui Faust  avea în vedere atât lectura 
pe „orizontală”, texte vizând cuprinderea cât mai 
largă a cărţilor vremii sale, cât şi lectura pe 
„verticală”, destinată a descoperi legăturile cu 
trecutul şi cu cele prevestind viitorul. Goethe 
considera un text important nu ca produs în sine, ci 
în intertextualitate, în determinările şi impulsurile 
care au generat apariţia acelui text. În înţelesul 
gândit de el, lectura devine în epoca noastră o 
ştiinţă, pentru că numai astfel un discurs literar se 
relevă în totalitatea disponibilităţilor lui – la nivel 
genetic, psihanalitic, istoric, apoi la cel al originalităţii, 
expresiei şi limbajului. Numai la nivelul elementar, 
lectura e tot una cu a lua doar cunoştinţă de un 
conţinut sau de alte amănunte irelevante. A şti să 
citeşti înseamnă să descoperi că fiecare cuvânt pare 
sau chiar este un fel de „piatră unghiulară”, să 
conştientizezi că un vers al lui Baudelaire, de pildă, 
sub discreta lui suită de consoane acolo unde şi 
când trebuie, ascunde sonorităţi care intră în 
perimetrul cromatismului. Armonia sonoră este aici o 
dominantă valorică. Dacă ne întoarcem la un 
florilegiu trubaduresc de pe la anii 1000 vom da 
peste versuri, unele excesiv de complicate până la 
…….. 

baroc, altele anticipând cultivarea unei poezii ca  
„aventură a limbajului”, aproape până la obscuritatea 
mallarmeană. Dând Cezarului ce-i al Cezarului, cartea 
şi lectura sunt însăşi raţiunea de a fi a umanităţii 
sensibile şi creatoare.  

Forţa revelată de imaginarul tăcerii, adică 
„puterea evidenţiată de dialogul tăcut cu cartea” 
(André Malraux), este un fenomen în aparenţă 
simplu, dar lucrurile nu stau aşa pentru că ficţiunea 
scapă regulilor pe care pretinde să şi le impună. Un 
roman derulează aventuri, conflicte sentimentale 
sau chiar biografiile presupuse ale personajelor 
principale. Balzac a conferit unui real coerent valorile 
imaginarului, în limbajul criticii de azi numindu-se 
textura romanului. Teoreticienii lecturii remarcă 
faptul că în literatură iluzia se sprijină pe prejudecata 
că textul (opera) reproduce modelul. Un Flaubert 
intuise că iluzia nu rămâne riguroasă pentru că un 
realism riguros va abandona povestirea. Dar nicio 
aventură a imaginarului nu va atinge romanul 
francez până la Proust. În schimb, Tolstoi şi 
Dostoievski au apelat la un imaginar care le 
preexistă. Un Georg Forster preciza că naraţiunea 
este umbra oricărui gen literar. La noi, Liviu 
Rebreanu îşi plimbă personajele într-un real rupt 
parcă din naturalism, având grijă să nu „distrugă” 
totuşi pădurile, câmpiile, pământul. Şi cum să nu fie 
impresionat cititorul de imaginarul enigmatic al iubirii, 
din Mănăstirea din Parma? În faţa literaturii, nicio 
îndoială, niciun scepticism nu va anihila încrederea 
în condiţia spirituală a omului, fără de care nu ar 
avea şansa de a se salva din precaritate. 

Scriitorul utilizează doar cuvintele. În unele 
cazuri (mai ales la  simbolişti) descrierile de peisaje, 
de personaje, de evenimente sunt schiţe în care 
elementele ce fixează conturul lipsesc sau, în cel 
mai bun caz, sunt estompate. Aici, cuvintele redau 
stări sufleteşti fugitive sau impresii nelegate între ele 
….. 

 

prin relaţii logice, receptarea se face prin deducţie, se 
identifică simbolurile pentru înţelegerea mesajului. Ce 
trebuie să facă cititorul? Îi va fi foarte greu ca toate 
acestea să le transforme într-o reprezentare vizuală 
corectă şi consistentă. Aici intervine ştiinţa lecturii, 
care  trebuie să înlocuiască imaginaţia afectivă cu 
una riguroasă, de cercetare, de decodificare. 
Funcţie de dificultatea textului (ermetic, absurd, 
mistic, fabulos etc.) cititorul trebuie să aplice cheia 
potrivit căreia imaginaţia poate induce direcţii 
diferite: organică, pur psihică, senzorială. Iradierile 
acestea, se subînţelege, se află într-un raport direct 
cu gradul de cultură al cititorului, cu puterea lui de 
intuiţie şi analiză. Romanul de dragoste este citit mult 
mai uşor, pe când un text ermetic declanşează o 
deviere a lecturii obişnuite, o mişcare concentrată, 
eventual asociată cu cea de psihanaliză şi 
psihopedagogie. O scriere mistică cere o lectură care 
se dedublează şi se obiectivează în visul închis între 
limitele stricte ale unei religii.  

Se spune că nu există imaginaţie în general, ci 
scriitori care îşi imaginează şi care o fac în chip 
divers. Diversităţii textelor trebuie să-i corespundă 
tipuri diverse de lectură, unde resorturile intime ale 
fenomenului ţin de raţional, intelectual, afectiv sau 
într-un amestec de rigoare, abstractizare, memorie 
şi generalizare a emoţiilor. Poate fi privită lectura ca 
ştiinţă? Se pare că da. O demonstrează şi André 
Maurois în Ştiinţa fericirii, unde consacră un capitol 
întreg ştiinţei de a citi. Lectura, ca act ştiinţific, 
trebuie scoasă din aria consideraţiilor verbale şi 
gratuite, ea se cere a fi supusă unei analize pe linia 
demonstraţiei în ordinea înţelesului simbolic, 
semantic, estetic, dar şi ştiinţific. 

 
Nicolae BUSUIOC 
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Până la urmă, judecând evenimentele din baladă chiar din 
punct de vedere creştin, moartea Anei nu poate fi categorisită 
nicidecum drept crimă. Şi să nu uităm că ea poartă în pântece o 
altă viaţă, fără de prihană. Trecem peste faptul că s-a făcut o 
apropiere între numele meşterului şi Emanuel, important e că 
acesta are de înfruntat şi de îngenuncheat o forţă malefică ce se 
opune întemeierii unui altar, unde se va „produce” jertfa cea 
nesângeroasă a lui Iisus. O şoaptă de sus/ Aievea mi-a spus, iar 
Manole n-are cum să n-o asculte, pentru că „şoapta” îi cheamă la 
veşnicie mântuitoare, spaţiul bisericii reprezentând Raiul pe 
pământ. Nu e nimic altceva decât o reîntoarcere, prin jertfă, în 
edenul adamic, iar Romulus Vulcănescu în tratatul său de 
mitologie comentează episodul exact în acord cu textul: Cu câte 
cărămizi a îngropat-o Manole cu propria-i mână în zidul 
mănăstirii, cu atîţia paşi s-a înălţat ca muritor în nemurire. 
Suntem martorii luptei dintre exterioritate şi interioritate, 
manifestarea antitezelor, iar zidul surpat, mărturia unui revers al 
dorului care ne aduce aminte de eşecul Turnului Babel. Cu alte 
cuvinte, calea exterioară de asemănare, inaugurată de Adam (Paul 
Zumthor e convins că lucrătorii de la Turn vorbeau încă limba 
primului om) este împotriva rostului nostru, a depărtării de 
Dumnezeu şi a nimicirii dorului de veşnicie, rătăcirea în mândrie 
azvârlindu-l pe om pe unul din cele două tobogane, ambele la fel 
de periculoase: fie să ignore existenţa Creatorului, târându-şi 
vieţuirea pământească în formă browniană către nicăieri, fie să se 
mişte cu senzaţia că Dumnezeu a murit (Hegel o proclamase încă 
din 1802) şi că, ori I se substituie ori nu, îşi poate permite orice, ca 
în cazul unor personaje dostoievskiene, din moment ce, dintr-o 
gravă eroare de raportare, se ajunge la poziţionare antropocentrică. 
Geniul a fost asociat titanului răzvrătit, iar cei ce au pus în practică 
ideea Turnului Babel, care e o formă de revoltă, i-au călcat pe 
urme, autoinvestindu-se cu îndrăzneală dincolo de limitele pe care 
şi le-a asumat omul în momentul căderii. Tentativa acestora, să ne 
facem un oraş şi un turn al cărui vârf să ajungă la cer, ţine de o 
evidentă sfidare şi, în acelaşi timp, de încredere în reuşită. 
Suprapunerea forţei titaniene peste genialitate e puţin probabilă. 
Primul – titanul – se caracterizează prin răzvrătire, acţiunea lui se 
pretinde unidirecţională, el crede să aibă o menire, aceea de a 
răsturna ordinea existentă, a cărei ecuaţie are caracter malefic 
pentru el. Ca atare, titanul se consideră în afara şi deasupra situaţiei 
date, fiind un bântuit de forţe rebele, în conflict cu orice 
manifestare a dorului. Partea lui pare să fie eminescianul Vum!, un 
sunet ca un avertisment străbătând veacurile, urmat în proza lui 
Eminescu de un adevărat cataclism, asemănător celui din 
Scrisoarea I: Sunetul unui clopot urieşesc – moartea mărei, 
căderea cerului – bolţile se rupeau, jumalţul lor albastru se 
despica, şi Dan se simţi trăsnit şi afundat în nemărginire. Râuri de 
fulgere îl urmăreau, popoare de tunete bătrâne, vuirea 
nemărginirei, ce tremura mişcată (…). 

     Geniul, în schimb, e un constructor, asemenea lui Manole 
din baladă. Dacă omul comun se află, potrivit Sfântului Grigore 
Teologul, în zona jumătăţii drumului dintre duh şi materie, 
traiectoria geniului înscrie deplasarea, prin asumarea 
necondiţionată a libertăţii, către duh în căutarea autenticităţii 
maxime. Un drum presărat cu suferinţă, pentru că este, cum 
spuneam, drumul libertăţii, iar libertatea nu e alta decât cea a 
crucii, iubirea supremă şi dorul duhovnicesc. Cu o înzestrare 
spirituală de excepţie, aspiraţia sa constă în cunoaşterea sinelui 
profund şi în aprofundarea ascensiunii culturale a omenirii, pentru 
ca din acest mariaj, petrecut într-o sală luminoasă, cu oglinzi în loc 
de pereţi, să rezulte o construcţie nouă, tulburătoare şi, de multe 
ori, prea puţin înţeleasă. Geniul aspiră la totalitate, fiind 
chintesenţa unui popor şi, cu toate că e cu picioarele pe pământ, 
încearcă să trăiască într-o patrie celestă, în vreme ce omul comun îi 
acordă statutul de exilat. Dorul său de absolut atinge corzile destul 
de sonore ale unor limite, care sună de obicei, cum altfel, decât 
melancolic. Geniul e un cutezător, el descoperă de fiecare dată, în 
premieră, o lume nouă, uneori şocantă, şi, în cutezanţa sa, scăldată 
în smerenie, e jertfă cât încape comparată de binecunoscători cu 
jertfelnicia sfântului, calea ei fiind la fel de valoroasă şi nobilă 
ca cea a sfinţeniei. Ca şi sfântul, geniul nu se potriveşte cu nici 
una din categoriile „lumeşti”, întrucât ambii reuşesc, adeseori 
printr-un efort cu aspecte tragice, să se elibereze de sinele 
egoist şi de individualitatea (lui) fenomenală. Ei devin în felul 
acesta nişte icoane şi, ca orice icoană, fiecare e o fereastră a 
dorului către altă lume. 

Bunavestire 
în ianuar  

 
Când revoltatul Emil Cioran scria că fiecare reedităm destinul 

lui Adam: decât acesta a fost scos din paradis, iar noi dintr-un 
mare somn istoric, avea în parte dreptate. Chemarea paradisiacă e 
vie, nu dă semne să se stingă şi se manifestă sub diverse forme. Cu 
cât e mai impetuoasă, cu atât îl apropie pe om de Dumnezeu. 
Cealaltă parte a afirmaţiei precum că poporul acesta a fost scos (de 
cine?) dintr-un mare somn istoric nu se justifică. Ne întrebăm cum 
de s-au împiedicat aici şi şi-au frânt gâtul atâţia cuceritori pe care 
lumea nu putea să-i mai încapă, începând cu Dariu al lui Istaspe? 
Pentru că au găsit pe aceste meleaguri un pământ care îşi hrănea 
omenirea cu… somnoroasă? Care dintre români simte nevoia de a 
se întoarce către o perioadă a somnolenţei, fie a braţului, fie a 
cugetului? Afirmaţia atât de dură şi de tranşantă şochează, 
trimiţând cititorul să „admire” o uriaşă pată albă pe harta 
diacronică a României profunde şi să constate ori că îi lipsesc 
rădăcinile, ori că poartă în el o vinovată somnolenţă venită dintr-o 
negură pe care au tras-o peste capete strămoşii, bicisnicii istoriei. 
Mai mult decât atât, potrivit aceluiaşi autor, România n-are nimic 
original în afară de ţărani, artă populară şi peisaj (de care nu e 
responsabilă). Dar cu ţăranii nu putem intra decât pe poarta de 
din dos a istoriei. Este înfiorătoare atmosfera primitivă, telurică, 
nediferenţiată a acestei ţări, îmbâcsită de superstiţie şi scepticism, 
amestec steril, blestem ereditar, aceasta şi din cauză că ortodoxia 
n-a fost niciodată dinamică. Aşa a crezut Cioran şi am putea să-i dăm 
dreptate, cel puţin în parte, dacă adoptăm ca reper principiul posesiei, 
care dezvoltă un dinamism în stare să umple scena istoriei de 
competiţii însângerate sau nu, în care nu se respectă nici o regulă şi 
de unde Divinitatea este izgonită în mod constant, singura divinitate 
acceptată şi respectată fiind forţa brută ori sofisticată, „producătoare” 
întotdeauna (fără urmă de regrete!) de victime colaterale. 

În ce priveşte ortodoxia, ideea nu se susţine, întrucât Biserica 
răsăriteană chiar asta le cere credincioşilor: să fie cât mai dinamici 
întru continuă înnoire şi să îndepărteze balastul teluric înrobitor. 
Sunt două aspecte total diferite – omul suficient sieşi, oricând pe 
picior de război cu celălalt şi „fiul risipitor”, vinovat de înstrăinarea 
moştenirii Tatălui, care, simţindu-şi culpa şi recunoscându-şi 
păcatul de a fi umblat bezmetic, încearcă să se adune prin iubirea 
de pe cruce, căci Întruparea şi Răstignirea, fapte ale istoriei, au, 
după Mircea Eliade, un scop transistoric: mântuirea omului, 
singurul reper valabil în rătăcirea şi zbaterea omului pe pământ, 
punctul de întâlnire şi de împăcare a contrariilor. E vorba, în ultimă 
instanţă, de o nostalgie cu înalt grad de purificare, o atracţie 
irezistibilă către un Cosmos pur şi sfânt, aşa cum era la început, 
când ieşea din mâinile Creatorului. 

Un punct de vedere apropiat de cel al lui Emil Cioran l-a 
exprimat cândva, după cum îşi aminteşte George Panu, junimistul, 
Vasile Pogor, spunând următoarele: Pe când Franţa produsese pe 
Molière şi Racine, românii erau într-o barbarie completă. Replica 
nu s-a lăsat aşteptată şi a venit imediat chiar din partea lui 
Eminescu: Ceea ce numeşti dumneata barbarie, eu numesc 
aşezarea şi cuminţenia unui popor, care se dezvoltă conform 
propriului său geniu, ferindu-se de amestecul străinului. Ar rezulta 
de aici că oamenii acestui pământ au dus-o, veacuri de-a rândul, 
într-o „somnolentă barbarie”, o struţo-cămilă neverosimilă şi mult 
prea împovărătoare aşezată pe umerii unui popor, e drept, de ţărani 
analfabeţi, responsabili pentru o uimitoare cultură. În acest sens, 
Titu Maiorescu făcea o pertinentă afirmaţie pe care o susţinea cu 
patru versuri din poeziile publicate de Vasile Alecsandri: autorii şi 
publicul „din societate” s-ar înşela foarte mult când ar crede că 
simţământul naiv al poporului nu este compatibil cu ideile cele 
înalte. Din mijlocul lui a răsărit Mihail Eminescu, cel ce n-a 
contenit să-i omagieze: viteaz în războaie, muncitor şi cinstit în 
timp de pace, grăitor de adevăr, glumeţ şi senin, drept şi bun la 
inimă ca un copil, poporul românesc nu e capabil nici de trădare, 
nici de infamie. Şi nici de fanatism religios cum ar fi vrut filozoful 
disperării. Ţăranul nostru a tânjit după fericirea încărcată de 
sacralitate, orientându-şi energiile spre creaţie şi spre retrăirea 
evenimentelor din illo tempore. Ion Papuc atrage atenţia că 
literatura bisericească şi folclorul reprezintă două izvoare de 
naturaleţe a formării gândului, de aceea cititorul de azi ar trebui să 
stea în genunchi atât cât parcurge, spre exemplu, Monastirea 
Argeşului, textul baladei fiind o exemplificare a sfinţirii locului 
prin jertfă pentru a readuce elementele haotice într-o organizare 
scoasă de sub semnul distructiv, într-o luptă pe viaţă şi pe moarte. 
Doar că Meşterul Manole, atât de greu încercat, asumându-şi 
experienţa morţii, trece, luminat de torţa dorului, tulburător, cum l-
a numit Nicolae Labiş, în nemurire. Zidul părăsit şi neisprăvit este 
semnul evident al lipsei dorului şi, în consecinţă, al neputinţei, al 
dezintegrării personalităţii şi al imposibilităţii sacrificiului, iar jertfa 
din baladă o reiterează pe cea care s-a făcut „la început”, când au 
luat naştere lumile şi pentru că numai aşa se însufleţeşte un lucru 
şi i se conferă realitate şi durată, repetându-se ori de câte ori este 
cazul „gestul Creaţiei”. Considerăm ca inadecvată părerea lui 
Delavrancea care, în discursul său de la recepţie la Academia 
Română, declara următoarele: O fatalitate antică a căzut piază 
rea pe cea mai harnică şi cea mai frumoasă dintre soţii. (…) 
Cumplita crimă s-a săvârşit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIATRA (REGALĂ)  
DE TEMELIE A ŞCOLII 

DIN IPOTEŞTI            

 

Generaţia care l-a cunoscut pe Eminescu în 
timpul vieţii a fost cea care a aprins flacăra memoriei 
colective pentru personalitatea şi opera poetului, 
devenită depozit şi sursă de trăiri comune, punte de 
legătură între creator şi urmaşi. Locurile unde acesta 
a vieţuit şi în primul rând satul copilăriei, Ipoteştiul, au 
fost transformate în trasee şi puncte de pelerinaj. Un  
imperativ respectat „de la vlădică până la opincă”, în 
creşterea şi educarea urmaşilor. Ca dovadă, iată 
câteva dintre acţiunile consacrate comemorării 
poetului, în 1939, la împlinirea a 50 de ani de la 
trecerea sa la cele veşnice. 

Autorităţile locale din judeţul Botoşani s-au 
angajat în procurarea fondurilor necesare construirii 
unei clădiri pentru şcoala primară din  Ipoteşti. S-a 
ales un comitet de construcţie, în care un rol activ l-a 
avut vicepreşedintele comitetului, Mihail Vasiliu, 
preşedintele (asociaţiei) învăţătorilor din judeţ. 
Armand Călinescu, ministru ad-interim al Educaţiei 
naţionale, în perioada 20 iunie – 4 decembrie 1938, a 
pus la dispoziţia comitetului o sumă însemnată, ceea 
ce  permitea începerea construcţiei. În iunie 1939, 
urma să se pună piatra de temelie noului edificiu. 
Pentru a da evenimentului o importanţă deosebită,  
s-a apelat la moştenitorul Tronului, marele voievod 
de Alba Iulia, Mihai. Idee inspirată şi de identitatea 
prenumelui poetului comemorat şi Moştenitorul 
Tronului. Regele Carol al II-lea organizase 
şcolarizarea fiului său, Mihai, într-o clasă specială 
(clasa ori şcoala palatină) în care se acorda o atenţie 
specială educaţiei în spirit naţional românesc (Vezi 
Traian D. Lazăr, Jurnalul regelui Mihai. Vol I. (1921-
1940), Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2011, p. 87, 
178.). La sfârşitul fiecărui an şcolar, elevii clasei 
palatine întreprindeau o excursie prin ţară, prilej 
pentru desfăşurarea unor lecţii de sinteză. Un punct 
însemnat pe traseul excursiei de sinteză de la 
sfârşitul anului şcolar 1938-1939 l-a reprezentat 
Ipoteştiul. Elevii clasei au recapitulat, în acel loc, 
cunoştinţele acumulate privind opera şi viaţa lui Mihai 
Eminescu şi au asistat la ceremonia punerii pietrei de 
temelie a şcolii primare ce urma să se construiască 
în Ipoteşti, locul copilăriei poetului. Amintirea 
desfăşurării şi semnificaţiei evenimentului s-a păstrat 
în telegrama trimisă de Mihail Vasiliu preşedintelui 
Consiliului de Miniştri, Armand Călinescu, pe care o 
reproducem în continuare: „În satul Ipoteşti, judeţul 
Botoşani în ziua de 18 iunie 1939 s-a pus piatra de 
temelie şcolii primare menită a duce peste veacuri 
între săteni amintirea genialului poet Mihail 
Eminescu, ce şi-a făcut copilăria şi tinereţea pe 
aceste meleaguri. Piatra de temelie s-a pus de însuşi 
Vlăstarul Regesc Măria Sa Mihai Marele Voevod de 
Alba Iulia. În formarea fondului pentru construirea 
acestei şcoale Excelenţa Voastră a contribuit într-o 
largă măsură prin sprijinul bănesc acordat, ca fost 
ministru al Educaţiei Naţionale, ceea ce ne-a îngăduit 
să pornim zidirea. În numele Comitetului de 
construcţie şi eu personal, conducător al Comitetului, 
vă prezint întreaga recunoştinţă că aţi dat neamului 
acesta sbuciumat în frământări sterile, liniştea, aţi 
adus pacea şi ordinea. Dumnezeu să vă dăruiască 
sănătate şi întregul răgaz să duceţi la îndeplinirea tot 
ce credeţi pentru acest popor” („Curentul”, anul XII, 
nr. 4.082 din 24 iunie 1939). 

T.D.L. 
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Matei Călinescu, vorbind despre seninătatea geniului, crede 
că această formă a echilibrului total ar fi rezultatul unei 
sublimări a impulsiunilor de revoltă titaniene. Dar genialitatea e 
o stare ontologică de dinaintea oricărei expresii de neascultare 
sau de revoltă, omul a fost creat să fie geniu, doar că el şi-a 
declinat calitatea şi a intrat în… declin. Calea pe care o străbate 
e cea a întoarcerii cu toată fiinţa în punctul de origine, inerentele 
sincope făcând parte din traiectorie, îi dezvăluie şi fireasca 
omenitate, iar drumul acesta nu are aspecte de revoltă, ca să 
necesite efort de „sublimare”.  

Portretul său eminescian e memorabil: Era frumos – de o 
frumuseţe demonică. Asupra feţei sale palide, musculoase, 
expresive, se ridică o frunte senină şi rece ca cugetarea unui 
filozof. Iar asupra frunţei se zburlea cu o genialitate sălbatică 
părul său negru-strălucit, ce cădea pe nişte umeri compacţi şi 
bine făcuţi. Ochii săi mari căprii ardeau ca un foc negru sub 
nişte sprâncene stufoase şi îmbinate, iar buzele strâns lipite, 
vinete, erau de o asprime rară. Ai fi crezut că e un poet ateu, 
unul din acei îngeri căzuţi, un satan, nu cum şi-l închipuie 
pictorii: zbârcit, hidos, urâcios, ci un satan frumos, de-o 
frumuseţe strălucită, un satan mândru de cădere, pe-a cărui 
frunte Dumnezeu a scris geniul şi iadul, îndărătnicia – un satan 
dumnezeiesc care, trezit în ceri, a sorbit din lumina cea sântă, 
şi-a îmbătat ochii cu idealele cele sublime, şi-a muiat sufletul în 
visele cele mai dragi, pentru ca în urmă, căzut pe pământ, să 
nu-i rămână decât decepţiunea şi tristeţea gravată în jurul 
buzelor, că nu mai e în ceri. Repedea înflare a nărilor şi vioaia 
sclipire a ochilor lui semnalau o inimă din cele mai nebune, un 
caracter pasionat. Talia sa subţire, fină şi mâna sa albă, cu 
degete lungi şi aristocratice sămăna, cu toate astea, a avea o 
putere de fier. Toată expresiunea în sine era de-o putere 
generoasă, deşi infernală. 

Am inserat acest lung pasaj, un foarte posibil autoportret de 
o uluitoare complexitate, de unde nu lipsesc termeni ce ar putea 
să inducă în eroare, în special referirea la satan, ambele 
concepte de satanism şi demonism fiind subsumate celui de 
titanism, afirmaţia aparţinându-i aceluiaşi Matei Călinescu. 
Toată această desfăşurare conduce la o singură concluzie: 
zbaterea pământească a geniului comportă aspecte de „infern”, 
din care el, trezit (cândva) în ceri, va face tot posibilul să se 
salveze. Decepţiunea şi tristeţea îi aduc aminte insistent de 
pierderea Paradisului şi îi sădesc nostalgia reîntoarcerii, dorul 
atroce de Centru, ceea ce unui satan, căzut prin proprie voinţă îi 
e străin, după cum tot străin îi e şi regretul. Generozitatea, 
ultima trăsătură pomenită, se situează în afara oricărei umbrele 
satanice, ea, generozitatea, aparţinând geniului-copil cu o 
impresionantă putere de inocentă dăruire, pentru care cuvântul 
exprimă întotdeauna adevărul. 

     Acesta este Eminescu: un copil prea înţelept al poeziei 
româneşti, cel ce şi-a croit o lume seducătoare în cel mai bun 
sens al cuvântului, o lume plină de vrajă atrasă în mod continuu 
de dorul echilibrului şi al nemărginirii, manifestarea dorului său 
fiind al unui prezent de aur, adică înveşnicit. Incapabili să 
priceapă acest lucru, procustienii de ieri şi de azi, au încercat să 
emită tot felul de firmane de mazilire din literatura română, 
neînţelegând nici măcar faptul că îşi etalează în toată 
splendoarea pauperitatea gândirii. Intervenţia profesorului 
Andreas Rados de la Facultatea de Litere a Universităţii „Al.I. 
Cuza” din Iaşi, cu ocazia sărbătorii poetului în 2001 ar trebui să 
le sune ca unul din cele mai grave avertismente: Aud că nu vă 
mai place Eminescu. Daţi-ni-l nouă, grecilor. Îl primim cu 
bucurie. Oricine l-ar primi cu aceleaşi sentimente, doar ai 
noştri „tineri” (a se citi necopţi la minte) fac ce fac şi 
nimeresc, cu vrere şi fără vrere, cu oiştea-n gard. Personajele 
acestea n-au auzit nici măcar de versurile în care şi-a muiat 
măiastra-i pană Eminescu: Că mi-i dor, că nu mi-i dor,/ Nu 
pot spune tuturor,/ Doar la lună şi la stele/ Care ştiu ce-i dor 
şi jele,/ Ca şi mine ard şi ele. 

Nu e o idee (şi un adevăr!) uluitoare precum că Universul 
mare se oglindeşte constant în cel mic, interacţiunea dintre ele 
fiind asigurată de acelaşi foc – al dorului şi al iubirii? 
Deosebirea e că omul, în aspiraţia lui înfocată, nu poate fi mereu 
egal cu sine însuşi, cu sinele dumnezeiesc, trece prin momente 
de cumpănă, de durere şi de tristeţe. Or, spre deosebire de 
bucurie, o gingaşă efemeridă în viaţa-i care, în zborul ei aproape 
invizibil, nu are cum să lase urme, tristeţea e ca o deschidere 
meditativă spre sensul şi justificarea existenţei. Ar fi de adăugat 
poate, pe lângă justificarea existenţei, şi prezenţa unei stări 
interogative, a unei tensiuni interne având forţa scurtcircuitării, 
prin intermediul dorului, a clipei cu înveşnicirea. Astfel, eul 
poetic devine el însuşi, iar trăirea poetică atinge inefabilul, 
pentru că originea dorului e dumnezeiesc-treimică, iar absenţa 
lui instaurează „iadul”, ceea ce poate determina o spectaculoasă 
ascensiune până la „Curţile dorului”: Foaie verde-a bobului,/ N-
am o scară să mă sui/ Sus în slava cerului,/ Să iau cheia să 
descui,/ Să dau drumul dorului/ Pe faţa pământului,/ Pe 
deasupra codrului. 

Departe de a fi un spaţiu interzis, slava cerului e patria care îl 
cheamă permanent pe om, oferindu-i cheia vieţii. Important este 
ca fiecare să-şi pună problema în felul lui Parsifal, interogativ şi 
dialogic. Constantin Noica, apelând la alte două stihuri din 
literatura populară: Că nu curge cel izvor/ Să mă pot spăla de dor, 
atrăgea atenţia asupra unui aspect extrem de important: … ca şi 
folclorul nostru, Eminescu e un fenomen originar. 

Filozoful român a surprins într-adevăr, în bucla gândului, 
splendoarea miracolului românesc cu pecetea gândirii 
eminesciene, autorul Luceafărului fiind imposibil de aşezat 
doar în romantism, nici măcar printre dărâmăturile acestuia, 
conform opiniei lui Mircea Eliade, pentru simplul motiv că 
anvergura geniului se traduce prin întemeierea unei noi lumi, a 
cărei originalitate e nemaiîntâlnită şi a cărei caracteristică 
esenţială e apropierea de Dumnezeire, iar Ortodoxia nu poate fi 
decât tranşantă în această privinţă: Orice spiritualitate care 
atrage pe om prin aspiraţii pozitive, dar în afara lui Hristos şi a 
Duhului Sfânt e o iluzie. Motivul? Pentru că e în afara dorului, 
dinamica spirituală care îl conduce pe om spre veşnicia vieţii, 
iar dinamica aceasta este asemănătoare Coloanei lui Brâncuşi, 
motiv geometric preluat din arta populară a prelucrării 
lemnului. Se ştie că sculptorul român trăitor la Paris n-a făcut 
şcoală şi n-a lăsat urmaşi. El a ajuns, în nostalgia reintegrării în 
primordialitate, la o esenţializare a liniilor, dincolo de care e 
greu să mai spui ceva. Atât la artistul născut la Hobiţa, cât şi la 
Eminescu, opera conservă un centru, o forţă de iradiere care 
este dorul (re)integrării în totalitatea cosmică. Ajungem astfel 
din nou la cuvintele înţelepciunii lui N. Berdiaev, care a pus 
punctul pe i în ceea ce priveşte rostul vieţii pământeşti: Ţelul 
omului nu este mântuirea, ci înălţarea creatoare, dar pentru 
înălţarea creatoare este necesară mântuirea de rău şi de păcat. 
Amintim că Petru Comarnescu, referindu-se la stâlpul ţărănesc 
şi la imaginea preluată de sculptor, aprecia că rombul e foarte 
probabil să fi fost în vechime un perfect echivalent al crucii 
creştine. Acelaşi critic de artă continuă cu o analiză de 
substanţă a Coloanei…, reuşind să surprindă într-un chip 
magistral esenţa operei de la Târgu-Jiu: Este simbolul aspiraţiei 
spre infinit – al unui sentiment atât de frecvent şi caracteristic 
spiritualităţii româneşti şi care, în româneşte, poartă numele de 
dor. Operele lui Brâncuşi au sensuri multiple şi poate că 
noţiunea de dor ar fi cea mai perfectă definiţie a Columnei, – 
dorul fiind o nostalgie care uneşte neostoit concretul cu 
abstractul, limitatul cu infinitul, dragostea trupească şi cea 
spirituală, iubirea de oameni cu iubirea lumii. (…) Suntem cu 
totul îndreptăţiţi să o numim Columna dorului. 

     Restul e, sau ar trebui să fie, în luna lui ianuar, tăcere… 
 

Ioan ȚICALO 

    CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

 

NEDESPĂRȚIREA 
DE EMINESCU 

 

Gândul lui Eminescu, „Ce-au fost românii pe 
când eu n-am fost, ce vor fi ei când eu n-oi mai fi?”, 
mottoul anterioarei cărţi a lui Adrian Dinu Rachieru 
consacrată lui Eminescu, Eminescu după Eminescu 
(Texte şi contexte), Editura Augusta, Timişoara, 
2009, şi afirmaţia lui Theodor Codreanu, 
„Despărţirea de Eminescu poate fi treaba personală 
a fiecărui creator, dar nu a culturii române”, aşezată 
deasupra Argumentului celei de-acum, Despărţirea 
de Eminescu?, editată în 2012, de Societatea 
Literar-Artistică „Tibiscus”, Uzdin, Serbia (preşedinte 
Vasile Barbu) se întreţes şi se potenţează reciproc, 
hrănindu-le pe amândouă. Împreună cu imperativul 
adresat stăruitor de Adrian Dinu Rachieru, şi 
încercând să fie primul care îl respectă, al lecturii 
„textuale” şi „contextuale” a creaţiei eminesciene. 

Această frumoasă obsesie, a sorţii lui Eminescu 
în postumitatea sa şi în actualitatea, dar şi în viitorul 
românilor, trăieşte în recenta carte a lui Adrian Dinu 
Rachieru, subsumată paradoxal, deopotrivă 
tranşant, ambiguu şi retoric, unui titlu grav, pus sub 
semnul întrebării: Despărţirea de Eminescu? 
Răspunsul este căutat în abordarea câtorva 
probleme-cheie ale existenţei şi scrisului lui Eminescu 
de numele mari ale cercetătorilor vieţii şi operei sale, 
pe de o parte. Pe de altă parte, Adrian Dinu 
Rachieru reuşeşte să aducă în discuţie bibliografia 
de ultimă oră, o veritabilă performanţă, dacă ţinem 
cont că nu mai puţin de opt sunt volumele şi 
articolele publicate în anul 2012 (de Ioana Bot, Mihai 
Cimpoi, Theodor Codreanu, Constantin Cubleşan, 
Nicolae Manolescu, Horia-Roman Patapievici, 
Andrei Pleşu, Aurel Sasu). Formaţia ştiinţifică a lui 
Adrian Dinu Rachieru îşi spune cuvântul în grija 
aducerii acestora în scenă într-o manieră echilibrată, 
deşi, fireşte, nimeni nu poate să sară peste umbra 
lui, răceala este aparentă şi opţiunile autorului 
pulsează invizibil ca sângele într-un organism. 

Argumentul este urmat de cinci faţete ale 
răspunsului, de cinci chestiuni esenţiale: Un mit 
«expirat»?, Despre «dualismul eminescian», 
«Ocheanul» Ioanei şi Ideea Eminescu, «Cabala 
antieminesciană», o ficţiune?, Despre o imposibilă 
«despărţire». Cel mai consistent, capitolul II, 
pledează pentru un Eminescu întreg, cu „textele” 
studiate în „contextul” epocii, al perioadei, dar şi al 
temperamentului, al firii („netranzacţionale”), al 
momentului existenţial al lui Eminescu. Astfel 
gazetăria la „Timpul” ajunge, prin volumul de muncă 
şi ritm, „salahorie”, fără ca asta să însemne vreodată 
cedare în favoarea „vorbelor goale”, dimpotrivă: 
„Eminescu, prin salahoria sa publicistică, a excitat 
gândirea românească şi întregul spectru politic, 
rămânând, indiscutabil, un reper şi consfinţind – ca 
moştenire junimistă – tocmai triumful spiritului critic”. 
De remarcabilă fineţe, susţinută de substanţa 
inventarului diverselor pericole privind abandonarea 
lui Eminescu şi a diferitelor poziţii critice, este 
analiza din capitolul V, în care semnul întrebării din 
titlu (dacă este cu adevărat interogativ) îşi primeşte 
punctul (afirmativ): „Patrimoniul Eminescu, ca reper 
ferm, exponenţial, ne apără într-o epocă fluidă şi 
confuză, iscând, sub tăvălugul globalizării, zarva 
alertei identitare, contrapunând – prin figura marelui 
poet şi gazetar, ieşit «din adâncul firei româneşti» – 
o identitate proteică, veghetoare”; „În cazul lui 
Eminescu vorbim despre o despărţire imposibilă”. 

Deosebit de inspirată ni se pare publicarea în 
final (Addenda) a studiului dedicat lui, Grigore Vieru 
– „fratele” lui Eminescu, deoarece credem că soarta 
poeziei lor este legată vital de soarta limbii române. 
Şi pentru că am ajuns aici, nu putem să nu ne 
întrebăm: ce şansă vor avea /ce şansă le vom da 
în perspectiva globalizării? Şi să nu ne gândim că 
un răspuns ar putea veni şi de la Adrian Dinu 
Rachieru, cercetător avizat al fenomenului. 

Semnalând apariţia acestei cărţii şi ca pe 
îndemn la lectură, să ne bucurăm de darul lui 
Adrian Dinu Rachieru, un condei întregitor, sub 
steaua limbii române şi a valorilor sale. 

Doina CERNICA 
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Astfel, în literatura română se disting prozatori care 

preiau masiv din folclor, instituind o relație dialogică între 
cele două paliere (Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Gala 
Galaction, Pavel Dan, Vasile Voiculescu), autori care vor 
recrea o lume ficțională integrată într-un realism 
convențional, însă cu trimiteri permanente la un plan al 
supranaturalului, în absența căruia realitatea nu poate fi 
deplin înțeleasă (Ion Agârbiceanu, parțial și Pavel Dan), și, 
în sfârșit, cel mai violent mod de raportare la modelul 
folcloric, în care structurile-model sunt amplificate, 
îngroșate, dezarticulate (Cezar Petrescu, Mircea 
Cărtărescu, Bogdan Popescu). Dincolo de clasificări, merită 
semnalată analiza în sine, pas cu pas, argument cu 
argument, sprijinită pe texte provocatoare , care  se înscriu 
toate în genul scurt, în literatura română de până acum 
neexistând o scriere epică de mari dimensiuni , în care 
Diavolul să fie un personaj sau un motiv central (precum în 
Maestrul și Margareta de Mihail Bulgakov).  

Mircea Păduraru identifică și rațiunile extraliterare ale 
fenomenului: climatul socio-cultural românesc nu a 
încurajat o asemenea apariție și nu a făcut vreodată din 
acest complex imaginar o obsesie sau o preocupare. 
Niciodată nu a existat în cultura română o problematizare 
reală a religiosului, la scară mare, socială, în care să fie 
implicate elitele intelectuale. Ca spațiu comparativ, autorul 
reamintește nume importante ale culturii ruse, implicate 
direct sau influențate de dramatice dezbateri cu privire la 
rațiunea și rolul creștinismului ortodox, Binele și Răul, tot 
atâtea provocări spirituale și estetice. Revenind în spațiul 
literar românesc (exemplificat copios), remarcăm intuiția 
compatibilității între structura imaginii Diavolului și 
constrângerea desfășurării pe spații narative înguste, 
argumentată de tensiunea, surpriza și desfășurarea dramatică 
de iraționalitate, date fundamentale ale reprezentării, care nu 
pot fi păstrate sau dilatate în cronotopuri largi.  Aşa încât 
modelele folclorice cu un singur nucleu narativ vor dezvolta 
în literatura cultă  îndeosebi nuvela și povestirea, prezentând 
în diverse modalități, directe sau indirecte,  personajul 
principal demonic – diurn-terifiant ori nocturn-comic.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indiferent de formele sub care ni se înfățișează, acestea nu 
pot fi decât insolite, de cele mai multe ori destructurări, alterări 
și deformări fantastice ale corpului și trăsăturilor fizice 
omenești, la care se adaugă sugestii venite dinspre toate 
simțurile, regnurile și stările fizice ale materiei: duhori, detalii 
animaliere (cozi, gheare, colți), foc, ceață, ape, mocirle.  
Intenționalitatea auctorială va dezvolta un spectru larg de 
posibilități și alternative, toate, însă, prelucrări personale ale unei 
intuiții arhaice, o cale individualizată între via ethnologica și via 
analogica. Cel mai incitant studiu rămâne, fără îndoială, cel 
consacrat  textelor lui Ion Creangă; aici, Mircea Păduraru 
taxează fără milă o serie întreagă de clișee și imprecizii ale 
receptării, generalizări imprudente datorate superficialei 
cunoașteri a culturii populare. Radiografia recentei lucrări a lui 
Eugen Simion (Ion Creangă. Cruzimile unui moralist jovial) e 
un pretext al decodării semnificațiilor unor sensibile spații 
narative: pactul cu diavolul, locurile neasumate ontologic – 
fiefuri ale demonicului, constituția miraculos-duală a 
universului, râsul care defocalizează circumstanțial atenția de la 
expresiile grave ale răului supranatural. Fantasma împielițată 
suferă însă, atât în literatura cultă, cât și în  artele plastice, de un 
deficit de ființă, trăsătură care o face greu reprezentabilă, fie 
eșuată într-o ratare estetică ori doar sugerată printr-un ocoliș 
figurativ, observație ingenios ilustrată prin alegerea ca ilustrație 
de copertă a unui detaliu din pictura lui Giotto, Iuda primind 
răsplata trădării, în care, pe silueta tridimensională a 
vânzătorului, apare mâna  bidimensională a unei umbre. După 
ce am parcurs o demonstrație de strategii analitice, sprijinită de o 
bibliografie consistentă (cuprinzând cărți din diverse arii ale 
cunoașterii – etnologie, folclor, religie, teologie, filosofie, 
estetică, teorie literară, teorii ale imaginarului, autori de ficțiune, 
critică literară, dicționare), vom recunoaște excelența acestei 
lucrări, o reconstituire minuțioasă a unei posibile istorii a 
Diavolului ca personaj literar. Marele merit al autorului este, 
dincolo de orice îndoială, disponibilitatea  de explorare a unui 
teren insuficient cercetat. Riguros scris, dar și antrenant stilistic, 
volumul ne dă senina certitudine că  tânărul universitar ieşean 
Mircea Păduraru ne poate oferi încă multe și plăcute surprize. 
Chiar și la întîlniri cu Ucigă-l toaca.   

 
     
 
 
 

Captivantă și incitantă, 
cartea lui Mircea Păduraru, 
Reprezentarea Diavolului în 
imaginarul literar româ-
nesc, abia apărută la sfârșitul 
anului 2012, la Editura Uni-
versității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași,  îmbogăţeşte 
raftul prestigioasei și nece-
sarei colecții Biblioteca de 
istorie literară. Mirarea citi-
torului înflorește ca un 
evantai, odată cu lectura, 
trecând prin etapele firești 
ale comprehensiunii – de la 
tema viguros abordată la va- 

lorificarea personalizată a resurselor analitice oferite de 
etnologie și de critica literară.  

Adevărată paradă a contrastelor, spectacol al unei dezvoltări 
în continuă reechilibrare, textul, deși respectă cu strictețe 
rigorile științifice, ne reține atenția cercetătoare  în siajul unor 
perspective multiple. 

În cultura română Diavolul nu a beneficiat (până acum!) de 
atenția cuvenită unei veritabile personalități polimorfice, 
studiile fiind și puține la număr, și suferind de un 
fragmentarism rapsodic. Desigur, folcloriști și etnologi 
importanți nu au ignorat personajul împielițat, iar autorul 
punctează cu precizie în Introducere contribuțiile lui Moses 
Gaster, Simion Florea Marian, Tudor Pamfile (primul studiu 
exclusiv), Elena Niculiță-Voronca, Lazăr Șăineanu, I.-A. 
Candrea, precum și ale mai apropiaților (cronologic, firește) 
Mircea Eliade, Petru Caraman, Romulus Vulcănescu, Agnes și 
Helen Beveridge Murgoci (pentru a ne limita doar la via 
ethologica). Nu lipsesc nici paginile din dicționarele de 
mitologie română sau de simboluri, ca și câteva capitole din 
manualele de teologie dogmatică în care figurile demonice 
beneficiază de prezentări sintetice. 

Ni s-a părut deosebit de interesantă dihotomia operată 
între două paliere ale culturii tradiționale, două niveluri de 
viață folclorică, autorul risipind o opinie generalizată prin 
evaluări superficiale, anume că  românii se raportează doar cu 
umor la Diavol, mereu ridiculizându-l, păcălindu-l, mai 
întotdeauna luându-l peste picior. Primul plan, mai  bine 
cercetat, este reflectat de/în memoria tradițională colectivă, 
majoră, și răsfrânt în mit, basm și legendă, fiind cenzurat de 
filtrul coercitiv al conștiinței colective. Al doilea este  al 
experiențelor concrete, personale, urmate de transpuneri 
narative ale memoriei individuale minore în așa-zisele 
povestiri superstițioase, mult mai puțin luate în seamă de 
observatorii temei, dar având o încărcătură de veridicitate 
mult mai mare, fiind puse sub semnul lui s-o-ntâmplat, nu-i 
poveste..., decât preștiința moștenită a lui se spune că există... 

Celor două configurații ale mentalității populare le 
corespund două construcții experiențiale. Astfel, autorul 
dezvăluie o imagine meta-fizică, cea a folclorului matur, 
reprezentare preponderent diurnă, asupra căreia se prefigurează 
întotdeauna o biruință a omului, a luminii, a Binelui în genere, 
și o icoană nocturnă, un plan fizic al întâlnirilor directe cu o 
entitate înfricoșătoare, al cărei chip (șarpe uriaș, țap, 
întruchipări fabuloase amintind de picturile bisericeşti sau, 
dimpotrivă, antropomorfizat ca flăcău, mititel, lungan, străin) 
trezește un cumul de reacții, bineînțeles negative. 

Nu puteau lipsi nici considerațiile, bine argumentate, asupra 
numelui; evidențiind un spectru de confuzii și suprapuneri de 
sens, cu sau fără încărcătură intențională, această listă (care poate 
fi augmentată în limba română cu pagini întregi de expresii și 
perifraze) se vădește, totodată, un excurs cultural diacronic: 
Diavol, Satana, Lucifer, Nefârtate, Drac, toate, repere ale unei 
percepții și ale unei proiecții semantice și semiotice în devenire 
istorică. De o mare atractivitate  este și capitolul al doilea – 
Prolegomene la o posibilă istorie a Diavolului în mentalul 
românesc, din care vom reține cele trei etape ale transformării 
instanței proteiforme. Prima dintre ele, cea mitică, propune un 
echilibru, o complementaritate, o interdependență între actanții 
întemeierii lumii, Fârtate și Nefârtate, un dualism cosmogonic și 
ontologic ce marchează pe veci creația, macro- și microcosmosul. 
Celei de-a doua etape, cea legendară, îi corespund ipostaze/fețe 
multiple, marcate prin onomastica explicită, cu trimiteri la 
geografia fabuloasă autohtonă: Cel de pe comoară, Cel de la 
hotare, Învrăjbitorul, Străinul, Cel înfrânt de femeie.  

Analiza prelungirii acestor mentalități arhaice în literatura 
cultă reprezintă, însă, „piatra cea din capul unghiului” pentru 
cititorul deja copleșit, fascinat inclusiv de  taxonomia acribioasă a 
scriitorilor care au avut disponibilitatea creativă de a integra o 
imagine incomodă în opera proprie, și pe care o prezentăm ca pe 
un model al lucrului temeinic făcut.  

 

                      
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR    

d e s p r e  d r a c i  ș i  a l t e  
î m p i e l i ță r i ,  c u  d r a g o s t e . . .  

C R O N I C A  
L I T E R A R Ă  
          de Mihaela GRĂDINARIU 

cronica limbii 
 

 

a intervenit şi poliţia... 
 
În limbajul familiar, poate fi auzită expresia a rămâne 

pe geantă, cu sensul „a te afla într-o dificultate, într-o 
încurcătură”; de exemplu, un student îi mărturisea unui 
coleg: „m-aş înscrie şi eu pentru excursia asta, dar am rămas 
pe geantă cu banii!”. Circulaţia frecventă, în vorbire, a 
formulei, incorecte, cuprinzând cuvântul geantă a fost 
dovedită, „negru pe alb”, şi de faptul că, într-un „Dicţionar 
on-line român-german” postat pe internet, am găsit, mai 
demult, următoarea corespondenţă: „geantă, obadă: geanta 
roţii = radfelge, acelaşi cuvânt fiind reluat în enunţul „… 
deteriorat prin mersul pe geantă (= schlappgefahren)”, ceea 
ce, de fapt, înseamnă (despre un vehicul) „a merge cu o 
roată moale, al cărui pneu… plescăie”.  

Trebuie spus, de la început, că atât în expresia citată 
iniţial, ca şi în dicţionarul respectiv, geantă apare pentru 
jantă, un neologism împrumutat din franceză, substantivul 
jante, pătruns în limba română odată cu răspândirea la noi a 
automobilului şi care numeşte partea metalică a unei roţi, pe 
care se fixează pneul, o corespondentă, cumva, a părţii 
numite obadă la o roată de lemn. Al. Graur, care a făcut 
mult timp o emisiune radio de cultivare a limbii şi primul 
care a discutat greşeala, a explicat că aceasta se datorează 
unei false analize: deoarece în graiurile din Moldova şi din 
unele zone ale Transilvaniei sunetul gi literar se pronunţă ca 
un j înmuiat, s-a creat impresia că jantă ar fi o pronunţie 
regională pentru geantă; aşadar, ar fi normal ca un şofer 
cu… pretenţii, căruia i s-a spart camera de la o roată, 
vorbind subţire, să spună că este „pe geantă”.  

Astfel s-a ajuns ca dificultatea, încurcătura în care se 
află cineva să fie imaginată, folosindu-se expresia în 
discuţie, ca un reflex de neajutorare al celui descurajat 
şezând pe o… servietă sau pe o „mapă” (desigur, goale!), 
eventual pe un… diplomat – tot gol (despre unul... plin am 
aflat ceva senzaţional pe /evz.ro/: „Un jandarm din Gorj a 
găsit în faţa blocului în care locuieşte un diplomat în care se 
aflau 50.000 de euro”, pe care l-a restituit pierzătorului). 
Reprezentarea, în sine, nu trebuie să ne mire prea mult, de 
vreme ce, atunci când cineva face o „boacănă”, se spune şi 
că respectivul „şi-a dat foc la valiză”. 

Acelaşi fenomen, pe care lingviştii îl numesc 
„hipercorecţie”, se întâlneşte şi în pronunţia (greşită) ceasla 
pentru şasla (numele unui soi de viţă de vie), care este tot un 
împrumut din franceză, chasselas. şi în acest caz, după cum 
a explicat regretatul Theodor Hristea, s-a crezut că pronunţia 
cu ş ar fi una moldovenească (de tipul şias pentru ceas!; se 
ştie că respectivul soi de viţă de vie a fost importat şi 
cultivat, mai întâi, în secolul al XIX-lea, în Moldova). De 
fapt, această pronunţie, mai mult decât… corectă (!) este 
aproape generală; doar în lucrările de oenologie găsim 
termenul scris corect, şasla, aşa cum pronunţă şi specialiştii 
sau persoanele cultivate. 

În sfârşit, am putea spera că, în timp, măcar 
automobiliştii, şcoliţi de poliţişti, vor stăpâni pronunţia 
corectă a numelui pentru partea metalică a roţii de la 
vehiculul pe care îl conduc. Spre marea noastră satisfacţie, 
în „Testul administrat la concursul de admitere în şcolile de 
agenţi de poliţie – Limba română” pe anul 2004, pentru 
proba din chestionar referitoare la „paronime” (adică la 
cuvintele asemănătoare ca formă, dar total diferite ca sens), 
alături de enunţuri menite să-i pună (sau să nu-i pună) în 
încurcătură pe candidaţi, în care apar cuvintele lacună şi 
lagună, eminent şi iminent, se cerea să se recunoască şi 
formularea corectă pentru enunţurile „Maşina a rămas pe 
geantă” şi „Janta femeii s-a rupt”.  

Dacă poliţiştii, deţinători ai normei, îi vor corecta pe cei 
care, după ce că sunt în pană de cauciuc, mai şi greşesc 
pronunţia, s-ar putea ca efectul să fie mai mare decât cel 
obţinut prin exerciţii şcolare, prea uşor uitate cu anii.  

Oricum, nici un IPJ nu a dat vreun raport de eficienţă în 
acest domeniu. Au ele, IPJ-urile, alte preocupări presante: 
acum sunt sub presiunea discriminărilor... 

 
Stelian DUMISTRĂCEL 
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CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

A apărut „Antologia laureaților Concursului Național de 
Proză „Mihail Sadoveanu” – ediția a III-a, 2012. Cartea s-a 
editat la „Junimea”. În organizarea Concursului, patronat  de 
Muzeul ieșean al literaturii  române, au mai fost implicate 
Societatea culturală „Junimea 90”, Consiliul Județean și 
Primăria Iași, Primăria Pașcani, Casele de cultură „Mihail 
Sadoveanu” și „Mihai Ursachi”, Filiala Iași a Uniunii 
Scriitorilor. Cum se vede, o respectabilă forță organizatorică 
(dar și financiară), onorată cu o participare pe măsură: 58 de 
aspiranți la premii și-au trimis prozele din toate colțurile țării. Pe 
marginea prezenței cărora se pot încerca unele considerații de 
sociologie a literaturii. Cine-s concurenții, ce-i mână pe ei în 
luptă, care-i relația între nivelul studiilor și performanța în 
scriitură – asta fiindcă în ultimele două decenii s-au produs 
mutații semnificative, atât de ordin motivațional, cât și al 
structurilor de vârstă ori profesionale. Concursurile literare au 
fost considerate din totdeauna drept rampe de lansare a tinerilor 
– dacă nu chiar către consacrare, barem către accesul la cartea 
tipărită. La această ediție avem concurenți născuți în 1946, 
alături de tineri veniți pe lume în 1996, astfel acoperindu-se un 
răstimp de jumătate de veac! (De precizat că observațiile noastre 
se vor referi doar la biografiile literare ale laureaților; posibil că, 
de s-ar lua în considerare datele tuturor celor 58 de participanți, 
considerațiile oferite de statistică să nu mai fie chiar aceleași.) 
Printre autori, sexul frumos este mai mult decât majoritar: 12-3! 
Astrele se pare că s-au rânduit pe boltă întru favorizarea prozei 
mai ales în 1985 și 1996, atunci născându-se cei mai mulți 
dintre participanți. Destul de puțin obișnuit este faptul că printre 
laureați unui astfel de Concurs întâlnești autori care au la activ 
3-4-5 volume publicate, alături de alții prezenți constant în presa 
culturală, dar și la concursuri mai mult sau mai puțin similare, 
de la care au recoltat premii peste premii. Nivelul studiilor se 
situează pe o plajă ce pornește de la elev, spre a ajunge la 
profesor, masterand, doctorand. Așadar: ce-i mână pe ei în 
luptă? Acum, când carte se tipărește într-o veselie și numai cine 
nu vrea nu-și satisface autorlâcul, dorința de a fi publicat cu 
câteva pagini într-o antologie nu pare a fi motivul hotărâtor. Cel 
pecuniar, nici atât: cheltuiala cu drumul până la Iași întrece mult 
ipoteticul premiu. Ca atare, rămân de luat în seamă alte 
motivații, cum ar fi prestigiul Concursului, bine consolidat după 
numai trei ediții – desigur, contribuind și prestigiul patronului 
spiritual, „Ceahlăul prozei” – apoi dorința de a fi luat în seamă 
de un juriu profesionist, nevoia de „socializare” prin literatură, 
competiția ca scop în sine, dar și ca prilej de auto-verificare – 
alături de cine știe ce alte nebănuite mobiluri.  

Juriul nu s-a întrunit niciodată în plen, așa că au lipsit 
obișnuitele pledoarii în favoarea ori defavoarea cutărui 
concurent (toți rămânând anonimizați până la final). Fiecare 
membru a notat prozele fără să aibă știință de opinia colegilor, 
după care s-a făcut orânduirea laureaților strict în ordinea 
mediilor. Cu atât mai remarcabilă rămâne puțin obișnuita 
consonanță a aprecierilor, cu foarte mici variații în notare și cu 
o deplină unanimitate în desemnarea câștigătoarei:  Didina 
Sava, o concurentă născută în 1965, fără nici o activitate 
publicistică, fără nici un premiu la activ și, desigur, fără 
„numele adunat pe-o carte”. În proza ei, intitulată „Lica”, se 
cutează o (tristă) incursiune prin realitățile satului natal (pare-
se, Lespezi-Pașcani), de reală acuitate, cu mult adevăr de viață 
durută și cu performanțe în surprinderea caracterologică. E-o 
proză născută, iar nu făcută, talentul revelându-se inclusiv din 
observația de detaliu: „...o ușă hâită, la mijloc cu un gemuleț 
mic, ce pare că se va scurge în clipa următoare din 
cercevele...” Rămâne de văzut dacă, dincolo de paginile nutrite 
din traumatizanta experiență autobiografică, scrierile viitoare 
vor izbuti să păstreze același tonus al originalității și netrucării. 
Componența Juriului: George Bălăiță (președinte), Mircea 
Radu Iacoban, prof. univ. dr. Constantin Dram, conf. univ. dr. 
Antonio Patraș, dr. Daniel Corbu, muzeograf Liviu Apetroaie. 

SCRIE, LUMEA SCRIE… 

intersecții 
 

 

        La noi…  
 

 

Azi, din păcate, trăim într-o lume în care aroganţa, nepăsarea, flecăreala şi 
„nu-mi pasă” ce zice adversarul sunt şabloane de comportament pentru mulţi 
dintre preopinenţii noştri (probabil că au devenit imuni la sensibilitate), iar afectul 
le este tot mai atrofiat, dar, oare, au tresărit vreodată la urmările devastatoare ce 
le produc indiferenţa, surzenia indusă şi trufia? Faţă de acest aspect, 
conclavurile şi politicile pare-se că nu sunt deloc străine. Lumea politică în mod 
cert este „dotată” cu asemenea exemplare. La noi,  de vreo 23 de ani încoace, 
există două Românii: una a celor de jos: mulţi, manevrabili, tribulinzi şi uşor de 
cumpărat, şi alta a celor de sus, unde ocaua mare este unitatea de măsură 
numai pentru ei.  Unii corifei ai sus puşilor au (vai!) impresia că sunt ciucuri de 
virtuţi şi, de aceea, consideră că le aparţine dreptul de decizie. 

O parte din aleşii noştri, cu sufletul virusat de strâmbătăţi şi meschinării, 
îşi trec şi petrec vremea într-un climat şi microclimat de oportunităţi pe care şi 
le-au dorit, construindu-şi scripeţii şi pârghiile aplicării lor, din când în când, 
mai aruncându-şi câte o privire galeşă spre teritoriile de unde au plecat. Ţinta 
lor este îndreptată, de cele mai multe ori, spre partea ce cred că li se cuvine, 
recurgând la manevre sofisticate, tangenţiale cu limita umanului. Sunt 
personaje, de altfel, stimabile, înzestrate cu talanţi, care, din opurtunism şi 
pupintruism, au uitat de caracter, morală, civilitate şi bun simţ. 

Lumea de acum, mai mult ca oricând, devine tot mai sulfuroasă, iar 
rinocerizarea ei este la vedere, de la o zi la alta. Materia parcă înghesuie 
spiritul către periferic şi irelevanţă. Vinovăţia este a cuplurilor, iar 
identitatea-i tot mai greu de aflat. Parti-priurile stau la masa celor mai înalte 
ranguri. Este falsă opinia că sunt luaţi în calcul câţi vor fi afectaţi în urma 
deciziilor strâmbe şi părtinitoare. Cel mai important pentru decidenţi este ce 
li se cuvine lor şi apropiaţilor. Majoritatea nu prea le-a stricat calculul când a 
fost vorba de confortul lor.  

Nu puţine au fost situaţiile când, din cauza unui arbore atins de paraziţi şi 
de aceea subdezvoltat, cei responsabili cu buna îngrijire şi creştere au tăiat 
toată pădurea. Dacă respirăm mai greu, vorbim mai anevoios, mâncăm şi 
trăim mai prost este urmarea tăierilor criminale ale pădurilor. Niciodată în 
istoria ţării, Carpaţii nu au fost mai goi ca acum. Ţinta celor cu decizii pentru 
fauna şi flora noastră este suma ţechinilor care intră în buzunarele sau pe 
cardurile lor, în urma defrişărilor ce le-au aprobat. Bolilor din sfera umanului, 
tot mai greu de tratat, li s-a adăugat şi diagnosticul malign din economic şi 
administraţie. 

Lumina niciodată nu va face casă bună cu întunericul, moralul cu 
imoralul, claritatea cu obscuritatea; confluenţa lor, nu de puţine ori, creează 
confuzie şi destabilizare. 

* 
La puţină vreme după terminarea alegerilor, votantul se întâlni cu 

cantin(datul); primul îl întrebă pe al doilea: spune-mi acum, dacă te votam, e 
adevărat că troienele erau mai mici, soarele se arăta mai des pe cer, iar 
parazăpezile împiedicau troienele să ajungă pe drumuri...? Sigur, îi răspunse 
cantin(datul), dacă ar fi ieşit soarele, apunea ceva mai târziu ca acum, dar 
trebuie să ştii că zăpezile apar iarna, iar sania se face vara. Da! Am auzit şi eu, 
rosti votantul, că în folclorul nostru actual circulă zicala: „iarna nu-i ca vara”. Ah! 
Folclorul - zise cantin(datul) - mult mi-a dat de furcă, la şcoală, când am învăţat 
Mioriţa, ca urmare a unei chelfăneli aplicate de taică-miu. De atunci îmi amintesc 
că şi poezia Somnoroase păsărele este a folclorului nostru de odinioară şi tare 
bine se potriveşte acum, iar Eminescu, conservatorul, şi-a însuşit-o fără să o 
pună între ghilimele. Deh! Probleme de politică şi curaj, iar eu nu mai vreau să 
am nici o legătură cu politica în pubilc pentru că trăncănesc ce trebuie, când nu 
trebuie, iar curajul îmi este atât de mare încât nu mă mai văd de după el. Altfel 
spus, sunt şi eu... conservator. 

* 
Timpul poate fi oprit, cred, în măsura în care investiţiile ce le facem au 

reprezentare în spaţiul lui „Dăruind vei dobândi”. Zilnic, ternul, banalul, prostia, 
anostul, paliditatea sunt atât de invazive încât, dacă nu am avea în noi 
dimensiunea transcendentă a creaţiei, urâţenia şi promiscuitatea ne-ar împinge 
spre o sufocare lentă. Epifania şi entropia sunt înscrise în dimensiunea 
existenţei; deşi degringolada ne însoţeşte în permanenţă, ea poate fi sesizată 
prin instrucţie, vigilenţă, voinţă, veghere, cunoaştere, credinţă, dragoste... 

Timpul este o dimensiune apăsătoare, scria Gerd von Hassler, care ne 
striveşte în fiecare secundă, minut sau oră, zi de zi. El nu stă pe loc, ci curge mai 
repede decât vrem, mai încet decât ne-ar plăcea, într-un echilibru constant pe 
care nu îl putem influenţa în nici un fel. Timpul se sustrage tuturor eforturilor 
noastre de a-l controla. Putem cuceri ţări, putem explora cosmosul, putem 
pătrunde în interiorul pământului şi putem forţa natura care ne înconjoară, putem 
stăpâni absolut totul, dar ce putem face cu timpul? Nimic, decât să constatăm 
din când în când cât este ceasul.  

Şi mai putem, în efortul de a fi punctuali, să gonim după răscumpărarea 
timpului cu răsuflarea tăiată, încercând să îl amăgim prin „economisire”, 
fiind noi înşine cei înşelaţi, deoarece niciodată până acum, nu a câştigat 
vreun om timp pentru sine. 

Nu tratăm timpul care ne este acordat ca durată de viaţă cu afecţiune, 
ci raţional. Profităm de el pentru a face carieră, pentru a strânge cât mai 
multă fericire posibil, deoarece acesta pare a-i încetini curgerea, pentru a 
obţine din el cât mai mult câştig material, deoarece timpul costă. Erich 
Kästner a spus pe bună dreptate într-una din poezille sale: „Timpul trece; ce 
altceva ar trebui să facă?” 

 

* 
Oamenii pot avea două feţe, adevărul are numai una! 
 

* 
Toţi cei care nu lucrează îşi arată importanţa aptitudinilor lor prin aceea că ei 

găsesc greşeli la aceia care lucrează. 
* 

Unii oameni au frumuseţea Trandafirului de Sarov, iar alţii au şi parfumul lui.  
 

 

Nicolae PANAITE 

men ţ iun i
c r i t i c e   

… FURĂ LUMEA, FURĂ! 
 
 
Discuţiile despre plagiat sunt iar la modă, deşi 

tema-i veche de când lumea. O carte „la temă” publică 
editura ieşeană „Timpul”, sub semnătura lui Mircea 
Coloşenco: Delictul literar: imitaţie, copiere, plagiat. 
Istoria negativă a literaturii române, 1882-1937. De 
unde aflăm că, în numai 55 de ani, s-a rotunjit o 
incredibilă listă de nume, opere şi... delicte, mai toate 
marile semnături din pagina veacului fiind, într-un fel 
sau altul, implicate. Multe cazuri sunt flagrante, altele 
„subţiri”, alături de închipuiri întemeiate pe 
argumentaţie de tipul „un băiat iubea o fată – plagiat 
după Shakespeare”. Că multe teme migrează, că-s de 
neevitat (până la un punct) împrumuturile, preluările, 
localizările aduse în pragul pirateriei, se ştie: există şi 
vor exista. Că în perioada începuturilor literare 
româneşti se „translau” curent texte rămase până azi 
sub semnătura... traducătorului ori localizatorului, iar 
se ştie. Dar ceea ce afli din cartea lui Coloşenco 
depăşeşte şi închipuirea. Spicuiesc la întâmplare: 
„Mioriţa”, perla folclorului românesc, a apărut în 
colecţia „Selecţie din cele mai frumoase cântece 
franţuzeşti” cu menţiunea „Cântec pe cuvinte de 
Hippolite Ryon” (1894). Prima reacţie la noi: servili şi 
timoraţi în faţa marii literaturi franceze, românii s-au 
întrebat cu grăbire dacă nu cumva Alecsandri 
(culegător, nu autor) l-a plagiat pe... Ryon! Numai că 
şi Alecsandri este dator-vândut francezilor: comedia sa 
„Agachi Flutur” e-o localizare după E. Labiche. După 
cum Negruzzi a tradus (şi atât) din Mérimée, Donici 
din Krâlov, Coşbuc din Stieler, Lermontov, Chamisso, 
Cezar Petrescu din Maupassant, London, Goncearov, 
Profira Sadoveanu din F.E. Raynal, Vlad Nicoară din 
Balzac, Damian Stănoiu din Gogol ş.a.m.d. Şi lui 
Eminescu i se reproşează pastişe, localizări, imitaţii, 
preluări de teme, unele însoţite de necesara precizare, 
altele nu. În apărarea poetului, Ibrăileanu vine cu 
argumente de  bun simţ: „24 de poezii (cele de la 
Glossă încoace) au fost tipărite fără ştirea lui 
Eminescu, n-au fost, poate, destinate tiparului”.

Există şi reversul: scriitori străini şi-au însuşit ilicit 
pagini din literatura română: Szakál Imre publică, în 
1889, la Budapesta, romanul „Moara de aur” – de fapt, 
traducerea în maghiară a nuvelei lui Slavici „Moara cu 
noroc”. Ėmil Zola nu se sfieşte să-şi însuşească texte din 
creaţia principelui Bibescu. Sub semnătura lui Albert 
Keira, O făclie de Paşte a lui Caragiale devine O seară 
de Paşte pe scena Teatrului „Variétés” din Paris. Presa 
vremii comenta cu o urmă  de satisfacţie: „Era şi timpul. 
Multă vreme am devalizat, noi şi predecesorii noştri, 
piesele străine, mai cu seamă franţuzeşti”. Se stârnise, la 
un moment dat, o adevărată vânătoare de vrăjitoare, 
gazetele (literare sau nu) întrecându-se să descopere 
sfeterisiri cât mai de răsunet. Aşa se face că un tinerel 
imberb, Caion, autor al unor falsuri dovedite, scărmănat în 
polemicile studenţeşti  găzduite de „Moftul român”, 
gazeta lui Caragiale, găseşte de cuviinţă să dea publicităţii 
un comunicat-bombă: Năpasta este plagiată după o scriere 
a ungurului Istvan Kemeny. Caragiale îl dă în judecată şi, 
atunci, Caion retractează: nu din Kemeny s-a plagiat, ci 
din... Tolstoi. Şi aduce ca probă o filă tipărită cu caractere 
chirilice, care se dovedeşte a fi... falsă. În prima instanţă, 
Caion a fost condamnat exemplar. La recurs, în pofida 
pledoariei ilustrului Delavrancea, juraţii decid achitarea. 
Ceea ce demonstrează cât de labile pot fi criteriile în 
astfel de dispute şi cum avocaţi iscusiţi (apărarea o 
asigura Danielopolu, şeful Baroului) pot preschimba 
albul în negru. Iorga, implicat în dezbaterile procesului, 
nu găseşte altă rezolvare decât... să-l provoace pe 
avocatul  Danielopolu la duel: „Am să-i cer satisfacţie şi 
chiar diseară îi voi trimite martorii”. Danielopolu s-a 
făcut că n-aude, aşa că duelul... s-a contramandat. 
Cartea, îngrijită cu acurateţe de Mircea Coloşenco (mai 
puţin greşelile de corectură...) e-o pledoarie pentru 
întronarea cinstei depline în regatul literelor române. Nu 
ştiu dacă-i chiar bine venită, câtă vreme postmo-
dernismul practică dezinvolt copia/localizarea/ imitaţia/ 
plagiatul/pastişa, numindu-le „clone” şi legitimându-le 
sub titulatura „re-creaţie”... 

 

Radu SUCEVEANU 
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SUBȚIERI CARE ÎNFĂȘOARĂ NĂLUCILE 
 

De fiecare dată îşi schimbă numele îmbracă alte straie şi zâmbeşte 
la toţi pe care-i întâlneşte 
este ziua lui norocoasă îşi potriveşte lungul nasului măsoară din privire 
distanţa până la ares iar dintre corniţe răsare o vedenie patibulară 
un purtător de apropieri la ceas de lumină şi uitarea separă urcuşul 
de folosirea unei răstiri cu degetele atârnând peste 45 de zile 
iar într-o dimineaţă apar subţieri care înfăşoară nălucile 
este forma perturbării desprinderea de canoane şi înaintarea printre 
animozităţi 
un perdant la ocluziile din ziua a şasea  
este măsurată lungimea şi  lăţimea aproxeniei 
se împreunează cele opt desperecheri iar constatarea are  
partea de dinăuntru arsă 
şi mereu se coboară ca un scripete care-i gripat la un surâs demodat 
şi se termină cu un redus la cele risipite în lungul unor epopei 
de pe vremea unor împătimiri 
 când reducerile erau preferatele  unor întârzieri 
locul fixării unde-s depărtări 
cuantumul dintr-o răsfrângere şi uitarea 
pe creasta unui meridian la poalele amiezii se fac ronduri  
în preajma perturbărilor se insistă pe rocadele 
unei timide intervenţii şi mereu 
este cineva care suspendă aglomeraţia 
sunt eratostatice o dungă neagră iar evaziunile sunt peste tot 
o apropiere merge singură pe cele şapte eraste 
iar profirogenii fixează un cuantum pe cele câteva rostiri 
când staţionările sunt amendate 
odată cu trecerea în custodia epenteticelor 
au fost şi sunt vertiginoasele modulaţii 
câteva geamăne deturnări la fiecare alipire 
iar fixările de un apanaj sunt precare 
un aflat după recuperare şi postura  
dintre cele apărute spontan 
există punerea de acord colportarea unei existenţe iluzorii 
şi ultima devastare are prezumţiile trecute 
într-o ordine care descalifică orice acoperire 
posthercinică dintr-un lanţ supus unor erodări constante 
cu definitivări care suprapun alte eschive 

 
DIFERENŢA DINTRE VĂZ ŞI AUZ 

 
o strângere pe diferenţa dintre văz şi auz 
tu întruna vorbeşti despre 
uitarea şi acoperirea cu strigăte de om 
iar înainte cu mult înainte 
sunt margini prelungi şi mereu stă cineva ascuns 
şi urmăreşte mişcările care se fac 
după fiecare micşorare a lumii 
iar treptele care vin dispar odată cu întunericul  
şi există precum slobozirea unei salvări 
sau luarea acestrelor în cazul unor asupriri 
şi toate infestările apar la contactul  
dintre deschiderea şi oprirea inducţiilor 
când soutrienii sunt grăbiţi iar cei din avenaria 
poposesc în alcudia 

 
RUPEREA DINTRE COBUZ ŞI EROTONIA 

 
o rotunjire iminentă două sau trei emergenţe 
şi ruperea dintre cobuz şi erotonie pe la ora 15 
iar după o ploaie torenţială apar pietricele 
şi crepuscularea    
ţestoase care cutreieră drumurile internaţionale 
un incident nocturn o adăstare condiţionată 
şi repetările se ţin lanţ 
cu efecte carpatice sau danubiene 
la fiecare apropiere de roasele  
margini melanocrate 

 

 
DRUMUL 

 
Drumul 
 
Şarpele nesfârşit de lung 
a trecut sinistru, 
fluierând, 
prin inima mea cât o palmă 
 
ori ca o pajişte sfărâmată 
 
de glonţul durerii 
brusc detunat dintr-o armă. 
 
De îndată, 
întinderea curată şi clară 
se făcuse alb-verzuie 
 
atinsă de-o ploaie ciudată. 
 
Aşa cum eram, inocent, 
loveam sacadat 
şi absent 
în necuprinsa boltă a tăcerii. 
 
Şi, ca un copil  liber 
săream întrun picior precum la 
şotron 
 
De sus, aurul lumii zbura monoton 
ca un abur sfârâind 
pe plita aprinsă a mirării. 
 
 

ILUZIA TRECERII 
 
Niciodată gândul-idee 
nu a trecut întristat prin fiinţa mea. 
 
Este o minciună ce spuneţi, 
că seara m-aţi văzut 
cu un obraz alb şi altul albastru 
trecând jumătate zi 
jumătate noapte, 
 
cu trup de arlechin subţire 
ori de pasăre înaripată... 
 
Zburam, mai spuneţi, 
făcănd cu ochiul la lume, 
peste palate 
stacojii, 
decupate din cărţi de şcoală 
prea mult deochiate. 
 
Visele treceau  murmurând pe 
acoperiş 
ca un joc de iele 
care descântau noaptea 
la fiecare săritură din vorbele mele 
 

SENZAŢIE 
 
Sfioşi, aţi rămas cu toţii 
în urma timpului, 
 
precum bătrâna mea mamă, 
în lacrimi, 
seara făcându-mi din mână. 
 
Scuturându-mă ca de friguri 
cineva m-a  pus în ordinea 
cuvintelor, 

 
aducându-mă 
la numitorul comun al lucrurilor  
simple şi grave. 
 
Atunci am simţit că plumbul. 
memoriei 
se transformă în diamant, 
 
sub ochii mari ai umbrei  mele 
deloc perceptibilă. 
 
 

GLASUL 
 
Ploua, ploua extrem de  violent 
peste acoperişul lumii. 
 
De sus mă pândea ochiul viu 
al universului, 
iar eu mă piteam 
din instinct la talpa planetei 
 
ori sub perdeaua plopilor 
de unde mângâiam cerul vâscos 
cu mâna mea interzis de senină. 
 
Strigă, mi-a poruncit un glas 
venind din abia percepute 
străfunduri. 
 
Şi am strigat, 
cu vocea mea necunoscută 
şi sinceră, 
precum nevinovata privire 
a mioarei primordiale. 
 
Dar nimeni nu mi-a răspuns 
şi de-atunci mă tot zidesc în iubire, 
 
seara, aşteptând revolta fântânii. 
 
 
 

TRECE-MĂ 
 
Trece-mă tu, iubire solară, 
printre mălinii 
înfloriţi a doua oară. 
 
Mi-e tare dor 
de sufletut meu de copil 
pribegind 
printre stele 
şi învârstat cu trupul tău 
 
ca foşnetul vântului 
de mătase nebună. 
 
Sunt încă 
înmărmurit de chemare, 
ca şi când din nou m-ai privi 
scânteind 
cu ochii tăi de fiinţă lunară 
privindu-mă hipnotic 
din centrul unui iris îmbobocit 
de durere. 
 
O, şi cum vin peste noi crizantemele 
din amintirile toamnelor 
mereu fulgerate!. 
 

                      
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

 

Născut la 8 noiembrie 1933, în satul Vizureni, com. Crivești, 
jud. Tutova (azi – com. Tutova, jud. Vaslui). Premiul pentru debut  
al Asociației Scriitorilor Filiala Iași, 1994. 

IANCU  GRAMA  
 

Născut la 1 noiembrie 1945, în com. Banca, jud. Vaslui. 
Membru al Uniunii Scriitorilor din România (1994); membru 
fondator al Societăţii Scriitorilor „C. Negri” Galaţi (1990). 

CORIOLAN PĂUNESCU 
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2 
Îşi luase haina de la magazinul Unirea. Fata care îl însoţise 

avea gleznele prea subţiri pentru saboţii negri, placaţi cu steluţe 
albe. Erau nişte copii care se iubeau pentru că ea rămăsese fără 
mamă de mică, iar el voia să devină scriitor. Se amăgea, 
spunându-şi că urmele scriitorilor nu pier niciodată, că iubirile 
trebuie purtate ca pe nişte răni de război cu mândrie şi demnitate 
şi că, peste ani, atunci când ele vor mai sângerera pe la colţuri, 
neaşteptat şi fără speranţă, va fi pentru ca oricine a supravieţuit 
unei plecări, unui refuz împotriva inimii sale, să ştie că moartea 
fiecăruia, a tuturor, e ceva definitiv. Însă haina aceea neagră, 
lungă a fost ca un semn al unei vieţi noi. 

Când intrase astfel îmbrăcat în Biblioteca Naţională, la 20 de 
ani, şi a cerut să i se aducă „Anii de ucenicie ai lui Wilhelm 
Meister”, s-a închipuit un rege deghizat în simplu negustor 
plimbându-se umil, în straie modeste, fără gărzi de corp, prin 
piaţa publică. Oamenii îl recunoşteau după zâmbet şi treceau mai 
departe complici. Pe atunci hoinărea îndelung pe străzile prost 
luminate şi farurile maşinilor îl făceau să lăcrimeze şi să se 
ascundă în spatele cabinelor telefonice postate la tot pasul prin 
Bucureşti. O chema pe maică-sa de care se despărţise pe peronul 
unei gări de ţară din Transilvania, atunci când femeia i-a spus, 
privindu-l adânc în ochi pentru a-i insufla curaj: „Nu vorbeşti cu 
nimeni, nu întrebi nimic, unde se dă jos toată lumea, acolo cobori 
şi tu. La Bucureşti o să te aştepte vărul tău şi, dacă ai noroc, o să 
înveţi să trăieşti cum noi am visat mereu pentru tine.” Darvari 
încuviinţă printr-un simplu „da”, în faţa mamei stătea un fiu care 
îşi purta tristeţea într-un sac de rafie închis la gură cu o sârmă 
ruginită, îl deschidea noaptea şi nimic nu se oglindea înăuntru, 
dar Darvari îi cunoştea adâncimile, îl cuprindea ameţeala, întins 
pe spate, gândul că va fi singur îi aducea consolare şi liniştea 
aceea grea a soldatului care nu mai datorează nimănui nici măcar 
un capăt de aţă pentru că războiul s-a încheiat şi fiecare s-a întors  
la viaţa lui de dinainte. Prin fereastra vagonului de clasa a doua îi 
văzu stând înghesuiţi unul într-altul, nemişcaţi, ca nişte statui, 
Maria avea lacrimi în ochi, taică-so Relu îşi fixă un punct pe o 
plăcuţă ruginită unde se putea citi „acceleratul 546 Timişoara – 
Bucureşti, vagonul 8” şi uită să mai clipească. Abia în clipa de 
dinainte ca trenul să se pună în mişcare au înţeles că l-au pierdut 
pe Darvari şi că de aici înainte totul va fi în contratimp. Că atunci 
când îl vor aştepta pe un peron de gară, el  nu se va mai întoarce 
din lumea copilăriei, ci dintr-o alta, rece şi impersonală. Îi vor 
trimite ani la rând sume de  bani care se vor  duce pe chirii, ieşiri 
în oraş, cărţi, petreceri nocturne cu prieteni, iar în zori Maria va 
coborî coasta grădinii sale dintr-un sat aflat pe malul Mureşului, 
îşi va săpa ardeii, va lega mazărea pe pocii, va uda cuiburile de 
cartofi şi va fi fericită. 

Nu vărul său îl va aştepta în Bucureşti, ci Sanda, fata cu 
glezne grozav de subţiri şi saboţi groşi bătuţi cu steluţe de 
tinichea. Era mică, îşi iubea părul negru, tuns cu breton deasupra 
ochilor, înainta precipitat scuturându-şi aerul de pe şolduri către 
banca unde Darvari o aştepta la miezul nopţii cu o sticlă de suc şi 
o pungă de cartofi  luaţi de la o rotiserie din apropiere.  

Atunci când a zărit-o pentru prima oară cel mai mult i-a 
plăcut mersul ei. Era al unei gazele care nu poate renunţa la graţie 
doar pentru că se ştie urmărită de nişte tigri gata să o sfâşie.  O 
aştepta cu nasul între cărţi şi simţurile încordate. Când după o 
vreme a fost a lui şi ea a înţeles că va purta mereu pecetea căutării 
şi a tristeţii lui, între ei s-a instalat un fel de răceală, un drum  pe 
care Darvari nu se încumeta să facă primul pas. 

Pentru ei, iubirea venise prea devreme. 
 

3 
Poarta de tablă se închise fără zgomot. Toată dimineaţa 

bătrânul ascultase, întins în patul vechi de lemn, ploaia lovind 
monoton ţiglele. Fruntea brăzdată de cute adânci sprijinea un 
radio vechi şi o voce veselă anunţa recolte bogate.  

„Iar o să aibă lumea grâu şi statul ne va da pe el un preţ de 
nimic. Va trebui să aşteptăm până la primăvară să luăm pe el un 
ban mai de Doamne-ajută”, zise bătrânul tare privind prin uşa 
deschisă, dar nimeni nu îl auzi. În picurii de apă priveai ca într-un 
glob de cristal unde, la fiecare mişcare bruscă, se tulbura un peisaj 
de iarnă. Bătrânul stătea nemişcat cu mâinile adunate strâns între 
genunchi şi era grozav de palid. Părea un om blând la cei aproape 
doi metri ai săi, un uriaş care se întoarce şovăind spre copilăria 
lucrurilor pe zi ce trece tot mai mărunte, mai gingaşe. Părul vâlvoi 
nu îl părăsise, dar se albise de tot. Mergea pe uliţă cu paşi mari, ca 
un cocostârc, ca şi când ar fi vrut să măsoare pământul şi îi saluta 
pe toţi cu glas tare, indiferent de câte ori i-ar fi întâlnit într-o singură 
zi. „Hai noroc, bă, Aroane, dă şi tu o ţigară, am auzit că ai vândut 
de dimineaţă porcii ăia la târg”. Omul se oprea în marginea 
drumului, îşi pipăia buzunarele de la piept, îşi întorcea pe toate 
feţele buzunarele de la pantaloni, ridica spre Moş Ion o privire de 
om căzut din Lună, ca şi cum ar fi fost cu neputinţă să i se întâmple 
tocmai lui una ca asta: „Nu mai am niciuna. De ştiam că mă 
întâlnesc cu dumneata, împrumutam una de la careva.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îşi trecu mâna prin păr, se săltă într-un cot cât să poată 

vedea afară prin fereastra crăpată şi furtuna se potoli. S-ar 
putea ca picurii de ploaie să fie lacrimile celor plecaţi prea 
devreme dintre noi şi cărora un dor nemărginit le umplu nu 
doar sufletul, ci şi întreaga fiinţă, pentru că în ceruri ele sunt 
totuna. În zilele calme de vară, dragostea lor de pământ se 
coboară sub forma unor picuri mari, străbătând răbdătoare 
galaxii şi aştrii la care mintea omului nu a ajuns încă, către  
locurile pe care odinioară le-au iubit. În picioare, în mijlocul 
încăperii, îşi strânse nădragii cu un brăcinar din piele, cămaşa 
nu avea nici o cută, îndepărtă câteva scame de pe umărul 
stâng şi ieşi în curte.„Mă duc să termin de cosit iarba aia de la 
Cânepişti. Până se scutură apa de pe iarbă ajung şi io.” Nu îi 
răspunse nimeni şi oricum nu ceruse încuviinţarea nimănui. 
Zise şi el aşa, să nu i se pară că pleacă de la casă pustie. Îşi luă 
coasa în spinare, o sticlă goală de plastic ca să ia nişte apă 
rece de la fântâna săpată la o răscruce de drumuri dinaintea 
câmpiilor verzi, şi ieşi pe poartă fără să salute.    

În Troian, copiii refăceau jocurile după ploaia de vară 
care le desenase cu noroi tălpile mici. Darvari le auzi 
chemarea, îşi trase la repezeală un maiou care îi lăsa buricul 
la vedere, o pereche de pantaloni scurţi, trânti uşa cu putere, 
o rupse la fugă, ţinea capul în pământ, dulceaţa i se 
prelingea pe mână până la cot, “ori mănânci felia toată, ori 
nu ieşi la joacă”, scotea un ţipăt triumfător, continuu 
„eeeeeee” şi în secunda următoare se lovi de un corp masiv, 
căzu în cur şi se prăvăli de-a lungul pe pământ. „Un’e te 
grăbeşti în halu ăsta? Nu vezi că mai îs şi alţi oameni pe 
sradă? Vrei să mă dobori?” îl întrebă scurt Moş Ion. 
„Niciu’ne”, zise uimit şi ruşinat Darvari, se ridică repede îşi 
scutură praful de pe picoare şi o luă la fugă urlând: „Hai 
echipele, băăăăăăăăă”! O vreme nu le-a ieşit socoteala. Radu 
a lu’ Deac nu ştia jocul. Nimeni nu îl dorea. Rămăsese 
singur în mijlocul terenului sterp privind cele două rânduri 
de băieţi formate de-a dreapta şi de-a stânga lui. „Ia-l mă la 
tine”, zise unu dintr-o suflare adresându-se adversarilor. Se 
spălase pe mâini de Radu a lu’ Deac, un puşti de vreo şase 
ani, care se întoarse pe călcâie şi începu să alerge ca 
resuscitat către propria poartă. Peste ani, pe aici vor fi 
drumuri asfaltate şi maşini gonind în viteză. 

Bătrânul înaintă fără să se grăbească, de parcă ar fi avut 
tot timpul din lume de partea sa, de-a dreptul prin mijlocul 
terenului de joacă şi Darvari se încruntă. Numără în gând 
până la zece, îl mai privi o dată duşmănos şi îl strigă cu o 
veselie prefăcută „bă, moşule, dai mie mingea aia?” Oprit 
din drum, bătrânul se răsuci pe călcâie, înaintă cu paşi mari 
spre beşica deformată din mijlocul Troianului şi lovi cu sete. 
Pe faţă îi apăru o grimasă de uimire. Piciorul îi rămăsese 
înfipt în minge, în timp ce corpul îi zvâcni înainte aproape 
să se prăvale la pământ. Vreo cinci bolovani bine ascunşi se 
împrăştiară câţiva metri în jur. Ţipătul său se auzi zece case 
mai în jos. „Moaş-ta pe gheaţă cu cine te-o făcut”. Nu îl 
văzu pe puşti cum sare pârâul lat de juma de metru, ateriză 
în patru labe şi se refugie după crucea de var. Uşor, uşor, 
Moş Ion recunoscu o mână de puşti aflaţi la o vârstă 
pierdută într-un spaţiu al inimii care pentru el nu mai bătea. 

Îşi trecu mâna peste buclele cărunte. Se simţi uşor şi 
tânăr cum a fost demult: „De vă prind, vă bat până vă 
tăbăcesc fundul. Pe toţi. Și ţie să vezi ce îţi fac când m-oi 
întoarce”. Privi câteva clipe spre nepotu-s-o Darvari, 
întoarse capul şi izbucni în râs. 

Acestea fiind zise, o luă pe drumul lui, păşi hotărât peste 
podul lui Gyula, făcând traversele să tremure uşor şi nu se 
opri decât în luminişul de la Cânepişti. Liniştea se ridica 
încet în urma lui, învăluind satul laolaltă cu oamenii, casele 
şi grijile lor, într-un clopot unic, a cărui limbă invizibilă 
bătea ritmul inimii lui Dumnezeu. 

                      

DDEEBBUUTT  CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

cu moartea în suflet

4 
Se auzi un scrâşnet târziu de frâne. Un zgomot scurt şi apăsat. 

Tăcerea dură o secundă cât să înghită ecoul loviturii. Un strigăt 
de durere străbătu strada pustie, intră prin curţile oamenilor 
ascunşi de căldura verii, prin casele înalte ale unui sat de câmpie. 
În genunchi, în iarba rară, care îşi făcea loc cu greu printre firele 
de nisip, o femeie părea că bate mătănii. Primul om ieşit în drum 
se grăbi, năucit de imagine, mai mult din inerţie şi cavalerism, 
spre femeia căzută la pământ. Îşi ridică privirea împăienjenită de 
lacrimi. Avea faţa schimonosită de durere şi un lichid subţire îi 
cădea din gură. Prin părul creţ i se vedeau urme de ţărână. Ţinea 
în braţe trupul unui câine maro, nu mai mare de câteva luni. Îl 
strângea la piept, apoi, imediat, într-un spasm îl înălţa în direcţia 
omului. Femeia eliberă un ţipăt. Omul se opri împietrit. „Eu l-am 
omorât, e numai vina mea. L-am lăsat singur o secundă şi mi l-au 
luat”, se tânguia Maria cu glasul tot mai stins făcându-şi trupul 
una cu al câinelui. Incerca să-i transmită o frântură de viaţă 
animalului care se stingea sub ochii ei. Câţiva bărbaţi o ridicară 
aproape inconştientă. Femeia săruta botul animalului pe care nu 
se vedea nici o urmă de sânge. Pe strada pustie, în arşiţa unei zile 
de vară, două suflete erau pândite de o negură. Erau complici în 
această existenţă când, dintr-o dată, unul a trădat.  

Toate astea le revedea Darvari, noaptea, în camera sa. Mintea 
îi era grea de gânduri. Îl dureau oasele capului, tâmplele, 
maxilarele încleştate. Se simţea părăsit şi iremediabil pierdut. Nu 
avea nevoie de ajutorul nimănui pentru că nimeni nu-i putea fi de 
folos. Îl cuprinse un sentiment de milă pentru câinele lovit de 
singura maşină a unei după-amiezi pustii, pentru mama lui şi mai 
ales pentru el însuşi. Plânsu’ îl apucase pe neaşteptate. Din patul 
în care stătea nemişcat îşi privi rafturile pline de cărţi. Strigă mut 
căutând cu privirea ajutor printre tomurile aranjate în rafturi. 
Spera. Tânjea. Vroia să audă o voce care să îl liniştească. Un 
cuvânt decisiv. Fierbinte ca lava, care să împartă lumea, existenţa 
lui, în două. Între pereţii de beton, doar linişte. Trecură câteva 
clipe. Se întoarse cu faţa spre perete şi încercă să se refugieze 
în somn. Întunericul luă conturul trupului, i se aşeză greu pe 
umeri. Înainte cu puţin să adoarmă, o voce pe care nu o 
recunoscu, ridicându-se din interiorul fiinţei unde toate se 
reîntorc cel puţin odată, îi şopti că certitudinea pe care o caută 
nu o va primi niciodată. 

Să zbori, să visezi, să taci. 
Cu vremea, îşi zicea, nostalgia locurilor printre care a 

copilărit va deveni insuportabilă. Sau, poate, sufletul său va 
învăţa să se hrănească din  ea, aşa cum  otrava luată repetat şi în 
doze mici devine inofensivă. Ca un somnambul îndepărtă cu 
mintea zăpada din faţa casei unde a copilărit, urmele paşilor lui 
Moş Ion erau acolo, apăsare de om care ştie de unde a venit şi 
încotro se duce.  

Bătrânul nu trebuia să lase semn că a fost pe pământ.  
Îl ştiau râul unde vara îşi freca picioarele cu o coajă de săpun 

de casă pe care o ascundea în spatele unei frunze de brusture până 
hailaltă sară când, cu o precizie de om care trăieşte după ritmul 
naturii, îşi sufleca nădragii, se aşeza în cur şi cu gleznele în apa 
mică trăgea o chipă uitându-se absent prin grădini. Depuneau 
mărturie pentru el copacul de care îşi  agăţa traista cu slană şi apă 
rece, vara, când fânul trebuia urcat pe pari şi casa pe care a gătat-o 
în patru ani cu bani de la bancă şi pe care i-a dat înapoi tăţi, tăţi până 
la ultimu’ leuţ înainte ca copiii să se facă mari şi să mai 
trebuiască să îi  pună şi pe ei cai de povară. „Dar mie, în 
singurătatea unei camere dintr-un oraş infernal, la dracu în 
praznic şi la ani lumină de un loc al meu, la ce îmi mai rămâne să 
sper? Calea până la Tine e neagră, întunecată şi plină de hârtoape 
şi nu văd nicio lumină. Ajută-mă!” Darvari nu aşteptă niciun 
răspuns, se cuibări între propriile amintiri şi adormind simţi 
cum, la Apus, Dumnezeu apasă alene Soarele pe creştet şi îl 
cufundă în mare. La câţiva metri deasupra apei, un nor 
roşiatic tulbură orizontul. 

 
(fragmente din romanul cu acelaşi titlu) 

PETRE  BĂDICĂ 
 

S-a născut în urmă cu 36 
de ani înr-un sat din Ardeal pe 
care l-a părăsit stabilindu-se în 
Capitală.  

A absolvit Facultatea de 
Filosofie din cadrul Universi-
tăţii Bucureşti cu o lucrare 
despre sentimentul de culpabi-
litate în Renaştere.  

A publicat texte, reportaje, 
interviuri în „Evenimentul 
zilei” şi „România liberă”.  

A scris literatură de sertar 
din care nu a publicat nimic 
până acum. 
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UN PSIHOLOG ÎN AGORA 
(urmare din pagina 1) 

 

Când atacă subiecte acute, atingătoare de libertatea fiinţei, chiar de fiinţa neamului, când identifică tarele lumii 
în care ne mişcăm, când deplânge marasmul, crizele de tot soiul, care ne-au invadat – şi în care unii dintre noi se 
complac, masochist – verbul devine patetic, psihologul pare el însuşi prins într-un mecanism care îl macină 
spornic. Remarcabilă e, la Adrian Neculau, implicarea eului auctorial. Întotdeauna, fie că vorbeşte de „cultura 
violenţei”, de criza din învăţământ, de „puterea burtoasă”, de populism, propagandism, oportunism, de grobianism 
şi multe alte isme care ne „vandalizează”  existenţa, se introduce pe sine ca martor şi ca rezoneur.  

Astfel cititorul îl simte nu ca pe un observator rece în (trans)luciditatea lui, ca pe un examinator care 
pune note ex cathedra, ci ca pe unul care trăieşte aceleaşi drame, are aceleaşi apăsări, aceleaşi elanuri şi 
retractibilităţi ca şi el. „Dar ne-au mai rămas oare iubirea, căldura umană?” – şi unde sunt? – se întreabă 
autorul, odată cu cititorul. Autorul nu se dă niciodată „rotund”, plin de sine, ci îşi mărturiseşte ezitările şi 
vulnerabilităţile. „Mă ştiau slab şi atacau în forţă”, notează undeva. O sintagmă precum „frica contextuală” îl 
defineşte nu doar pe el, ci o întreagă categorie: a celor care n-au îndrăznit / nu îndrăznesc să se opună 
mecanismului politic şi social, anihilant al personalităţii şi al libertăţii de acţiune. 

Adrian Neculau practică „povestirea autobiografică”. Psihologul – adaptat cerinţelor diaristice – foloseşte, 
întru captarea cititorului, nadele naratorului: „Eram odată în vestita Săgeată albastră...”; „Aşteptam odată pe 
aeroportul din Zürich...”; „Când eram în liceu, la Laurian...”;  „Mă vizitează o tânără colegă...”; „Am şi o amintire 
din singurul an când am fost profesor la ţară...” Şi tot aşa. Sunt, acestea, formule care te introduc în „poveste”. 
Pe mine-unul m-a captat încă de pe când nu-l citeam, doar îl ascultam povestind. Şi mă mândream cu el, 
născutul în satul Mândreşti, la vreo 7-8 kilometri de satul meu natal. Dar îl şi invidiam, când povestea despre 
fabuloasa Universitate de la Ungureni (sediul comunei).  

Rareori am întâlnit un om emanând – cum el însuşi spunea despre alţii – „un sentiment de participare, de 
înţelegere, de empatie.” Ne ştim de la “Cronica” străveche, condiţia nostră de vecini şi de „jijieni” ne-a apropiat. 
Prestaţia sa profesională i-a adus un prestigiu – local, naţional, internaţional – pe care îl privea cu îngăduinţă 
bonomă, fără nici o morgă. Avea proiecte surprinzătoare, era invitat pretutindeni în Europa, la simpozioane de 
anvergură, sau aducea el aici, la Iaşi, figuri de recunoscută notorietate. Dar cu aceeaşi disponibilitate afectivă 
răspundea unei invitaţii la o şcoală ajutătoare sau la un cămin de bătrâni. Ştia – nici nu-i de mirare – să 
consilieze, să aplaneze conflicte şi / sau asperităţi, să socializeze, să intre în dialog cu oameni  de cele mai 
diverse condiţii. Am călătorit cu el în satul meu natal, uimit fiind – eu, care mă credeam reporter versat – cum 
ştie să atragă  interlocutorii în apele lui teritoriale, să-i facă să se confeseze ca unui vecin şi prieten, nu unui 
ditamai profesorul universitar. Om de şcoală solidă şi veche, provenind dintr-o familie care, ea însăşi, „sfinţise 
locul” – comuna Ungureni de Botoşani – Adrian întreţinea, cu o abnegaţie ce părea atemporală, cultul satului, 
al valorilor pe care acesta le-a emanat, le deţine încă. Poate de aici ideea de a alcătui o „Carte a Jijiei”, cu 
personalităţi născute în acest areal, ce părea / pare secătuit de zăcăminte ale spiritului. Am consunat imediat 
la acest proiect, aşa cum şi el s-a ataşat repede, confratern, echipei de la „Cronica veche”, punându-ne 
repede, la gazetă, în grila unei  „istorii de grup”.  

Istorii de grup, destine individuale – precum cele cuprinse în dosarele CNSAS – făceau preocuparea lui 
ardentă, în ultima perioadă. Parcă ar fi simţit că „timpul nu mai are răbdare”. „Dacă nu scriem noi – îmi zicea – 
cine o să mai scrie?! Toate astea se pierd, se uită, se-ngroapă…” Cu câteva săptămâni în urmă, a venit la 
mine şi mi-a transferat în computer întreaga „Carte a Jijiei”, eu oferindu-mă să-i fac ultimele conexiuni şi 
retuşuri. Abia aştepta să o vadă gata. Simţeam, cumva, că vrea a-şi împlini o datorie testamentară, dar nimic 
nu prevestea ceea ce avea să se întâmple. Ne-a vizitat, de două ori, la Galeriile „Dana”, din Cujbă, unde avem 
sediul redacţiei, spre a sărbători şi-a sporovăi împreună. Avea vocaţia convivierii. Mi-a dat articolul pentru 
revistă, pregătea textul pentru ziar, îşi drămuia timpul, pentru a răspunde altor şi altor solicitări. Fără nici o 
crispare, doar cu grija omului, de aleasă condiţie, de a nu rămâne dator, de a-şi onora promisiunile. Ne-am 
fotografiat împreună. Aceea pare a fi ultima lui imagine (vezi fotografia de la pag. 13). 

Am scris, de câteva ori, despre cărţile lui de publicistică – antologii de comentarii şi exegeze apărute 
în „Ziarul de Iaşi”, în diverse alte publicaţii. Avea cititorii şi admiratorii lui, care se simţeau frustraţi când 
se-ntâmpla, câteva săptămâni sau luni, să-şi ia o binemeritată vacanţă. Scrisul îi era la fel de natural, de 
fluent, de comunicativ, de ataşant – ca el însuşi. Undeva l-am definit – cum şi el  îl definise pe Vasile 
Pavelcu – un scriitor de psihologie.  

Aşa să rămână.  
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UN PSIHOLOG PENTRU ETERNITATE: 
ADRIAN NECULAU (1938-2012) 

Născut la 30 august 1938, în Ungureni, judeţul Botoşani, într-o familie de învăţători. 
Liceul, la „A.T. Laurian” Botoşani; Facultatea de Pedagogie, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi. 
Licenţa în 1962, teza cu acad. Ştefan Bârsănescu (Educaţia adulţilor în România); în 1974 – 
doctor în psihologie, cu teza Liderul în grupul de muncă, la acad. Vasile Pavelcu; profesor 
universitar, din 1990; șeful Catedrei de psihologie (1990-1994, 2000-2008); prorector cu 
cercetarea ştiinţifică și învăţământul postuniversitar (1996-2000); secretar ştiinţific al 
Senatului Universităţii „Al.I. Cuza” (1992-1996), Vicepreşedinte al Asociaţiei Psihologilor 
din România (1991-2002); Vicepreşedinte al Comisiei de Ştiinţe Sociale al Consiliului 
Naţional de Evaluare și Acreditare Academică (1995-2005); preşedinte al Comisiei de 
Psihologie-Științele Educaţiei a Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor și Diplomelor 
Universitare, Ministerul Educaţiei și Cercetării (1997-2006), Preşedinte al Asociaţiei Române 
de Cercetare și Intervenţie Psiho-Socială; director al Bazei de Cercetare în Psihologia Aplicată 
– Centrul de excelenţă al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, din 2002; coordonator 
al Laboratorului „Psihologia Câmpului Social”, din 1995; membru în Comitetul Ştiinţific al 
Centrului de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii, din 2005. 

Membru în organizaţii ştiinţifice internaţionale: Observatoire Européen des 
Représentations Sociales (membru fondator), din 1998; European Association of 
Experimental Social Psychology, din 1996; Association pour la Diffusion de la Recherche 
Internationales en Psychologie Sociale, din 2000; Centre International de Recherche, 
Formation et Intervention Psychosociologique, Paris, din 2005; Membru în comitetul executiv 
al European PhD on Social Representations and Communication and So.Re.Com.THEmatic 
NETwork, Università degli studi di Roma La Sapienza, din 2006. 

Profesor invitat și membru în jurii de doctorat: la Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociale, Paris, 1991; Universitatea Paris X, Nanterre, 1996; Director de cercetare la Maison des 
Sciences des Hommes, februarie, 1998; Profesor invitat la Universitatea Laval, Québec, Canada, 
2003; Profesor invitat la Universitatea Paris X, Nanterre, 2004; Profesor invitat la Universitatea 
din Poitiers, 2004; Stagii de cercetare la universități: Paris X, MSH-Paris, Liège, Valencia, 
Chambéry, Lille, Napoli, Roma; Membru în jurii de doctorat la Universităţile Paris X, Nanterre, 
Laval (Québec), Paris V, René Descartes (Paris), La Sapientza – Roma, „Ion Creangă” Chişinău. 

   Conferințe la Universități din Franța (Paris X, Nanterre și Poitiers), Laval – Québec 
(Canada), Roma (La Sapienza), Lisabona, Porto (Portugalia), Fribourg (Elveția), Chișinău ş.a. 

Coordonator a două colecții la Editura Polirom din Iași: Collegium. Psihologie și Psihologie 
aplicată (în aceste colecții au apărut peste 80 de lucrări, originale și traduceri); Redactor șef al 
revistei „Psihologie socială”, editată de Laboratorul „Psihologia câmpului social”, din 1998 (15 
ani de apariţie neîntreruptă, comitet de redacţie internaţional, colaboratori din toată Europa, apare 
în limbile franceză, engleză și română, singura revistă de psihologie socială din Europa Centrală 
și de Est), editată de Polirom; Redactor șef al revistei Analele Ştiinţifice ale Universității «Al.I. 
Cuza » din Iaşi – seria Psihologie (1993-2002); ulterior, director onorific; Redactor șef adjunct 
la Revista de psihologie, editată de Institutul de Psihologie al Academiei, din 1990; Membru în 
comitetul de redacţie al revistelor: „Les Cahiers internationaux de psychologie sociale” (Liège, 
Belgia), din 2000; „Psychologie et Société”, publicată de Observatoire Européen des 
Représentations Sociales (Perpignan și Aix), din 1999; „Nouvelle Revue de Psychosociologie” 
(Paris), din 2006; „Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe” (Paris), din 2008; 
„Synergies Roumanie”, editată de GERFLINT (Groupe d’Etudes et de Recherche pour le 
Français Langue Internationale), publicată de Maison des Sciences de l’Homme, Paris, din 2005; 
„Les Cahiers de Psychologie Politique” (Caen, Franța), din 2004; „Revista de psihologie și 
pedagogie” (Chișinău); „Revista de cercetări sociale” (București); „Sociologia românească” 
(București); „Ethos universitar” (Iași); „Revista de pedagogie” (București); „Psihologia 
resurselor umane”, Asociația de științe cognitive din România (Cluj Napoca); „Revista Română 
de Comunicare şi Relaţii Publice” (SNSPA); „Revista de psihologie aplicată” (Timișoara); 
„Revista de psihologie și științele educației” (Brașov); membru fondator şi membru în colegiul 
de redacţie al revistei „Cronica veche” (Iași). 

Organizator al 7-ème Congrès International de Psychologie Sociale en Langue Française, 
Iași, 28-30 august 2008; Prima Conferință Națională de Psihologie Socială, Iaşi; Membru în 
Comitetul Științific al câtorva Conferințe Internaționale asupra Reprezentărilor Sociale (Roma, 
2008;  Tunis, 2010; Evora, Portugalia, 2012) sau ADRIPS (Porto, 2012). 

14 cărţi de autor, între care: Psihologia servituții voluntare, Polirom, 2011; Un psiholog în 
Agora, Polirom, 2010; Dinamica grupului și a echipei, Polirom, 2007; Educația adulților, Polirom, 
2004; Memoria pierdută, Polirom,  2008 (premiul Copyro pe 1999); Une expérience en vue de 
réformer l’Université de l’intérieur: le Laboratoire „Psychologie du champ social” de l’Université 
„Al.I. Cuza” de Iaşi – étude de cas, Alternative, 1998; A trăi printre oameni, Junimea, 1989; A fi 
elev, Albatros, 1983; Liderii în dinamica grupurilor, Editura ştiinţifică, 1977. 

20 volume colective coordonate (editor și autor); îngrijirea a  patru volume de autor. 
Peste 200 de studii și articole în volume și reviste de specialitate, în ţară și în străinătate, între 

care în revistele: „Connexions” (Paris); „European Journal of Teacher Education” (Londra); 
„Bulletin de Psychologie” (Paris); „Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale” (Liège, 
Belgia); „Nouvelle Revue de Psychosociologie” (Paris); „Les Cahiers de psychologie politique” 
(Caen, Franta); „Rassegna di Psicologia” (Roma); „Chimères” (Paris); „Revista de psihologie și 
pedagogie” (Chișinău); „Synergie Roumanie” (Paris). 

Conducător de doctorat: un număr de 40 tineri din România, Republica Moldova, 
Germania, Israel au fost îndrumaţi și au obţinut diploma de doctor în psihologie, 
specialitatea psihologie socială; 

Premiul Opera Omnia al CNCSIS, pentru întreaga activitate de cercetare științifică, 
2008; Titlul de profesor emerit al Universității „Al.I. Cuza” Iași, din 24 octombrie 2008; 
Diploma de Excelență a MEC, 2007; Premiul revistei „Cuvântul” pentru lucrarea, Viaţa 
cotidiană în comunism, 2004; Doctor Honoris Causa al Universității de Vest din Timișoara, 
2003; Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, 2000; Premiul Fondului 
Literar din România, pentru lucrarea Memoria pierdută, 1999. 

o personalitate  
a psihologiei contemporane 

 

Ne-am întâlnit de-a lungul ultimilor ani de multe ori. Am colaborat la editarea unor volume 
colective şi a Revistei Internaţionale de Psihologie Politică Societală. M-am bucurat, aş putea zice 
cu mândrie naţională, de prestigiul şi simpatia ce-i erau conferite în reuniuni internaţionale. 
Povestea aceasta este, probabil, mult asemănătoare amintirilor a zeci de doctoranzi şi colaboratori 
ai săi. Generos şi deschis, inventiv şi prodigios ca profesor, manager şi cercetător, într-o viitoare 
istorie a elitelor culturale post-comuniste, lui Adrian Neculau i se cuvine loc de statuie. 

Pe firul explicativ al reprezentărilor sociale de care s-a ocupat, sufletul lui Adrian Neculau a 
pornit în marea călătorie. În reprezentarea din poveştile moldoveneşti ale copilăriei sale, pe 
oamenii buni îi aşteaptă Sfântul Petru. În mână, cu cheile Raiului. Dar pentru cei foarte buni, aşa 
cum a fost Adrian Neculau printre semenii lui, poarta e gata deschisă.  

 

Lavinia BETEA 
www.adevarul.ro  

... împreună cu profesorul Petru Botezatu ... cu Vasile Pavelcu ... întâlnire cu Serge Moscovici Onorat de Universitatea de Vest 
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UN PSIHOLOG PENTRU ETERNITATE: 
ADRIAN NECULAU (1938-2012) 

…  Excep ţ ional  profesor  ş i  
inte lectual  ant i tota l i tar  

A încetat din viață profesorul Adrian Neculau, remarcabil psiholog român, 
un om de aleasă ținută academică și morală. Nu doar Universitatea din Iași se 
află acum în doliu, ci întreaga comunitate științifică românească, toți cei care 
consideră adevărul o valoare supremă, non-negociabilă. Nu ne-am întâlnit, dar 
am corespondat, îndeosebi în legătură cu proiectul traducerii și publicării în 
engleză a cărții de memorii a marelui om de știință, exemplarul intelectual 
democrat prigonit de comuniști, Nicolae Mărgineanu. Ne-a pus în legătura 
regizorul Nicolae Mărgineanu, fiul autorului Condiției umane. Cuvintele cu care 
profesorul Adrian Neculau m-a onorat în mesajele sale sunt printre acele semnale 
care mă asigură că nu greșesc rămânând prezent în dezbaterile din țară despre 
ce a fost trecutul comunist și despre avatarele de azi ale turpitudinii totalitare. 
(…) Profesorul Adrian Neculau ne lasă moștenire un model de cinste, 
probitate, verticalitate și devotament neclintit pentru valorile spiritului.  

 

Vladimir TISMĂNEANU 
www.contributors.ro  

în amintire... 

„Profesorii noştri se mută pe rând la Eternitatea în eternitate”, îmi spunea azi 
dimineaţă Mihai. Profesorul Adrian Neculau s-a prăpădit în 21 decembrie 2012, la Iaşi. 
Despre asta scriu agenţiile de ştiri din România. O, agenţiile de ştiri!... Nemiloasele 
agenţii de ştiri… Cum, când ne convertesc viaţa şi moartea într-o ştire? 

În ultimele zile Mihai a fost în legătură telefonică cu doamna Rodica Neculau. O 
încuraja, încurajându-se şi sperând că această cădere fulgerătoare a Profesorului 
nu-i va fi fatală, că se va ridica... Am fi vrut cu toţii, cei care l-am cunoscut, să nu fie 
fatală, să nu fi fost (iată că timpul, acest monstru al universului, întoarce necontenit 
filele vremii!) fatală. 

Îi datorăm Domnului Profesor, zic că îi datorăm amândoi, deschideri noi în destinele 
noastre. Lui Mihai i-a arătat calea psihologiei şi i-a spus că pe aici se merge, pe mine m-
a ascultat când îi vorbeam despre exerciţiile mele  de scriitor. Mihai şi-a trecut doctoratul 
în psihologie sub conducerea Profesorului. Pe mine ar fi putut să mă ţină la indexul cu 
nevestele doctoranzilor săi şi nu ar fi greşit deloc, fiindcă chiar asta eram, dar m-a onorat 
cu discuţii despre literatură, universitate, în care m-am simţit tot timpul cu drepturi depline 
şi niciodată nu mi s-a adiat măcar că nu aş fi la locul meu. Asta a însemnat pentru mine 
mult, mai ales că nu am uitat nicicând că sunt basarabeancă şi că aş purta un handicap 
implicit de acumulare la timp şi sistematic a valorilor autentice româneşti şi universale. 
Nicicând nu ni s-a sugerat ceva în acest sens. Din contra, Profesorul ne-a acoperit cu un 
patern sentiment de protecţie, cu o grijă aparte – grija părintelui sau a fratelui mai mare 
care are obligaţia şi să-i ocrotească, şi să-i dojenească pe cei mai mici, şi să-i ajute să se 
mişte mai repede, să-i ia din urmă, şi să-i tempereze când o iau razna… 

Era între noi ceva mai mult decât o simplă comunicare de circumstanţă. Am simţit 
mai tot timpul că ne înţelegea, că ne înţelegeam. Nu comunicam atât de des, ba chiar 
uneori foarte rar, eram însă adesea în legătura gândurilor, în acel dialog intern pe care îl 
purtăm cu oamenii la care ţinem foarte mult şi care constituie acel sistem de referinţă 
nedeclarat, de obicei, la care ne raportăm mereu. 

Domnul Profesor Adrian Neculau era pentru mine, alături de regretatul Profesor 
Dumitru Irimia, unul din acele puţine, dar foarte preţioase, repere la care m-am raportat 
mereu în forul meu lăuntric. Încerc să trec în cuvinte cu litere aceste gânduri, dar simt că 
ele nu mă ascultă. Parcă s-ar retrage, s-ar feri în lături, sfioase şi ruşinate, lăsându-mi 
sufletul descoperit. Ambii mei învăţători (căci mi-au fost învăţători în sensul primar al 
cuvântului) nu suportau preţiozităţile, fiind mari stăpânitori ai limbajului, individualităţi 
trăitoare în limba română. 

Intram în casa Profesorului Adrian Neculau în anul 1993. Am găsit-o atunci, şi a 
rămas pentru totdeauna astfel: caldă, primitoare, dar şi precaută, şi „cântăritoare” a celui 
care îi trecea pragul… Dacă te lăsa să intri şi a doua, şi a treia oară era semnul de a te fi 
recunoscut demn de această favoare. Îţi acorda o şansă. Şi nouă ne-a acordat-o. 

Profesorul Adrian Neculau, pentru mine, a fost înainte de toate un om al 
literaturii. Filolog prin formaţia universitară, psihologul Adrian Neculau a avut un 
veritabil talent scriitoricesc, prin temperamentul înnăscut de povestitor (textele lui 
sunt adevărate construcţii narative), prin ascuţitul spirit critic, prin nonconformismul 
său autentic. Pusesem la cale şi un început de colaborare în acest sens… Mă uit că 
aceste cuvinte se necăjesc şi nu se lasă adunate laolaltă în textul acesta fragmentat, 
aproape haotic, impulsiv, nu prea legat, care seamănă mai degrabă cu o emoţie decât 
cu un gând, şi mă întreb dacă aş fi putut să nu-l scriu. Găsesc că nu aş fi putut, chiar 
dacă ar încălca toate regulile... Scriu deoarece cred că Profesorul mai este cu noi şi 
poate ne mai citeşte… Aş vrea să ştie că l-am iubit, că l-am respectat, că l-am venerat, 
fără idolatrie, că îi vom simţi lipsa de acum înainte, că locul pe care îl lasă în urmă şi-a 
pierdut implacabil lumina. 

 

Maria ŞLEAHTIŢCHI

amănuntul biografic 
 

Tristețea adâncă produsă de dispariția lui Adrian Neculau am împărtășit-o cu mulți dintre cei care l-au cunoscut. M-a 
impresionat Silviu Lupescu, care conduce Editura Polirom, unde Adrian Neculau a publicat și de a cărei soartă a fost 
preocupat, care a spus despre el că era „un om fără cusur și de un optimism incurabil”. Așa m-am gândit și eu la el. 

 Dincolo de acest gând ar fi să caut în mintea mea ce mi-a lăsat mie Adrian Neculau, lucruri pe care le-am discutat și 
de care ne-am frământat într-un acord tacit greu de trăit în compania altora. 

Aș zice, într-o ordine deloc ierarhică, că mi-a lăsat conceptul de servitute voluntară, căruia i-a dedicat o carte, 
Psihologia servituții voluntare, apărută la Polirom, 2011. De unde i-a venit acest concept? Din faptul că oamenii se supun 
voluntar, chiar loial, unor idei care-i fac să adopte manifestări și comportamente reprobabile, dacă nu chiar josnice. Ce 
altceva ne poate lămuri de ce dacă n-ar fi chiar natura umană. Acesta era răspunsul lui. Am discutat cu el adesea acest 
subiect delicat. Eu îi spuneam de Isaiah Berlin, care consideră că unii oameni acceptă să fie josnici pentru privilegii. Ei 
sunt de neacceptat. Alții, acceptă să cadă, să nu fie cum vor pentru că sunt torturați, fizic, și implicit, psihic. Amândoi am 
consimțit că Isaiah Berlin avea dreptate. Servitutea voluntară a fost o temă care l-a interesat mult. A mers zile întregi la 
CNSAS să studieze dosare ale victimelor comunismului, a văzut dosarul unor oameni extraordinari ca N. Mărgineanu, V.  
Pavelcu și alții, față de care avea un adânc respect. Am fost în comisia de doctorat a Cristinei Anisescu care lucra la 
CNSAS și a cărei teză era condusă de Adrian Neculau. Ne-am amuzat amar când vorbeam despre un informator care a 
acceptat rolul său pentru un privilegiu meschin, minor, acela de a avea permis de pescuit. Stătea zile întregi studiind 
dosarele, apoi alte zile gândind la destinul acestor mari personalități ale psihologiei românești. De la el am aflat multe 
despre N. Mărgineanu, care a devenit pentru mine una dintre marile figuri ale psihologilor-eroi, victime ale comunismului, 
dar de o frumusețe morală desvârșită. 

Adrian Neculau mi-a lăsat termenul de socioză, creat de V. Pavelcu pentru a defini contagiunea socială, pe care astăzi 
o numim psihoză colectivă (aviara, apocalipsa etc.). Din păcate, termenul acesta pe care Adrian Neculau nu-l uita și pe 
care mi l-a transmis mie, nu este prezent în discursul profesional actual. 

Adrian Neculau mi-a lăsat conceptul de amănunt biografic. Timp mult, atât cât puteam, am discutat despre amănuntul 
biografic, eu citându-l în cărțile pe care le-am scris. Definit ca ceva care se întâmplă în viața cuiva și care îi schimbă 
acestuia destinul, traiectoria vieții, amănuntul biografic îl interesa pe Adrian Neculau mai degrabă în dimensiunea lui 
socială. Deportările, închisoarea, războiul, disgrația erau rupturi care făceau ca viața cuiva să „deraieze”. 

Eu eram mai interesată de amănuntul biografic din perspectivă individuală, personală, el era mai interesat de 
perspectiva socială, de context. Dar, am ajuns la acord considerând că ambele perspective o au implicită pe cealaltă, fie ea 
socială, fie psihologică. Indiferent de unde vine, din exterior sau interior, amănuntul biografic este resimțit și din interiorul 
ființei umane. Urma chiar să scriem împreună o carte despre amănuntul biografic. N-a fost să fie. Adrian Neculau era un 
om exprem de clar la minte. Chiar dacă nu era de acord cu cineva, el știa că-l va pune de o parte, dar nu se manifesta deloc 
agresiv. Simțea că cineva care are dorința puternică de a avea ultimul cuvânt nu-i poate fi apropiat. Era fascinat de 
psihologie și era și romantic. Vroia ca psihologia socială să ajungă regina științelor sociale și umaniste. A călătorit mult și 
ceea ce făcea în călătorii era să observe. Să privească cu atenție strada și oamenii. Ce vorbesc, cum vorbesc, cum se poartă, 
ce fac. Era mereu curios și-și dorea ca ceea ce vedea undeva și îi plăcea să fie și la noi. A legat prietenii după 1990 cu 
mulți psihologi din Europa, sperând ca psihologia socială românească să se integreze în comunitatea cercetării europene. 
Cu ambiție și efort a contribuit la acest lucru, fondând Laboratorul de psihologie socială și editând prima revistă 
academică de psihologie socială din țara noastră – Psihologia socială. Buletinul laboratorului de Psihologia câmpului 
social. A organizat simpozioane și conferințe internaționale la Iași, la care au conferențiat psihologi europeni de prestigiu 
ca Willem Doise, Michel-Louis Rouquette, Andre Sirota, Gilles Ferreol, care i-au apreciat bonomia, intelectul neliniștit și 
dorința ca psihologia socială românească să fie la înălțime. Pentru Psihologia Socială Europeană el a fost România, iar 
Iașiul a fost ceea ce unii au dorit să fie Bucureștii. În dorința lui de a fi om, înainte de toate, pe unii i-a invitat la Bârnova, la 
casa lui de la țară, de lângă Iași, unde modestia și iubirea de natură spuneau totul despre el. A fost un bun prieten al lui 
Serge Moscovici, dezvoltându-i domeniul reprezentărilor sociale și inculcând tinerilor psihologi interesul pentru acest 
domeniu. A publicat împreună cu psihologi europeni recunoscuți cărți importante ca Violența. Aspecte psihosociale (co-
editor G. Ferreol), Psihosociologia crizei (împreună cu Jaqueline Barus-Michel, 2011). Este greu de menționat producția 
lui științifică, pentru că a fost foarte harnic și extrem de motivat, două condiții care fac dintr-un cercetător un om 
„mântuit”. Ar trebui, totuși, să menționez efortul lui de a edita volumul Viața cotidiană în comunism, apărută la Polirom, 
în 2004. O carte, în care încearcă să arate că, indiferent de context sau, mai degrabă, dincolo de context, oamenii trăiesc, își 
văd de viață. Aș putea să scriu mult despre Adrian Neculau, pe care l-am cunoscut mai bine în ultimii doi ani. Nu doresc să 
scriu un CV al lui, nici să enumăr producția lui științifică, vreau doar să spun că el ar fi trebuit să fie sprijinit să facă ce a 
făcut, să nu lupte cu morile de vânt, să aibă acces la posibilități care ar fi făcut ca psihologia în general și psihologia socială 
în special, să ne aducă în Europa, ca instituții și nu ca indivizi. Aşa este, era un om fără cusur și de un optimism incurabil. 

 

Aurora LIICEANU 

... la ședința „Cronicii vechi” (decembrie 2012) ... conferențiind în Italia ... în Elveția ... acum 50 de ani 

firescul ca mod de viață 
 

Trăim mult? Trăim puţin? E o întrebare la care nu s-a aflat încă răspunsul. Şi totuşi: cel care ştie să-şi trăiască viaţa, cel 
care o valorează, o înnobilează, dăruindu-şi-o celor care îi cer ajutorul, sfatul, gândul limpede, salvator de atâtea ori, cel care 
sădeşte pomul cunoaşterii de sine şi de ceilalţi, care deschide pârtii noi pentru cei care vin din urmă, pe care-i învaţă tot 
ceea ce a ştiut, sau a descoperit la rândul său, acela trăieşte mai multe vieţi într-una singură. Aşa a trăit şi profesorul Adrian 
Neculau, omul blajin, binevoitor, mereu gata să ajute, să găsească o rezolvare problemei presante, urgente. Înainte de 
1990, i-am făcut corectură la articolele din „Cronica”. Întotdeauna zâmbitor, amabil, la fel de firesc în atitudine, în 
conversaţie, cum i-am descoperit pe vestici mai târziu. După ’90, ne-am reîntâlnit într-o organizaţie nonguvernamentală, 
„Pentru copiii români”, de sorginte austriacă. În cadrul ei, se organizau aşa numitele Academii de vară, unde educatori, 
învăţători, profesori audiau cursuri de pedagogie modernă şi, mai cu seamă, învăţau cum să se poarte cu copiii din 
orfelinate, cum să le ocrotească şi sufletul lor mai gingaş decât o floare nu numai trupul, cum să-i ajute să înflorească 
oameni drepţi şi cinstiţi, cu care societatea să se mândrească. Cursurile erau ţinute de universitari austrieci şi români. Din 
rândul acestora din urmă a făcut parte şi Adrian Neculau, cu care, în vremea din urmă, m-am întâlnit în paginile acestei 
reviste. A participat chiar la penultima noastră şedinţă, am discutat chiar o posibilă anchetă comună despre destinul 
olimpicilor ieşeni, glumea senin şi ne înveselea pe toţi. Îi citeam ultimul articol, despre Bulgakov, scris cu har, cu fraza sa 
recognoscibilă, admirabil documentat. În faţă îmi juca zâmbetul lui deschis, punte deja către ceilalţi, şi nu puteam crede că 
nu-l voi mai vedea, citi, auzi. Domnule Profesor, vă mulţumim pentru lecţia de viaţă înmiit trăită. 

Virginia BURDUJA 

În nr. viitor – alte comentarii despre Adrian Neculau, semnate de Laura Ciochină, Mariana Momanu, Ion Negură, Gerard Stan 
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Într-o vreme în care ortografia, prin normă academică, prevedea scrierea cu î din i, pictorul Ioan Gânju 
semna tablourile cu â din a, aşa cum se întâmpla ca excepţie cu numele ţării, România. Nu o făcea din orgoliu, 
ca să fie mai cu moţ, ori, ferească Sfântul!, dintr-o pornire patriotardă, ci pentru că simţea organic nevoia 
singularizării. Asta se petrecea în actul de creaţie, la şevalet. Altfel era o fire sentimentală, un timid, şi un ins 
cam scump la vorbă. În plan artistic însă era stăpân pe sine şi se impunea, individualizându-se dintr-o ochire. 
Personalitatea-i puternică se detaşa cu naturaleţe, dintr-o respirare. Fusese croit de Bunul Dumnezeu să fie 
unic. Ca să dea chip unicităţii deprinsese un meşteşug solid atât la Şcoala Medie de Arte din Iaşi, unde îl 
avusese coleg pe Liviu Suhar, şi se formase sub veghea foştilor elevi ai lui Ştefan Dimitrescu şi Tonitza, 
Nicolae Popa şi Petre Hârtopeanu, cât şi la Institutul „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, cu magiştrii Gheorghe 
Şaru şi Alexandru Cumpătă. Această sigură stăpânire a uneltelor i-a îngăduit să dea forme şi culori până la 
dânsul neimaginate fantasmelor lăuntrice şi să scoată la iveală, cum o mărturisea într-un interviu publicat în 
revista „Cronica”, tablourile ca nişte taine. Acestea nu se dezleagă, cum îndeobşte obişnuiesc să creadă şi să 
spună oamenii, ci se trăiesc. Mistuitor, cum lăsa să se înţeleagă în subtextul confesiunii artistului. 

Ioan Gânju a fost creatorul îndelungilor gestaţii interioare şi al combustiilor intense. Liviu Suhar, cunoscător 
de profundis al procesului  de creaţie şi observator  sagace al  evoluţiei artei lui Gânju, îl cataloga  drept un 
intuitiv prin excelenţă. Confirmă caracterizarea şi validează un asemenea mod de lucru înseşi destăinuirile 
artistului din acelaşi invocat interviu. Nu fac schiţe, nu pregătesc eboşe, afirma Ioan Gânju într-unul din acele 
rare momente confesive. Totul se alcătuieşte în capul meu şi apoi se metamorfozează, după un travaliu chiar şi 
de douăzeci de ore fără întrerupere şi reveniri, în tabloul pe care l-a sfârşit îl semnez simplu Gânju, nu cu î din 
i, ci cu â din a. Elaborarea mentală era fructul convertirii gândului zburător fără de oprelişti.  

Desigur, Ioan Gânju nu era străin de ceea ce se realizase semnificativ în istoria artelor, la fel cum se dovedea 
conectat la mişcările de suprafaţă şi de profunzime din peisajul plastic contemporan. Se înscria, cercând a fi 
sincron, pe acele traiectorii ce se potriveau temperamentului său şi talentului ce i se hărăzise din belşug.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Era afin cu suprarealiştii. Rezona cu expresionismul. Îl atrăgea, în acelaşi timp, spectacolul fascinant, 

policrom şi plin de o vitalitate debordantă, al măştilor populare româneşti, ale căror valenţe de expresivitate 
dorea să le valorifice creator şi original în pictura sa. El s-a aşezat în matca acestor curente artistice, găsind 
firesc limbajul propriu şi particularizant, lucru  remarcat de comentatorii săi numeroşi cu entuziasm încă de la 
debutul expoziţional din 1969, de Sala Kalinderu din Bucureşti. După acea expoziţie, Dan Grigorescu nota 
vizibil încântat de descoperirea unui pictor cu majusculă într-un tânăr de doar 27 de ani: „Meditaţia sa poetică 
învesteşte cu sensuri limpezi această fremătătoare lume în vecinătatea cărei Gânju are necontenita revelaţie a 
frumuseţii, întâmpinată cu un sentiment clar de bucurie. Artistul descoperă pretutindeni semnele vieţii, alcătuind 
imagini de o copleşitoare puritate, în care figurile umane, priveliştile naturii, umilele obiecte ale existenţei 
cotidiene au o vibraţie plină de graţie şi nobleţe”. Peste câţiva ani, în 1975, un pontif al criticii de artă româneşti, 
Ion Frunzetti, ieşea din armura rezervei  proverbiale şi nota în revista „Arta”: „Ioan Gânju e un povestitor. 
Operele lui sunt ilustraţii narative, comentarii vizuale la o literatură subiectivă proprie. Gânju, cu tot numele lui 
de război legendar, e un sfios visător care confabulează la graniţele fantasticului, cochetând cu absurdul. Asta 
se chema la Paris, din al treilea deceniu încoace, suprarealism. La Iaşi, se cheamă „conjugarea materiei cu 
sensul”. Cam largă definiţie a relaţiei. Dar pictorul e foarte bun, indiferent de etichetă. E din familia acelor tineri 
nemulţumiţi de poncifele, veşnic aceleaşi, ale imitatorilor lui Salvador Dali, de la Bucureşti, care şi-au revizuit 
recuzita marelor Guigniol personal, şi vor să delireze poetic pe cont propriu”. 

Ioan Gânju a fost expresionist, suprarealist în cheia sa. Originalitatea lui se naşte dintr-o tălmăcire 
mereu aurorală a lumii. Privirea  neobosit ingenuă a fost când gravă, când ludică, însă neabătut uimită. 
Transcrierea senzaţiilor  şi percepţiilor, urzite în viziuni, s-a făptuit cu mijloace aflate doar în panoplia acestui 
artist. Cromatic a izbutit acorduri neîncercate până la dânsul, alternând ingenios şi inspirat exuberanţa 
tonurilor şi luminozitatea izvoditoare cu meditaţia şi întunecimea vorbitoare. Compoziţional s-a situat cel mai 
adesea în registrul miniatural, cu măiestre incizii de bijutier al liniei şi formei. Şi-a încercat puterile şi în 
compoziţia amplă, ţesută  cu aceeaşi graţie şi fineţe de paingăn, şi colorată mătăsos şi cu luciri de 
nestemate. Imaginaţia suculentă a plăsmuit universuri fabuloase, ieşite la lumina zilei parcă din cufundările 
unui scufundător în ţinuturile coraliene din pântecele mărilor şi oceanelor. Pânzele lui Gânju sunt populate 
de fantasme. Pictorul le insuflă însă duhul adevărului, conferindu-le o ambivalenţă a tâlcurilor. Nu par năluci, 
nu te duce gândul, privindu-le, la nu ştiu ce arătări monstruoase, ci-s ochioase, cuceritoare, vis şi realitate. 
Artistul le-a nimbat cu farmecul purităţii intangibile. Boemul incorigibil, care a fost Ioan Gânju, era un prinţ al 
curăţiei. Aceasta a translat roditor în pictura sa  şi l-a singularizat fericit. 

În toamna şi iarna lui 2012, când Ioan Gânju ar fi împlinit 70 de ani şi la un deceniu de la trecerea la 
cele veşnice, ne-am reamintit toate acestea, de arta sa singulară, de felul lui inconfundabil de a fi. Ioan 
Gânju s-a întors între noi aşa cum trebuie să se întoarcă în postumitate un creator. S-au strâns să dea 
seamă de lucrarea sa de creator însemnat cu stea în frunte multe dintre pânzele artistului demiurgos. Din 
colecţii particulare ieşene, aproape 30, şi din patrimoniul Pinacotecii ieşene s-a organizat o cuprinzătoare 
retrospectivă, ce-a pus în lumină liniile de forţă ale acestei personalităţi proteice şi atât de originale. Iniţiativa 
a aparţinut, cum ne-am obişnuit în ultimii ani, inginerului Mihai Pascal, cel care a dovedit încă o dată, şi 
neostentativ, vocaţia de Mecena. Galeria „Dana”, gazda primitoare a expoziţiei în sălile din strada Prof. 
Cujbă, a editat, spre a spori greutatea restituţiei, un substanţial album, coordonat de vrednicul Octav Jiga, 
tehnoredactat iscusit de Bogdan Panţîr. S-a reunit în paginile acestuia tot ceea ce s-a scris important în 
presa românească despre artist. Cele peste o sută de reproduceri de bună calitate configurează elocvent 
universul de creaţie al lui Ioan Gânju. 

Ni s-a revelat încă odată faptul că Ioan Gânju nu-i doar o legendă, o parte luminoasă a mitologiei 
artistice a cetăţii, ci şi o realitate vie printr-o operă solidă, zămislită să înfrunte timpul. Singularitatea lui 
Gânju e parte a unei moşteniri miezoase, de care pictorul a fost conştient, lucru ce transpare şarmant şi din 
această opţiune pentru â din a în onomastica sa, ce-l aşeza mai în capătul de sus al alfabetului şi, totodată, 
în vârful breslei. 

Grigore ILISEI 

Teatru și iar teatru 
 

Este de-a dreptul surprinzător cum – deşi îţi sunt 
foarte bine cunoscute din lecturi anterioare şi din 
repetate reprezentaţii scenice pe care le-ai vizionat – 
piesele de teatru ale lui Mircea Radu Iacoban îţi 
trezesc încă şi îţi întreţin un interes major, 
provocându-ţi cel puţin curiozitatea de a le revedea 
în luminile rampei. Chiar dacă au emanat tematic 
din realităţi apuse, părând, la o privire grăbită şi 
superficială, imagini, datate ale acelor realităţi, ele 
se prezintă cum, la reeditarea datorată Editurii 
TipoMoldova, cu un apreciabil coeficient de 
prospeţime – în planul expresiei pur literare, 
dramaturgice – şi de generalitate în celălalt plan, de 
fond, al ideilor permanent valabile şi al unei 
umanităţi nealterate de trecerea vremii şi de... 
dramatica transformare a conceptului de umanitate. 
Lumea teatrului lui Iacoban e una dinamică, viu 
colorată, pitorească pe alocuri, gravă şi solemnă pe 
de altă parte, o lume în care cititorul/spectatorul de 
azi poate găsi încă semne şi sensuri demne de 
reţinut cel puţin pentru a înţelege mersul istoriei şi 
evoluţia omului supus acestui implacabil mers.  

Arcul temporal şi ideatic pe care îl deschide teatrul acestui neobosit dramaturg este unul 
foarte larg, încorporând un fel de sinteză a experienţei istorice naţionale, de la o epocă mai veche 
(sec. XVIII), surprinsă cu măiestrie în Noaptea, trecând prin perioada Războiului de Independenţă 
(Reduta şi şoarecii), prin anii comunismului (Hardughia) şi prin cei ambigui ai tranziţiei (În 
noaptea asta nu câştigă nimeni) până la cea mai actuală... actualitate (Vremea vremuieşte). 

Volumul reia în cea mai mare parte ediţia anterioară, cea din 2002, Noaptea asta nu câştigă 
nimeni, apărută în colecţia „Dramaturgi contemporani” a Editurii Junimea. Zic reia în cea mai 
mare parte pentru că autorul păstrează toate titlurile din sumarul acelei ediţii, la care adaugă două 
titluri noi: Altă sâmbătă la Veritas şi Când vremea vremuieşte. Pus sub lumina tiparului în 
colecţia Opera omnia, ne-am fi aşteptat ca volumul să cuprindă întreaga operă dramaturgică a 
scriitorului; în realitate însă, el este o selecţie, de fapt o autoevaluare pe care autorul o întreprinde 
de bună voie şi nesilit de nimeni. Să fie acesta un semn că, tot de bună voie, el îşi condamnă la 
uitare celelalte piese (Tango la Nisa, Fără cascadori, Iva-Diva, Footbal, Duo Amore, Înainte) sau 
să credem că actualul volum va fi urmat, în aceeaşi colecţie, de un al doilea? Opţiune rezervată 
celui în cauză. Dacă ne-ar fi pus pe noi să facem selecţia, n-am fi renunţat la Tango la Nisa, piesa 
de debut, motivaţi nu atât de valoarea propriu-zisă, cât, mai ales, de faptul de biografie literară: un 
debut este un eveniment în viaţa oricărui scriitor, un eveniment pe care nu-l dai uitării. Mai mult 
decât atât, piesa aceea dezvăluia trăsături esenţiale ale scrisului dramatic MRI-ist: o capacitate 
deosebită de a descoperi caratul de dramatism în existenţele cele mai obişnuite, aproape 
insignifiante, de a schiţa din linii puţine caractere rezistente scenic şi de a le implica în situaţii 
dinamice, antrenante, în măsură să ţină spectatorul în priză neîntreruptă. Era în acea piesă, apoi, o 
undă autentică de lirism, de umanitate pe cât de simplă, pe atât de sinceră, de caldă. Şi mai era 
abilitatea – sine qua non în teatru – dialogului, a replicii spontane, alerte, conforme cu situaţiile şi 
caracterele. Toate aceste trăsături, evidente în Tango la Nisa, au trecut în celelalte – multişoare – 
piese pe care Iacoban le-a comis ulterior; au trecut perfecţionându-se permanent, reafirmându-se, 
devenind ceea ce numim stil. E vorba de un proces. Un proces de devenire, de maturizare, de 
personalizare, de individualizare în concertul general susţinut de scriitorii dramatici. Pe Iacoban îl 
recunoşti şi-l deosebeşti de ceilalţi numai prin câteva replici, după sprinteneala acestora şi 
coloratura lor în care nuanţa satirică (nu rareori sarcastică) se îmbină cu lirismul, gravitatea cu 
umorul şi cu surâsul reţinut. Într-o vreme în care lucrările literare în răspăr tematic nu aveau şanse 
să ajungă pe scenă, Hardughia lui Iacoban a reuşit să treacă prin toate filtrele ideologice şi să vadă 
luminile rampei. Era un act de curaj nu atât pentru că se referea la demolările monumentelor 
istorice, ci pentru că dezvăluia mentalităţi periculoase, specific „epocii de aur”, mentalităţi atinse 
de grotesc, gândiri şi viziuni lamentabile dar cu putere de decizie. Critica dramaturgului era de o 
incisivitate neobişnuită pentru vremea respectivă. Reţin aici, ca foarte edificatoare, fraza 
apreciativă a criticului Mircea Ghiţulescu: „...un text polemic în jurul raportului de atâtea ori 
răsturnat dintre civilizaţie ca sumă de valori materiale, grăbite să înghită dovezile spiritului în 
numele progresului, şi valorile culturale indispensabile” Foarte exact. 

Am afirmat mereu, adică ori de câte ori am avut ocazia să scriu despre teatrul lui Iacoban, că 
cea mai valoroasă lucrare a sa rămâne Noaptea (1975). Este o piesă care stă – cu sau fără 
recomandarea noastră – în fondul principal al dramaturgiei române contemporane. 

Cercetând veacul al XVIII-lea prin ceea ce a lăsat el palpabil (documente, construcţii etc.), 
dramaturgul descoperă ceva ce ar putea părea o taină şi anume relaţia inefabilă dintre om ca fiinţă 
trecătoare şi spiritul uman în neîntreruptă curgere, dintre fapta obişnuită şi reflexul ei în existenţa şi 
conştiinţa generaţiilor; el încearcă să descifreze şi să explice taina rezistenţei şi continuităţii neamului 
românesc pe aceste locuri în ciuda tuturor vicisitudinilor vremii. Noaptea (intitulată iniţial Noaptea 
calicilor – ceea ce era însă un titlu mai restrictiv decât cel actual, care sugerează caracteristica unei 
epoci) se deosebeşte de celelalte piese ale autorului şi prin construcţia dramaturgică; ea nu urmează 
drumul clasic al lucrării structurate în jurul unui miez conflictual, ci are o ţinută narativă, e o suită de 
tablouri de epocă extrem de sugestive în care nu confruntarea caracterelor e pe primul plan, ci starea 
de lucruri, expunerea plastică a situaţiilor. Tablourile – rezistente şi în sine prin ineditul faptelor, prin 
tensiunea ideilor şi, nu în ultimul rând, prin spontaneitatea scriiturii (în care ironia, umorul stăpânit şi 
lirismul sunt îmbinate ingenios) se leagă perfect între el nu numai prin circulaţia personajelor, ci, mai 
ales, prin fluidul subteran al stării dramatice. Noaptea este rodul unei meditaţii, pătrunzătoare asupra 
istoriei în relaţia ei indestructibilă cu prezentul şi viitorul. Volumul mai cuprinde, în afară de titlurile 
deja citate, piesele Sâmbătă la Veritas, Ceaţa, Stress (Plouă la Sovata), Omul din baie şi Cercul, ca 
noutăţi, cum spuneam mai înainte, fiind Altă sâmbătă la Veritas şi Vremea vremuieşte, aceasta din 
urmă – o adevărată comedie... lingvistică despre cum pătrund neologismele într-o limbă permisivă ca 
a noastră; e un fel de Turnu Babel modern, plin de haz şi pitoresc. 

Alcătuirea volumului e gândită în aşa fel încât cititorul să aibă la dispoziţie date privind 
premierea absolută (cu afiş, distribuţie, regie, premii), precum şi opiniile critice considerate cele 
mai semnificative. Până şi o opinie a noastră (asupra piesei Stress) a fost reţinută, ceea ce ne-a 
făcut o reală plăcere (Îmi închipui cât de mult s-ar bucura doi dintre colegii noştri dispăruţi – 
Valentin Silvestru şi Mircea Ghiţulescu – reţinuţi de câte şase ori fiecare cu opinii critice de real 
interes). Ca şi la ediţia anterioară, autorul îşi încheie volumul cu O postfaţă din 1977... amendată 
în 2002 şi revăzută în 2012 care e, de fapt, o foarte agreabilă autobiografie a dramaturgului, 
încheiat cu îndemnul (preluat de la confratele P. Dinulescu): Citiţi-mă, măcar citiţi-mă! Există 
însă, spre deosebire de ediţia anterioară, şi o Prefaţă. De fapt o meta-prefaţă, semnată de Nichita 
Stănescu în 1972. Iat-o: „Mircea Radu Iacoban nu aude dialogul, ci îl vede. De aceea oamenii 
pieselor lui sunt personaje. De aceea decorul uman devine un teatru perpetuu, iar drama, ca 
sentiment, continuă. Teatrul lui este de văzut, iar cine are urechi de auzit, să-l audă!” Opinie de 
poet. În totul lui tot, volumul arată superb. O carte de lux. Un obiect de artă în sine, înainte de 
orice. Felicitări editurii. 

Ștefan OPREA 
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Premiile „Globul de aur” 
 
În noaptea de 14/15 ianuarie a.c., Asociația Presei Străine de la 

Hollywood a acordat Premiile „Globul de aur” pentru cele mai bune realizări 
cinematografice ale anului 2012: 

 
Cinema 
Cel mai bun film – dramă: Argo 
Cel mai bun film – comedie/musical: Les Miserables 
Cea mai bună regie: Ben Affleck (Argo) 
Cel mai bun rol principal masculin într-un film – dramă: Daniel Day-

Lewis (Lincoln) 
Cel mai bun rol principal masculin într-un film – comedie/musical: Hugh 

Jackman (Les Miserables) 
Cel mai bun rol principal feminin într-un film – dramă: Jessica Chastain 

(Zero Dark Thirty) 
Cel mai bun rol principal feminin într-un film comedie/musical: Jennifer 

Lawrence (Silver Linings Playbook) 
Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un lungmetraj: Christoph 

Waltz (Django Unchained) 
Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un lungmetraj: Anne Hathaway 

(Les Miserables) 
Cel mai bun scenariu: Quentin Tarantino (Django unchained) 
Cel mai bun film de animaţie: Brave 
Cel mai bun film străin: Amour (Austria) 
Cea mai bună coloană sonoră: Life of Pi – Mychael Danna 
Cel mai bun cântec: Skyfall – Adele, Paul Epworth  
  
Premiul „Cecil B. deMille”: Jodie Foster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Televiziune 
Cel mai bun serial de televiziune musical/comedie: Girls – HBO 
Cel mai bun serial de televiziune – dramă: Homeland 
Cel mai bun film de televiziune/ miniserie: Game Change 
Cea mai bună actriţă în rol principal, într-un serial de comedie/musical: 

Lena Dunham (Girls) 
Cea mai bună actriţă într-un rol principal într-un serial de televiziune – 

dramă: Claire Danes (Homeland) 
Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie/film de televiziune: 

Julianne Moore (Game Change) 
Cel mai bun actor în rol principal într-un serial – dramă: Damian Lewis 

(Homeland) 
Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie/film de televiziune: 

Kevin Costner (Hatfields and McCoy) 
Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau film TV: 

Maggie Smith (Downton Abbey) 
Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial, miniserie sau film 

TV: Ed Harris (Game Change) 
Cel mai bun actor în rol principal într-un serial comedie/musical: Don 

Cheadle (House of Lies) 
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Scrierea a trebuit și ea să aștepte ceva timp  până să 
aibă premiera absolută la Berliner Ensemble, în 1959, a 
fost publicată, la noi, destul de repede, a putut fi citită în 
numărul 12/1960 al revistei Teatrul, loc unde lucra un 
excelent cunoscător al dramaturgiei brechtiene, un 
remarcabil traducător al acesteia, un intelectual adevărat, 
însă cam predispus spre compromis, precum a fost Brecht 
însuși (despre compromisurile lui Brecht a scris cu 
maximă duritate Paul Johnson în cartea Intelectualii, în 
repetate rânduri editată la Humanitas). E vorba despre 
Florin Tornea. A fost jucată în premieră pe țară la Teatrul 
Muncitoresc CFR în anul 1963, în regia lui Horea 
Popescu, cu Ștefan Mihăilescu-Brăila. Care Ștefan 
Mihăilescu-Brăila – puțini își mai amintesc asta – a fost 
un imens actor brechtian, rolul Arturo Ui venind după cel 
din Domnul Puntila și sluga sa Matti, spectacol montat 
la același Teatru – care va deveni puțin mai târziu 
Teatrul Giulești și, după 1990, Teatrul Odeon – de 
regizorul Lucian Giurchescu. Domnul Puntila… a fost 
văzut de Helene Weigel, văduva lui Brecht și 
directoarea lui Berliner Ensemble, și socotit de ea un 
model de spectacol brechtian. 

Nu vreau să scriu aici cronica spectacolului de la 
Odeon. Mă mulțumesc doar să notez ca îl socotesc drept 
unul bun, articulat, centrat pe idee, izbutit ca formă. Un 
spectacol care va deveni încă și mai bun, mai strâns și 
mai bine ritmat, după două-trei reprezentații în care se va 
roda. Un spectacol în care atrag atenția evoluțiile unor 
actori precum Dorina Lazăr (Dogsborough), Mircea 
Constantinescu (Flake), Mugur Arvunescu (Butcher), 
Laurențiu Lazăr (Sheet), Cătălina Mustață (Betty 
Dulffeet), Gabriel Pintilei, Ana-Maria Moldovan, Mihai 
Smarandache, dar în care sunt remarcabili, adică în rol, 
mai toți interpreții, indiciu că astfel colectivul actoricesc 
al Teatrului de pe Calea Victoriei e pe punctul de a-și 
regăsi condiția de trupă.  

Nu știu dacă neapărat tradiția Teatrului în care 
lucrează și succesele acestuia în înscenarea pieselor lui 
Bertolt Brecht l-au determinat pe regizorul Dragoș 
Galgoțiu să vrea să pună în scenă Ascensiunea lui Arturo 
Ui poate fi oprită. Mă gândesc că, mai degrabă, Dragoș 
Galgoțiu a luat această decizie sub presiunea 
evenimentelor din istoria recentă a României, cu 
convingerea că teatrul nu trebuie neapărat să facă politică, 
dar are dreptul și obligația de a comenta și interpreta, prin 
specificul său, ceea ce se întâmplă în lumea politicii. Că 
mereu și mereu conjuncțiile dintre teatru și timp sunt o 
realitate și că ele pot fi reconfirmate și pe texte nu 
neapărat extrem contemporane ci care, bine montate, au 
puterea de a vorbi contemporaneității, deși a trecut ceva 
vreme de la scrierea lor. 

Sunt absolut convins că un argument de seamă pentru 
directorul de scenă a fost prezența în trupă a 
extraordinarului actor Ionel Mihăilescu, față de care 
Odeon-ul a contractat deja numeroase datorii, datorii pe 
care acum, cu și prin acest spectacol, și le achită în parte, 
contractând în schimb, așa cum e firesc, de altminteri, 
altele fiindcă înainte de orice Ascensiunea lui Arturo Ui 
e, așa cum se cuvenea, spectacolul actorului distribuit în 
rolul principal, spectacolul lui Ionel Mihăilescu.  

Actorul punctează cu bravură și cu talent, pe 
parcursul evoluției sale, câteva momente-cheie. Vedem 
mai întâi un Arturo Ui desenat asemenea unui 
funcționar de duzină, parcă mereu încercat de dureri 
fizice, parcă rușinat că există, slab, umil, în poziția 
cumpănă, din familia lui Uriah Heep al lui Dickens, cu 
hainele curgând pe el, cu niște pantaloni largi în care ai 
impresia că se pierde. În clipa în care rostește înfocat, 
cu patos, cu furie, cu luciri înspăimântătoare și 
premonitorii în ochi, marele monolog din Iuliu Cesar, 
simțim că mutația s-a produs, iar evoluția lui Ionel 
Mihăilescu din acel moment devine electrizantă. 
Personajul lui capătă proporții tot mai înspăimântătoare. 
Atunci când fața reală a lui Ui, natura sa eminamente 
rapace și criminală ni s-au dezvăluit cu totul, actorul 
mai punctează o dată magistral, chemând la încredere 
necondiționată în el, în Arturo Ui, unicul deținător al 
adevărului, singurul deținător al adevăratului sens de 
mers, al căii drepte.  

Scopul adevărat al spectacolului, acela de a 
reaminti avertismentele împotriva hitlerismului, așa 
cum a fost la vremea scrierii textului, ci împotriva 
oricărui totalitarism, de orice natură ar fi el, al oricărui 
derapaj de la normalitate, derapaj produs ca urmare a 
unei  lașități ori al unui compromis, a unei negocieri 
mărunte, a unei demisii morale, mi se pare a fi fost 
expus cum nu se poate mai limpede. Iar când Ionel 
Mihăilescu rostește tăios celebra replică Cine nu e cu 
mine e împotriva mea și adaugă scurt Votați! nu se 
poate să nu fii încercat de un fior rece. Încă un semn 
că ne aflăm în fața unei mari creații care și ea, ea în 
primul rând, validează opțiunea Teatrului Odeon și a 
lui Dragoș Galgoțiu pentru piesa lui Bertolt Brecht. 

 
Mircea MORARIU 

 

Un spectacol 
pentru un actor 

 
 

Pornind de la o carte… 
 

Adesea, în cărțile și eseurile sale, profesorul și 
istoricul  bucureștean Lucian Boia ne-a atras atenția că, 
în realitate, nu învățăm nimic din istorie. Aceasta nu 
înseamnă însă că acumulările trecutului nu se răsfrâng 
asupra prezentului și asupra noastră, că nu decontăm 
deloc la preț redus ceea ce a fost rău în el. Poate tocmai 
spre a ne ajuta să devenim ceva mai înțelepți și, astfel, să 
ajungem să plătim un preț mai mic pentru greșelile de 
azi, care sunt rodul unor greșeli din trecut, a scris Lucian 
Boia De ce este România altfel? E vorba despre un eseu 
apărut în seria de autor a editurii Humanitas, despre o 
carte lansată la Târgul de carte din această toamnă de la 
București, o carte repede devenită bestseller (a fost 
urgent nevoie de un al doilea tiraj),  o carte despre care 
toată lumea vorbește. 

Nu intenționez, acum și aici, o recenzie a volumului  
profesorului Boia. O voi face în spațiul rubricii Explorări 
pe care o dețin la revista de cultură Familia din Oradea. 
Mă mulțumesc doar cu câteva considerații sumare. Cu 
siguranță, De ce este România altfel?  nu înseamnă o 
carte de natură să fie pe placul celor ce agreează 
mistificările istorice de tot felul, prezentarea momentelor 
istoriei naționale românești în tonul epopeii 
supradimensionate, scrisul istoric pe sugativă, cu stiloul 
alimentat cu cerneala grandilocvenței și nu cu cea a 
adevărului. De ce este România altfel? este o carte la 
antipodul istoriei de parastas, denunțată de regretatul 
Vlad Georgescu în Politică și istorie – Cazul 
comuniștilor români, un eseu în urma redactării căruia 
autorul său a fost arestat și anchetat și, mai apoi, silit 
să-și părăsească țara, să se refugieze mai întâi în 
America și, mai apoi, în Germania, la München, unde 
va conduce până în 1988 Departamentul Românesc al 
Europei libere. Cartea profesorului Boia poate fi lesne 
comparabilă cu o altă lucrare celebră, al cărei destin nu 
a fost deloc fericit. Mă gândesc la Din psihologia 
poporului român, prima parte a unui op gândit a fi ceva 
mai amplu, publicată în anul 1907, dar care a 
determinat reacții atât de violente încât autorul său, 
sociologul Dumitru Drăghicescu, a apreciat că e mai 
bine să nu o mai continue. 

Printre defectele cu continuitate istorică detectate de 
Lucian Boia în lucrarea sa, defecte ce definesc felul de a 
fi al nostru, al românilor, majore sunt neautenticitatea, 
disponibilitatea excesivă spre compromis, apetitul prea 
mare pentru negocierile mărunte, importanța prea mică 
acordată valorii supreme a libertății. Profesorul Boia nu 
este nici băsist, nici antibăsist, e un istoric dublat de un 
analist lucid și tocmai de aceea am citit cu maxim interes 
analiza făcută de domnia sa evenimentelor consumate în 
vară, cu ocazia referendumului. Și tare aș fi dorit să aflu 
opinia istoricului cu privire la cel mai recent compromis 
din politica românească, compromis de pe urma căruia 
mai repede și fără complicațiile prevăzute de analiștii 
politici ai tele-serialului cotidian, țara are guvern, dl. 
Ponta e prim-ministru iar dl. Băsescu mai rămâne la 
Cotroceni de unde va pleca când va veni sorocul legal cu 
privilegiile de fost aferente. 

 

… și ajungând la un spectacol 
 

Mi-am amintit de cartea lui Lucian Boia, pe 
neașteptate, când în urmă cu puține zile, urmăream la 
Teatrul Odeon spectacolul cu Ascensiunea lui Arturo Ui 
poate fi oprită, montat acolo de regizorul Dragoș 
Galgoțiu, în decorurile lui Andrei Both, costumele, ca de 
obicei ieșite din comun, ale Doinei Levintza, și excelenta 
coregrafie a lui Răzvan Mazilu. Se știe, piesa a fost 
scrisă în 1941, în Finlanda, pe vremea când Brecht 
aștepta vizele pentru America, pentru a se stabili cât mai 
departe de Germania cuprinsă de nazism. 

 
 

Ben Affleck Jodie Foster 



cronica veche  16 

Acum, publicul nu a mai fost privitor ca la teatru, ci 
personaj colectiv, cum era mulţimea din trecute secole, martoră 
tăcută sau violentă (la fel de manipulată) a execuţiilor publice.    

Despre interpreţii principali, despre cei secundari şi despre 
întreaga echipă a Operei Naţionale Române din Iaşi, care a lucrat 
sub conducerea lui Andrei Şerban, trebuie repetat ce am scris în 
numărul trecut al revistei, referindu-mă la Indiile galante. Prilejul 
de a construi încă un spectacol împreună cu reputatul regizor a 
fost imposibil de pierdut. Toată lumea a înţeles, a simţit că 
Indiile… şi Troienele pot evidenţia, pot descoperi potenţe 
ignorate, chiar necunoscute ale talentului muzical şi, mai ales, 
scenic. Poate că soprana Lăcrămioara Maria Hrubaru Roată şi-a 
demonstrat toate posibilităţile interpretative în rol de tragediană 
personificând-o pe Cassandra. Frivolă într-un rol secundar în 
Bărbierul din Sevilla, Ana Maria Donose Marcovici a fost 
potrivit aleasă pentru personajele Andromaca şi Elena. Roluri, 
de o complexitate şi forţă expresivă impresionante. Simona 
Titieanu şi Laura Magdalena Scripcaru sunt de neuitat în rolul 
Hecubei, Octavian Dumitru este un convingător Menelaus, 
Jean Kristof Bouton şi Andrei Grigore Sava au fost excelenţi ca 
fantome ale lui Achille.  

Se cuvine lăudată contribuţia maestrului coregraf Dorina 
Cotorobai, care s-a întrecut pe sine în realizarea unor momente 
de mare plasticitate (nu pot să nu menţionez căderea dansatoarei 
vestale pe ceea ce s-ar putea numi panta suspinelor, şi dansul 
tragic cu fantoma lui Achille.  

Cu atâtea necunoscute şi surprize, unele şocante, de o 
violenţă extremă, altele de un lirism şi un tragism covârşitor, cu 
un text ininteligibil dar de o semnificaţie clară pentru spectatorul 
atent, cu meritul de a-i pretinde deschidere spirituală, acceptarea 
că nu trebuie să înţelegi totul dacă trebuie să înţelegi esenţialul, 
regizorul Andrei Şerban a reuşit şi performanţa de a transforma 
Troienele dintr-o creaţie personală-etalon într-o realizare 
artistică-eveniment a colectivului Operei Naţionale Române 
din Iaşi. În 1990 participantă la spectacolele cu acest titlu, de la 
Bucureşti, Beatrice Rancea, directorul Operei ieşene, a reuşit 
din nou să aprindă interesul publicului de aici, al multor 
specialişti, oameni de cultură şi din media naţională pentru 
faptele de artă ale Iaşului.      

Alex VASILIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALĂ IMPLICARE EMOȚIONALĂ… 
 

… Spectacol unic prin noutatea absolută, a montării, a desfăşurării 
lui, a convingătoarei forţe degajate din jocul actoricesc, „Troienele” lui 
Andrei Șerban implică emoţional publicul, teleportat fără de veste direct 
în miezul incandescent al tragediei greceşti prin nemijlocită paticipare. 
Îndată ce spectatorii, aproximativ 150, s-au adunat în holul de la intrarea 
teatrului, au fost invitaţi să se îndrepte spre culise, prin dreapta. La 
început ezitanţi, apoi tot mai îndrăzneţi de la un pas la altul, ei au înaintat 
şuvoi printr-un clarobscur cu dublu rol: deja făceau parte din spectacolul 
propriu zis, devenind troienii învinşi, capete plecate, paşi înceţi, 
şovăielnici, cercetând cu grijă podeaua, o părelnică teamă insinuându-
se treptat, firească în faţa necunoscutului, obligând la o adaptare rapidă, 
la o pliere acceptată pe un spaţiu istorico-geografic doar vag teoretic 
ştiut. Conduşi din umbra deasă de arcaşii greci, ei au încercuit scena, 
mărginită de câteva schele-balcoane. Spaţiul gol, atât de specific stilului 
regizoral, îşi aştepta artiştii. Care au sosit în tulburătoare răpăituri de 
tobe, ritmicitatea lor neobosită marcând deja inexorabila trecere a 
timpului lipsit de îngăduinţă: Troia fusese răpusă, calul grecilor, darul 
perfid, aducător de moarte, îşi făcuse datoria, femeile şi copiii rămaşi vii 
trebuiau să plătească tributul de sânge nemiloşilor învingători. Prin 
culoarul viu şi fremătător al spectatorilor, într-un spot de lumină albă, a 
început să curgă alaiul troienelor însoţind disperarea Hecubei sau a 
Andromacăi, pe fiul ei, primul condamnat la pieire, pe Casandra, 
fecioara vestală luminând întunericul cu făclii, implorând în zadar 
bunăvoinţa Olimpului, pe Elena cea aducătoare de nenorocire, toate 
străjuite de grecii înarmaţi cu ameninţătoare suliţe. Spoturile de lumină 
mutau acţiunea de la o schelă la alta, carele îşi purtau victimele acolo, la 
un pas de spectatorii în transă, ei puteau citi „în direct” fiecare tresărire 
înscrisă pe faţa interpreţilor… Un spectacol unic. 

 

Aurora DABIJA 

Deşi este o producţie a Operei Naţionale Române din Iaşi, 
Troienele se dovedeşte a fi un spectacol hibrid, total. Aşteptat 
atâta vreme, prezent prea rar pe scena teatrului liric, cântăreţul-
actor a apărut din nou datorită lui Andrei Şerban. Ceea ce nu 
trebuie să mire: Şerban s-a afirmat în ţară şi în lume ca regizor de 
teatru. Înţelege pe deplin regizorul de teatru specificul cântului 
vocal, limitat dacă îi cere solistului mişcare, joc actoricesc totale? 
Mulţi au demonstrat că nu prea. Acceptă cântăreţul de operă 
riscul mişcării scenice epuizante, al forţării corzilor vocale şi prin 
emisia non-muzicală, într-un spectacol ce ar putea să-i pericliteze 
calitatea sonor-expresivă cerută de partiturile „clasice”, oricum 
mai des prezente în repertoriu decât celelalte? Destui au 
demonstrat că nu prea. A fost acum cazul şi la Iaşi, când s-au 
montat Indiile galante şi Troienele. Ne permitem vreun reproş? 
Aş spune că nu. Opţiunile fiecăruia sunt justificate. Înclin să cred 
că solistul vocal de operă riscă mai mult – cazurile unor interpreţi 
care şi-au încheiat prematur viaţa scenică sunt cunoscute. Iar 
regizorul trebuie să imagineze o desfăşurare scenică mai mult 
sau mai puţin legată de cerinţele cântului vocal. Asta a dorit şi a 
realizat Andrei Şerban pornind de la textul lui Euripide. 

Montarea iniţială a Troienelor, în ambientul teatrului La 
MaMa se justifica în urmă cu patru decenii. După 1964, 
România a intrat în cunoscuta clipă de libertate culturală, cărţile, 
câteva filme, o serie de spectacole de teatru au spus repede şi cu 
patimă mult din ce nu s-a putut spune până atunci despre 
societate, despre dictatură, despre nedreptate. Climatul social-
politic al deceniului 1961-1970 era, cum se ştie, marcat de 
contestaţii, de revoluţii violente sau de catifea (Paris-Praga, 
1968, mişcările tineretului american). Nu doar textele scrise în 
acea perioadă ofereau suficiente idei regizorilor. Avertismentul 
pericolului etern al autoritarismului, al cruzimii, a sunat 
întotdeauna limpede chiar din teatrul antic, şi nu întâmplător, 
Troienele lui Euripide au înfiorat, în intervalul de timp amintit, 
cititorii traducerii lui Dan Botta, telespectatorii versiunii semnate 
de Petre Sava-Băleanu (TVR, 1967), ascultătorii variantei 
înregistrate în regia lui Mihai Stratilat (Radio România, 1971). 
Tânărul şi neliniştitul Andrei Şerban a rezonat, bineînţeles, la 
acest subiect atât de actual atunci, şi a folosit prilejul oferit de 
mediul cultural avangardist al NewYork-ului, de teatrul 
(underground?) condus de Ellen Stewart. A fost un succes 
important, spectacolul rezistă de 40 de ani, este studiat, 
considerat un model.  

 Troienele lui Euripide nu s-au învechit datorită subiectului – 
cursul evenimentelor din Europa momentului actual o 
demonstrează. Opţiunea regizorului Andrei Şerban nu a 
îmbătrânit pentru că se potriveşte mult temutei globalizări. 
Privitorul, cel ce participă într-o anumită măsură la evenimentele 
scenei, nu are nevoie să înţeleagă textul rostit integral în limba 
greacă. Îndrăznesc să cred că, la limită, nu este un păcat dacă nu 
cunoaşte subiectul istoric. Întâmplările oferite privitorului au 
semnificaţii ce nu întârzie prea mult să se dezvăluie, violenţa şi 
cruzimea care îl „ating” permanent pe stradă, la servici, la 
televizor, peste tot, îl ating şi în teatru. Dacă nu îi împing aproape 
violent pe cei din public, aşa cum s-a întâmplat în 1990 în 
spectacolele Teatrului Naţional din Bucureşti, războinicii îi 
dirijează politicoşi dar ferm pe spectatori în diferite zone ale 
spaţiului de joc, mişcarea unor personaje principale şi a 
elementelor de decor sporeşte inconfortul-surpriza provocate de 
înghesuială, de spaţializarea sunetului, de violenţa unor scene, de 
expresivitatea totală, tragică, rar întâlnită, a interpreţilor.  

Meritul temutei globalizări este, în cazul de faţă, uşurinţa 
relativă cu care sunt recunoscute cognitiv şi acceptate emoţional 
incantaţiile de sorginte greacă, africană, bocetul românesc, 
dansurile dezlănţuite ce te duc cu gândul la triburi de pe 
continentul negru şi la ai noştri strămoşi daci. La fel, melopeea 
unduioasă a flautelor pune semnul egalităţii între stilul antic, 
impresionismul francez şi combinaţia post-modernă. Partitura 
face aluzie la melodica antecreştină din muzica lui Igor 
Stravinski şi melodica de tip Carl Orff, tributară creştinismului 
timpuriu. Nu cred că Lucian Maxim a realizat „o orchestraţie 
amplă”, cum afirmă Simona Chiţan în cronica sa Troienele de 
Andrei Şerban, un manifest politic (Cultura, 16 decembrie 
2012). Pentru cei doar nouă instrumentişti a fost compus, de fapt, 
un text muzical de o simplitate şi transparenţă ce servesc 
desfăşurării scenice, încadrându-se teatrului instrumental. 

Ca dovadă, Lucian Maxim, Theodor Popescu şi Alin Iaţâc 
(percuţie), Aura Mateianu şi Paula Mina (flaut), Laurenţiu Pârâu 
(clarinet), Claudiu Grigoraş şi Lucian Sava (corn), Bogdan 
Pleşcan (trombon) au avut costume şi roluri bine determinate în 
compoziţia spectacolului. Sigur, un element de continuitate 
sonoră, prezent în montările pentru televiziune, radio şi scenă, 
este leitmotivul ritmic grav, tragic, al tobelor, ce au, mai ales 
pentru spectatorul nemijlocit, un efect impresionant. Şi, apropò 
de spectatorul de la Iaşi: era nevoie să fie îndrumat, în prima 
parte a reprezentaţiei, în scenă, printre cântăreţi-actori şi 
figuranţi? În mod evident, era nevoie. 

    

CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR   

Opera Națională Română Iași 
 

„TROIENELE” în viziunea lui Andrei Șerban 

TERIFIANTE DISEMINĂRI 
 

Asocierea dintre galeriile „N. Tonitza” şi „Dana”, care 
ocupă spaţii alăturate, pe strada Lăpuşneanu din Iaşi, a 
permis reputatului artist plastic Ştefan Pelmuş (n. 1949) să 
expună, în ultimele săptămâni ale anului 2012 (vernisajul, 
la 20 noiembrie) mai multe zeci de lucrări în ulei, unele de 
foarte mari dimensiuni. Variaţia dimensională este cea mai 
evidentă, într-o expoziţie în care mai fiecare tablou 
contează pe jocul, desfăşurat pe fonduri monocrome, 
dintre contururi ferme, organizatoare de spaţii, şi elemente 
insularizate fie de către acestea, fie în cadrul acestora. 
Braţe cruciforme, siluete aviforme, pisciforme, divizează 
câmpuri de culoare, care se potenţează complementar. 
Toate spaţiile se populează, relativ uniform, cu varii 
repere, dezordonate la periferie, urmând însă, în centrul 
vizual, care se suprapune uneori cu cel geometric, rigorile 
ansamblului compoziţional. Acesta se defineşte elicoidal, 
în chenare, concentric, pe registre, în simetrie bilaterală ori 
după diagonale, cu un spaţiu circular central dinamizat prin 
spirală, ca în lucrarea Roata vieţii. Rareori, în compoziţii 
de mică amploare, conturul figurativ impune linia 
dominantă, astfel că ele pot fi luate ca studii pentru 
viziunile plastice mai complexe. 

Narativitatea tablourilor este dată de spaţiul populat de 
profuziunea de obiecte, definind identităţi relativizate de 
fermitatea contururilor, de fondul cromatic dar mai ales de 
multiplicitatea simbolurilor, după logica artei informale. 
Acestea sunt urmărite şi la nivelul grafismelor vibrând 
suprafeţele, în oroarea de vid preluată de pe suprafeţele 
tapiseriei tradiţionale. Artistul îşi refuză totdeauna 
perspectiva de adâncime, folclorizând în maniera unei 
anume arte naive şi, nu mai puţin, reafirmând 
bizantinismul iconografic, la care contribuie, de asemenea, 
tratarea conturului drept element spaţial determinant. Viaţa 
reperelor astfel fixate este una aparte, colcăitoare, plină de 
nelinişti. Faunistic, ea nu înaintează până la teratologic, dar 
cupele sau ovalele de mare pasăre bolnavă, cum ar spune 
Blaga, se macină de vibrionii, cilii, tijele, amoebele etc. 
diseminate în pasta coloristică. 

Astfel, forţa elementelor simbolice se îndreaptă către 
marcarea unei terori a descompunerii, imaginile care ni se 
propun putând fi luate drept instantanee dintr-un teribil 
spectacol al inexorabilului trecerii, preluat şi de purismul 
cromatic, cu suprimarea scărilor tonale, delimitări lineare 
cu evitarea pasajelor etc.  Acestea, ca semne ale unui 
vitalism compensatoriu, care clamează oricât de risipite 
repere ideatice ale vieţii eterne, de la Sfânta Cruce şi 
Sfântul Potir la ankh-ul egiptean ori la pasărea şi pomul 
vieţii din imageria tradiţiei autohtone. Cel din urmă apare 
ca o frunză înălţată din cărămizi zidite, fluturându-şi vârful 
întunecat lângă un potir, în remarcabilul tablou Fereastră. 
Supramarcate prin aplicarea unei rame în ramă (indiciu 
suplimentar, pe lângă titlu, al intenţiei autoreflexive), la 
exterior şi la interior cu aceleaşi diseminări de spectre 
vibratile, cele trei vase din spaţiul central reţin, pe un 
extatic fond oranj, o materie albastră, respectiv una roşie şi 
una verde. Simbol al celor trei Persoane care s-au bucurat 
de filoxenia lui Avraam şi a Sarei? Apel la esenţializare, 
prin izolarea celor trei culori primare ale luminii fizice? 
Sau mai curând o tristă aplecare către sine, de vreme ce 
cupa din dreapta, astupată de ankh, simbol al suflului vital 
la egipteni, se clatină sau se închină către pomul-frunză. În 
celelalte două potire picură sânge, de pe un vârf de pioneză 
ori dintr-un capăt de corn. Pe lângă sugestia de cruzime, 
destule alte elemente se revendică, prin Joan Miró, prin 
Jules Perahim, de la limbajul suprarealist, însă unul 
cantonat în ermetism, eventual dublat de cel folcloric şi 
facilitat de hieratismul icoanei. 

Terifiat de hăul neîntreruptei revelaţii, către care îl 
îndreaptă amalgamul său de simboluri, elemente 
figurative şi grafeme, artistul se va mulţumi, de la o 
pânză la alta, să procedeze mai ales la recombinarea lor 
spaţială, evitând să repună în discuţie formula, demult 
justificată în fiecare element al ei. Căci a atenta, de pildă, 
la rigoarea de perete bazilical a fondului ar însemna să 
relativizezi spaţiul prin care ţi-ai impus o distanţare de 
ele. De aceea, tensiunea vizionară este condamnată să-şi 
reafirme cu fiecare lucrare cota paroxistică, într-un 
echilibru precar dintre determinismul coşmaresc şi 
proiecţia mărturisirii eliberatoare. 

Ioan RĂDUCEA 
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Mesaje din Grădină 

UN DIALOG 
Aurel BRUMĂ – Atena Elena SIMIONESCU 

– Exact. Prin ’93 am beneficiat de o bursă de cercetare și 
documentare la Madrid,  în Spania. Și acolo am văzut galerii de 
artă fondate în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Un alt 
istoric al comunicării artistice spre public decât la noi. Așa ceva 
se recuperează greu, diminuează vizibilitatea artistului, a 
artiștilor. Cât despre gravură, aici în Moldova este un domeniu 
mai puțin cunoscut deși tradiția există. Dar pentru că  Facultatea 
de Arte a fost blocată în vremurile de nefericită amintire, aceasta 
și-a reluat activitatea abia în 1990, când conducerea de atunci a 
Universității a considerat benefic pentru Institut să restabilească 
identitatea specializărilor unei facultăți de arte cu toate 
ramificațiile necesare. Printre cei chemați am fost și eu. Și din ’90 
am început un demers destul de dificil și am construit 
specializarea grafică sau, cum se numește acum, specializarea 
arte plastice – direcția de studiu grafică. Este o denumire 
aliniată la cerințele impuse de evoluțiile din domeniu la 
minister, standarde diferite – alte și alte alinieri. Am pornit de la 
un atelier cu câteva șevalete și capre, iar în momentul de față 
cred că avem o specializare echivalentă celor din București, 
Cluj, Tmișoara și, respectând rigorile, dovedind temeiurile, 
suntem în echivalență, pe domeniul graficii, cu tot ce se face în 
facultățile similare din occident.  Prima promoție, pe acest 
segment temporal, a fost în 1996. Parte dintre absolvenți sunt 
acum în străinătate și, având un fundament solid, lucrează în 
domeniul de consacrare: grafica. Ceilalți se află aici, la Iași și în 
țară. Și, iarăși important, toți aceștia continuă să facă și să 
expună gravură. Iar pentru mine, ca pedagog, ca formator, este 
o satisfacție, o împlinire în acest plan.  

– Dubla oglinzii: artistul – pe o parte, rectorul – pe cealaltă. 
Greu de armonizat. Presiuni diferite. 

– Da. Timpul consumat de cerințele de administrație, de 
management este extins. Copleșitor uneori, absorbind sâmbăta, 
duminica, anulând noțiunea de timp liber. Pleci și rămâi și acasă 
cu Universitatea, cu problemele ei. Acesta este momentul. A fost 
o alegere grea, presiunea colegilor care m-au obligat să candidez 
pentru această funcție. O funcție din care simți puternic șocul 
mișcărilor bulversante din direcția ministerului, din Legea care s-
a schimbat, coordonatele pe care se impun aplicații noi, 
ordonanțele de modificare. Ca instituție bugetară trebuie să găsim 
soluțiile de armonizare, de absorbție, să inițiem, când este cazul, 
dialogul de idei. Complicat, complex rolul acestui alter ego al 
meu, rectorul, dar și generos prin obligația de a promova 
dezvoltând imaginea universității în întreita existență: muzică, 
arte plastice, teatru. Realizăm evenimente triptic, când se poate, 
iar propunerile venind din toate compartimentele aparțin unui 
demers de armonizare, de unitate de interes, fără a diminua 
singularitatea specifică formării profesionale din fiecare domeniu. 
De curând, în contact cu un colectiv de evaluare din exterior, am 
tot fost întrebați dacă întreita conformație a universității este un 
avantaj mai ales în condițiile în care suntem unica instituție din 
țară cu această arhitectură disciplinară. Iar întrebarea se cerea 
inversată, reformulată pe valorile generate de coabitare, fiindcă 
aici lucrăm în principal. 

– Pe calendarul 2013, personalizat de artista Atena Elena 
Simionescu, dincolo de reproducerile din propria creație nu am 
găsit, că se poartă, gânduri, meditații, pietrele de moară 
filosofică ce ar putea să râșnească alte gânduri, impresii. 

– Totul depinde de persoana care răsfoiește calendarul. Aș 
vrea să cred că fiecare poate găsi gândul care i se potrivește 
cel mai bine. Lucrând aplicat pe natură, primesc și ofer, la 
rându-mi, scrisori, mesaje. Mesajele din Grădină. Propun 
oamenilor ca în bucuria, în plăcerea de a se opri pe o imagine, 
pe o secvență de imagine, să redescopere natura și astfel să se 
redescopere în ei înșiși.   

Aurel Brumă: Pe acoperișul de trecere de la un an la altul, 
asigurând iubitorilor de artă două luni de recital vizual, 
retrospectiva „Trasee grafice” – semnate de graficiana Atena 
Elena Simionescu – este și o delicată încercare  de  a retipări 
dialogul omului cu sinele prin natură. L’esprit d’escalier, 
cuvenitul generic al expoziției, Mesaje din Grădină, a fost uitat 
în nenumăratele consumuri pe care le implică realizarea unui 
astfel de eveniment, mai ales în condițiile unor adăugiri 
complementare: album, calendar personalizat. La Rectoratul 
Universității de Arte „G. Enescu”, abia aterizat din culmea 
Copoului, liniștit de mișcarea picturală din acvariul de altă 
complementaritate a artistei, încerc itinerariul nervurilor de 
frunză propunând artistei învecinarea sacralității. 

Atena Elena Simionescu: Expoziția deschisă la Sala de 
Marmură a Facultății de Medicină Veterinară este doar o modestă 
retrospectivă, fiindcă multe, foarte multe lucrări lipsesc. Sunt în 
colecții particulare din țară, din străinătate... Ca demers artistic 
rămân și aici în comuniunea sacrală a naturii, poate și datorită 
unei situații de viață concrete: am abandonat apartamentul de 
bloc și am îndrăznit să abordăm varianta unei case pe pământ. 
Probabil va mai dura  până ce clădirea va fi gata, dar Grădina, 
Grădina crește, are măsura indefinitului, a locului de mereu nouă 
așezare și probabil că nu va fi niciodată gata (unde se termină 
oare frumusețea, bucuria?) dar cum, cu adevărat, relația dintre 
natură și dumnezeire își spune cuvântul în orice alcătuire a 
viului, personal mă simt atinsă de această vibrație și recunosc, 
iarăși, că am fost influențată de puterea aceea specială pe care o 
conține planta ca personaj multiplicat într-o altă infinitate de 
existențe. Un personaj extraordinar, cu evoluție specială de la 
sămânță, în răsăritul ei (are un răsărit, ceva de indefinită 
cosmicitate), până la apusul în rugină putredă, un ciclu nicicum 
repetabil, asemănător. Și, deasupra așez comunicarea, starea pe 
care viul vegetal o transmite, o împărtășește (limbaj, deci). Îți 
propune să ieși din tiparele, din labirintul obligatoriu al 
socialului, să alergi cu picioarele ude pe reavăn, pe iarba care 
nu minte, nu încearcă să te „disciplineze”, să-ți inducă obligații, 
rutină, stres suplimentar, nemeritat, să te delimiteze de artificial, 
de ceea ce consumă inutil timpul personal. Natura îți oferă 
măsura nemincinoasă pentru parcursul propriu. Și astfel te ridici 
deasupra materialității consumabile, directe, o capcană care 
irosește. Așa cred eu. 

– Posibil ca un critic de artă să spună: artista Atena 
Elena Simionescu dorește să dea durată, să pietrifice în 
imaginativul spectatorului, privitorului, a infinitului din firul 
de iarbă, din floare, un infinit din refractalizări delicate dar 
fără hiat, fără crize. Bucuria de dincolo de deșărtăciunea 
triumfată de apologia asumată a apocalipselor de tot soiul și 
de toate aiurelile posibile, inclusiv literare. Or „Psalmii” 
Atenei Simionescu propun lectura în cheia sensibilității, a 
intimizării momentului special al întâlnirii viului cu viul. Un 
altfel de iubire, de confesiune. 

– Mult, prea mult spus. Locuind într-un bloc, așa cum foarte 
multă lume locuiește, constrânsă de o comunitate relativ 
restrânsă, cu convenientele și neconvenientele proprii acestui tip 
de locuire, m-a făcut să apreciez foarte mult natura și ceea ce dă 
Dumnezeu pe pământ, plantele și tot viul acestei lumi speciale. 
Aceasta ca o sursă de inspirație. Pe de altă parte, în expoziție este 
mai ales gravură. Gravura este un domeniu al graficii și este 
oarecum în opoziție cu latura aceasta mirifică, inspiratoare și ușor 
accesibilă,  ușor de exprimat. 

– O altă abordare în timp, incursiuni în alt plan. Fiindcă 
marii gravori  au exersat logodna dintre cuvânt și ființa nu 
neapărat iconografică, ba chiar, uneori, în îmbrăcămintea 
hilară, caricaturală. În sine, arta gravurii sparge tiparul 
atelierului renascentist aducând un surplus de modernitate, 
utilaje anexe, chiar  mecanice mai târziu, însă fără a-și decide 
astfel externizarea.  

– Oarecum nouă în istoria artelor vizuale, cunoscută în 
Europa abia în Evul Mediu, gravura însemna, la începuturi, cam 
ce face tipografia de astăzi: să transmită niște informații. Au fost 
primele forme de imprimare tabelară, prima formă uzuală de 
consum mediatic, au existat și altele,  și, simplu, aparent simplu, 
pe o bucată de lemn era gravată o imagine și un text scurt.  Text 
scurt fiindcă erau puțini cei care știau să citească și să scrie. Și se 
transmitea, sub același titlu, din mână în mână, forma primitivă a 
unei informații. Cu Albrecht Dürer gravura a căpătat statura de 
artă.  O artă creată, realizată în condiții dificile, cu foarte multe 
tehnici denumite după tipul de material din care este formată 
placa de gravură, blocul, matrița de gravură.  

– Și mă uit la mâinile artistei, or fi ele macerate, arse de 
acizi, rănite, un sacrificiu asumat pentru oameni prin artă? Câtă 
durere pot recepta eu, privitorul, dintr-o anume gravură? Nu trec 
prea grăbit de la un tablou la altul, de la o gravură la alta, 
uitând sacrificiul prin artă al artistului? 

 

– Da, mâna este foarte importantă. În cazul nostru, fără 
manichiură. Dar mai mult de atât: se gândește proiectul, apoi 
trebuie transferat în oglindă, pentru că la imprimare se transferă 
încă o dată în oglindă – deci este o, să zicem, mutabilitate, și 
trebuie să ai perspectiva inversată, fiindcă inversat și desenezi, cu 
un surplus de trăire care să nu reducă emoția privirii ultime, a 
celui din expoziție. Or se întâmplă să lucrezi și în sec, în pierdere, 
în insuficientă stare. Se întâmplă și așa ceva. Acest transfer, 
inversarea, trebuie să pornească de la o dublă vizualizare a 
artistului dar, în final, să fie receptată o singură imagine, cea 
secundă, ca un dar desprins de efortul real.  

Eu nu mi-am propus niciodată și chiar am respins ideea de a 
cuantifica tipul și timpul actului de creație. De a diferenția. 
Fiecare artist, fie că este în fața pânzei, a pietrei sau la războiul de 
țesut, în domeniul mozaicului, a artei murale, ș.a.m.d., fiecare are 
propria lui filosofie de lucru, propriul timp de lucru, de 
așteptare... Nu aș diferenția, ca normă, timpul de gândire, de 
lucru. Ceea ce cred cu tărie, cel puțin în arta profesionistă, nu este 
impulsul de moment. Iar gestualitatea finală este rodul unei 
sedimentări, uneori pe ani de zile, fiindcă intelectul, arderea, 
documentarea și multe alte nebănuite asumări induc într-un 
anume moment finalitatea, așezarea în totalitatea trupului său a 
ideii creative pe pânză, pe machetă, pe placa de gravură. Și 
același lucru se întâmplă și în cazul meu. Adun, acumulez. Cum 
spuneam despre serialul meu de plante. Există o ciclicitate de 
patru-cinci ani pentru o temă, o serie. Și trec la altceva. Fără a 
pierde volumul pasiunii, dorința, bucuria lucrului pe mai 
departe. Alte acumulări și, repetabilă, acea energie care nu-ți 
permite să faci altceva decât să lucrezi fără determinări de 
program. Și asta înseamnă zile lumină și săptămâni, cu surplus 
uneori de lucru de noapte, de victorii și pierderi, reveniri, 
trecerea spre imprimare cu alte reușite sau ratări, reveniri, nu 
contează, pe moment, pierderile materiale reale și, la cald, 
revenirile sunt acumulative în calitate, în valoare. Și densitatea 
în reveniri, plictisitoare poate, tot atâtea semne de drum în 
demersul perfectibilității. Nu știu dacă la toată lumea (cea 
artistică, a gravurii) se întâmplă la fel. Dar eșecurile din atelier, 
invizibile, neștiute celorlalți, sunt răzbunate de reușita lucrărilor 
care se cer la vedere, se cer privite, dispar din colecția mea 
personală pentru a îmbogăți alte colecții.  

– Ascult și refac traseul din adânc, căutând rădăcinile 
gravurii în formele arhetipale (prezente în lutul și fibra textilă 
prelucrată – ca suport)  care, așa cum îndrăznea să spună 
Marija Gimbutas, reputată cercetătoare a datelor antropologiei 
culturale universale, au aparținut creativității feminine. Și mă 
gândesc la acele gravuri speciale, în fibră, în caldul atelierului 
casnic, scoarțele, covoarele în care se simt bine și stelele și luna 
și soarele și respirația celor către care se îndreaptă gândul și 
lacrima anonimelor artiste. Iar dincolo de anonimat, de 
necunoașterea tehnicii, nici nu importă pentru privitor, 
satisfacția este în sinele lucrării care își finalizează rostul, 
bucuria, valoarea în celălalt sine profund, al privitorului. Or, pe 
această dimensiune continuă a feminității creatoare mă simt bine 
întâlnind-o pe Atena Elena Simionescu, răsfoind Albumul scos de 
„Performantica”, editură a Institutului Național de Inventică.   

– M-am decis greu, am refuzat inițial ideea unei 
retrospective, mai ales că timpul meu este consumat de multe, 
foarte multe alte obligații – prioritar responsabilitățile ce revin 
față de Universitate. Acceptând, am fost obligată să scot din 
sertar lucrări pe care nu le-am expus niciodată pe simezele din 
țară. Sunt lucrări care au călătorit pe la diverse bienale, trienale 
din străinătate. 

– Fiindcă se pare că acolo, în centrul Europei, există un 
public, o altă percepție, interes pentru gravură? 
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Uniunea dintre cultura înaltă şi religie, inseparabilitatea 
lor a durat numai atâta timp cât elementele centrale ale 
culturii înalte (arta, muzica, literatura) şi religia sunt 
sănătoase. Apariţia unor religii nesănătoase (religii seculare 
precum marxismul, leninismul, maoismul etc.) şi a unor 
curente decadente în artă, muzică şi literatură, au determinat 
dispariţia uniunii. Astfel, cultura înaltă a epocii noastre „a 
încetat de a mai fi o meditaţie asupra religiei comune 
ajungând a fi o meditaţie asupra lipsei sale.”  

Caracterul critic. În câteva rânduri Scruton se referă la 
„cultura înaltă şi critică”. Dacă el atribuie culturii înalte şi 
un sens critic, pretenţia nu se susţine, întrucât caracterul 
religios al culturii înalte exclude critica. Acolo unde există 
religie, există credinţă, nu critică !...  

 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterul universal al culturii înalte. Cultura comună a 
Europei occidentale avea caracter universal. Reforma religioasă a 
dus la constituirea unor  culturi locale – regionale – de grup, dar 
filonul universalist a fost păstrat în cultura occidentală intrată în  
noi etape de evoluţie.  După opinia lui Scruton, Iluminismul a 
prezervat, ba chiar a promovat universalismul în cultură. „În artă, 
literatură şi muzică, Iluminismul a dat conţinut universalismului 
său, cu povestiri, poeme epice şi opere lirice ce-ar putea fi situate 
în orice timp sau spaţiu, fiecare dedicată substanţei omului aflată 
dincolo de culoarea locală”. De altfel, consideră autorul, în 
fiecare om există această latură a universalismului, a generalului 
uman, ceea ce îl face să afirme: „Iluminismul e în noi”. Alături şi 
simultan cu această latură a universalului (şi cu indivizii care îi 
aparţineau integral?), în epocă existau şi elemente culturale cu 
specific local, prejudecăţi, legate „de o istorie, de o limbă şi de o 
cultură comună” (adică de grup, nn.). În această situaţie 
„individualistul iluminat trăieşte … ca un străin între străini”, 
situaţie existentă şi azi şi care nu se va rezolva atâta timp cât 
universalismul, „năzuinţa către o cultură universală (va fi, nn.) 
fără un anume loc în timp şi spaţiu.” Acest proces de creare a 
unei culturi universale e numit de autor „întoarcere acasă”, 
acasă, adică  la o comunitate globală de cultură, existentă într-
un loc şi timp neprecizat. Sau poate în viitor deşi, nici măcar 
în preistoria omenirii nu a existat o cultură unică pe Terra, ci 
mai multe culturi arheologice. Autorul foloseşte un concept 
frumos, „întoarcerea acasă”, nelegat însă de istoria reală a 
umanităţii, dar folositor pentru pledoaria sa de universalizare 
(globalizare), ba îi găseşte şi antecedente. 

El scrie că această năzuinţă a omului de „întoarcere acasă … 
în adevărata comuniune de cultură universală, se află la rădăcina 
romantismului german.” Se vede însă că înţelege universalismul 
limitat la cultura Europei occidentale. Tendinţele universaliste ale 
romantismului au avut de înfruntat localismul, manifestat prin 
„naţionalism” care s-a şi impus în secolul al XIX-lea , „secolul 
naţionalităţilor”, prin constituirea statelor naţionale în Europa, iar 
în secolul următor în fostele colonii de pe alte continente. Autorul 
recunoaşte că universalismul nu e posibil (deocamdată!), „nu 
există întoarcere (la comuniunea culturală universală, nn.), că 
trebuie să ne trăim condiţia iluministă” (de universalişti trăind ca 
nişte străini între localişti). Aceasta este, de altfel, caracteristica 
culturii moderne. E o situaţie ce defineşte „splendorile şi 
mizeriile culturii moderne”, globalizarea fiind posibilă numai sub 
aspectul  materialului (civilizaţiei), nu şi al  spiritualului (culturii). 
„Naţiunile pot împărtăşi o civilizaţie, dar vor fi întotdeauna 
distincte în ce priveşte cultura lor de vreme ce cultura le 
defineşte”, căci  „Zivilisation este spoiala de maniere, legi şi 
pricepere tehnică”. 

Universalismul culturii înalte face posibilă o adevărată 
educaţie multiculturală, întrucât cultura înaltă cuprinde 
„valorile culturale universale.” Cultura înaltă crează un 
individ călăuzit de idealuri universale, fapt imposibil în 
cultura comună, legată de atitudinile sociale şi politice ce 
definesc viaţa unei comunităţi. (va urma) 

 

Traian D. LAZĂR 

Cartea englezului Roger Scruton, Cultura modernă pe 
înţelesul oamenilor inteligenţi, Humanitas, 2011, traducere din 
engleză şi note de Dragoş Dodu, atrage instantaneu atenţia 
cititorilor. Prin modul de formulare a titlului, autorul te sileşte să 
te arăţi interesat de carte, căci altfel... nu eşti inteligent! O 
presiune psihică subtilă! Puţini oameni se consideră lipsiţi de 
inteligenţă, aşa încât titlul cărţii va fi citit „Cultura modernă pe 
înţelesul dumneavoastră”, o invitaţie directă, personalizată pentru 
achiziţionarea (lecturarea) cărţii. Înainte de a ne convinge asupra 
calităţilor sale de expert în cultura modernă, R. Scruton se 
dovedeşte un abil jucător pe piaţa cărţii (în economia de piaţă). 
Noi, tributari ai rutinei economiei planificate, nu putem decât să-l 
invidiem şi să învăţăm de la el. Dacă avem simţul umorului ne 
putem chiar amuza, pe măsură ce lecturăm volumul. Într-adevăr, 
vom constata că autorul, practician al principiilor publicităţii de 
piaţă, blamează cu sârg lumea modernă, „lumea în care totul, 
inclusiv sacrul, e de vânzare.”  

Încă de la început eseistul presupune că „cititorul meu este 
deopotrivă inteligent şi cultivat.” Această precizare, cumulată cu 
cea din titlu, trezeşte nedumeriri. Dacă oamenii cărora li se 
adresează cartea sunt inteligenţi, ce nevoie mai au să li se explice 
„pe înţelesul lor” cultura modernă? Oamenii inteligenţi pricep o 
expunere, oricum ar fi. De aceea sunt inteligenţi.  O fi însemnând 
asta că R. Scruton e suprainteligent şi face acţiune de 
popularizare a culturii doar pentru oamenii inteligenţi? Sau că va 
folosi un limbaj accesibil doar acestora (inaccesibil vulgului) 
pentru a (le) expune descoperirile sale privind cultura modernă 
„în forma sa înaltă şi critică”? Oricum, cititorul va fi epatat de a 
se afla într-un club atât de select şi nu va observa că a muşcat 
adânc din momeala publicităţii elitiste practicată de Scruton. 

Folosind conceptul „cultura înaltă”, autorul statuează că a 
descoperit un fenomen nou, a deschis un nou domeniu de 
cercetare, lansând o invitaţie selectivă, doar celor inteligenţi, de a-
i călăuzi în studierea lui. Este o abilă manipulare a potenţialului 
cititor flatat de invitaţia Maestrului de a parcurge împreună un 
drum al cunoaşterii rezervat doar celor aleşi. 

Pe de altă parte conceptul „cultura înaltă” sugerează o anume 
superioritate faţă de alte culturi sau elemente ale culturii. Este ea 
o superioritate cantitativă ori calitativă? Definirea strictă a 
conceptului de „cultură înaltă” este destul de imprecisă. Referirile 
la acest lucru sunt presărate aleatoriu în carte şi exprimate în 
termeni generali şi vagi: „o formă de cunoaştere specializată.” 
Propunându-şi să precizeze ce obiectiv al cunoaşterii vizează, în 
mod special, cultura înaltă, filozoful îl deduce astfel: 
„Cunoaşterea include trei tipuri distincte: a cunoaşte că, a 
cunoaşte cum şi a cunoaşte ce (...) Primul tip de cunoaştere e 
informaţie (ştiinţa e partea ei sistematică); al doilea e abilitate: al 
treilea virtute. În ordine inversă ele corespund celor trei inputuri 
ale unei vieţi raţionale: scopurile, mijloacele şi faptele.” Această 
clarificare nu-l împiedică pe Scruton să se refere şi la o a patra 
cale: a cunoaşte ca şi cum, o cunoaştere imaginară. Din  această 
definiţie rezultă că, din punct de vedere cantitativ, cultura 
comună este superioară celei înalte, întrucât ea însumează 
rezultatele cunoaşterii pe toate cele trei căi. Superioritatea culturii 
înalte ar fi doar calitativă, susţinută de aserţiunea autorului că ar fi 
mai morală decât cultura comună.  

Dacă obiectivul culturii înalte este cunoaşterea scopurilor şi o 
mai precisă definire a lor, vom găsi susţinerea filozofului englez 
conform căreia „cultura înaltă înseamnă o dreaptă judecată, ceea 
ce presupune şi o dreaptă simţire.” Sau vom recurge la 
accepţiunea dată de autor termenului de cultură pe baza 
concepţiei lui Herder: cultura are înţelesul de „corpus de practici 
şi credinţe”, un mixaj între calea a doua şi a treia. Reţinem că, de 
fapt, cultura înaltă nu este altceva decât cultura etică, morală 
pentru care autorul a inventat un concept nou. El nu cercetează un 
fenomen nou, nu a descoperit un nou domeniu de cercetare, ci 
realizează doar o invenţie în plan terminologic. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Procedeul folosit – inovaţie conceptuală – atestă că şi în 
cultură, în cercetarea ştiinţifică, se manifestă fenomenul „inovării 
terminologice”, foarte răspândit până acum în politică; acesta 
doar mimează avansul cunoaşterii, ascunzând (evidenţiind) lipsa 
unei înnoiri efective, veritabile. În politică, vechile şi cunoscutele 
denumiri ale partidelor (socialist, comunist, nazist, agrarian-
ţărănesc etc.), ce făceau o trimitere precisă, clară la doctrina – 
programul partidului respectiv, au fost înlocuite cu termeni noi 
sugerând înnoirea. În realitate, noile denumiri ascund doctrina şi 
programul. Se urmăreşte atragerea sau păstrarea influenţei asupra 
populaţiei care, dezamăgită, se îndepărtează de vechile partide, 
oferindu-le într-un ambalaj nou (vag, imprecis conturat) aceleaşi 
ideologii şi practici politice. Pentru că, ce altceva oferă partide ca 
„Mărul”, „Drum aurit” ( Syriza) etc.? Inovarea e de suprafaţă, nu 
se vorbeşte de o nouă ideologie  numită „mărologie”. În vestul 
Europei acest proces de inovare terminologică în politică s-a 
petrecut imediat după 1945, iar în Est, după 1989, cu miza clară a 
păstrării sau acaparării puterii politice.  

Folosirea acestui procedeu şi în cultură denotă ritmul alert al 
inovării în civilizaţia actuală, mai ales în domeniul tehnic, şi 
decizia unor cercetători din ştiinţele umaniste (teoretice) de „a 
ţine pasul în vorbe”, dacă nu în fapte. De multe ori şi pentru „a 
ieşi în faţă” mai lesne. În fond,  „vorbele” sunt materialul cu care 
lucrează ştiinţele teoretice!  

Definirea „culturii înalte”. Concepţia generală a 
autorului este că grupurile umane (triburi, popoare, naţiuni) îşi 
creează o cultură comună (termen ce are sensul de cultură 
obişnuită, normală, de nivel jos, caracteristică unei comunităţi 
umane) din care se ridică vârfurile culturii înalte. Cultura 
înaltă este deci de nivel superior culturii comune, având 
totodată menirea (calitatea) de a-l înălţa pe om deasupra 
condiţiei sale obişnuite marcate de cultura comună, a-l face 
membru al grupului elitist al culturii înalte.  

 
 
 
 
 
 
 
Cartea lui R. Scruton prezintă – prin prisma acestei concepţii 

– evoluţia culturii moderne din Europa occidentală, comună în 
acest areal până în secolul al XVI-lea. În evoluţia sa ulterioară 
această cultură comună a înregistrat ca perioade distincte 
Iluminismul, Romantismul, Modernitatea, Modernul şi Post-
modernul. În fiecare  perioadă au existat vârfuri culturale, pe care 
autorul le tratează separat şi uneori exhaustiv; excepţie face 
cultura înaltă a postmodernismului, încât îţi face impresia că n-ar 
exista, dacă autorul nu s-ar afişa ca apărător al ei şi nu ar face 
aluzii la existenţa ei.   

Elementele definitorii (specifice) ale culturii înalte sunt 
religiozitatea, criticismul şi universalitatea. 

Aspectul religios al culturii înalte. Eseistul  porneşte de la 
axioma: „cultura, aş spune, are un temei religios şi un înţeles 
religios”, dar recunoaşte că temeiurile susţinerii acestei idei 
sunt şubrede: „nu am găsit nici un argument decisiv în 
sprijinul ei ci numai căi ţinând de speculaţie şi de gândirea 
asociativă.” Înainte de secolul  al XVI-lea în Europa 
occidentală exista o cultură comună cu bază religioasă; însă în 
evoluţia ulterioară  baza religioasă unică s-a erodat, iar 
aspectul religios s-a păstrat doar în cultura înaltă ceea ce îl 
îndreptăţeşte pe autor să susţină că „Arta, muzica şi literatura 
religioasă formează filonul central al culturii înalte.”   

Erodarea religiozităţii culturii comune occidentale a început 
odată cu (prin) Reforma religioasă din secolul al XVI-lea, când se 
înregistrează o „retragere a sacrului.” În timpul Reformei, Luther 
voia „preoţia tuturor credincioşilor” ca omul să se adreseze direct 
lui Dumnezeu, fără mijlocirea preoţilor. De ce însemna acest fapt 
o „retragere a sacrului” şi nu o „generalizare a sacrului”, cum   
ne-am fi aşteptat, cartea nu spune. Poate pentru că R. Scruton 
este, în acest caz, ca şi în altele, un apărător al religiei (Bisericii) 
catolice, pe care o situează ca element caracteristic al culturii 
înalte, fără a preciza totuşi nicăieri acest lucru şi lăsându-ne să îl 
deducem numai din faptul că blamează alte religii, care teoretic ar 
putea genera şi ele o cultură înaltă… 

În secolul al XVIII-lea acest fenomen de „retragere a 
sacrului”( ca efect al agresării culturii înalte) a căpătat o turnură 
specială: „oamenii au început să privească textele şi legendele 
sacre mai curând ca metafore decât ca adevăruri literale.” 
Voltaire şi Kant au un deism abstract, privind religia ca „o relaţie 
nemijlocită între Dumnezeu şi sinele omului”. Cei doi filozofi 
aveau totuşi sentimente religioase, dar probabil nu de natura celor 
ce definesc, după Scruton, cultura înaltă şi de aceea sunt daţi ca 
exemplu de „retragere a sacrului.” Autorul însuşi admite că, 
pentru deişti, „cunoaşterea lui Dumnezeu are loc prin puterea 
judecăţii noastre şi prin exerciţiul alegerii morale, fără ajutorul 
imaginilor, textelor sau ritualurilor.” Deci nu pe cale mistică, prin 
credinţă. În consecinţă, el neagă religiozitatea deismului, 
stabileşte arbitrar că „linia de demarcaţie dintre deism şi ateism 
este extrem de subţire” şi că deismul e un semn al retragerii 
sacrului. El nu se află la baza culturii înalte. Este bulversant să 
afli că Voltaire şi Kant nu aparţin culturii înalte a epocii lor! 

În etapele următoare ale evoluţiei culturii (modernism, 
modern, post modern), aspectul (caracterul) religios al culturii a 
fost şi mai mult diminuat. 
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Era o iarnă tristă și-o atmosferă de teroare. Tata fusese radiat din baroul 

avocaților și lăsat fară nici un venit fiindcă făcuse politică liberală, mama, din nici 
un alt motiv decât ca soție a lui, nu mai era medicul spitalului ci bătea drumurile 
la niște dispensare de pe Canal, unchiul meu, episcopul, fusese ucis în mod 
criminal, un alt unchi scos din rândurile armatei, iar câțiva dintre profesorii mei de 
la liceu arestați sau mutați pe la școli de cartier de unde fuseseră la noi avansați 
învățătorii. Cei care luptaseră pentru putere mai mulți ani, consolidându-și-o în 
1948, îi pedepseau pe adversari răsplătindu-și susținătorii cu funcțiile acelora, 
așa cum pe planul literar către care eram atenți noi, tinerii cu aspirații, poezia lui 
Arghezi fusese decretată „a putrefacției”, A. Toma era făcut academician și poet 
național, Duiliu Zamfirescu, Liviu Rebreanu, Ionel Teodoreanu, Gib Mihăescu, 
rafinamentele teatrale ale lui Camil Petrescu dispăreau complet, lăsând ca 
singur monument abilitatea politică a lui Sadoveanu, avangardiștii ca și misticii și 
naționaliștii erau declarați indezirabili ca și Bacovia, Blaga sau Ion Barbu, iar 
revistele literare căpătau titlurile entuziasmului proletcultist, fiind încredințate 
unora care își dovediseră angajamentul și admiteau controlul direct de partid. 
Acest control era exercitat de activiști care învățaseră să te înghețe cu 
autoritatea tovărășească, împreună cu unii mai sfătoși ce se pretindeau scriitori 
ai clasei muncitoare, care ne spuneau nouă povești din ilegalitate, iar apoi au 
început să le scrie spre a se ficționa o activitate subversivă și prosovietică ce nu 
existase decât prin agenți provocatori trimiși direct, dar care, pe urmă, tot 
circulându-și poveștile prin propagandă forțată, a fost preluată și consfințită în 
paginile de istorie propriu zisă. A cărei transformare începuse sub un nume 
dubios ce semna Mihail Roller. Acesta părea a fi, la un moment dat, cel mai 
important for ideologic, fiindcă și interpretarea istoriei era un important factor 
determinant de ideologie, având jaloanele clare ale materialismului istoric, iar 
istoricii, dând interpretări convenabile și pretându-se la falsificări, au avut 
întotdeauna funcții importante în cenzura și îndrumarea de partid. 
Comandamentelor lui Roller, sau ale grupului de politruci din umbră pe care el îi 
reprezenta, i se supuneau cei impuși specialiști pe categorii de istorie, respectiv, 
în istoria literaturii și în modul cum epurau din  biblioteci și școli vechea literatură, 
impunând câteva lucrușoare reușite mai mult tematic decât artistic de către 
vechea generație atrasă și tentată prin bani și prin faptul că foiletonistica literară 
de partid scria despre asemenea „opere de tip nou” mai multe pagini laudative 
decât însumau ele în întregime. Iar noi, cei care debutam, eram mânați direct 
spre „izvoarele curate ale literaturii ruse și sovietice” din care o editură 
specializată, „Cartea Rusă”, publica mai mult de două traduceri pe zi, cât era 
marea producție a celebrului „Doubleday International”. Diriguitoarele acestei 
edituri, basarabence care găzduiseră agenți bolșevici, prin rolul de țiitoare fiindu-
le  recunoscut statutul de ilegaliste, lucrau și direct la CC, cum se-ntâmpla și cu 
îndrumătorii revistelor. Erau cu toții niște aparatcici, decidenți importanți pentru 
domeniul creației literare și artistice, atâta  vreme cât noi nu-i vedeam pe cei de 
mai sus, care dădeau „linia”, adică indicația adulată cu religiozitate. Erau niște 
cvasi-intelectuali puși drept control de partid asupra revistelor, editurii (că era 
doar una: Editura de Stat, devenită apoi EPL), catedrelor universitare, 
sindicatelor din artă sau uniunilor, ei fiind „legătura” de la care liderii obștilor 
aleși dintre artiști care-și dovediseră colaboraționismul „luau linia” pe care 
trebuiau să o aplice, adică direcțiile pe care îți puteai vedea lucrarea publicată 
și se putea câștiga un ban. De aici au făcut asemănarea cu acel concept al 
„criticii de direcție” aplicat în istoria literaturii și a artelor pe cu totul alte criterii 
estetice; le-a plăcut formularea și s-au autointitulat, astfel întărindu-și și mai 
mult dictatura ideologică. Pentru că una era să te numești activist care se 
băga printre muncitori făcând-o pe populistul și obligându-i să strige lozinci 
sub supraveghere și alta să fii critic de direcție ca marii boieri academicieni de 
pe vremuri. Așa că și-au luat în serios acest titlu, au început să-și scrie 
îndrumările ideologice tot cu același limbaj de lemn, dar cu titlurile pompoase 
ale criticii de direcție, făcând din ele articole de fond și de orientare, analize de 
specialitate și chiar cursuri. De multe ori ei le dictau altora, ceva mai citiți, care 
le rescriau mai corect și astfel numărul „criticilor” se înmulțea necontenit 
devenind la fel de mulți ca și creatorii propriu-ziși, fiindcă articole de 
îndrumare, repetând mereu aceleași lozinci, se scriau mai ușor decât 
beletristica, fie ea și schematică. Astfel, numărul de autori de articole și 
articolașe înmulțindu-se, se mărea și obștea breslelor. Pentru că și ei, autorii 
acestora, se osmozau între timp cu obștea respectivă, deveneau membri ai 
ei, directori de publicații, șefi de catedre, editori, respectivele instituții ne mai 
fiind doar îndrumate de partid, ci erau și confiscate din exterior, și cu 
instructorii de partid intrați în interior. De unde, aceștia puteau fi aleși în funcții 
de conducere; iar, cu ei în frunte, asociațiile profesionale deveneau direct 
eșaloane ale producției propagandei de partid în domeniu. Masei de creatori i 
se transmitea astfel, direct, comanda socială, iar activiștii de partid luând 
frâiele criticii, exercitau controlul de la fața locului. Mult așteptatul foileton al 
cronicii de specialitate, care făcea în câteva reviste săptămânale evaluarea 
creației, era, de fapt, analiza de partid exercitată în virtutea acestui control; iar 
selecția studenților pe care aparatcicii ajunși șefi de catedre și-o făceau pe 
criteriile lor, ajutându-i tot pe aceste criterii să debuteze sau să avanseze la 
studii în URSS, asigura dezvoltarea și perpetuarea sistemului. Din acest 
motiv, generația mea s-a format cu totală neîncredere, dacă nu chiar și cu 
teamă în privința criticii literare, acest sentiment dăinuind până când mișcarea 
browniană mai presus de principii a creat, atât de bine înfipte în realitățile 
societății socialiste, găști de interese meschine și sforării tovărășești, de 
vreme ce „organele” vegheau și mari lovituri mafiote tot nu se puteau da. 
Atunci, cei care au început a se înhăita în găști, s-au aplecat și au devenit mai 
îngăduitori cu cei din „aparatul critic” care le făceau interesele, cu mai mult 
sau mai puțină voie de la partid, adică de la tovarășii care deveniseră între 
timp critici de direcție intrând în interiorul obștilor noastre. Și, astfel, când s-a 
înființat Uniunea Scriitorilor, cu Sadoveanu, formal, președinte, unul dintre cei 
trei secretari a fost ales Novikov, rus din Cetatea Albă sau Odessa, arestat ca 
student matematician la Iași, trecut prin Doftana și ajuns activist, translator la 
CC al înaltelor convorbiri în limba rusă pe care o știa mai bine decât româna 
poticnită în care scria. 

Dar, în condițiile în care fostul social-democrat Ion Pas era pus ministru doar 
de formă, fiind unul dintre cei docili care acceptaseră absorbția la comuniști, 
Novicov mai gira și funcția de secretar general la Ministerul Artelor, condus de 
fapt de secretarul general Nicolae Moraru care, tot așa, vorbea româna cu 
accentul din copilăria mahalalei alogene din Tighina; și, tot Novikov, mai făcea 
rotiri la conducerea oficiosului „Flacăra” al Uniunii Sindicatelor de Artiști, Scriitori, 
Ziariști cu Ion Vitner, dentist bucureștean trecut pe la avangardiștii cărora le făcea 
plombe și extracții și ajuns activist prin „Ajutorul roșu”. E vorba de același Vitner  
care a preluat la Litere catedra de unde era înlăturat George Călinescu, drept 
bună lecție pe care o primea fiindcă le cântase în strună ajungând deputat de 
partid satelit mic-burghez în primele Adunări Naționale, la alegerile cărora, urnele 
s-au cărat cu tancuri sovietice. În contextul respectiv, cum orice studiu aprofundat 
este bine venit neofiților, am avut norocul să studiem temeinic acel capitol de 
Istorie a Literaturii Universale deloc de neglijat care este Literatura Rusă; și chiar 
să citim de la generația mai nouă de monștri sacri ai Premiilor Stalin, primele cărți; 
nu cele conformiste, pentru care fuseseră laureați, ci acelea simple, chinuite, mai 
puțin puse în circulație, cu care se afirmaseră la tinerețe, atunci când își 
trăgeau seva din acea adevărată literatură mai veche sau din îndrăznelile 
moderniste ale secolului care începuse cu aripi spre inovație, nonconformism, 
avangardism, suprarealism și libertinaj de expresie câtă vreme ideile 
revoluționare mai palpitau sincer sub apăsarea dictaturii care-l făcea pe 
Maiacovski să se sinucidă strigând „nu trageți, tovarăși!”...  

 
 
 
 
În ceea ce privește, însă, ca reflectare a actualității entuziasmului 

muncitoresc al creației, îi vedeam cum se încântă, manifestându-și fericirea 
declarativă în fața criticilor-dirigenți, pe cei mai vocali din generațiile dinaintea 
noastră, precum Mihail Cruceanu care lua notițe la învățământul de partid 
despre... ce făcuse el personal în conducerea primului Comitet Central comunist, 
Zaharia Stancu dispus sinucigaș să-și renege întreaga operă de până atunci 
numai pentru a fi susținut de partid, Barbu Lăzăreanu, Dumitru Corbea, G. 
Talaz, Ștefan Tita, Artur Maria Arsene, Alexandru Jar, Gaal Gabor, prințul 
Scarlat Callimachi și neamțul Anton Breintenhoffer fructificând serviciile făcute 
mișcărilor de stânga, iar Demostene Botez, N. Dunăreanu, Mihail Sevastos, 
Otilia Cazimir și cei din familie, cele făcute personal lui Sadoveanu;  apoi, 
deosebit de activi Marcel Breslașu, Cicerone Teodorescu, Geo Bogza, Maria 
Banuș, Aurel Baranga, Eusebiu Camilar, Camil Baltazar, Eugen Jebeleanu, 
Dan Deșliu, Nina Cassian, Petru Vintilă, Veronica Porumbacu, Ben. Corlaciu, 
Ieronim Șerbu, Sanda Movilă, Lucia Demetrius, Tiberiu Vornic etc, dintre care 
am cunoscut mai bine un Radu Boureanu derutat ca o pasăre ce nu știe de ce 
trilul ei e considerat formalist, un Geo Dumitrescu făcând concesii în 
publicistică, dar preferând să se sinucidă ca poet decât să pună vreun accent 
conformist asupra versului, un Petru Dumitriu care practica concesiile cu o 
boierie prin care sfida și această critică despre care vorbim, își cerea și 
privilegiile, un Virgil Teodorescu ce transforma suprarealist absurdul în elogii 
sau elogiile în absurd, Sașa Pană și Constantin Nisipeanu care mimau 
transformarea în critică socială a frumuseților pe care generația lor le atinsese 
prin dicteu automat, Mihu Dragomir sperând să se salveze prin rafinamentul 
culturii, A.E Baconski, tot înclinând spre anumite rafinamente dar 
compensându-le de-a dreptul cu gogomănii poetice și, bine înțeles, malefic 
animat de teribilul instinct al parvenirii prin tranșee absconse și canale 
subterane, Mihai Beniuc cu șireata mândrie rurală că e superior tuturor fiindcă 
știe „șapte limbi și rusește”. Aceștia, plus exemplul de mai înainte al lui 
Sadoveanu și Cezar Petrescu, precum și al unora mai proști, care se arătau 
dispuși la lingușeli, dar nu știau s-o facă la nivelul maeștrilor, plus ridicolul 
demodat cu care ieșea din când în când la rampă setos de aplauze Victor 
Eftimiu, plus o întreagă maculatură a „dumiritismului” în care țăranii lămuriți de 
activiști se dumireau, sau a „ciocănarismului” în care muncitorii împinși de 
activiști făceau tot ce nu făcuse burghezia, sau a eroismului dintr-o ilegalitate 
inexistentă, asupra eroilor cărora se lăsa apoi tăcerea, dovedindu-se agenți 
provocatori – broșuri cu nuvelete sau evocări scrise de George Demetru-Pan, 
Șerban Nedelcu, Petre Iosif, Savin Bratu, Ion Istrati, Maria Rovan, Ștefan 
Mihăileanu, Aurel Mihale, Ștefan Gheorghiu, erau principalul exemplu de 
prostituare pentru noi fiindcă, adolescenți împătimiți fiind, le citiserăm celor mai 
importanți opera sau debuturile. Ei apucaseră să publice volume mai ca 
lumea, chiar și cei mai tineri definindu-și cât de cât personalitatea în anii 
războiului sau, cât mai fuseseră lupte democratice, după. Iar acum făceau 
târgul poetului famelic cu ciolanul care se reîmpărțea prin naționalizare, 
blindându-și cu lozinci și mici găselnițe poetice care să placă politrucilor 
diriguitori, câte un pasaj de literatură autentică prin care, deseori  riscau să fie 
scărmănați și trimiși  la reabilitante munci de jos. Îmi amintesc în acest sens de 
niște ședințe lungi, întunecate, în care se exorcizau asemenea pasaje cu autor 
cu tot, după care, opera bine pieptănată apărând, omul era reabilitat obținând 
vreun premiu de stat clasa a treia. Clasa întâia și a doua era rezervată 
„corifeilor”, cum am mai povestit că le spunea Chișinevski bătrânilor corifei ai 
literaturii noastre pentru care, pactul cu diavolul însemna pactul chiar cu el; ca 
și scriitorilor consacrați din generația matură. Consacrați și prin operă literară și 
prin colaboraționismul dus pe față, fără rușinea de a omagia, a linguși, a-și 
stâlci opera cu prostioare propagandistice și a se bate cu pumnul în piept. Am 
demonstrat cândva aceasta  numai prin publicarea titlurilor la modă atunci, de 
la critic-dramaticele „Războiul lui Ion Săracu” și „Mitrea Cocor” care se 
duseseră forțat să elibereze Basarabia, la romantic-demagogicele-
amenințătoarele „Oțel și pâine”, „La cea mai înaltă tensiune”,„Oameni și 
cărbuni”, „Goarnele inimii”, „Tie-ți vorbesc Americă” etc. etc... la imnicele 
„Lumina vine de la răsărit”, „Lui Stalin, Stalin, slavă-i cântăm”, „An viu nouă 
sute șaptesprezece” etc. etc. etc... Dar noi, care atunci deschideam ochii în 
literatură, nu aveam nici o șansă dacă nu eram bine blindați cu lozincile vremii, 
dacă nu făceam declarații de atașament față de partidul clasei muncitoare și, 
mai ales, față de măreața Uniune Sovietică.  

Noii critici apăruți ne urmăreau cu atenție și în ce publicam și în ce dădeam 
la publicat, fiind sau de-a dreptul niște politruci, fie conștienți ei înșiși de faptul că 
nu pupă să publice ceva dacă nu analizează literatura conform „liniei partidului”. 
Și, cum linia partidului era îngustă, ne subțiam și noi ca să facem față acestei 
îngustimi, poate chiar fără să ne dăm seama că o asemenea critică de direcție 
ne omogeniza ca-ntr-un malaxor, făcând din personalitățile literare în devenire o 
masă literară ca o personalitate unică înălțând imnuri sau, cel mult, ascunzându-
se într-un realism critic șablonard până la a nu mai recunoaște nimic bun în 
toată omenirea de până la Lenin, ba chiar și la acela cu rezerva de a nu fi lăudat 
mai mult decât geniul succesorului său. Critica de direcție a acelor vechi 
cărturari împătimiți estetic de preferințele pentru ceea ce se chemaseră cândva 
curentele literare spre care îi îndemnau pe scriitori, devenea o critică de două 
direcții: fie cea îngustă, a publicării unor poncife care mulțumeau la partid (sau, 
măcar, nu nemulțumeau), fie a cenzurii pe care ți-o impunea tot criticul, abilitat 
prin funcții editoriale. Mai târziu, când aparatul de represiune s-a perfecționat cu 
servicii specializate de urmărire a ceea ce, în general, se cheamă opinia publică, 
incluzând printre factorii ei de cinste cuvântul tipărit, s-a ajuns chiar la o critică de 
trei direcții, a treia ducând spre drumul înfundat al secretelor securității, pe care 
oameni specializați în critica literară o informau cu analize periodice a ceea ce 
se mai practică în fitilele esopice de pe față, sau în unele încercări de 
underground literar. (...) În anii aceia, când dădeam piept cu viața literară 
bucureșteană, pe vârfurile vizibile ale aisbergului erau cei pomeniți mai sus: 
Moraru, Novicov, Vitner, Șelmaru, Breazu, plus o liotă mai măruntă, care 
reușiseră să-i lase-n planul doi pe niște poeți și prozatori care se afirmaseră de 
stânga, precum N.D. Cocea, Victor Eftimiu, M.R. Paraschivescu, Cicerone, 
Jebeleanu, Stancu, Camilar, Bogza, Deșliu, Baranga, Maria Banuș, Sașa Pană, 
Virgil Teodorescu etc. Să devină preferați ei și împinși pe posturi cheie deoarece 
ceilalți, cărora talentul le dădea personalitate, erau mai greu de ținut în mână. 
Așa că acești activiști au devenit și lideri decidenți în obștile noastre, având de 
obicei putere mai mare decât niște scriitori consacrați și ca operă și ca poziție 
politică. De aici, nu a mai fost nevoie decât de un pas ca să dorească să și scrie. 
La început au devenit coautori, adică scriitorii adevărați, cărora ei le tot făceau 
observații politice pe text, disperați să-și tot refacă literatura, îi luau pe ei coautori 
ca sa-și vadă opera apărută (adică, exasperat de observații și indicații politice, 
maestrul respectiv ceda ca la tocmeală: „taie tu, adaugă tu, dracului, ce 
modificări vrei și facem jumate-jumate!”). Așa a apărut „Nepoții gornistului” de 
Cezar Petrescu și Mihai Novicov, „Pentru fericirea poporului” de Aurel Baranga 
și Nicolae Moraru, numai Camil Petrescu rezistând pe când încercau să-i 
lamineze și forjeze textul la „Bălcescu” politizându-i-l mai mult decât făcuse el, 
fapt datorită căruia, într-o mare consfătuire. a fost demascat pentru greutățile pe 
care le face îndrumării de partid. Aceea a fost, însă, o primă etapă, după care 
mulți din eșalonul pomenit au început să se vrea autori totali, publicându-și 
propriile lor cărți. Nărav care s-a perpetuat la activiști, continuând cât a ținut regimul. 
Vedeai cum apărea câte unul la partid care părea mai descuiat, dădea indicații mai 
ușor fezabile, își crea, poate, chiar și cercul lui de acoliți, iar, deodată, te trezeai cu 
el autor, venind cu o carte de te durea capul, pe care ți-o dădea să i-o și publici, să 
i-o și lauzi!... Atunci au început și verificările de partid în care-și plăteau polițe mai 
vechi chiar ei între ei, activiștii. Nu ne dădeam noi seama de anvergura lucrăturilor 
pe dinăuntru, nici nu eram în poziția de a tânji după funcții de vreme ce de-abia 
debutaserăm, așa că stăteam pe tușă și priveam cutremurele ale căror valuri (te 
ridică, te coboară) nu ajungeau la noi ci, cel mult la generația dinaintea noastră: 
Geo Dumitrescu, Petru Dumitriu, Dimitrie Stelaru, Ben Corlaciu, Vladimir Colin, 
Nina Cassian, Mihu Dragomir, Neculai Tăutu, A.E. Baconski, Alexandru Balaci, 
Horia Liman, Vlaicu-Bârna, Mihnea Gheorghiu, Dan Deșliu, Victor Tulbure, Mihai 
Cosma, Lucian Valea sau cenacliștii sindicaliști Cristian Sîrbu, Gheorghiu-
Pogonești, I.G. Boldici, Haralamb Zincă, Nicolae Nasta, Mihai Gavril, Francisc 
Munteanu, Liviu Bratoloveanu, ori studenții Cezar Drăgoi, Letiția Papu, Paul 
Cornea, Vicu Mândra, Gica Iuteș, Ion Barna, Marcel Gafton, Theodor Mănescu, 
dubioși, plagiatori și escroci ca Jean-Paltin Jipa, Octav Măgureanu, A. Jurea, 
Smeureanu, Roda, Ion Nicola, fiind clătinații dintre care se alegeau unii perdanți și 
unii câștigători; unii cu interdicții, alții cu funcții. Semnături devenind consacrate 
precum Streinu, Cioculescu, Adrian Maniu, Dan Botta, Virgil Gheorghiu, Radu 
Tudoran, Neagu Rădulescu, Ion Marin Iovescu, Vasile Voiculescu, D. Ciurezu, 
Iulian Vesper, Mircea Streinu, Constant Tonegaru, Pavel Chihaia, Ion Frunzetti, 
Tudor Șoimaru, Ion Luca, Mihail Drumeș, Octav Dessila intraseră într-un total con 
de umbră, dacă nu mai rău. Gândiriștii și naționaliștii erau în închisoare; cei rămași 
în străinătate erau condamnați în contumacie; Agârbiceanu, Gala Galaction, Emil 
Isac, Mihail Sorbul, Al. Cazaban rămâneau ca semnături necesare de articole, dar 
cu opera literară sub obrocul care acoperea la modul grav, de interzicere și 
cenzură, valorile interbelice și o parte din cele clasice, în vreme ce avansau 
producțiile lui Stancu, Breslașu, Beniuc, Bănuță, Davidoglu, Ion Pas, Petre 
Iosif, A.G. Vaida, Carol Ardeleanu, Zoltan Franyo, Margul-Sperber, Mihail 
Șerban, Victor Torynopol, Nagy Istvan, George Lesnea, Istvan Astaloș, 
Dumitru Ignea, George Sidorovici, Alexandru Jebeleanu, Eugen Frunză, 
Ioanichie Olteanu, prin pile la tovarăși mai mari, dintre cei care câștigau 
teren prin izolarea Anei Pauker. (va urma) 

Corneliu LEU 
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CRITICA DE DIRECȚIE 
[COMPLETARE TRISTĂ LA UN JURNAL DIN 1949] 

 

Octogenarul CORNELIU LEU, născut la Medgidia în 1932, 
a publicat 54 de volume de proză, teatru și eseistică și se numără 
printre membrii fondatori ai Uniunii Scriitorilor (1949) și ai 
Uniunii Ziariștilor (1952). A fost implicat în numeroase 
„începuturi” culturale, contribuind  la realizarea primelor emisiuni 
TV, la înființarea unor posturi de radio, case editoriale și case de 
filme, a studioului de filme al Televiziunii, este deținătorul mai 
multor premii ale Uniunii Scriitorilor, al Premiului de Teatru al 
Euroviziunii, i s-au decernat importante distincții naționale și 
titluri de „cetățean de onoare”. După 1990 a înființat Casa de 
Editură și producție audio, video, film „Realitatea”, publicațiile 
„Albina românească”, „Ave”, „Antologia poeziei creștine” ș.a., 
scrie scenariile unor emisiuni de cabaret politic și susține în presa 
cotidiană rubrica „În gura Leului”. Conduce Fundația „Episcopul 
Grigore Leu”.  Începem publicarea în foileton a contribuției sale 
la deslușirea peisajului scriitoricesc român într-o perioadă pe care 
a cunoscut-o îndeaproape și pentru care poate depune una dintre 
mărturiile cele mai avizate. Dimensiunile mari ale textului, 
depășind posibilitățile unei reviste în formatul „Cronicii vechi”, 
au obligat Redacția să renunțe la unele pasaje. Oricum, textul 
rămâne incitant și relevant. 
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O POVESTE. „JURNALUL ARTELOR” 
 

jug de septembrie 
 

Povestea a început în 1982. Era toamnă. Stăteam la fereastra biroului meu şi admiram 
o abia născută dimineaţă înrourată. Pe stradă, oamenii înaintau lent,  parcă în reluare, 
vizibil marcați de jugul unui septembrie bestial. Culorile, sonurile (intens ciripite sau tainic 
foşnite), tăcerile, dar şi un soi de exuberanţă ghicită/mocnită/tihnită/împlinită a 
anotimpului mă invadau cu o intensitate care  ba mă risipea în univers, ba mă recompunea, 
plasându-mă pe orbita monotonă a treburilor cotidiene. Pluteam ca într-un vis, în care mii 
şi mii de imagini mă cutreierau, cu voluptate şi candoare.   

Totul s-a risipit, când secretara ne-a comunicat, scurt: nu pleacă nimeni pe teren. Ordin 
de la Şefu’. Până să ne dezmeticim, acesta a şi apărut. Grav, important şi uşor plictisit.   
Ne-a spus că fusese convocat, cu noaptea-n cap,  la o şedinţă a Biroului Comitetului 
Judeţean de Partid. Că pe ordinea de zi a respectivei şedinţe s-a aflat un singur punct: 
strategia activităţilor care se vor desfăşura, pe raza judeţului, în întâmpinarea Conferinţei 
Naţionale a Partidului, programată pentru luna decembrie. 

Că nu vrea să ne plictisească şi,  în consecinţă, ne va comunica  doar acele sarcini care 
ne privesc pe noi, cei din Cultură. Sintetizate,  acestea sunau cam aşa:  să se organizeze 
manifestări culturale care să evidențieze marile realizări ale epocii şi care să aibă un 
impact semnificativ asupra maselor largi de oameni ai muncii. Prețioasele indicații 
trebuiau puse în aplicare, de fiecare dintre noi, în sectorul  care ne fusese repartizat. Aveam 
la dispoziție trei zile, ca să ne putem contura propria viziune legată de această temă. Dintr-
o dată, am simțit că sunt locuită de un gol imens. Colegii mei, dintre care unii lucrau acolo 
(Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă – C.J.C.E.S.) de ani buni, nu dădeau 
niciun semn că ar fi bulversaţi. Erau căliţi, ca să zic aşa. Eu însă nu vedeam nicio ieşire. 
Abia intrată în colectivul respectiv (nu aveam, cred, nici două săptămâni) m-am îngrozit 
pur și simplu. Sectorul meu, fixat cu doar o zi înainte, era format din: Teatrul Naţional 
„Vasile Alecsandri”, Teatrul pentru Copii „Luceafărul”, revista „Cronica”, Editura 
„Junimea”,Uniunea Artiştilor Plastici (UAP), cenaclurile literare şi vreo zece comune. 

Mă şi imaginam intrând în Teatrul Naţional, cu o mapă groasă sub braţ, burdușită cu 
texte despre patrie, partid şi iubitul conducător. Cum o înmânam conducerii Teatrului, cu 
precizarea că trebuie să le repartizeze celor mai buni actori, în vederea participării la  
activităţile respective. Sau bântuind prin sectorul de care „răspundeam”, dând indicaţii 
preţioase, legate de ceea ce ar fi trebuit să se compună, să se publice, să se picteze... Din 
fericire, nimic din toate astea nu s-a întâmplat. În cei şapte ani cât am lucrat la „Cultură”, 
nu am intervenit niciodată în alcătuirea sumarului revistei „Cronica”. Nu am închis  vreo 
expoziţie și nu am scos vreun tablou de pe simeze. Nu m-am amestecat în treburile Editurii 
„Junimea”, prin cenzurarea vreunui titlu, sau prin intervenţii  privind publicarea, cu orice 
preţ, a vreunei cărţi. În ceea ce  priveşte Teatrul Naţional, făceam parte din comisia de 
vizionare a spectacolelor. Comisia era alcătuită din critici de teatru, de film, profesori 
universitari, actori... Prezenţa mea acolo era asociată, evident, cu cea a cenzorului, aşa 
încât am hotărât, din start,  să nu intervin decât în situaţii cu totul și cu totul excepționale.  

Norocul însă m-a urmărit și aici: n-a fost cazul. O singură dată a trebuit  să ies din 
muțenia autoimpusă, când , la o vizionare, a participat și Cătălina Buzoianu. Cred că se 
discuta o premieră națională, pentru că, dacă-mi aduc bine aminte, numai în astfel de 
situații era delegat cineva de la centru. Nu mai știu cum au demarat „ostilitățile”, ştiu doar 
că, la un moment dat, a vrut să audă și părerea „celor de la Cultură”. Evident, m-am 
conformat. Nu fără emoții. Faptul că, la masa mare, din sala „Aglae Pruteanu”, s-a nimerit 
să stăm față în față, m-a cam intimidat. La sfârșit, distinsa regizoare i-a felicitat pe toți cei 
care contribuiseră la montarea respectivă și și-a exprimat bucuria că, la Iași, reprezentanții 
Culturii chiar știu ce vorbesc, atunci când comentează un spectacol. Pentru mine, 
participarea la vizionări  a fost  una din cele mai agreabile sarcini de serviciu.  Ca de altfel 
și citirea „Cronicii” în șpalt.  Făceam ceva care-mi plăcea și asta îmi dădea liniște și 
bucurie. Să vezi un spectacol înainte de premieră,  să citești o revistă înainte de a apărea pe 
piață erau, pentru mine, adevărate răsfățuri.  

Au urmat ore de frământări și incertitudini. Toate gândurile înaripate, că voi face şi voi 
drege în acest domeniu, s-au năruit pe loc. Eram ca un imobil după implozie. Nu știam 
încotro s-o apuc. De fapt, nici nu prea aveam un spațiu generos de manevră. Demisia, care 
mă bântuia cel mai des, nici nu putea intra în discuţie. Și asta pentru că nu aveam unde să 
mă duc. Cu  ani în urmă, dădusem o declaraţie, pe proprie răspundere, că renunţ la 
învăţământ. Numai aşa am reuşit să scap de înaltul statut de profesor de ţară şi să mă 
angajez la Casa Tineretului.  Ca să nu mai spun că aveam doi copii mici, abia săltaţi de la 
pământ, iar slujbele noastre erau singura sursă de venit.  

A sosit și ultima zi, în care mai puteam  prezenta proiectele. Am ajuns la birou cu 
noaptea-n cap. M-am aşezat la maşina de scris şi, pe o foaie A4, am alcătuit o schiță de 
program, în nouă puncte. Am fixat chiar data şi locul manifestării: prima zi de miercuri a 
lunii noiembrie, ora 19,30, în sala „Studio” a Teatrului Naţional. Miercurea era zi liberă 
pentru  actori, motiv pentru care toate edițiile  „Jurnalului Artelor” s-au desfășurat doar în 
această zi. Odată treaba terminată, am luat primul exemplar şi l-am pus peste celelalte 
programe ale colegilor. E inutil să spun că, în afară de şef, căruia îi repartizasem, strategic,  
serialul „Din cartea Convorbirilor literare”, niciunul dintre protagoniştii „Jurnalului...” nu 
fusese contactat. Nici măcar cu Teatrul nu luasem legătura,  să discut posibilitatea  
găzduirii acestei activități. Așteptam viza de trecere.  

Nu ştiu dacă şeful a citit sau nu propunerile noastre, dar n-a avut decât un  comentariu: 
aveţi grijă ca toate astea să nu rămână doar pe hârtie.  

– Să înţeleg că sunteţi de acord să susţineţi serialul propus? 
După o uşoară ezitare, mi-a răspuns afirmativ.  
Ce a urmat  a însemnat, pentru mine,  o cursă contra cronometru. Şi nu una oarecare, ci 

una cu obstacole. Cum nu eram scutiți de o sumedenie de alte sarcini, care ne mâncau 
aproape tot timpul, trebuia să ne descurcăm.  Îmi amintesc, printre altele, cum mergeam pe 
teren, prin comunele de care „răspundeam” şi în care prezenţa noastră, a celor de la 
Cultură, era de o jalnică inutilitate. Stăteam înghesuiţi, de-a valma,  în câte o sală de cămin 
cultural, alături de şefi de C.U.A.S.C.- uri, de C.A.P.-uri, de ingineri agronomi, medici 
veterinari, agenţi agricoli, şefi de post (miliţieni) ş.a., obligaţi să ascultăm diverse rapoarte, 
referitoare la producţia agricolă, viticolă, zootehnică ... Cum era toamnă şi cum raportările 
de acest gen erau foarte dese, am tocat timp prețios în astfel de şedinţe. Cu totul și cu totul 
insalubre, pentru o bună funcţionare a creierului. Zăceam ore în șir în câte-un scaun de 
cămin cultural și, în timp ce, de la prezidiu, se azvârlea în sală cu tot felul de cifre 
contrafăcute, eu îmi notam, în minte, noi și noi detalii, legate de „Jurnal...”. De la 
calcularea timpilor, pentru fiecare număr din program, şi până la prezentările 
protagoniştilor, totul a fost „scris” în această manieră. Din când în când, mai notam câte 
ceva și într-un carnet. Erau, în principal,  idei legate de felul în care aș fi putut realiza o cât 
mai bună coerenţă a întregului. (Va urma) 

Angela TRAIAN 
 

(din volumul cu acelaşi titlu, în pregătire) 
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Mai mult chiar, se poate afirma, odată cu teoreticienii din ştiinţele politice, că democraţia este un eşec în 
societăţile în care oamenii nu trăiesc în conformitate cu idealul cetăţeanului activ, cooperant, bine informat şi 
civic responsabil. 

Tranziţia a înregistrat însă şi progrese însemnate, în special, în planul infrastructurii democraţiei politice a 
ţării. S-au creat instituţii, au fost elaborate norme şi proceduri democratice noi. Însă, ca oriunde în lume, 
statul participativ presupune şi altceva pe lângă instituţiile formale ale democraţiei (vot universal, 
pluripartidism, legislativ ales etc.). El necesită, în egală măsură, un tip de personalitate umană, caracterizat, 
atât prin anumite trăsături generale de caracter, cât şi printr-o serie de atitudini specific politice. Ele 
alcătuiesc, ceea ce Gabriel A. Almond şi Sidney Verba, doi reputaţi specialişti americani în ştiinţele politice, 
numesc „precondiţiile social-psihologice” ale culturii democraţiei sau „bazele psihologice ale democraţiei”. 

O relaţie evidentă între particularităţile psihologice ale cetăţenilor şi democraţie a fost găsită în naţiunile 
unde rolul participativ al cetăţenilor este foarte dezvoltat, recte în S.U.A. şi Marea Britanie. Pentru 
comparaţie, redăm câteva dintre trăsăturile ce configurează profilul psiho-atitudinal al „democratului” din 
naţiunile sus-amintite: 1. încrederea în sine; 2. încrederea interpersonală şi socială; 3. atenţia şi consideraţia 
faţă de concetăţeni; 4. înclinaţia de a-şi percepe concetăţenii drept cooperanţi, săritori şi lipsiţi de egoism; 5. 
tendinţa spre asociere şi implicarea în rezolvarea problemelor de interes public; 6. exprimarea deschisă, dar 
moderată a opiniilor politice; 7. credinţa că guvernământul local şi naţional influenţează asupra fiecărei 
persoane; 8. tendinţa de a apela la prieteni şi cunoscuţi în acţiunile de influenţare a deciziilor luate de 
administraţia locală şi naţională. 

Trăsăturile menţionate sunt componente majore ale spiritului civic, care se dezvoltă, de obicei, în durata 
lungă a istoriei. Politologii înşişi admit că „nu există o formulă simplă pentru dezvoltarea culturii politice 
favorabile menţinerii democraţiei”, că mai uşor se poate realiza „miracolul economic” decât cultura civică. 
Totuşi, putem grăbi procesul dezvoltării ei, apelând la substitute ale „duratei lungi” cum ar fi industrializarea, 
modernizarea agriculturii, urbanizarea, dezvoltarea învăţământului şi culturii ş.a. Derulate concomitent cu 
alte măsuri legate de consolidarea ataşamentului faţă de întregul social – creşterea performanţei 
guvernamentale, a gradului de satisfacere a aşteptărilor cetăţenilor, tratamentul decent şi egal al acestora ş.a. 
– procesele respective vor putea sprijini formarea acelei culturi cetăţeneşti, care să aproximeze măcar în grad 
mediu, cultura civică necesară stabilităţii şi bunei funcţionări a democraţiei româneşti. 

 
 

 

Extrem de spectaculos şi de pilduitor destinul 
românului Florentin Smarandache! Agenţiile de presă 
ne aduc vestea că olteanul născut în 1954 la Bălceşti a 
primit recent Premiul statului New Mexico şi Premiul 
statului Arizona la categoria Ştiinţe şi Matematică. 
Anul trecut a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru 
literatură (nu de către români, iar presa noastră nici   
n-a menţionat), a fost distins cu Premiul „Traian 
Vuia” al Academiei Române, a devenit doctor 
Honoris Causa al Universităţii din Beijing, a primit 
Medalia de aur a Universităţii Galilei din Anglia şi 
Medalia de aur a Universităţii din Pecs, Ungaria. 
Acum este profesor universitar şef de catedră la 
Universitatea americană Gallup, autor, co-autor, sau 
editor al 180 de cărţi publicate în întreaga lume, nu 
numai de matematică, ci şi de poezie, proză, teatru. 
Încă din 1972, când era elev (!) la Rm. Vâlcea a emis 
ipoteza că nu există o barieră a luminii în univers, 
astfel contrazicându-l pe... Einstein! Ipoteza avea să 
fie confirmată în 2011, când, la CERN, s-a 
demonstrat că anumiţi neutroni pot circula cu o 
viteză mai mare decât cea a luminii. Smarandache a 
propus şi o Teorie Absolută a Relativităţii, care, din 
nou contrazicându-l pe Einstein, elimină postulatul 
dilatării timpului sau contractării spaţiului. În fizică, 
a introdus noţiunea de „nonmaterie”, formată din 
combinaţii între materie şi antimaterie. În literatură, 
este considerat fondatorul curentului  de avangardă 
botezat „Paradoxism”, ce utilizează în voit exces 
antitezele, contradicţiile, oximoronii, paradoxul. A 
scris o dramă în care nu există nici un dialog (!), în 
piesele sale situaţiile sunt permutabile, astfel 
generându-se o infinitate de trame. În momentul de 
faţă, Smarandache este unul dintre cele mai  
interesante personaje ale lumii ştiinţifice şi literare 
contemporane. Ştiţi de unde a plecat? De mult, când 
încă nu era „un nume”, am  primit de la el o 
scrisoare şi un manuscris. Am citit cartea şi am 
încercat să-l încurajez; mă bucur că n-a uitat şi 
evocă aceste prime contacte în interviurile sale. 
Cele ce urmează le-am aflat din scrisori şi din 
volumul autobiografic trimis. Iată: după ce a fost 
însărcinat să predea în Maroc, unde, se pare, a dat 
semne de insubordonare, Inspectoratul şcolar al 
judeţului Vâlcea a refuzat să-i mai dea barem un 
post de suplinitor în învăţământ: avea dosar... 
suspect politic. 

MOSTRĂ DE  
PARADOXISM 
 

Trăieşte din meditaţii. I se refuză şi viza de 
participare la un congres internaţional de matematică, 
dar izbuteşte să  treacă ilegal graniţa dintre Bulgaria şi 
Turcia, ajungând în lagărul de refugiaţi politici din 
Istanbul. Înfruntă timp  de doi ani infernul lagărului, 
unde sute de fugari asemenea lui (polonezi, ruşi, bulgari, 
moldoveni) aşteaptă cu anii să-i accepte occidentul. 
Pentru a câştiga câteva lire, descarcă, noaptea, camioane 
cu cenuşă, trage la roabă, zugrăveşte casele turcaleţilor. 
Tot ce câştigă cheltuie pe scrisori. Trimite zeci şi zeci de 
epistole în toate cele patru vânturi, rugând personalităţi 
din lumea literelor şi a ştiinţelor exacte să pună o vorbă 
bună pe lângă organismele internaţionale, doar-doar s-o 
îndura America să-l primească. Răspunsurile la SOS-
urile din scrisori, atâtea câte vin, nu-s deloc 
încurajatoare. Virgil Ierunca îl asigură că „va dedica o 
emisiune mai târziu anti-poemelor lui Smarandache”   
(n-a făcut-o niciodată). Revistele cărora le trimite poeme 
îl refuză politicos, solicitându-i cu precădere literatură 
anti-ceauşistă. Biblioteci simandicoase („Centre 
Pompidou”, „La Maison de la poesie”) refuză să-i 
primească, deşi era vorba de o donaţie gratuită, placheta 
de poezie tipărită cu mari eforturi, pe speze proprii. 
Concluzia lui Smarandache: „În comunism am criticat 
comunismul, în capitalism critic capitalismul. Deci, n-
am loc pe globul acesta!” Acum, Florentin Smarandache 
se numără printre personalităţile cele mai frecvent 
editate, invitate, evocate, premiate, comentate, 
contestate, admirate. În toată lumea se organizează 
conferinţe şi seminarii pe marginea teoriilor sale şi a fost 
invitat să conferenţieze la NASA, în India, Bulgaria, 
Rusia, Indonezia, Egipt, Italia, Franţa, Australia, Belgia, 
Canada, Suedia, Spania, Taiwan, Japonia – ba chiar şi 
la... Universitatea din Craiova! Acolo, în Oltenia, unde în 
„epoca de aur” i s-a refuzat până şi un post de suplinitor. 
Uite-aşa ne cultivăm valorile! De altfel, Smarandache 
scrie undeva că „duşmanul cel mai mare al 
comunismului este, desigur, comunismul”. 

Mostră de paradoxism. 
M.R.I. 
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Relaţii amicale, apropiate are şi cu Valéry Larbaud, cu 
Harriet Shaw Weaver, doamna din umbră a succesului său, 
care a cheltuit enorm până când ciudatul irlandez Joyce şi-a 
ocupat locul meritat în lumea literară, cu W.B. Yeats, cu T.S. 
Eliot, cu H.G. Welles ş.a. 

După 1922-24, când Ulysses explodează în sfârşit pe 
piaţa literară, sărăcia deprimantă părăseşte familia Joyce, 
celebritatea binemeritată şi o oarecare stabilitate financiară 
luându-i locul. Nu lipsesc invitaţiile la dineuri, conferinţe, 
apar traduceri din creaţiile sale nu numai în franceză sau 
italiană, ci şi în cehă, poloneză, japoneză, scrisori de 
apreciere, chiar şi din partea unor irlandezi, mici vacanţe. 
Apar şi ediţii limitate, de lux, una dintre ele cu ilustraţii de 
Matisse. Brâncuşi îi face un portret în 1929, cu titlul 
„Simbol al lui James Joyce”, numit de scriitor „morişca lui 
Brâncuşi”. Celebritatea îi aduce şi anumite „zvonuri”: că ar 
fi fost trimis în Irlanda, în timpul primului război mondial 
de M.E. austriac, că s-a îmbogăţit, tot la vreme de război, ca 
spion al guvernului britanic, că Ulysses a fost conceput drept 
cod progerman, că se droga, că a fondat la Zürich mişcarea 
dadaistă, că este un „violent propagandist bolşevic”, sau 
„cavaler servant” al ducesei X, al prinţului Y, toate 
dezminţite de scriitor. Care lucrează eroic, zi şi noapte, în 
răgazul oferit de tot mai desele crize de glaucom, pentru a-şi 
duce la bun sfârşit Finnegans Wake, pentru a revedea fiecare 
nouă ediţie din scrierile anterioare sau biografii apărute. Și 
totuşi, în noiembrie 1932, visează: „Tare aş vrea să mă ştiu 
acasă, dulce casă, cu un pian la care să pot cânta Maud, vino în 
grădină în fiecare seară la ora şase.” Adică linişte, pace, apus 
aurind ferestrele în dulce lumină, olimpiana seninătate în care 
nu a trăit niciodată. Aservit scrisului total, fizic şi spiritual, 
împovărat de grave probleme familiale (fiicei lui i se descoperă 
o timpurie schizofrenie, nora  are nervii într-atât de zdruncinaţi 
încât este preluată de familia ei din America, fiul se spitalizează 
şi el, Nora suportă o operaţie dificilă) şi de sănătate proprie, 
conchide disperat, în decembrie 1933: „Ceaţă, boală, dezastru, 
nebunie”. Petrecute sub norii unui nou război ameninţând  
lumea. Aşa se face că, înainte de neaşteptatul, preatimpuriul 
sfârşit, J.J. traversează încă o bolgie, cea a evadării extrem de 
anevoioase din Franţa ocupată deja. Săptămâni de aşteptări, 
vize sosite prea târziu, noi demersuri, repetate intervenţii, 
conturi bancare blocate, atât în Franţa cât şi în Anglia. Iar când, 
în sfârşit, familia se reuneşte în Elveţia, un ulcer perforat îl 
doboară în trei zile.  

Henri Michaux l-a numit „le plus enfermé des hommes”, dar 
iată, „cel mai închis dintre oameni” se deschide cititorului atent la 
detalii. „Răsfoindu-i” scrisorile, el îşi poate subsuma intimul 
univers al scriitorului de geniu: dragostea şi grija manifestate faţă 
de familie, pătimaşa iubire pentru cuvântul scris şi tipărit, 
bunăvoinţa sau deferenţa doar faţă de confraţi, disperare profund 
omenească în prea desele momente de cumpănă existenţială, 
peste toate planând umorul, de la ironic la incisiv, salvându-l, 
dându-i încredere să meargă mai departe, inteligenţa sa creatoare 
neiertând clipa cea prea iute trecătoare. 

Virginia FABIAN 

••  
*„Galeotto fu il libro e chi scrisso”, Dante Alighieri, Infernul. 
** James Joyce, Corespondenţă, Editura Art, 2012, 344 p. 

Traducere, prefaţă, note, tabel cronologic de Radu Lupan. Volumul, 
reprezentând o selecţie din scrisorile publicate de Stuart Gilbert 
(„Letters of James Joyce”, 1957, Londra), precum şi din 
corespondenţa lui W.B. Yeats, Ezra Pound, Italo Svevo, sau din cele 
două volume ale lui Richard Ellinan, a apărut pentru prima oară în 
limba română la editura Univers, în 1983. 

 

Jurnalele, chiar şi cele concepute evident în vederea 
publicării, memoriile, biografiile, dar mai cu seamă 
corespondenţa creatorilor de artă, adecvat practicată înainte de 
apariţia efemerului e-mail, dezvăluie, celui dispus să citească 
printre rânduri, adevăratele faţete ale existenţei artistului prins 
într-un conglomerat de locuri, oameni, fapte, idei, relaţii cu 
lumea în care a trăit. Toate structurându-i gândirea, marcându-i 
destinul. Totuşi, în unele cazuri, acesta găseşte puterea de a se 
desprinde din grila traiectului impus de condiţionarea social-
istorică, geografică etc., realizându-şi „scopul vieţii”, clar definit, 
limpede formulat, încă din timpuria tinereţe.  

Un exemplu impresionant în acest sens ni-l oferă noianul 
selectiv de scrisori, trimise şi primite, între 1901 şi 1941** de 
James Joyce, pentru mulţi comentatori cel mai important scriitor 
al secolului XX, avangardistul în urma căruia literatura 
universală a fost obligată să-şi regândească tiparele, 
reinventându-le permanent. Viaţa sa, desprinsă parcă din 
tragediile greceşti, s-a subsumat integral literaturii, unica raţiune 
de a fi a omului care a fost James Augustine Aloysius Joyce 
(numele său complet). Născut în 1882, într-o suburbie a 
Dublinului, într-o numeroasă familie (17) din clasa de mijloc, 
după terminarea studiilor universitare, a întâlnit-o pe camerista 
Nora, femeia vieţii lui şi muză totodată. A iubit-o, au trăit 
împreună din 1904, când au părăsit oraşul natal, au avut şi 
crescut doi copii, dar căsătoria „legală”, oficial parafată, s-a 
consumat abia în 1931. De ce? Sincer şi dezinhibat, James îi 
scrie Norei în august 1904: „Gândurile mele resping  ordinea 
socială actuală şi creştinismul, căminul, virtuţile recunoscute, 
clasele din viaţă şi doctrinele religioase (...) Căminul meu a fost o 
simplă afacere mic burgheză (...) Maică-mea a fost omorâtă cu 
încetul, cred, de purtarea mizerabilă a tatălui meu faţă de ea, de 
necazuri...” Ceea ce nu îl împiedică să recunoască mai târziu, 
după moartea acestuia, în ianuarie 1932, că: „Tatăl meu a avut o 
dragoste extraordinară pentru mine. Era omul cel mai năuc pe 
care l-am cunoscut vreodată şi totuşi crud de viclean. S-a gândit 
la mine şi a vorbit despre mine până la ultima lui suflare. Mi-a 
fost întotdeauna tare drag, eu însumi fiind un păcătos şi chiar îmi 
plăceau defectele lui. Sute de pagini şi zeci de personaje din 
cărţile mele îşi au originea în el. Umorul lui sec (sau mai degrabă 
umed) şi expresia feţei lui mă făceau ades să mor de râs (...) De 
la el mi-au rămas portretele lui, o vestă, o frumoasă voce de tenor 
şi o înclinaţie exagerat de licenţioasă (din care, totuşi, a răsărit 
cea mai mare parte a oricărui talent voi fi având...)” Iubita lui 
Nora l-a înţeles. Deşi fragil, bolnăvicios, extrem de sărac, aparent 
debusolat (începe să studieze medicina de trei ori, apoi dreptul, 
muzica, doreşte să-şi încerce norocul într-o trupă de actori 
ambulanţi, împreună cu încă trei curajoşi deschide primul 
cinematograf din Dublin, falimentar în scurt timp), deşi „egoist, 
mândru, viclean şi nepăsător faţă de ceilalţi”, cum singur se 
definea, ea îl urmează prin numeroasele sale peregrinări 
europene (Triest, Paris, Pola austriacă, Lausanne, Zürich, Roma, 
Nisa, Veneţia). Student l-a Paris, J.J. este ameninţat cu 
înfometarea: „N-am luat micul dejun şi nu am citit un ziar de 
cinci zile”. Profesor de engleză sau funcţionar de bancă,  
cutreieră Europa însoţit de aceeaşi cronicizată sărăcie, de familia-
i numeroasă, de kilogramele de note necesare scrierii viitoarelor 
sale opere monumentale. Dar, mai cu seamă de pătimaşa lui 
nevoie de a-şi scrie cărţile dedicate „acelui cititor ideal, suferind 
de o insomnie ideală”, conştient fiind de valoarea pionieratului 
său literar: „Sunt într-adevăr unul dintre cei mai mari ingineri, 
dacă nu cel mai mare din lume, pe lângă faptul că sunt muzician, 
filozof şi o mulţime de alte lucruri. (...) Eu fac o locomotivă cu o 
singură roată. Fără spiţe desigur. Roata e un pătrat perfect.” 
(aprilie, 1927) Trecerea timpului îl frisonează, îl ameninţă că 
nu-şi va termina geniala construcţie. Deşi glaucomul 
descoperit din tinereţe îl obligă la lungi „vacanţe” de 
recuperare (10 operaţii în 8 ani), se cronometrează permanent: 
„lucrez zi şi noapte”; „am cheltuit circa 20.000 de ore cu 
Ulysses, 1.200 de ore cu revizia episodului „Anna Livia 
Plurabelle” etc. etc. Perfecţionismul său extrem îl conduce la 
sacrificii de necrezut. Nevăzând să citească, în decembrie 1928 
revine asupra unui episod din „Finnegans Wake”, încercând să 
memoreze 100 de pagini, lecturate oral de cei apropiaţi, pentru 
a găsi locurile de implant a „câte ceva din cele douăzeci de 
carnete cu note”, umplute în timp ce-l scria. Sau ia lecţii, tot 
orale, de spaniolă. Necunoscând odihna.  

Volumul uriaş de muncă, talentul covârşitor recunoscut şi 
admirat de confraţi au dat naştere unor capodopere. Care au 
întâmpinat, în lumea literar editorială o opoziţie greu de 
înţeles astăzi. În aprilie 1932, Joyce îi scrie unui editor 
american: „Fără îndoială că ştiţi ce dificultăţi am întâmpinat 
în publicarea a tot ce am scris, încă de la primul volum de 
proză (...) Editorii şi tipografii păreau să se înţeleagă între ei, 
indiferent de deosebirile dintre punctele lor de vedere în alte 
probleme, ca să nu publice nimic de mine aşa cum era scris.   

 

Vă puteţi uşor imagina că atunci când am venit la Paris în 
vara lui 1920 cu voluminosul manuscris al lui Ulysses am avut şi 
mai slabe şanse de a găsi un editor, ţinând seama de interzicerea 
lui după publicarea celui de al unsprezecelea episod în „Little 
Review”, condusă de d-ra Margaret Anderson şi d-ra Jane Heap. 
Aceste două redactoare şef au fost (...) date în judecată (...), 
continuarea publicării în foileton a fost oprită, exemplarele 
existente au fost confiscate (...)  Datorită prietenului meu Ezra 
Pound şi norocului, am intrat în legătură cu (...) d-ra Sylvia Beach 
(...) Această curajoasă femeie a riscat ceea ce nişte editori 
profesionişti n-au vrut să facă, luând manuscrisul şi dându-l la 
tipar la Dijon. (...) S-au expediat exemplare din Ulysses în 
America şi Marea Britanie cu rezultatul că toate au fost 
confiscate şi puse pe foc de către autorităţile vamale din New 
York şi Folkestone.”  Fapt care a dus, cererea fiind tot mai mare 
în rândul cititorilor,  la apariţia de ediţii pirat, care-l disperau pe 
autor prin serioasele abateri de la original, sau la vânzarea cu 
suprapreţ în orice oraş universitar american... În acelaşi timp, 
Ulysses devenise „lectură obligatorie la obţinerea examenului de 
diplomă la universitatea din New York” (octombrie, 1931), fiind 
recomandat şi la cursurile de literatură engleză de la Cambridge. 
Dificultăţi similare a întâmpinat şi în promovarea piesei sale 
Exilaţii. Sau cu primul său roman: „Zece ani din viaţa mea au 
fost irosiţi cu corespondenţa şi litigiile privind cartea mea  
Oameni din Dublin. A fost respinsă de 40 de editori, a fost 
culeasă de trei ori şi o dată aruncată în foc. Poşta, cheltuielile, 
biletele de tren şi vapor m-au costat 3.000 de franci deoarece am 
fost în corespondenţă cu 110 ziare, 7 avocaţi, 3 societăţi, 40 de 
editori şi mai mulţi oameni de litere privind cartea. Toţi au 
refuzat să mă ajute cu excepţia d-lui Ezra Pound.” (aprilie 1917). 
Conflictul scriitorului cu propriul lui oraş, care astăzi pare să se 
mândrească cu el (o statuie de bronz în mărime naturală, lipsită 
de soclu însă, creşte direct din paviment, în faţa unei cafenele 
dintr-o piaţetă din Dublin) s-a acutizat când „soţia şi copiii mei s-
au dus acolo în 1922, împotriva dorinţei mele, au trebuit să fugă 
ca să scape cu viaţă, stând lungiţi pe podeaua unui vagon de tren, 
în timp ce grupuri rivale trăgeau unii împotriva altora peste 
capetele lor”, scrie el în ianuarie 1931. Şi-a urât oraşul, dar l-a 
cunoscut într-atât de bine încât l-a transformat în personajul 
central, obsesiv prezent în creaţiile sale care, într-adevăr, nu 
ajungeau la înţelegerea prea multor cititori ai vremii. De pildă, 
soţul uneia dintre dactilografele lui, funcţionar la ambasada 
britanică, citeşte întâmplător câteva pagini din manuscrisul 
Finnegans Wake. Furios, le rupe şi le aruncă pe foc, Joyce fiind 
nevoit să le refacă din memorie. Dar nici confraţii nu l-au primit 
toţi cu braţele deschise, deşi îi recunoşteau geniul literar. Bernard 
Shaw  găseşte, citind în octombrie 1921 fragmente din Ulysses, 
că e o „murdară, vicioasă batjocură şi neruşinare”, Dublinul 
joycean fiind pentru el totuşi „hidos de real.” 

Conştientizând dificila receptare a operei sale, Joyce nu s-a 
sfiit să o explice, să o decodifice. Referindu-se la Ulysses, îi 
trimite, în septembrie 1920, lui Carlo Linati (traducător în italiană 
al unui episod) un „sumar-cheie-schelet-schemă”: „E un poem 
epic a două rase (Israelită-Irlandeză) şi în acelaşi timp un ciclu al 
trupului omenesc şi totodată o mică Istorie (storiella) a unei zile 
(vieţi). (...) E de asemeni un fel de enciclopedie. Intenţia mea este 
să transpun mitul sub specie tempori nostri. Fiecare aventură 
(adică fiecare ceas, fiecare organ, fiecare artă fiind interconectate, 
interrelaţionate în schema structurală a întregului) trebuie nu 
numai să determine dar chiar să creeze propria sa tehnică. Fiecare 
aventură este, ca să spunem aşa, o persoană, deşi e compusă din 
mai multe persoane. (...) Acum, după cum am auzit, se pregăteşte 
o mare mişcare împotriva publicării, iniţiată de Puritani, de 
Imperialiştii englezi, de Republicanii Irlandezi, de Catolici – ce 
alianţă! Doamne, ar trebui să mi se dea premiul Nobel pentru 
pace!”, conchide el ironic. Amuzat? Desigur. Chiar şi în clipele 
de cumpănă se detaşează, priveşte din afară momentul pentru a-i 
afla zâmbetul ascuns. Îşi explică, de asemenea, şi cutezătoarea 
scriitură. Abordează succesiv 18 stiluri diferite, proprii celor mai 
importanţi scriitori englezi, dar şi engleza curentă, sau cea vorbită 
în orient, cea vorbită de negri, irlandezi, cockney, slang-ul 
american, ele reprezentând tot atâtea puncte de vedere în relatarea 
„celei mai lungi zile din literatură”, cum definea Ulysses fratele 
său Stanislaus. Susţinut, material chiar, la începuturi, de Ezra 
Pound, Joyce se împrieteneşte cu debutantul Italo Svevo, 
oferindu-i abc-ul strategiei literare de succes. 

„GALEOTTO ERA CARTEA  
ŞI CEL CE-A SCRIS-O”* 
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Seara, după ce a plecat mama, am încercat iar să fug. 
Geamul de la spălător era deschis. Am observat că pe perete 

era un burlan gros, de tuci. Mi-am dat drumul pe burlan și dus am 
fost. De data asta am luat-o în direcția bună. Am depănat repejor 
din picioare până am ieșit din sat. Nu m-am întâlnit decât cu niște 
băieți și fete mari care se duceau la film, în centru. Se țineau de 
mână doi câte doi, se opreau să se pupe pe gură, nu le ardea lor de 
cules fugari de pe drum. Oamenii mari stăteau prin casele lor, 
fiind duminică seara. Când am trecut de ultima casă, am luat-o la 
fugă. Nu știu câți kilometri am alergat. Soarele se făcuse roșu și a 
început să se bage între două dealuri ca un ban de aur într-un 
portofel gros. Atunci m-a ajuns din urmă o căruță. Avea roți de 
cauciuc și mergea pe șleaul de pe lângă șosea. Am auzit-o prea 
târziu. N-am mai avut timp să mă ascund în păpușoi. M-am făcut 
că merg liniștit, am început să tai buruienile cu varga și să fluier 
ca un băiat ieșit să pască vaca pe marginea drumului. 

Unde te duci tu, măi, băiete?, m-a întrebat omul din căruță. 
Nu mă duc nicăieri, nene. Pasc vaca. 
Care vacă? Nu văd nicio vacă. 
Am scăpat-o în păpușoiște. Mănâncă ea ce mănâncă și vine 

singură înapoi. Ia, hai s-o căutăm amândoi, a zis el și s-a dat jos 
din căruță. Când a ajuns lângă mine, m-a prins de mână. 

De ce fugi tu, măi, băiete, de la cămin, dacă ai acolo tot ce-ți 
trebuie? Ha? Ia hai ’napoi, că toată lumea te caută. 

Omul acela era nenea Miron, căruțașul de la cămin. Acum îl 
știu, dar atunci  de unde era să-l știu? M-a suit în căruță și am 
pornit spre cămin. Mi-a zis că am făcut pe jos vreo șase kilometri. 
Mai aveam oleacă și ajungeam în Mășcăteni. M-a sfătuit să nu 
mai fug, că poate data viitoare vine miliția după mine își atunci 
va fi vai de curul meu  chiar așa a zis. Că miliția nu e o mamă 
bună, nu te strânge în brațe și te iartă. De gât te strânge!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te aduce la cămin legat fedeleș și bătut ca sacul de fasole. 
Dacă ai mâncare bună, dacă ai haine curate, dacă ai un pat să 

dormi, atâția copii cu care să te joci, condiții peste condiții, de ce 
să fugi? Ce-ți lipsește aici? 

N-am răspuns. M-a prins cu o mână pe după umeri și m-a 
ținut lângă el. Nu pentru că se temea că sar din căruță. M-a ținut 
cu milă, cu grijă. Și tot el și-a răspuns: 

Lasă că știu eu cum e cu voi, copiii ăștia de de la cămin. 
Ziceți că vă lipsește libertatea. Dar n-aveți când fi liberi, când o să 
fiți mari? Libertatea este o nebunie din capul oamenilor, bre. Nu 
ține de foame. Știi ce? Eu îți zic așa, părintește: stai cuminte aici 
la cămin, vezi-ți de carte, ascultă-i pe educatori și ai să vezi că o 
să fie bine. 

A tăcut puțin, apoi a spus ca pentru el: Lapte și miere dacă ar 
curge aici, voi tot acasă vreți. Știu eu, știu... Nu sunteți voi 
singurii la care li se face bine cu de-a sila... Tu îți vezi de amarul 
tău, nu zici nimic, dar statul vine și te ia de la locșorul tău și 
începe să-ți facă bine. Ce ai tu acolo, Miroane? O căruță? Ia dă-o-
ncoa, ca să nu-i mai duci grija. Ei, de-amu poți să-ți vezi liniștit 
de treabă. Hai și cu plugul, oleacă de pământ... și ce mai ai pe-
acolo... Tu vrei să te lași păgubaș, dar el nu, hai, să-ți fac bine, și 
dă-i și dă-i, până îți iese binele pe ochi... Să mă lase dracului în 
pace, păcatele mele...  

Ce bine a zis nenea Miron cu binele făcut în silă! A 
bodogănit tot drumul până la cămin. Așa face și tătuța când se 
îmbată. Zice că i-a luat statul bufetul. Dar bufetul e tot acolo, e tot 
al lui. Nu vinde el cu mămuța la bufet? Ei, câte prostii nu spun 
oamenii mari când trag o secărică la măsea! 

Nenea Miron m-a dus direct în dormitor. M-a dat în primire 
la moș Bășinuță și i-a spus ceva la ureche. Am scăpat fără bătaie. 
Aici, când fuge un băiat, e cuibar de ciomege pe la bucile lui. 

 

Viorel ILIȘOI 
 

 

evadarea 
 

Am început să plâng. Eu am multe feluri de plâns: când 
vreau să capăt ceva, când iau bătaie, când nu pot să fac ceva, 
când nu vreau să fac ceva, când vreau să enervez pe cineva, când 
vreau să păcălesc, când vreau să-l fac pe cineva să-i pară rău. Și 
mai am plânsul cel mai plâns, pe care nu-l plâng eu, plânge el 
așa, din mine. Vine din piept și parcă mă strânge de gât când 
iese. E ca o flacără, numai că e ud. Nu zic nici pâs, doar vărs 
lacrimi. Aici se spune că dai apă la șoareci și e cam de rușine să 
plângi. Când îmi vine, mă ascund și plâng cu batista sau cu perna 
apăsată pe ochi ca să nu se vadă urmele pe față. 

Am început să plâng de ultimul fel și m-am luat cuminte 
după mama tot plângând. Am ieșit în curte și ne-am așezat pe o 
bancă. Atunci au venit mai mulți copii la mine și m-au întrebat 
cum mă cheamă. Erau copii de la cămin, veniseră să mănânce. 
Tovarășa care i-a adus a zis să mănânc și eu cu ei. Și mama. Am 
intrat toți într-o sală mare cât o școală, plină cu mese. Ne-am pus 
la o masă noi și încă doi copi. Tovarășa zicea că să dau mâna cu 
ei și să mă împrietenesc. N-am vrut. Mi-am strâns mâinile între 
picioare că să nu dau noroc cu dânșii. 

Mâncarea ieșea dintr-o gaură pătrată în perete, un geam fără 
sticlă. În loc de castroane, borșul era pus în niște căni mari de 
tablă, cu toartă. N-am vrut să mănânc deloc. Am dat tare din cap 
că nu. N-am deschis gura ca să nu iasă plânsul și să mă fac de 
râs. M-au rugat toți măcar să gust. Degeaba. Mama a scos din 
geantă mâncare de acasă, dar nici așa nu am vrut. Le-a dat la cei 
doi copii ouă fierte, pui fript, scovergi și turte cu brânză. A 
șușotit ceva cu tovarășa de la cămin și pe urmă mi-a zis că se 
duce să îmi aducă ceva bun de la cofetărie, de peste drum. O 
prăjitură ca aceea de dimineață parcă aș fi mâncat. Așa, în două 
cu lacrimi. Și-a luat și geanta când a plecat. Ca să aducă prăjituri 
pentru toți. 

Am stat, am stat cu capul în piept și cu mâinile între picioare. 
Cu ochii închiși. Am auzit-o pe tovarășa că strigă la copii să ducă 
farfuriile la ghișeu și să se încoloneze ca să meargă la 
dormitoare. Mi-a ridicat capul cu mâna sub bărbie și mi-a spus să 
merg și eu să dorm la amiază cu băieții. 

Eu o aștept pe mama mea!, i-am răspuns. 
Și atunci am scăpat plânsul afară. Am simțit cum bubuie în 

cap, ca o pocnitoare cu carbid, gândul că mama nu s-a dus după 
prăjituri, că doar m-a păcălit ca să mă lase acolo. Am plâns ca un 
mucos. Nu-mi mai păsa de nimic. Tovarășa educatoare m-a 
mângâiat pe cap și mi-a spus că mama chiar s-a dus la cofetărie, 
dar n-a mai avut cum să se întoarcă fiindcă pierdea cursa. M-a 
luat ușor de mână ca să mă ducă la culcare. M-am prins zdravăn 
de piciorul mesei, nu m-am lăsat dus. 

Uite, mama ta ți-a lăsat punga asta cu mâncare de acasă. Ia 
uite ce bunătăți ai aici! Ai și creioane colorate! Avem și noi aici 
creioane de toate culorile, avem și tempera. Îți place să desenezi? 
O să vezi ce bine e aici, o să-ți placă. Avem de toate. Hai, nu mai 
plânge... Te împrietenești cu alți copii, te joci cu ei, avem fel de 
fel de activități... 

I-am înșfăcat punga din mână și am țâșnit pe sub masă. Am 
trecut ca săgeata printre copii și am ieșit în stradă. M-am dus 
direct la cofetărie. Mama nu era acolo. Nu era nimeni. Tot 
centrul era pustiu. Am luat-o la goană spre stația de autobuz. 
Acolo unde am stat dimineață pe bancă și am mâncat. Eram 
năuc. Nu știam în ce parte s-o iau spre sat. Mă învârteam în loc, 
speriat, ca un șoarece căzut în căldare. Deodată, o mână 
puternică m-a prins de curea, m-a oprit din turație. Era un băiat 
mare, cu fața coaptă, numai coșuri. Parcă îi creșteau chibrituri 
din obraji. Abia îi ajungeam la șold. Mă ținea de la spate cu 
proțapul lui de mână. Am încercat să mă răsucesc spre el, să 
dau cu pumnii, cu picioarele, ca să scap. Dar degeaba mă 
zbăteam. Zici că eram legat de un par. M-a ținut așa până am 
obosit. N-a scos o vorbuliță. Numai se uita blajin la mine și 
zâmbea întruna. Când m-am potolit, m-a luat de mână și m-a 
dus la cămin. A stat lângă mine toată ziua ca un milițian. Era 
paznicul meu. Pe vlăjgan îl cheamă Demco. Este un uriaș cu 
suflet de copil. 

Seara am încercat să mai fug o dată. După ce am ieșit din 
sala de mese, am scos chiloții din buzunar și i-am arătat lui 
Demco. 

Nenea băiatu’, lasă-mă la veceu ca să mă îmbrac cu chiloții. 
Te rooog! 

Demco este iute ca un mânz, dar încet la minte ca melcul. 
El are buletin din clasa a doua. Mai departe nu poate să 
treacă. Stă în ultima bancă și scrie, de dimineața și până 
terminăm orele, câteva propoziții. El are cel mai frumos scris 
din toată clasa. Are și timp. Numai un nătâng ca el putea 
crede că un băiat ar vrea să poarte chiloți. Așa că m-a lăsat să 
mă duc la veceul din fundul curții. Dar eu n-am intrat în 
veceu. M-am strecurat pe după o stivă de lemne, am sărit un 
gard de sârmă împletită și am ajuns într-o uliță îngustă, cât să 
încapi cu tărăboanța. Ulița se termina chiar acolo, în spatele 
căminului, într-un bulhac plin de stuf. În toate părțile nu era 
decât stuf des ca peria și înalt cât casa. Am încercat să mă 
ascund acolo, dar am simțit că mă înfund în mâl. Am zbughit-
o la deal, cât mă țineau picioarele, și am ajuns la asfalt. Tot 
nu știam în ce parte s-o iau ca să ajung acasă, așa că am luat-o 
la stânga. Pentru că spre dreapta se vedea căminul. 

Am mers până m-am întâlnit cu un om. L-am întrebat în ce 
parte este satul Tudor Vladimirescu din comuna Albești.

Mi-a zis că el se duce tot acolo și că să mergem împreună. 
Am luat-o înapoi. Când ne-am apropiat de cămin, l-am rugat să 
ocolim, pentru că acolo este un băiat care vrea să mă bată. Omul 
acela m-a luat de ureche și m-a tras tras așa de tare în sus, că m-a 
săltat de la pământ. Degeaba am țipat, n-a vrut să-mi dea drumul. 
M-a dus de ureche până la cămin și m-a dat pe mâna unui 
educator. Educatorul mi-a tras o palmă peste ureche. Măcar bine 
că mi-a dat peste urechea de care m-a tras omul acela. Era deja 
amorțită, așa că palma nu m-a durut chiar așa de tare. 

A început să-mi spună ceva. Îi vedeam cum dă din gură, dar 
nu auzeam prea bine ce spune. Îmi țiuia urechea. Abia după 
câteva momente i-am auzit glasul. Zicea că nu am unde să fug. În 
primul rând că nu știu drumul până în sat. În loc s-o iau spre 
Albești, am luat-o spre Buhăceni. Bine că de-acum știam în ce 
parte s-o apuc! A mai zis că eu stau departe, foarte departe, și că 
o să mor de foame pe drum sau o să mă mănânce animalele. El 
nu știa că eu merg pe jos de dimineața până seara și nu obosesc. Pot 
s-o țin numai la trap și nu mă dor picioarele. Iar de animale nu mă 
tem. Moș Ion e vânător, mi-a zis că nu mai există în județul nostru 
lupi și urși. Doar mistreți, dar nu mănâncă oameni. Dacă e scroafă 
și are pui, e bine să ai un copac pe-aproape și să te cațări ca mâța în 
vârf.  Copaci am văzut peste tot de-a lungul drumului, iar de urcat 
nu-mi vine greu. De ce să mă tem? De iepuri? 

Educatorul mi-a mai spus că oamenii din Trușești îi cunosc 
pe căminari după haine, după capul chilug, după figură; dacă îl 
văd pe vreun căminar umblând aiurea, ei îl aduc înapoi. Noi, cei 
de la cămin mergem numai în rând, câte doi. Nici șoferul de la 
cursă nu mă ia, nici controlorul de la tren. Aha! Am băgat la cap 
că este și tren în Trușești. Înseamnă că ajunge și la Albești. Acolo 
sigur este tren pentru că tata când era sănătos încărca vara câte un 
tren de cârlani de la fermă și-i ducea la Constanța.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acolo îi suia în vapor și vaporul îi ducea în țări străine, unde 
și-a înțărcat dracul copiii. Asta înseamnă foarte, foarte departe. 
Moș Ion mi-a arătat cum face el un ocol pentru miei când vrea să-
i înțarce. Adică să-i bage în țarc, să nu mai sugă de la oaie. Țarcul 
trebuie făcut departe de stână, departe de imaș, ca să nu audă oile 
când zbiară mieii. Că ar veni toate buluc la țarc, nu le-ar mai 
putea mâna la păscut. Mielul cât e el de miel, zbiară de se aude de 
pe un deal pe altul. Dar un pui de drac? Urlă ca în povestea cu 
Dănilă Prepeleac, de pică luna de pe cer! Înseamnă că trebuie să 
îi faci țarcul tocmai la marginea lumii ca să nu îl audă mă-sa. 
Foarte multe lucruri frumoase și folositoare am învățat la stână. 
Moș Ion al meu e foarte deștept. Știe o grămadă de cântece la 
fluier și spune cele mai multe poezii. M-a învățat și poezii cu 
prostii, dar pe alea n-am de gând să le spun la serbări.  

Prima noapte la cămin a fost foarte grea. M-au dus într-o 
cameră mare, cu zece paturi, și mi-au spus să stau în patul de 
după ușă. Lângă Demco. Dacă vreau să fug, odată întinde el 
macaraua și mă ia în cârlig. Moș Bășinuță, supraveghetorul, mi-a 
adus un costum frumos, alb cu floricele albastre. A spus să mă 
îmbrac în costum și să mă culc. Băieții mi-au zis să-mi agăț 
hainele de zi în cuierul de deasupra patului. Apoi mi-au arătat 
spălătorul ca să mă spăl pe picioare. Toți se uitau la juliturile 
mele. Puteam să mă mândresc cu asemenea semne, dar atunci 
eram prea supărat. M-am băgat sub pătură și am plâns până am 
adormit. Pe la o bucată de noapte m-am trezit și am strigat-o încet 
pe mama. Am rugat-o să îmi dea o cană de apă. Eu eram 
somnoros, credeam că sunt tot acasă! A apărut imediat moș 
Bășinuță. M-a dus la spălător să beau apă de la robinet, apoi la 
veceu să fac pipi. Nu am făcut destul, pentru că dimineață m-am 
trezit într-o baltă. Pe cearșaf era o hartă gălbuie, iar eu eram ud 
până la gât și puțeam a pipi. De rușine, am plâns până m-a durut 
și în gât. Moș Bășinuță m-a dus la cabinet și acolo o tanti 
doctoriță mi-a dat o pastilă ca să-mi treacă. În ziua aceea am stat 
la izolare. Mai erau doi băieți, amândoi bolnavi. N-am vorbit cu 
ei. Am mai plâns ce-am mai plâns, până mi s-a golit punguța de 
lacrimi. Pe urmă am început să mă gândesc cum să fug de acolo. 
Mă vedeam în gând cum ajung acasă și mă simțeam bine, parcă 
era adevărat, nu închipuire. 

După o săptămână a venit mama la mine. L-a adus și pe 
Dănuț, fratele meu mai mic. Când l-am văzut, mi s-a făcut și mai 
tare de dus acasă.  

Am intrat toți trei la film, împreună cu toți băieții de la cămin. 
Nici nu m-am uitat la film, mai mult m-am rugat de mama să mă 
ia acasă. N-a vrut. Ba chiar s-a supărat că nici n-a început școala 
și eu vreau acasă. Trebuie să am răbdare până la iarnă, când vine 
vacanța. Mi-a zis cu voce aspră să înțeleg că de-acum aici e locul 
meu. Nu i-am mai zis nimic. Știam că educatorii i-au spus numai 
minciuni, că este așa de bine la cămin... Eram și eu de față când 
au îmbrobodit-o. Mama nu știa cum e viața copilului. Dar dacă 
aveam să fug și se va trezi cu mine la poartă, atunci își va da 
seama că nu îmi place la cămin. Și dacă tot va vrea să mă ducă 
înapoi, o să mă ascund numai eu știu unde. Și n-o să vin acasă 
decât pe ascuns, prin fundul grădinii, să mă uit la mama. Sau o 
să-mi fac ceva rău și ei o să-i fie așa de milă, că n-o să mă mai 
lase la cămin. 

mitologia unui râu: JIJIA 
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Vine, vine primăvara europeană. Nu contează că 
ne aflăm încă în plină iarnă; ea vine implacabil. Mai 
puţin de o lună este până când cei de la Ajax vor da 
piept cu viscolul carpatin din... Ghencea. Bieţii de ei, 
nici nu ştiu, nici nu bănuiesc ce-i aşteaptă. Numai noi 
ştim. Şi ştim pentru că ne-a asigurat Gigi că Steluţa 
lui va juca finala Europa League. Nu mai contează 
că după Ajax vine Chelsea. Îi spulberăm şi pe ei. Şi 
holbatul de la Ligă e încrezător în steaua Stelei şi 
zice că vom trece peste Chelsea ca nimica, dar 
măcar el pune o condiţie: să trecem mai întâi de 
Ajax. Eu, însă, cârcotaş cu acte în regulă, zic aşa: să 
dea Dumnezeu, dar nu cred nici în ruptul capului. Şi 
nu cred pentru că ştiu zicerea aceea cu „Numai câte 
odată şi din întâmplare...” Îi admir totuşi pe cei de la 
Steaua pentru încrederea lor nestrămutată în victorii 
imposibile, încredere pe care le-o cultivă Gigi. M-am 
uitat mai deunăzi la MM Stoica, managerul. Câtă 
admiraţie şi câtă încredere în patronul lui. Mi-a 
amintit de Ghiţă Pristanda, care îi ridica osanale lui 
Caţavencu şi-l asigura că-i citeşte gazeta ca pe 
Evanghelie. Zicea MM într-un interviu din Gazetă...: 
„Viața și cariera mea i le-am încredințat lui Gigi, un 
om cu aură”. Frumos, așa subalterni să tot ai. Dar nu 
numai despre Gigi are MM o părere excepțională, ci 
și despre el însuși. Ne asigură că în polemică nu-l 
întrece nimeni („nu s-a născut omul care să mă 
învingă la polemică”). Și știți de ce e el polemist 
prima-ntâi? Pentru că a fost mereu șef de promoție și 
pentru că a intrat la facultate primul pe țară! (Nuca în 
perete se potrivește mai bine!) „Eu – zice – vin din 
altă lume” adică din lumea intelectuală, de vreme ce 
– ne asigură – „eu nu m-am apucat de citit la 50 de 
ani”. Plus că știe vreo opt limbi străine, taman ca, pe 
vremuri, poetul Beniuc (ne amintim catrenul: Pe unde 
mă-ntorc, pe unde mă duc/ Lumea vorbește, 
șoptește:/ Acesta e poetul Beniuc/ Știe șapte limbi și 
rusește). I-ar trebui și lui MM un catren care să-i 
fixeze definitiv locul în lumea intelectuală. Am 
descoperit însă că nu el este cel mai intelectual ins 
din fotbalul nostru, ci Sougou de la CFR. Ăsta cică 
citește Jean-Jacques Rousseau și Jean-Paul Sartre. 
MM ar putea fi gelos. Numai că Sougou cică pleacă 
de la Cluj, așa că locul de prim-intelectual va rămâne 
în Ghencea, rezervat pe viață lui MM. Dar cum între 
MM și Gigi există chimie – ne asigură managerul 
general – în curând vom putea vorbi și despre patron 
ca despre un intelectual. Atunci să vezi fotbal și cupe 
europene. În sfârșit, mai zice MM: „Pe mine nu mă 
poate ignora nimeni. Ori mă apreciază, ori mă 
detestă”. Noi: nici una, nici alta, doar un pic de ironie. 

 
Am mai citit în Gazetă... și despre comentatorii 

radio de altădată. Ce minunați oameni și ce amintiri 
frumoase au ei despre fotbal. Ni se dă o listă 
întreagă, începând cu Ghițulescu și terminând cu 
Domozină. Lipsesc însă două nume: Țopescu și 
Ilisei, de unde deducem că nu e bine să fii prea bun. 

 
Continuă scandalul produs de dezafilierea 

Craiovei. Mircea Sandu n-a mâncat usturoi, dar 
Ovidiu Ioanițoaia nu-l crede: „Mircea Sandu și ciracii 
lui i-au rupt gâtul Științei Craiova. I-au cauzat 
moartea”. Și adaugă: „Nu numai că Mircea Sandu și 
membrii Comitetului Executiv au greșit grav față de 
Știința, dar au greșit într-o manieră inadmisibilă” 
(subl. ns., St.O.); ca și cum dacă greșeau într-o 
manieră... admisibilă (cum o fi aceea!), greșeala ar fi 
fost mai puțin gravă. 

 
Peste toate păcatele noastre – intelectuale sau 

mai puțin – vine primăvara europeană. Implacabil. E 
singurul adevăr care contează. 

Stelian OBREJA 
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PENIBIL în aroganța discursului 
jurnalistic, hăituit de propriile indecizii de 
direcție, Cr.T Popescu se dă cu fruntea de 
pereții istoriei în care el însuși nu se mai 
recunoaște. Profanarea memoriei unui om, 
indiferent de încărcătura operei în care, 
roade multe fiind sunt și mulți lapidatori pe 
de margini, este încheiată de editorialistul 
senior cu lehămetita trimitere la iertarea lui 
Dumnezeu (în ceruri), vagă și improbabilă 
șansă atâta timp cât justițiarul CTP îi refuză 
orice absolvire (de șansă, de talent, de 
creativitate etc. etc.) celui care a fost Sergiu 
Nicolaescu. Savanarola de Dâmbovița, 
același individ care, în alt context, ar fi 
acuzat echipa medicală de malpraxis, într-o 
tragică dovadă de iubire, de respect, 
dimpotrivă, cu jubilanta, agresiva bucurie a 
hăcuitorului profesionalizat la morga 
publică, așează rând cu rând, paragraf de 
paragraf, la vedere, fierăstrăul, cuțitele, 
dălțile/instrumente atât de utile profesionis-
tului morții. Și uită creștinul care va fi fost în 
el, uită să-i lase celui de pe „biroul de lucru” 
șansa, măcar șansa știutelor, consacratelor 3 
(trei) zile de liniștire în duh. Nu discut (nu 
mă interesează acum) cât și în ce măsură se 
adeveresc apostrofele cinefile, ideologice, 
politice ale ciufutului editorialist. Dar 
încrâncenarea maladivă, apoteozarea lui 
CTP într-un Suprem Judecător aici, pe 
pământ, îmi repugnă, mă întristează enorm 
și, fără voia mea, îl mototolesc cu tot cu 
editorial în tomberonul pe care Fănuș Neagu 
a scris. Hoitarii! Iar decizia celui care a fost 
Sergiu Nicolaescu de a trece în cenușă și nu 
în lut poate că, în sine, conține și o replică 
ușor ironică, de noblețe aparte: „Iartă, 
Doamne, că sunt condamnat la neputrezire!” 

* 
NORD LITERAR, nr. 11-12(114-

115), noiembrie-decembrie 2012, ultimul 
sosit pe adresa redacţiei noastre, lunar 
apărut la Baia Mare, sub egida Consiliului 
Judeţean Maramureş şi editat de Asociaţia 
Scriitorilor Baia Mare, prezintă, echidistant 
ca de obicei, pulsul cultural al zonei şi nu 
numai, cu deosebită probitate profesională. 
Bogat ilustrată cu reproduceri după lucrări 
din expoziţia „Anuala artelor”, deschisă la 
Baia Mare în septembrie-octombrie 2012, 
revista cuprinde comentarii la variate 
apariţii editoriale (Gheorghe Glodeanu, 
Florian Roatiş, Delia Pop ş.a.) numeroase 
pagini de proză şi poezie, întru relaxată 
lectură pentru minivacanţa Crăciun-
revelion, eseuri, traduceri. Dar şi un 
moment aniversar, Asociaţia Scriitorilor 
din Baia Mare sărbătorind zece ani de 
activitate, moment de bilanţ şi pentru 
„Nord Literar”, „prima revistă de cultură a 
Maramureşului”, dar şi „tribuna de la care 
s-au lansat în spaţiul cultural naţional cele 
mai valoroase creaţii literare propuse de 
scriitori maramureşeni. La acestea s-au 
alăturat colaborări venite din partea unor 
scriitori reprezentativi din ţară, nu de 
puţine ori din afara graniţelor ţării”, 
notează criticul Săluc Horvat. Gheorghe 
Pârja continuând: „o publicaţie cunoscută 
în ţară ca purtând aura catalizatoare a unui 
spirit fără inhibiţie. Peisajul literar din 
Maramureş refuză singurătatea scriitorilor. 
De aceea este benefic să existe asociaţii, 
ligi, cenacluri, reprezentanţe ale scriitorilor 
din Maramureş. Aşa arătăm că suntem. 
Aşa cărţile pot ajunge mai uşor şi mai 
explicit spre cititor. Mai ales în ziua de 
astăzi, solidaritatea scriitorilor este 
cardinală”. Pe deplin acord fiind cu domnia 
sa, le urăm confraţilor maramureşeni 
neabătută tenacitate şi sponsori înţelegători. 

M O M E N T

NUMĂRUL 3-4 (331-332) pe 2012 al 
revistei brașovene Astra. Literatură, arte și 
idei ne surprinde... bestial, la prima vedere, 
cu ilustrațiile din seriile Bestiaire, Histoires 
fantastiques și Histoires insolites ale lui 
Andrei Bădulescu, o cavalcadă a 
imaginarului în care culorile și formele se 
contopesc într-o explozie fastuoasă.  
Rubricile așteptate număr de număr nu ne 
înșală nici acum expectanțele. Cronicile se 
întrec una pe alta în oferte: Al. Cistelecan 
(Tendresse oblige!) admiră spectacolul 
ipostazelor în poezia Floarei Țuțuianu. Al 
Mușina va ieși din pielea consacrată de 
poet, eseist și memorialist (nu pentru multe 
pagini, însă...), oferindu-ne primul roman 
umoristic din literatura română, recenzat de 
Anton Nicolae (Nepotul lui Dracula). 
Sânziana-Maria Stoie aruncă priviri critice 
în antrenantul roman al lui Ovidiu 
Moceanu, Spovedania. Roman cu 30 de 
ferestre, iar Dan Țăranu scrutează 
Mormântul comunismului românesc. 
Romantismul revoluționar înainte și după 
1989, eseurile lui Alexandru Matei. În  
Cronica criticii, Evelina Cârciu subliniază 
expresivitatea volumului Georgetei 
Morcăș, Disonanțe. Studii asupra expresio-
nismului în poezia română contemporană, 
câteva pagini mai încolo Adriana Bărbat 
scrijelește impresii despre romanul de 
debut al lui Carmen Gheorghe, Tatuaj pe 
glezna stângă. Două interviuri fac să 
penduleze atenția cititorului. În primul, 
Gabriela Adameșteanu răspunde la 
întrebările lui Iulian Cătălui, cu acută 
sinceritate: „Nu am scris literatură cu ideea  
să critic, nici să strecor aluzii subversive, ci 
cu ideea să scriu autentic”. În cel de-al 
doilea, Steluța Pestrea Suciu îi provoacă 
Elisabetei Isanos sensibile mărturisiri ale 
unui drum al căutărilor – căutarea 
rădăcinilor, căutarea propriului univers 
literar, și, de ce nu, căutarea cititorului. 
Interesantă ancheta inițiată de Bogdan 
Coșa, care adună sub declarația From 
Basarabia, with love întâmplări care nu se 
pot petrece decât în Moldovade dincolo de 
râu; răspund Diana Iepure, Hose Pablo, 
Cătălina Bălan, Victor Țvetov, Mihail 
Vakulovski, Alexandru Vakulovski, Ana 
Donțu, Andrei Gamarț, ultimul semnând și 
ilustrația dosarului. Un șirag de recenzii 
(Mircea Doreanu, Alina Tiboacă, Zoe-
Larisa Bădoiu, Gabriel Stan) completează 
un puzzle al criticii literare, domeniu 
sensibil în peisajul actual. Poezia e 
reprezentată în acest număr de Alexandru 
Mușina și Moni Stănilă, iar proză semnează 
Romulus Bucur, Constantin Arcu și 
debutantul Răzvan-Ionuț Dobrică. Și nu 
puteau lipsi Te(r)oriile – Alexandru Matei 
disecând structuralismul, și (In)actualitățile 
lui Sorin Cucerai, un apel la necesitatea 
comprehensiunii legilor economice... Dacă 
adăugăm Scrisorile din cafenele ale lui 
Matei Vișniec, captivantul fragment din 
romanul în curs de apariție Maidanezii al 
Dinei Hrenciuc și cele 5 secunde 
sapiențiale ale lui Daniel Pișcu, cronica 
teatrală a lui Alexandru Țion, repere ale 
vieții muzicale (Petruța Măniuț Coroiu) și 
Profilul de artist al Aureliei Stoie 
Mărginean (Bianca Osnaga și Vladimir 
Udrescu), realizăm că ținem în mână o 
revistă de o certă și verificată valoare a 
conținutului, cu o paginație impecabilă, 
care te captivează din scoarță-n scoarță. 

EX PONTO, o altă revistă sud-estică, 
constănţeană şi trimestrială, ni se prezintă 
întotdeauna în elegante condiţii grafice. 
Un cadru de altfel potrivit punerii în 
pagină a unui foarte variat conţinut: 
interviuri, memorialistică, poezie, proză 
(captivantă „Păpuşa zburdalnică” semnată 
de Nicoleta Voinescu), traduceri din 
literatura română în franceză, dar şi din 
Esenin în română, profil de pictor (Viorel 
Poiată), numărul fiind ilustrat cu 
reproduceri după lucrările sale.  

 

* 
 

„A FI FATA EI, în plus și a lui, nu e 
deloc o situație de invidiat, în primul rând 
fiindcă o parte din sentimentele nu tocmai 
pozitive față de părinți se răsfrâng asupra 
urmașului” – afirmă Elisabeta Isanos   
într-un amplu și foarte interesant interviu 
publicat de revista brașoveană „Astra”. Se 
face referire, desigur, la faptul că poeta și 
prozatoarea Elisabeta Isanos este fiică de 
scriitori, părinții ei fiind Magda Isanos și 
Eusebiu Camilar. De altfel, o vreme, 
intervievata a semnat Elisabeta Isanos-
Camilar, pentru ca apoi să renunțe la 
menționarea numelui patern. Care pot fi 
temeiurile și resorturile unei astfel de 
„lepădări”? Elisabeta – ale cărei cărți 
criticul universitar Const. Călin, originar 
tot din Udeștii Sucevei, le consideră 
„triste, dar cu multe frumuseți literare” – a 
avut mai întâi de tras din pricina mamei, 
Magda, refugiată dramatic din Basarabia 
în 1940. Confrați rămași la Chișinău îi 
reproșează că „retrăgându-se după război 
la Iași, se va adapta neolimbajului de 
extracție comunistă – chiaburi, plugari, 
steaguri roșii etc.” (Eug. Lungu, în revista 
„Sud-Est” nr. 47). Ceea ce-i o absurditate: 
delicata poetă a murit la sfârșitul toamnei 
lui 1944, când încă nici nu se inventase 
„neolimbajul de extracție comunistă”. Și 
mai grea de purtat rămâne crucea amintirii 
tatălui. Camilar și-a înegurat destinul prin 
cele două sau trei ediții ale romanului 
„Negura”, unde, răspunzând comanda-
mentelor ideologice ale vremii (și plusând 
cu prisosință, după ce fusese avertizat 
pentru „inactualitatea” și „misticismul” 
prozelor sale) a oferit o imagine caricată a 
războiului anti-sovietic, tezistă și, din 
multe puncte de vedere, inacceptabilă 
oricând. Nu-i vorbă, nici următoarele 
romane („Temelia”, distins cu Premiul de 
Stat, ori „Satul uitat”) nu-s mai breze, dar 
„Negura” a fost unanim resimțită ca o 
carte-marcă a oportunismului dus dincolo 
de limite. Marea întrebare este (și rămâne) 
ce facem cu partea realmente solidă și 
originală a operei lui Camilar – „Cordun” 
(1942), „Avizuha” (1945), „Prăpădul 
Solobodei” (1943), „Cartea poreclelor” 
(1957), „Nopți udeștene” (1960), 
„Pământul zimbrului” (1962). Reinven-
tăm „valorificarea moștenirii culturale”? 
Problema  fiind, de fapt, alta. Elisabeta 
Isanos: „Cred că nu se poate vorbi de o 
recitire, ci de citirea lui Eusebiu Camilar, 
deoarece în privința lui predomină azi 
tocmai părerile preconcepute, emise sau 
colportate de cei care nu i-au citit cărțile 
(...) La nici câteva zile după moartea 
tatălui meu s-a lăsat în jurul numelui său 
o tăcere asurzitoare”. 

N. IRIMESCU  

 
 
Număr ilustrat cu lucrări semnate de artistul 

britanic Jonathan Wolstenholme. 
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